
Ελευθέριος Τζιόλας

Υπάρχει θετικό αύριο για 
την ελληνική οικονομία;      

Σελίδα 5                                          

 Δημήτρης Ναπ. Γιαννάτος 

Η μνησίκακη εξουσία 
του ΣΥΡΙΖΑ              Σελίδα 8

Ο Αποστολάκης και οι τουρκοφάγοι αναλυτές

Μηνιαία εφημερίδα για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική χειραφέτηση, την οικολογία και την άμεση δημοκρατία 

Γιάννης Ξένος 

Η μπάμπουσκα Πετσίτης
Σελίδα 6

» ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 2Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΔΗΝ ΣΕΛ. 10-15

 Έτος 13ο • Αριθμός φύλλου 149                                                  Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018                                               www.ardin-rixi.gr • Τιμή: 2€

Σ ε λ ί δ α  1 6

Η Σύνοδος Κορυφής του 
ΟΗΕ για την κλιματική 
αλλαγή

  εκ ΡΗΞΗΣ

Τα κίτρινα γιλέκα και η 
ενεργειακή μετάβαση  

Σήμερα

Σ ε λ ί δ α  1 7

ΣΕΛ. 18

Ελληνιστικές επιρροές 
στην τέχνη της Άπω 
Ανατολής  

του Γιώργου Καραμπελιά 

Γιώργος Ρακκάς 

Ο Αλέξης στο
 Αλεξάνδρειο           Σελίδα 2

Υποταγή δια της
τρομοκράτησης;

Νίκος Ντάσιος

Πρώτος μεταμνημονια-
κός (;) προϋπολογισμός 

Σελίδα 4

 Η αντίσταση και η αλληλεγγύη νίκησαν           σελ. 3

Σ ε λ ί δ α  1 9
Στροφαδονήσια, των συμ-
βολισμών και της λήθης 

Σ 

το παρελθόν η υποχωρητικότη-
τα απέναντι στον τουρκικό επε-
κτατισμό και τις προκλήσεις της 
Άγκυρας προωθούνταν μέσα 

από την αποσιώπησή της, αφ’ ενός,  και 
την καλλιέργεια των μύθων της «ελληνο-
τουρκικής φιλίας» και της συνεννόησης των 
«αδελφών λαών»,  που είχε αναλάβει κατ’ 
εξοχήν η αριστερά – Τούρκοι εργάτες, αδέλ-
φια μας, Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του 
και άλλα συναφή.

 Έτσι, η νατοϊκή δεξιά συναντούσε τη 
ρωσόφιλη ή φιλοευρωπαϊκή αριστερά. 
Χαρακτηριστική υπήρξε η πρώτη περίο-
δος της ανόδου του Έρντογάν στην εξου-
σία, όταν όλες σχεδόν οι πτέρυγες της ελ-
ληνικής πολιτικής σκηνής και κατ’ εξοχήν τα 
συστημικά ΜΜΈ, συναγωνίζονταν σε επαί-
νους για τον «δημοκράτη»  ισλαμιστή, με 
τον οποίο θα μπορούσαμε «να τα βρούμε», 
τόσο στην Κύπρο, εξού και το σχέδιο Άνάν, 
όσο και στο Άιγαίο, ακόμα και στον Πόντο. 
Ποιος δεν θυμάται τις αυταπάτες και ενός 
μεγάλου μέρους του ποντιακού χώρου για 
«άνοιγμα» του ιστορικού Πόντου και άλλα 
συναφή, όπως και τις αντίστοιχες αυταπά-

τες των Κούρδων;

Με αυτά και με εκείνα, και με την πλήρη 
οικονομική στήριξη των Έυρωπαίων και των 
Άμερικανών, η Τουρκία ενισχύθηκε και με-
ταβλήθηκε σε σημαντική οικονομική δύνα-
μη. Πλέον είχε έρθει ο καιρός για την άλλη 
όψη του ισλαμισμού, την αυταρχική-ισλα-
μοφασιστική και επεκτατική. Μετά τη λεγό-
μενη «Άραβική Άνοιξη», ο Έρντογάν και το 
νέο ισλαμοκεμαλικό κατεστημένο, θεώρη-
σαν πως είχε έρθει η ώρα για μια νέα πολι-
τική: Τη σταδιακή αυτονόμηση της Τουρκί-
ας από τη θέση του εντολοδόχου της Δύσης, 
σε εκείνη μιας νέο-οθωμανικής, σχετικά αυ-
τόνομης επεκτατικής και ηγεμονικής πολιτι-
κής, μια και ο αραβικός κόσμος κατέρρεε και 
η Έλλάδα έμπαινε σε μια παρατεταμένη κρί-
ση. Έξού  και η αντιπαράθεση με το Ισραήλ 
και η στήριξη των δολοφόνων του «Ισλαμι-
κού Κράτους» στη Συρία, έτσι ώστε να δια-
λυθεί, μετά το Ιράκ, και ένας ακόμα Άραβας 
γείτονάς της. 

Άπέναντι στην ανάδυση της Τουρκί-
ας  ως ηγέτη του ισλαμικού κόσμου, και την 
ανάπτυξη της ισλαμικής τρομοκρατίας, η 
Δύση και το εβραϊκό λόμπι, αιφνιδιασμένοι 

θα  δοκιμάσουν να αντιδράσουν. Ο Έρντο-
γάν και η Τουρκία θα αρχίσουν να επικρίνο-
νται και τα ΜΜΈ, που τόσο πολύ τον εκθεία-
ζαν μέχρι χθες, θα γίνουν όλο και πιο επικρι-
τικά. Και αυτή η αλλαγή θα εμφανιστεί και 
στην Έλλάδα. Δεκάδες αναλυτές και συστη-
μικά ΜΜΈ θα μεταβάλουν  αιφνιδίως ρότα 
και θα αρχίσουν να καταγγέλλουν την Τουρ-
κία και τον Έρντογάν. Και η απόπειρα ανα-
τροπής του το καλοκαίρι του 2016 θα ολο-
κληρώσει αυτήν τη στροφή. 

Άλλά ο Έρντογάν όχι μόνο επιβίωσε, 
αλλά προχώρησε πάρα πέρα, συνάπτοντας 
προνομιακές σχέσεις με τον... Πούτιν! Και 
τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φα-
νούν. Η Τουρκία θα εισβάλει στη Συρία, θα 
χτυπήσει τους Κούρδους, και θα πιέζει τον 
Τραμπ για συμβιβασμό, από θέση ισχύος. 
Και, προφανώς, έχει μπροστά του να ολο-
κληρώσει την καθυπόταξη των Έλλήνων 
στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Κάτω από τις νέες αυτές συνθήκες, η 
κλασική τακτική της αποσιώπησης δεν εί-
ναι «παραγωγική». Και καθώς πληθαίνουν 
οι τουρκικές προκλήσεις, αναδύεται μια νέα 
στρατηγική: Η κατατρομοκράτηση των πο-

λιτών  με την  υπερπροβολή  της τουρκικής 
επιθετικότητας και απειλής, έτσι ώστε οι Έλ-
ληνες, τρομοκρατημένοι, να συναινέσουν 
τελικώς στην υποταγή έναντι της Τουρκίας. 

Και το ότι πρόκειται για μια τέτοια τακτι-
κή,  καταδεικνύεται από τη στάση όλων των 
«τουρκοφάγων» αναλυτών, μόλις ο  Απο-
στολάκης τόνισε πως η Έλλάδα θα αντιδρά-
σει με όλα τα μέσα απέναντι σε οποιαδή-
ποτε επιθετική ενέργεια της Τουρκίας. Και 
αντί να θεωρηθεί μια αυτονόητη αντίδρα-
ση απέναντι στον καταιγισμό των τουρκικών 
απειλών και παραβιάσεων, η οποία έγινε 
ακριβώς για να αποτρέψει νέες επιθετικές 
ενέργειες της Τουρκίας, προκάλεσε θύελλα 
αντιδράσεων: Ο Άποστολάκης είναι «αμε-
τροεπής», «πολεμοκάπηλος» και άλλα πα-
ρόμοια. Και όχι μόνο από γνωστούς ναινέ-
κους-ανταποκριτές των καναλιών και εθνο-
μηδενιστές, όπως ο ανεκδιήγητος Κούλο-
γλου, αλλά και από πολλούς «τουρκοφά-
γους» αναλυτές. 

Θα προτιμούσαν άραγε να μη μιλήσει 
ο Αποστολάκης,  προς αποτροπή κάποιας 
ενέργειας, αλλά πολεμήσουν οι ίδιοι 
στις βραχονησίδες;
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κωνσταντής Σεβρής 
Νικόλας Δημητριάδης, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

Διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Ξενοφώντος 4, 105 57

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & Δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

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

ΣΥΝΔΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Στο παρά πέντε

Ο Αλέξης στο Αλεξάνδρειο – η δημοκρατία σε προσαγωγή

Π 

άντα έτσι γίνεται 
με αυτό το συνά-
φι: Ο συριζισμός, 
που πάτησε (κυ-
ριολεκτικά) επά-

νω στις πρότερες κινητοποιή-
σεις του κόσμου για να αναρρι-
χηθεί στην εξουσία, και μιλού-
σε τότε για «εθνική και κοινωνι-
κή σωτηρία», τώρα που έχει γα-
ντζωθεί επάνω της υπογράφο-
ντας ό,τι του φέρουν στα χέρια, 
συγκρούεται με την ίδια κοινω-
νία που άλλοτε εκθείαζε, θέλο-
ντας να μας πείσει ότι ο «αντι-
στασιακός λαός» μεταμορφώ-
θηκε αίφνης σε «λαό φασίστα».

 Στο πλαίσιο αυτού του απί-
στευτου οργουελιανισμού, ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός της χώ-
ρας διοργάνωσε... αντισυγκέ-
ντρωση στο κοινό, πλειοψηφικό 
αίσθημα της κοινωνίας ενάντια 
στην Συμφωνία των Πρεσπών, 
κουνώντας μάλιστα σε αυτήν το 
δάκτυλό του: «Όχι στον εθνικι-
σμό».

 Με αυτό το σύνθημα προ-
μετωπίδα, λοιπόν, έλαβε χώρα 
πολιτική εκδήλωση στο Αλεξάν-
δρειο Μέλαθρο, στο οποίο μετά 
βίας και έπειτα από πανελλήνια 
κινητοποίηση ανταποκρίθηκαν 
2.000, ως επί το πλείστον αξιω-
ματούχοι του κόμματος και της 
κυβέρνησης, ανώτεροι δημόσιοι 
υπάλληλοι, μετακλητοί, συνοδοί 
υπουργών και λοιποί «ευεργετη-
θέντες».

 Έξω από το γήπεδο, κυρι-
αρχούσε μια νευρωτική αστυ-
νομοκρατία. Το υπουργείο Δη-
μόσιας Τάξης, είχε κινητοποι-
ήσει ό,τι είχε και δεν είχε στην 
πόλη, φέρνοντας μάλιστα ενι-
σχύσεις και από την Αθήνα για 
να αποτρέψει την είσοδο «αντι-
φρονούντων» στην εκδήλωση. 
Τι θα έκαναν αυτοί οι «αντιφρο-
νούντες»; Τρομερά εγκλήμα-
τα καθοσιώσεως ,όπως να κρα-
τούν ελληνικές σημαίες, να φω-
νάξουν ότι «η Μακεδονία είναι 
ελληνική», ή να τραγουδήσουν 
το «Μακεδονία ξακουστή». Για 
τόσο σοβαρή απειλή μιλάμε...

 Η κυβέρνηση ωστόσο έχει 
περιέλθει σε υστερία με την Συμ-
φωνία των Πρεσπών, γιατί γνω-

ρίζει πολύ καλά ότι έχει σε αυτό 
το ζήτημα την πλειοψηφία της 
κοινωνίας απέναντί της και γι’ 
αυτό διέταξε «μηδενική ανο-
χή», επιστρατεύοντας κομμα-
τικούς με περιβραχιόνια (!) και 
αστυνομικούς με πολιτικά να 
συλλαμβάνουν «όποιον φαίνε-
ται ύποπτος». Έτσι, έξω από το 
Αλεξάνδρειο (που ίσως θα έπρε-
πε να διωχθεί και το ίδιο για το 
προβοκατόρικο όνομά του) εξε-
λίχθηκαν οι σκηνές μιας σου-
ρεαλιστικής καταστολής, όπου 
ασφαλίτες προσήγαγαν αρκε-
τές δεκάδες ανθρώπων «φυσι-
ογνωμικώς» ή έπειτα από υπό-
δειξη των κομματικών φρου-
ρών:«Δεν έπρεπε να είχατε έρ-
θει εδώ», είπαν οι αστυνομικοί 
σε δυο μέλη του Άρδην που πέ-
ρασαν τον δρόμο μπροστά από 
το γήπεδο, πιάνοντάς τους την 
ώρα που έφευγαν και οδηγώ-
ντας τους στη Γενική Αστυνο-
μική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. 
«Ξέρουμε ότι είσαι διαφωνού-
ντας, πάρε την κοπέλα σου και 
εξαφανίσου» είπαν οι κομματι-
κοί με τα περιβραχιόνια σε έτερο 
μέλος που κατάφερε να μπει και 
παρακολουθούσε σιωπηλά τα 
τεκταινόμενα, δηλαδή τις ασχη-
μονίες τους.

 Στα κρατητήρια, η σύνθεση 
των προσαχθέντων ήταν απο-
λύτως ενδεικτική της κυβερνη-
τικής υστερίας: Μεταξύ άλλων, 
ορισμένοι 70χρονοι, διάφοροι 
πολύτεκνοι που φώναζαν ότι θέ-
λουν να απελευθερωθούν για 
να πάνε να πάρουν κάποιο παιδί 
τους από τις απογευματινές του 
δραστηριότητες, ένας άλλος πα-
τέρας μαζί με το 14χρονο παιδί 
του, ένας ένθερμος πιστός, προ-
φανώς μέλος χριστιανικών σω-

ματείων, που προσευχόταν δυ-
νατά όση ώρα ήταν κρατούμε-
νος ενώπιον των αστυνομικών. 
Όλοι τους σαφώς εξαιρετικά 
επικίνδυνοι για το πολίτευμα και 
τη δημοκρατία.

 Το πιο θλιβερό περιστατικό, 
ωστόσο, της ημέρας, έγινε μετά 
την ομιλία του Τσίπρα εναντίον 
ενός 29χρονου, γνωστού για τη 
δραστηριότητά του σε χριστια-
νικά σωματεία, ο οποίος υπέ-
στη δολοφονική επίθεση από 
μασκοφόρους στην οδό Ιασω-
νίδου, καθώς επέστρεφε από το 
Αλεξάνδρειο. Δεν είχε κανένα 
διακριτικό επάνω του και, την 
ελληνική σημαία που είχε μαζί 
του, την είχε κρύψει κάτω από 
το μπουφάν του. Ωστόσο, οι 
δράστες τον παρακολουθούσαν 
ήδη από το Αλεξάνδρειο, και 
επί ένα περίπου χιλιόμετρο μέ-
χρι το σημείο της επίθεσης, από 
την οποία διασώθηκε τελευταία 
στιγμή με παρέμβαση περαστι-
κών. Ένα περιστατικό που εκτός 
από φρίκη, οργή και αποτρο-
πιασμό γεννά και πολλά ερω-
τηματικά, καθώς οι συγκεκρι-
μένοι μασκοφόροι κινήθηκαν 
ανενόχλητοι γύρω από το Αλε-
ξάνδρειο, σε ένα κατά τα άλλα 
ασφυκτικά αστυνομοκρατούμε-
νο μέρος. 

Σε οποιαδήποτε περίπτω-
ση πάντως, η ηθική αυτουργία 
της κυβέρνησης είναι δεδομένη, 
και θα πρέπει να αναδειχθεί κα-
θώς είναι η προπαγάνδα της του 
«πας πατριώτης φασίστας», της 
ποινικοποίησης της ελληνικής 
σημαίας και όλων αυτών που 
ενθαρρύνει τα τάγματα εφόδου 
των ψευδοαντίφα και διαμορ-
φώνει κλίμα ώστε να δράσουν.

 Ποια ήταν η γενική εικόνα 
της ημέρας; Στο Αλεξάνδρειο 
Μέλαθρο παραβρέθηκαν πολ-
λοί από τις κινητοποιήσεις ενα-
ντίον της Συμφωνίας των Πρε-
σπών, όχι με διαθέσεις διάλυσης 
της συγκέντρωσης, αλλά με δια-
θέσεις καζούρας – και ίσως αυτό 
να εξόργισε περισσότερο την 
κυβέρνηση, που θα επιθυμού-
σε μιαν αντισυγκέντρωση, όπως 
εκείνη που έγινε στον Λευκό 
Πύργο, ωστόσο με ισχυρότερη 
την παρουσία της άκρας δεξιάς 
για να δικαιολογήσει ακριβώς 
την προπαγάνδα της. 

Στην αντισυγκέντρωση δε, 
του Λευκού Πύργου, δεν υπήρχε 
η μαζική παρουσία του πλατύτε-
ρου κόσμου που κινητοποιήθη-
κε στην ΔΕΘ. Ο περισσότερος 
κόσμος της πόλης, θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι υποδέχθη-
κε τον Αλέξη Τσίπρα με την πα-
γερή αδιαφορία, σαν ο πρωθυ-
πουργός να είναι «ξένο σώμα», 
που στέκεται πάνω και πέρα, ή 
μάλλον απέναντι στην κοινω-
νία. 

Η κυβέρνηση επιστράτευσε 
τον πολύ ιδιαίτερο συνδυασμό 
προπαγάνδας και καταστολής, 
με την τελευταία όμως να θυμί-
ζει πλέον εποχές προ του 1981 
(αύρες, εντατική δραστηριότη-
τα αστυνόμων με πολιτικά, προ-
σαγωγές στο σωρό και έξω από 
σπίτια ανοχή σε δράσεις παρα-
κρατικού τύπου κ.ο.κ.). Ίσως, 
βέβαια, η συμπεριφορά της αυτή 
να οφείλεται και στο γεγονός 
ότι έχει καταλήξει μέσα της να 
αποδεχθεί την εκλογική απώ-
λεια της Μακεδονίας και ευρύ-
τερα της Βορείου Ελλάδος εξαι-
τίας της Συμφωνίας των Πρε-
σπών – οπότε οι επιλογές της 
να διαμορφώνονται από μια δι-
άθεση ωμής αντεκδίκησης. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, αυτό, 
βέβαια, που κατέστησε προφα-
νές, είναι ότι, ως καθεστωτική 
αντίληψη και πρακτική, ο συρι-
ζισμός δεν έχει και καμιά σοβα-
ρή σχέση με αυτό που ονομά-
ζουμε δημοκρατία…

Γιώργος  Ρακκάς
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Η 

προσπάθεια βίαι-
ης έξωσης και κα-
ταστροφής του μο-
ναδικού ίσως ανε-
ξάρτητου και αυ-

τόνομου χώρου πολιτιστικού και 
πολιτικού προβληματισμού στο 
Σύνταγμα, Ξενοφώντος 4, όπου 
στεγάζονται το κίνημα ΆΡΔΗΝ, 
το ομώνυμο περιοδικό, που εκ-
δίδεται από το 1996, η Έταιρεία 
Μελέτης Έλληνικού Πολιτισμού 
και το περιοδικό που αυτή εκδί-
δει, ο  νέος Λόγιος Ερμής, η μη-
νιαία εφημερίδα Ρήξη, που εκ-
δίδεται από το 2007, και οι 
Έναλλακτικές Έκδόσεις, και όπου 
έχουν οργανωθεί, από τις αρ-
χές του 2013 μέχρι σήμερα, κυ-
ριολεκτικά εκατοντάδες εκδηλώ-
σεις, απέτυχε παταγωδώς.

Το Κέντρο Πολιτικής και 
Πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής» 
θα παραμείνει για έξι χρόνια 
ακόμα στον χώρο του.

Έίχαμε τονίσει πολλές φορές 
ότι ένας τέτοιος χώρος, ο μοναδι-
κός ίσως που συνδυάζει την πολι-
τική δράση και τον πολιτικό προ-
βληματισμό, με τον πολιτισμό και 
τις πολιτιστικές δράσεις, στο κέ-
ντρο της Άθήνας, στην πλατεία 
Συντάγματος, στον χώρο όπου 
άλλοτε στεγαζόταν το ΕΛΙΑΜΕΠ, 
δίπλα στην κυπριακή πρεσβεία, 
απέναντι από τα γραφεία του ΣΈΒ 
και στον ίδιο δρόμο με τα γρα-
φεία της Έυρωπαϊκής Ένωσης, 
αποτελούσε κάρφο στα μάτια της 
κυβέρνησης, της πολιτικής εξου-
σίας και ενός μέρους της επιχει-
ρηματικής ψευδοελίτ.

Δεν θα επανέλθουμε στο ιστο-
ρικό της απόπειρας εκδίωξής μας, 
το οποίο έχουμε εκθέσει επανει-
λημμένα (βλ. http://ardin-rixi.gr/ 
Αφιέρωμα: Η φίμωση του Αρδην 
απέτυχε). Άπλώς επαναλαμβά-
νουμε  τις βασικές παραμέτρους 
αυτής της σκανδαλώδους ιστορί-
ας:

α) Ελλειψη κλιμακοστασί-
ου στον χώρο, κατά παράβαση 
κάθε πολεοδομικού κανόνα.

β) Δήλωση επί πενήντα χρό-
νια (1966-2015), 25 τετραγωνι-
κών μέτρων στη ΔΈΗ, αντί  350(!) 

και επομένως σκανδαλωδώς χα-
μηλά δημοτικά τέλη, και επιβολή 
σε εμάς, ως τελευταίων ενοικια-
στών, σχετικού προστίμου 9.300 
ευρώ!

γ) Απίστευτες, κατ’ επανά-
ληψη, δικαστικές αποφάσεις. 
Διαταγή έξωσής μας, στις 23 
Ιουλίου 2017, χωρίς εμείς να γνω-
ρίζουμε το οτιδήποτε, επί τη βά-
σει εξωδίκου του Μαρτίου του… 
2015, μετά το οποίο μάλιστα είχε 
ακολουθήσει νέα σύμβαση, τον 
Σεπτέμβριο του 2015! Και, παρ’ 
όλα ταύτα, όχι μόνο εξεδόθη δι-
αταγή εξώσεως και πληρωμής 
επί τη βάσει ψευδών οφειλών, 
αλλά και εν συνεχεία, μετά τον 
Μάρτιο του 2018, χάσαμε κατά 
σειράν επτά διαφορετικές δίκες, 
ενώ ήταν προφανές το δίκιο μας 
και δεν χρωστούσαμε ούτε ένα 
ευρώ!

Αφετηρία όλων των σχετι-
κών ταλαιπωριών ήταν η εγκατά-
σταση, στον 8ο όροφο του κτηρί-
ου, επιχείρησης πρόσκαιρης μί-
σθωσης (κοινώς Airbnb) η οποία 
είχε ήδη «καπαρώσει» και τον 
δικό μας όροφο και το είχε μάλι-
στα δημοσιοποιήσει προκαταβο-
λικώς! Και μια και το συμβόλαιό 
μας, τον Ιούλιο του 2017, έλη-
γε επτάμισι χρόνια μετά, δοκίμα-
σαν, μέσω μιας στημένης έξωσης, 
με προφανείς και αφανείς συνε-
νόχους, να επιτύχουν αυτόν το 
στόχο.

Διότι, σε αυτό το εγχείρη-
μα, τα οικονομικά κίνητρα συνε-
πικουρούνταν από τον διακαή 
πόθο της κυβέρνησης να εξαλεί-
ψει το «σκάνδαλο» του «Ρήγα 
Βελεστινλή», πόλο καταγγελίας 
των πολιτικών αθλιοτήτων των 
Συριζανέλ και χώρο ιδεολογικής 
και πολιτισμικής ζύμωσης στην 
κατεύθυνση του δημοκρατικού 
πατριωτισμού και ενός εκσυγ-
χρονισμού στηριγμένου στην πα-
ράδοσή μας. Γι’ αυτό και με με-
γάλη προθυμία έστειλαν ακόμα 
και την αστυνομία να μας εκδιώ-
ξει, ενώ κινητοποίησαν και όλους 
τους μηχανισμούς που διαθέτουν 
ως κράτος, παραβιάζοντας και 
τον περιβόητο διαχωρισμό των 

εξουσιών, ώστε να επιτευχθεί το 
ποθητό αποτέλεσμα.

Η πολεοδομία και οι λοιποί 
μηχανισμοί έδειξαν μια πρωτο-
φανή μεροληπτικότητα ή αργο-
πορία, διότι διαφορετικά αυτή η 
υπόθεση δεν θα είχε συντηρηθεί 
για 17 ολόκληρους μήνες, από τις 
αρχές Ιουλίου του 2017 μέχρι τα 
τέλη Νοεμβρίου του 2018!

Στα όπλα των αντιπάλων 
μας θα πρέπει να συνυπολογί-
σουμε και τη συνηγορία κον-
δυλοφόρων όπως του Πάσχου 
Μανδραβέλη, που έγραψε ολό-
κληρο λιβελλογράφημα στην 
Καθημερινή, υπέρ των ιδιοκτη-
τών και εναντίον του Άρδην και 
του «Καραμπελιά».

Το κόστος αυτής της υπόθεσης 
ήταν τεράστιο. Κατ’ αρχάς το ηθι-
κό και πολιτικό, διότι μας εμπόδι-
ζε να προγραμματίσουμε το οτι-
δήποτε και αποθάρρυνε και απο-
καρδίωνε πολλούς συντρόφους 
και φίλους. Άλλά εξ ίσου σημα-
ντικό και το οικονομικό κόστος, 
που ξεπέρασε συνολικά τα 25.000 
ευρώ.

Ωστόσο, όλα τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν δεν κατόρ-
θωσαν να κάμψουν την αντίστα-
σή μας και τελικώς οι ιδιοκτήτες 
υποχρεώθηκαν να ανακρούσουν 
πρύμναν και να υπογράψουν νέο 
συμβόλαιο εξαετούς διάρκειας.

Διότι είχαν μάλλον υποτιμή-
σει τόσο την αντίστασή μας, όσο 
και την αλληλεγγύη που εκδη-
λώθηκε και στήριξε έναν μακρό-
χρονο αγώνα, ιδιαίτερα δε από 
τον Ιούνιο του 2018 που δημοσι-
οποιήσαμε ευρύτερα το ζήτημα.

Πολλές δεκάδες άνθρω-
ποι πέρασαν μέρες και ώρες στον 
χώρο του «Ρήγα Βελεστινλή», για 
να αποκρούσουμε τις επανειλημ-
μένες αιφνιδιαστικές προσπάθει-
ες κατάληψής του από δικαστι-
κούς επιμελητές και κλειδαράδες 
για να τον σφραγίσουν. Σε μία 
περίπτωση, και μάλιστα τις ημέ-
ρες που συντελούνταν το κρατι-
κό έγκλημα των πυρκαγιών στο 
Μάτι, είχαν μαζί τους και πάνω 
από δέκα αστυνομικούς.

Μεγάλη σημασία είχε το γε-

γονός ότι, στην απόκρουση αυ-
τών των επιθέσεων, συνέβαλαν 
αποφασιστικά και πολλοί άλ-
λοι, γνωστοί και λιγότερο γνω-
στοί δημοκράτες συμπολίτες μας, 
έξω από τους φίλους και τα μέλη 
του Άρδην, όπως ο Παναγιώτης 
Λαφαζάνης, ο Βαγγέλης Πισσίας, 
ο Στάθης Σταυρόπουλος, ο 
Μιχάλης Τικτόπουλος, η Έλένη 
Μαρτσούκου, οι φίλοι και οι φί-
λες του Δρόμου της Άριστεράς 
και η πρώην βουλευτής Έλένη 
Σωτηρίου, και πολλοί άλλοι ακό-
μα. Άυτή η αλληλεγγύη εκδηλώ-
θηκε και μέσα από τις δεκάδες 
υπογραφές γνωστών διανοουμέ-
νων και δημοσιογράφων που στή-
ριξαν τον «Ρήγα Βελεστινλή», ενώ 
ο Άγγελος Συρίγος, ο Παναγιώτης 
Λαφαζάνης, ο Σάββας 
Καλεντερίδης και ο Βαγγέλης 
Πισσίας κατέθεσαν και ως μάρτυ-
ρες σε σχετικές δίκες.

Παράλληλα φροντίσαμε 
να δημοσιοποιήσουμε ευρύτερα 
το ζήτημα θέτοντας και το πρό-
βλημα των περιβόητων Airbnb 
που έχουν μεταβληθεί στη μά-
στιγα του κέντρου της Άθήνας, 
με άρθρα σε ιστοσελίδες (όπως 
στο Liberal, τη Huffington Post, 
τo SLPress, τον Ινφογνώμωνα, την 
Iskra, τον Δρόμο της Άριστεράς και 
άλλες), σε εφημερίδες, με παρεμ-
βάσεις του Γιώργου Καραμπελιά 
σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνι-
κές εκπομπές, παραθέτοντας και 
όλα τα σχετικά στοιχεία, καθώς 
και με αφισοκολλήσεις σε όλη την 
Άθήνα και στα δικαστήρια, κ.λπ.

Παράλληλα με την εμμονή 
μας στο δικαστικό πεδίο, επιμεί-
ναμε ιδιαίτερα στα πολεοδομι-
κά ζητήματα με αλλεπάλληλες 
καταγγελίες και επισκέψεις στην 
πολεοδομία. Και τελικώς επε-
βλήθη πρόστιμο στην παράνομη 
εγκατάσταση Airbnb του 8ου ορό-
φου, 165.000 ευρώ!

Ταυτόχρονα, ένα ποσό του-
λάχιστον 20.000 ευρώ, που κά-
λυψε τα δικαστικά έξοδα, συγκε-
ντρώθηκε από την ενεργό συμπα-
ράσταση φίλων και μελών του 
Άρδην, καταδεικνύοντας έμπρα-
κτα τη σημασία που αποδίδουν 

στην επιβίωση, καθώς και την πο-
λιτική και ιδεολογική σημασία 
του χώρου.

Έτσι λοιπόν, μπροστά σε μια 
πολύμορφη αντίσταση και στην 
αδάμαστη θέλησή μας να συνεχί-
σουμε, το εγχείρημα της έξωσής 
μας απέτυχε παταγωδώς.

Το Άρδην συνεχίζει και αυτή η 
μακρά μάχη μάς έκανε ακόμα δυ-
νατότερους και αποφασισμένους 
να συνεχίσουμε, έτσι ώστε ο χώ-
ρος του δημοκρατικού πατριωτι-
σμού να κατακτήσει την ιδεολογι-
κή και πολιτική θέση που του αξί-
ζει, μια και εξ άλλου εκφράζει την 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Έπί πλέον, μέσα στη νέα συ-
γκυρία, αυτή η δοκιμασία και η 
νίκη που επετεύχθη μπορεί να 
αποτελέσει και εφαλτήριο για να 
ξαναφέρει το εγχείρημά μας στην 
αρχική του αφετηρία. Δηλαδή να 
λειτουργήσει ως ένα κέντρο πρω-
τοβουλιών και δραστηριοτήτων 
που δεν θα περιορίζεται μόνο 
στο Άρδην, αλλά θα εκφράζει και 
θα απευθύνεται σε έναν ευρύτε-
ρο πολιτιστικό, ιδεολογικό και πο-
λιτικό χώρο.

Κάτι ανάλογο είχε αρχίσει να 
παίρνει σάρκα και οστά κατά τα 
πρώτα χρόνια της λειτουργίας του 
«Ρήγα Βελεστινλή»· υπέστη όμως 
ένα πλήγμα μετά την άνοδο του 
Σύριζα στην εξουσία και τις αντι-
θέσεις που προκάλεσε στο εσωτε-
ρικό του άλλοτε αντιμνημονιακού 
χώρου –αρκεί να θυμηθούμε το 
σοκ του δημοψηφίσματος– ιδιαί-
τερα στον ευρύτερο χώρο του πο-
λιτισμού, και ακόμα περισσότερο 
από τότε που η δαμόκλειος σπά-
θη της εξώσεως άρχισε να επικρέ-
μαται πάνω από αυτόν.

Έπομένως αυτήν τη νίκη δεν 
τη βιώνουμε απλώς ως μία συ-
νέχεια, αλλά και ως μία νέα αφε-
τηρία, και την επόμενη περίοδο 
θα συγκεκριμενοποιήσουμε και 
σχετικές πρωτοβουλίες, που θα 
καταδείξουν ακριβώς αυτόν τον 
ανοικτό χαρακτήρα.

 
Κίνημα Αρδην

5 Δεκεμβρίου 2018

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η αντίσταση 
και η αλληλεγγύη νίκησαν 

Το Κέντρο Πολιτικής και Πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής» θα παραμείνει για έξι χρόνια ακόμα στον χώρο του.
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Κ 

ανένας εχέφρων – πλην των 
όσων σιτίζονται απ’ το καθεστώς 
– δεν μπορεί να πιστέψει ότι πρό-
κειται να υπάρξει ανάκαμψη τα 
επόμενα χρόνια, αν συνεχίσουμε 

στην ίδια ρότα. Δύο είναι οι βασικές παράμε-
τροι του προϋπολογισμού που  υπερψηφίστη-
κε χτες Τρίτη 18/12 από 154 βουλευτές: η συ-
νέχιση της  υπερ-φορολόγησης και η περικο-
πή των δαπανών των δημοσίων επενδύσεων. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που 
ασκεί  πλέον «ενισχυμένη εποπτεία»,  ο προ-
ϋπολογισμός ικανοποιεί την διατήρηση του 
υπερπλεονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ όπως 
έχει δεσμευτεί  η κυβέρνηση μέχρι το 2022,  
προκειμένου να αποπληρώνονται ομαλά τα το-
κοχρεολύσια των δανειστών-δυναστών μας. 

Οι φόροι, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές που καταβάλλουμε, ανήλθαν από τα 60 δισ. 
€ το 2015 στα 72 δισ. το 2018 και θα παραμεί-
νουν αυξητικοί και το 2019 παρά τις προβλέ-
ψεις για μειώσεις του ΕΝΦΙΑ των μικρών ιδι-
οκτησιών κατά 260 εκατ. €, των ασφαλιστικών 
εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών κατά 
177 εκατ € και σταδιακά του φόρου εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων από 29% σε 25% ήτοι 
142 εκατ € . Η υπερφορολόγηση έχει οδηγήσει 
σε αδιέξοδο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 
αυξάνοντας το σύνολο των οφειλών πολιτών και 
νομικών προσώπων προς το κράτος από 99,9 
δις € το Δεκέμβριο του 2017 σε 102,9 δις € σή-
μερα. Αίολη παραμένει  η τύχη του μέτρου της 
μείωσης του αφορολόγητου που, αν ισχύσει, θα 
επιβαρύνει με ακόμα 2 δισ. € τα χαμηλά και με-
σαία στρώματα. 

Αντισταθμίζοντας  αυτή την αφαίμαξη των 
12 δισ. € των λαϊκών εισοδημάτων στην 3ετία, 
η κυβέρνηση  καταβάλει και φέτος το κοινωνι-
κό μέρισμα, δαπάνης 710 εκατ € για το 2018 
καθώς και τα αναδρομικά των ειδικών μι-
σθολογίων ύψους 800 εκατ €. Φιλοδωρήμα-
τα   προεκλογικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι 
η πρόβλεψη της αντίστοιχης δαπάνης του κοι-
νωνικού μερίσματος για το 2019 προβλέπεται 
μηδενική, εξαρτώμενη πρωτίστως από την επί-
τευξη του υπερπλεονάσματος που για το 2019 
ανέρχεται στα 6,9 δισ. €.  

Το κοινωνικό μέρισμα, όπως και το Κοινω-
νικό Εισόδημα Αλληλεγγύης αποτελούν χρη-
ματοδοτικές ενισχύσεις εντασσόμενες στο πλαί-
σιο της δημιουργίας ενός «δίκτυου ασφαλείας», 
σ’ ένα περιβάλλον γενικευμένης ανασφάλει-
ας και κοινωνικής καταστροφής, συνέπεια των 
μακροοικονομικών πολιτικών των Μνημονί-
ων. Μια χώρα που έχει δεσμευτεί στα θηριώδη 
υπερ-πλεονάσματα, – οι Τράπεζες της στερού-
νται της στοιχειώδης ρευστότητας προκειμέ-
νου να υποστηρίξουν επενδυτικές δραστηριό-
τητες – και έχει δεσμεύσει ακόμα και τα πολιτι-
στικά της μνημεία! στο Υπερ-ταμείο, είναι κατα-
δικασμένη σε στασιμότητα. Το  προνοιακό κρά-
τος που δημιουργείται στη βάση φιλοδωρημά-

των αποσπασματικού χαρακτήρα, προερχόμε-
νων από την αφαίμαξη όσων ακόμη εργάζονται 
ή παράγουν, αποτελεί φενάκη. Βάσιμα ερωτή-
ματα περί δικαίου  τίθενται για την ορθότη-
τα των κριτηρίων επιλογής των ωφελούμενων 
του κοινωνικού μερίσματος αφού γνωρίζουμε 
ότι στη χώρα τα εισοδήματα  των φορολογικών 
δηλώσεων πόρρω απέχουν από την πραγματι-
κότητα. Επιδοτούνται άρα κι όσοι, αποκρύπτο-
ντας τα εισοδήματα τους  χαρακτηρίζονται φτω-
χοί, ενώ από την άλλη εξαιρούνται  δικαιούχοι 
όπως  οι άστεγοι, αφού δεν υποβάλλουν  δηλώ-
σεις, ή οι νέοι κάτω των 25 ετών, που θεωρού-
νται προστατευόμενα μέλη.  Ο τρόπος  διανο-
μής του κοινωνικού μερίσματος – ακόμα και 
σ' αυτή την έκτακτη και αποσπασματική μορ-
φή του– δείχνει την πλήρη έλλειψη συναίσθη-
σης από την πλευρά της κυβέρνησης  για το 
υπ’ αριθμόν ένα κοινωνικό ζήτημα του τόπου – 
το δημογραφικό – αφού δεν προβλέπεται καν, 
έστω και σε συμβολικό επίπεδο, η καταβολή 
ενίσχυσης ως κίνητρο σε νέα ζευγάρια για την 
απόκτηση παιδιού. Ούτε βεβαίως προβλέπεται 
η ενίσχυση της οικογένειας, του μόνου θεσμού 
που, σύμφωνα με όλες τις μελέτες, έχει συμβά-
λει στην αποτροπή της απόλυτης φτωχοποίη-
σης τα οκτώ αυτά χρόνια.

Η δέσμευση για μείωση κατά 500 εκατ € 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το 
2019 και αντίστοιχα το 2020, θα στερήσει δε-
κάδες χιλιάδες βιώσιμες θέσεις εργασίας με 
πραγματική προστιθέμενη αξία και κοινωνι-
κό όφελος. Παράγωγο, η συνεχής  πτώση της 
ποιότητας των υπηρεσιών του δημοσίου στη 
σχολική στέγη, στα νοσοκομεία, στις συγκοι-
νωνίες, στο περιβάλλον. Κατ’ εφαρμογή των δε-
σμεύσεων του Μεσοπροθέσμου, στην περίοδο 
2019-2022, η αναλογία αποχωρήσεων/προ-
σλήψεων στο δημόσιο θα είναι 1:1. Αυτό ση-
μαίνει ότι κάθε χρόνο μέχρι το 2022 οι προ-
σλήψεις μόνιμου προσωπικού θα κυμαίνο-
νται μεταξύ 7.500 & 8.000 ατόμων. Κατ’ εξαίρε-
ση για το 2019 – περίοδος εκλογών– προβλέ-
πονται επιπλέον προσλήψεις 4.500 δασκάλων 

ειδικής αγωγής και 3.000 συμβασιούχων στο 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»,  μειώνοντας 
τον αριθμό του έκτακτου προσωπικού του δη-
μοσίου στις 55.000 από 62.000 σήμερα, σε σύ-
νολο 602.000 υπαλλήλων  της γενικής κυβέρ-
νησης και των φορέων ιδιωτικού δικαίου. Αυτά 
σε μια  χώρα που έχει 1,1 εκατ επίσημα εγγε-
γραμμένους ανέργους – στην πραγματικότητα 
ξεπερνούν το 1,5 εκατ. – στη χώρα που οι μι-
σθοί των νέοπροσλαμβανόμενων στον ιδιωτι-
κό τομέα είναι στα 428 € σε εργασιακές συν-
θήκες γαλέρας, ενώ η φυγή των νέων επιστη-
μόνων συνεχίζεται. 

Ποιος λοιπόν είναι ο τύπος ανθρώπου που 
εξυπηρετεί τη διαιώνιση αυτής της οικονομικής 
και κοινωνικής λαίλαπας; Αναμφίβολα αυτός 
που θα εθιστεί να ζει τη χαμοζωή του, που το μο-
ναδικό μέλημά του είναι το «πως θα την βγάλει» 
και σήμερα ατομικά. Αυτός που θα αναμένει το 
φιλοδώρημα του μερίσματος ή που θα αρκείται 
στα 200 € μηνιαίως του Κοινωνικού Εισοδή-
ματος Αλληλεγγύης, θα βολεύεται στα οκτάμη-
να των δήμων ή στις εποχικές δουλειές και στη 
συνέχεια στο επίδομα ανεργίας, θα κάνει μερο-
κάματα χωρίς ασφάλιση και ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη, θα στοιβάζεται στις  ουρές για τον 
διακανονισμό των χρεών του και, το κυριότερο, 
θα μάθει πως πρέπει ν' ανταμείβει με την ψήφο 
του τους «ευεργέτες του». Αυτός που θα αποδε-
χθεί, ως αποικιοκρατούμενος και ιθαγενής ότι 
η ζωή του είναι φτηνή και η χώρα του απλώς 
ένας χώρος για να ζει μίζερα και καταθλιπτικά. 
Όμως φαίνεται πως υπάρχουν σημάδια ρήξης: 
είναι οι μαθητές των καταλήψεων με την ελλη-
νική σημαία στον Βορρά, οι χιλιάδες Έλληνες 
στην κηδεία του Κατσίφα, οι πολίτες των συλλα-
λητηρίων για τη Μακεδονία, όλοι οι δημοκρά-
τες πατριώτες που ταράσσουν την κανονικότητα 
του συστήματος, αντιστεκόμενοι στην συλλογι-
κή τους εξαφάνιση. Γι' αυτό και οι ύβρεις, η κα-
τασυκοφάντηση, η λοιδορία , οι χαρακτηρισμοί 
και ο διχασμός, γι' αυτό και οι προληπτικές συλ-
λήψεις των συναγωνιστών μας στη Θεσσαλονί-
κη. Η ψευδοελίτ αρχίζει και πάλι να φοβάται…

Πρώτος μεταμνημονιακός (;) 
προϋπολογισμός

Του Νίκου Ντάσιου

Εθνομηδενιστική  
αντιορθόδοξη 
μισαλλοδοξία

Γ 

ιατί είναι ισλαμοφοβική 
χώρα η Έλλάδα, ως γνω-
στόν, και η κοινωνία της 
βρίσκεται σε ομηρία από 

τη χριστιανική πατριαρχία (sic!).  
Για να αφήσουμε, όμως, στην 
άκρη την ειρωνεία, η αλήθεια εί-
ναι ότι ο συγκεκριμένος πίνακας, 
που καταγράφει περιστατικά πρά-
ξεων μίσους ενάντια σε τόπους 
λατρείας, παρέχει πολύ χρήσιμα 
δεδομένα ώστε να αποκτήσου-
με εικόνα για το περιεχόμενο και 
τον χαρακτήρα της μισαλλοδοξίας 
στην Έλλάδα. Ο οποίος, ναι, είναι 
σήμερα κυρίως εθνομηδενιστικός, 
γεγονός που αποδεικνύεται περί-
τρανα από το ότι το 94% των συνο-
λικών περιστατικών αφορούν την 
Ορθόδοξη Έκκλησία και όχι, όπως 
πολλοί νομίζουν, εθνικιστικός. 

Άλλαξαν οι καιροί, αλλάζουν 
και τα ήθη: Στην εποχή της παγκο-
σμιοποίησης, η νέα εξουσία, που 
παράγει αντιστοίχως και τα φανα-
τισμένα της πλήθη, είναι... κοσμο-
πολίτικη και υστερικά προοδευτι-
κή, όχι καθηλωμένη και «συντηρη-
τική» – όπως ήταν τον προηγού-
μενο αιώνα. Άυτή η παλιά εκδοχή 
αποτελεί στις μέρες μας αναχρο-
νισμό και προκύπτει στην περιορι-
σμένη της έκταση μάλλον ως αντί-
δραση στην επέλαση της πρώτης. 
Η οποία χαίρει ασυλίας, γιατί είναι 
συστημικά παραγόμενη, στηρίζε-
ται από υπουργεία, ΜΜΈ, πανε-
πιστήμια, εκπαιδευτικά ινστιτού-
τα και... «κινήματα», που την πε-
ριβάλλουν με μια σταυροφορική 
αίγλη εγκαθίδρυσης ενός κόσμου 
«χωρίς σύνορα» (και διαφορές)...  

  Γ. Ρ.

525 Ορθόδοξη Έκκλησία

2 Καθολική Έκκλησία

1 Άιθιοπική Έκκλησία

4 Άρμενική Έκκλησία

1 ΓΟΧ (Παλαιοημερολογίτες)

4 Μάρτυρες Ιεχωβά

11 Ιουδαϊσμός

8 Ισλάμ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙΣ 
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1.Υπερπλεόνασμα και Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Ο 

ι δαπάνες του Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Έπενδύσε-
ων (ΠΔΈ), το 2017, διαμορ-
φώθηκαν σε 5.950 εκατ. €, 
παρουσιάζοντας μείωση 

έναντι του στόχου κατά 800 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με πιστοποιημένα στοιχεία, μέ-
χρι τέλος Οκτωβρίου 2018  η απόκλιση 
σε σχέση με το στόχο ανέρχεται σε 1,320 
δις € περίπου (όση και το 2017). Γεγονός 
που οδηγεί στην εκτίμηση ότι και το 2018 
θα έχουμε την ίδια σχεδόν απόκλιση με το 
2017.

Η μη πραγματοποίηση του συνολι-
κού ύψους του Προγράμματος Δημοσίων 
Έπενδύσεων από τη μεριά των δημοσιονο-
μικών μεγεθών συμβάλλει ισόποσα στην 
αύξηση του υπερπλεονάσματος, από δε τη 
μεριά της οικονομικής μεγέθυνσης, επιδρά 
αρνητικά σε αυτήν.

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί επισημαί-
νουν τη σημασία των δημόσιων επενδύσε-
ων για την ανάκαμψη της οικονομίας, τόσο 
από την πλευρά της ζήτησης όσο και την 
πλευρά της προσφοράς. Άκόμα και εμπει-
ρικές μελέτες (π.χ. του ΔΝΤ) δείχνουν ότι 
η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ιδι-
ωτικών επενδύσεων και μείωση της ανερ-
γίας, με θετικές επιδράσεις, ασφαλώς, και 
στην αύξηση του ΆΈΠ. Άντίστοιχα ευρήμα-
τα παρουσιάζονται και σε μελέτη της Έυ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΈΚΤ) για 
την Άυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη 
Φινλανδία, την Έλλάδα, την Πορτογαλία, 
την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σουηδία.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 
800 εκατ. € από τις δημόσιες επενδύσεις 
δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αποτε-

λέσουν μέρος του υπερπλεονάσματος (το 
οποίο, σύμφωνα και με τα παραπάνω, κα-
νονικά, θα πρέπει να εννοείται ως  αντια-
ναπτυξιακό  υπερπλεόνασμα). Η μέχρι σή-
μερα υποεκτέλεση του Προγράμματος Δη-
μοσίων Έπενδύσεων (ΠΔΈ) δεν δικαιολο-
γείται σε καμία περίπτωση, δεδομένου 
ότι, παρότι υπολείπονται του στόχου, φέ-
τος τα έσοδά του στο χρονικό διάστημα Ια-
νουαρίου-Άυγούστου είναι αυξημένα κατά 
20,6% έναντι του 2017. Έπομένως, εδώ εμ-
φανίζεται, επιπλέον, μια πολύ σοβαρή 
αδυναμία πραγματοποίησης. Το αν η αδυ-
ναμία αυτή προέρχεται από ανικανότητα ή 
από σκοπιμότητα, ή αποτελεί ένα παράδο-
ξο μείγμα και των δύο, λίγη σημασία έχει, 
δεδομένου ότι η αρνητική επίδραση στη 
μεγέθυνση (αύξηση) του ΆΈΠ είναι η ίδια 
και είναι σημαντικών επιπτώσεων για την 
ανάταξη της οικονομίας.

2. Αύξηση οφειλών προς το κράτος 
(αύξηση αριθμού οφειλετών) και 

διανομή υπερπλεονάσματος

Ο αριθμός των οφειλετών μέσα στον τε-
λευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Γραφείο 
Προϋπολογισμού της Βουλής, αυξήθηκε 
κατά 592.000. Το γεγονός ότι συγχρόνως 
δημιουργείται και υπερπλεόνασμα σημαί-
νει ότι, αυτοί που είναι συνεπείς στις υπο-
χρεώσεις τους προς το δημόσιο, πληρώ-
νουν αναλογικά πολύ περισσότερα από 
αυτό που θα τους αναλογούσε αν πλή-
ρωναν όλοι. Τούτο πιο απλά σημαίνει ότι 
υπάρχει ένας αριθμός φορολογουμένων 
που, εκτός από τη συνέπειά τους, κυριολε-
κτικά στραγγίζονται… Άυτή είναι η αποκα-
λούμενη υπερφορολόγηση. Ένώ, δεν γνω-
ρίζουμε αν όσοι δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις υποχρεώσεις τους είναι και 
αυτοί που λαμβάνουν το κοινωνικό επίδο-
μα («το κοινωνικό μέρισμα»). Άυτού του εί-
δους η επιδοματική πολιτική είναι οριακή 

και αδιέξοδη, από τη στιγμή που δεν σχετί-
ζεται με τη γενικότερη ανοδική πορεία της 
οικονομίας, και ιδιαίτερα της πραγματικής 
οικονομίας και που δεν συμβάλλει στην 
κανονική λειτουργία της οικονομίας.

Μελέτη της Έθνικής Τράπεζας ανέφερε 
ότι το υπερπλεονάσματα του 2017, στοί-
χισε στο ρυθμό ανάπτυξης 1,2%. Δηλαδή 
χάσαμε κοντά στα 2 δισ € ΆΈΠ. Δηλαδή, η 
πραγματική εικόνα είναι: κερδίζουμε πλε-
όνασμα, χάνουμε εισόδημα.  Οσο αυξάνε-
ται το πρωτογενές πλεόνασμα, με τον τρό-
πο που γίνεται στην ελληνική οικονομία, 
τόσο έχουμε αρνητική επίδραση στη μεγέ-
θυνση του ΆΈΠ. Ομως σε αυτή τη συγκυρία 
η μεγέθυνση του ΆΈΠ είναι βασικός παρά-
γοντας για τη βελτίωση όλων των μακρο-
οικονομικών μεγεθών, που αποτελούν κρι-
τήρια για την αύξηση των επενδύσεων και 
της απασχόλησης που τόσο ανάγκη έχει η 
χώρα. Άκόμη και για τη δυνατότητα πρό-
σβασης στις αγορές ο ρυθμός μεγέθυνσης 
είναι βασικός παράγοντας, βασικό κριτή-
ριο προσέλευσης πόρων και ύψους δανει-
οδότησης.

3. Η διατήρηση των μεγάλων πο-
σοστών φτώχειας στην Ελλάδα, 

παρά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 
(και τα επιδόματα).

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 
Eurostat, ενώ η Έλλάδα ξοδεύει για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας (κοινωνικές 
μεταβιβάσεις) το ίδιο ή και σχετικά υψη-
λότερο ποσοστό (%) του ΆΈΠ από τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο, εντούτοις το αποτέλεσμα 
είναι σχεδόν μηδενικό, απειροελάχιστα 
βελτιωμένο. Ξοδεύουμε, δηλαδή, πολλά, 
αλλά αυτά δεν πιάνουν τόπο, και οι απο-
δέκτες τους φτωχοί ήταν, και φτωχοί πα-
ραμένουν.

Η εξήγηση εδώ είναι ότι, ενώ το ποσο-
στό (%) του ΆΈΠ είναι σχεδόν το ίδιο με 
τον μέσο όρο της ΈΈ, πρέπει να λάβουμε, 
ωστόσο, υπόψη μας, ότι την τελευταία δε-
καετία είχαμε σημαντικότατη μείωση του 
ΆΈΠ (περίπου κατά 28%), γεγονός που πα-
ρέσυρε πτωτικά και το ύψος των κοινωνι-
κών δαπανών. Παρόλα αυτά, εκείνο που 
θα πρέπει να παραδεχτούμε και να τονί-
σουμε είναι ότι οι κοινωνικές παροχές στη 
χώρα μας δεν φτάνουν αποτελεσματικά σε 
αυτούς που πραγματικά τις έχουν ανάγκη.

Οι πολλαπλές αδυναμίες στην υλοποίη-
ση διαρθρωτικών, ευεργετικών  μεταρρυθ-
μίσεων στον τομέα των κοινωνικών ασφα-
λίσεων, των συντάξεων και της υγείας οδή-
γησαν σε αποκλίνουσες τάσεις σε σχέση με 
τις άλλες χώρες της Έυρώπης, που πέτυ-
χαν στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού. Ένδεικτικό στοιχείο 
για την αναποτελεσματικότητα των κοινω-
νικών δαπανών στην Έλλάδα είναι τα πο-

σοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλει-
σμού, που εξακολουθούν να είναι υψηλά 
και επιμένουν…

4. Χωρίς δυναμική. Και, χωρίς πρό-
γραμμα ανασυγκρότησης;

Άν εστιάσουμε σε εκείνα τα μεγέθη που 
προσδιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμι-
κή, τη  μακροχρόνια αναπτυξιακή προο-
πτική της ελληνικής οικονομίας, θα παρα-
τηρήσουμε ότι, παρά τα πολλά και αισιό-
δοξα λόγια, δεν έχουμε σχεδόν καμία ου-
σιώδη αλλαγή.

Το παραγωγικό υπόδειγμα, το μοντέλο 
της πραγματικής οικονομίας, παραμένει 
σχεδόν το ίδιο, με ακόμα πιο μειωμένο και 
άνευρο το παραγωγικό της τμήμα .

Οι λίγες επενδύσεις δεν κατευθύνονται 
σε τομείς τεχνολογικής αιχμής.

Οι εξαγωγές εξακολουθούν να είναι μέ-
σης και χαμηλής τεχνολογίας.

Το δημόσιο χρέος είναι πολύ μεγάλο 
–συγκριτικά μεγαλύτερο μετά από δέκα 
χρόνια κρίσης και τρία (3) μνημόνια! –  κι 
όσο και αν ρυθμίζεται, συμπιέζει, καθορί-
ζει αρνητικά την πορεία της οικονομίας

Η φυσική αύξηση του πληθυσμού δεν 
υπάρχει, ούτε υπάρχουν ενδείξεις αντι-
στροφής ενός καταστροφικού για το έθνος 
μαρασμού. Το δημογραφικό σε συνάρτηση 
με τη μετανάστευση των 500.000 νέων Έλ-
λήνων επιστημόνων αποστερούν από την 
ελληνική οικονομία πραγματικούς κινητή-
ρες της και μηχανοδηγούς.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια 
κατάσταση πολύ χαμηλής μεγέθυνσης, σ'έ-
ναν ανατροφοδοτούμενο εγκλεισμό χαμη-
λών επιτευγμάτων και δύσκολα θα ξεφύ-
γει από αυτή με τις υπάρχουσες νοοτροπί-
ες, τον καταθλιπτικά επικρατούντα τρόπο 
σκέψης και τις ανακυκλούμενες προτάσεις 
τρέχουσας κατανάλωσης.

Η  ποιότητα της συζήτησης και οι διατυ-
πούμενες θέσεις και προτάσεις (μετά από 
δέκα χρόνια βαθιάς κρίσης), που αυτές τις 
μέρες ανάγλυφα παρουσιάζονται στη Βου-
λή για τον Προϋπολογισμό  2019, αποτε-
λούν τον αδιάψευστο, σκληρό, αλλά πραγ-
ματικό μάρτυρα όλης αυτής της απογοη-
τευτικής παθογένειας.

Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, 
αλλαγή σκέψης και μοντέλων προσέγγι-
σης, αλλαγή συμπεριφοράς συνολικότερα 
του πολιτικού συστήματος. αλλά και των 
κοινωνικών στελεχών που επηρεάζουν οι-
κονομικές δομές και  εξελίξεις. Άποτελούν 
αυτά, προϋποθέσεις για τη δημιουργία, 
ανάδειξη και ελπιδοφόρα υποστήριξη ενός 
προγράμματος ανασυγκρότησης της ελλη-
νικής οικονομίας και ανόρθωσης της ελλη-
νικής κοινωνίας.

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“ 
Η  ποιότητα της συζήτησης 

και οι διατυπούμενες θέ-

σεις και προτάσεις (μετά 

από δέκα χρόνια βαθιάς 

κρίσης), που αυτές τις μέ-

ρες ανάγλυφα παρουσιά-

ζονται στη Βουλή για τον 

προϋπολογισμό  2019, 

αποτελούν τον αδιάψευ-

στο, σκληρό, αλλά πραγ-

ματικό μάρτυρα όλης αυ-

τής της απογοητευτικής 

παθογένειας.

Υπάρχει θετικό αύριο για την ελληνική οικονομία;
Οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και η διέξοδος.

Του Ελευθέριου Τζιόλα
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Γράφαμε το 2016, με αφορμή τη 
δημοπράτηση των τηλεοπτικών 
αδειών ότι το δίκτυο διαπλοκής που 
στήνει ο Σύριζα έρχεται από μα-
κριά, κυρίως λόγω της επανεμφάνι-
σης του Χρ. Καλογρίτσα, που διεκ-
δικούσε πανελλαδική άδεια με εγ-
γύηση κάποια λιβάδια στην Ιθάκη. 
Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυ-
λάκι, η κυβέρνηση συνταράσσεται 
μήνα παρά μήνα από ένα μεγάλο ή 
μικρότερο σκάνδαλο, που θα ήταν 
ικανό σε άλλες εποχές, πιο κανονι-
κές, να οδηγήσει υπουργούς σε πα-
ραιτήσεις, βουλευτές σε αποσκιρ-
τήσεις κ.λπ. Θυμίζουμε εν τάχει το 
σκάνδαλο Τράπεζα Αττικής, που 
χορηγούσε χωρίς ελέγχους δάνεια 
σε εκλεκτούς της κυβέρνησης, την 
τελευταία ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών το 2016, την πώλη-
ση των βλημάτων στη Σαουδική 
Αραβία, το σκάνδαλο με τη δια-
σπάθιση των ευρωπαϊκών πόρων 
για τους πρόσφυγες, κ.λπ. 

Από τις πρώτες μέρες στην 
εξουσία ο Σύριζα και κυρίως από 
το κομβικό σημείο του Ιουλίου του 
2015 και μετά, ενεργοποίησε κάθε 
πιθανό δίκτυο διαπλοκής είτε από 
το μακρινό ’80, όπως η σχέση με 
τον Καλογρίτσα, είτε πιο πρόσφα-
το. Οι παρασκηνιακές κινήσεις του 
διδύμου Τσίπρα-Παππά, τουλάχι-
στον από το 2012 και μετά, σκόπευ-
αν  στο να είναι έτοιμοι να χρησιμο-
ποιήσουν κατάλληλα την εξουσία, 
όταν θα κατόρθωναν να την αρπά-
ξουν. Μετά το καλοκαίρι του 2015 
και τη «μεγάλη κωλοτούμπα», δεν 
είχαν πια κανέναν ηθικό φραγμό, 
καθώς απομακρύνθηκαν από το 
κόμμα και όσοι δυνητικά θα μπο-
ρούσαν να τους φρενάρουν. Απέ-
μειναν οι αμοραλιστές εξουσιολά-
γνοι, που ήρθαν να αντικαταστή-
σουν τους αντίστοιχους του Πασόκ 
στις χειρότερες στιγμές της ιστορί-
ας του. 

Το σκάνδαλο που αποκαλύπτε-
ται αυτές τις μέρες με τον Μανώλη 

Πετσίτη, άνθρωπο εμπιστοσύνης 
του Νίκου Παππά, αλλά και του 
Τσίπρα, που αναλώνεται στην απο-
κάλυψη της τρυφηλής ζωής ενός 
πρώην σερβιτόρου, θα ήταν πολύ 
βολικό για το Μαξίμου να παραμεί-
νει σε αυτό το επίπεδο. Είναι πράγ-
ματι γαργαλιστικό να αποκαλύπτε-
ται πώς από την Καισαριανή μετα-
κόμισε σε βίλα στους πρόποδες της 
Πάρνηθας με εσωτερική πισίνα, ή 
ότι είχε μόνιμη σουίτα στο μαγα-
ζί που τραγουδά ο Ρέμος, ή ότι ξε-
χνούσε το παλτό του σε μπαρ στο 
Κολωνάκι και οι σερβιτόροι έβρι-
σκαν μέσα 40.000 ευρώ σε δεσμί-
δες πεντακοσίων ευρώ. Ο Πετσί-
της όμως, όπως καταγγέλλεται, δεν 
ήταν τίποτα άλλο πέρα από ένας 
μεσάζων μεταξύ του Μαξίμου και 
ενός κύκλου επιχειρηματιών που 
συναλάσσονται με το Μαξίμου. Τον 
ίδιο ρόλο σίγουρα παίζουν και άλ-
λοι, που ίσως αποκαλυφθούν στο 
μέλλον, ή δεν θα τους μάθουμε και 
ποτέ. 

ΔΕΠΑ και 
Λαυρεντιάδης

Το σοβαρό υπόβαθρο της υπόθε-
σης είναι οι σχέσεις του Λαυρέντη 
Λαυρεντιάδη με την κυβέρνηση. 
Θυμίζουμε ότι ο Λαυρεντιάδης έγι-
νε γνωστός τη δεκαετία του 2000 με 
την απογείωση της φαρμακοβιομη-
χανίας Alapis. Στις αρχές αυτής της 
δεκαετίας εξαγόρασε την Proton 
Bank και τη μετέβαλε σε τράπεζα 
δανειοδότησης (με επισφαλή όμως 
δάνεια) των επιχειρήσεων του. Το 
2012 είχε κριθεί προφυλακιστέος 
για ηθική αυτουργία στην απόπει-
ρα δολοφονίας ενός επιχειρηματία 
που διατηρούσε σχέση με την πρώ-
ην σύζυγο του. Το 2014 αποφυλα-
κίστηκε για λόγους υγείας και από 
τότε κυκλοφορεί με βραχιολάκι. 

Για την ηθική αυτουργία σε 
απόπειρα δολοφονίας ξέμπλεξε δι-
καστικά το 2016, αλλά τα επισφαλή 
δάνεια της Proton Bank και ένα δάP-
νειο 100 εκατ. ευρώ από το Ταχυ-
δρομικό Ταμιευτήριο, όπου κατη-
γορείται για ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος, είναι υποθέσεις που εκδικά-
ζονται. Αν και με πολύ αργό ρυθμό, 
μιας και ο στρατός των ογδόντα δι-
κηγόρων που διαθέτει κάνει το παν 
για να καθυστερήσει τη στιγμή της 
λήψης απόφασης από το δικαστή-
ριο. Τον Ιανουάριο του 2017 η δι-
καιοσύνη τον απήλλαξε από την 
κατηγορία ότι χειραγωγούσε τις με-
τοχές της Alapis, αν και ο Τύπος της 
εποχής σχολίαζε ότι ο Σύριζα, με 

νομοθετική πρωτοβουλία το 2016, 
ανέβασε τόσο ψηλά τον πήχη για 
τις παράνομες συναλλαγές, που του 
επέτρεψε να περάσει από κάτω. 

Ο Λαυρεντιάδης το 2009, μέσω 
της εταιρείας ELFE, εξαγόρασε τη 
Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπα-
σμάτων στην Καβάλα. Η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ) 
από τον Σεπτέμβριο του 2017 κα-
τήγγειλε ότι, από τα 140 εκατ. ευρώ 
που οφείλονται στη ΔΕΠΑ, τα 110 
είναι χρέος της ELFE (σήμερα έχει 
ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ), όταν 
το χρέος των Φωσφορικών Λι-
πασμάτων το 2009 ήταν 40 εκατ. 
ευρώ. Η ΠΟΕ κατήγγειλε ακόμα 
ότι η κυβέρνηση διόρισε διευθύ-
νοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑ, αυ-
τόν δηλαδή που θα υποχρέωνε τον 
Λαυρεντιάδη να εξοφλήσει το χρέ-
ος του προς την ΔΕΠΑ, έναν πρώ-
ην υπάλληλο του Λαυρεντιάδη, τον 
Θόδωρο Κιτσάκο, που είχε δια-
τελέσει διευθύνων σύμβουλος της 
ELFE. Ο Κιτσάκος, πρώην τομεάρμ-
χης Ενέργειας του Σύριζα, παρέ-
λαβε τη ΔΕΠΑ τον Δεκέμβριο του 
2015 με χρέος 90 εκατ. ευρώ και 
σε τρία χρόνια το ανέβασε στα 120 
εκατ. ευρώ (10 εκατ. ευρώ επιπλέον 
τον χρόνο). 

Τον περασμένο Νοέμβριο η 
ΔΕΠΑ κατέθεσε μήνυση κατά της 
εταιρείας του Λαυρεντιάδη βάσει 
της οποίας η εισαγγελέας Εγκλη-
μάτων Διαφθοράς άσκησε δίω-
ξη για απιστία εις βαθμό κακουρ-
γήματος σε βάρος του πρώην δι-
ευθύνοντα σύμβουλου της ΔΕΠΑ 
Θ. Κιτσάκου. Ο Κιτσάκος μετά από 
αυτό απασφάλισε και αποκάλυψε 
ότι, όλο αυτό το διάστημα ενημέρω-
νε τακτικά επτά υπουργούς της κυ-
βέρνησης για τα αυξανόμενη χρέη 

της κυβέρνησης, αλλά οι υπουργοί: 
Γιάννης Δραγασάκης, Θεοδώρα 
Τζάκρη, Αλέκος Φλαμπουράρης, 
Γιώργος Σταθάκης, Αλέξης Χαρί-
τσης, Ανδρέας Νεφελούδης και 
Πάνος Σκουρλέτης δεν του έδιναν 
το πράσινο φως να κόψει την παρο-
χή αερίου στην ELFE. 

Ο Κιτσάκος κατήγγειλε και κάτι 
πιο σοβαρό, ότι στις υποτιθέμενες 
διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΠΑ 
και ELFE συνομιλούσε συχνά με 
τον Μ. Πετσίτη που δούλευε για την 
ELFE, αλλά, και κατά δήλωση του 
Κιτσάκου, «λειτουργούσε ως εκ-
πρόσωπος υπηρεσιών του Μεγά-
ρου Μαξίμου». Κατά τον Κιτσάκο, 
ο Πετσίτης τα ίδια έκανε και με τον 
προηγούμενο διευθύνοντα σύμ-
βουλο της ΔΕΠΑ. Η ρύθμιση που 
πέτυχε ο εκπρόσωπος του Μαξί-
μου και υπάλληλος Λαυρεντιάδη, 
Μ. Πετσίτης, ήταν ιδιαιτέρως συμ-
φέρουσα για τον Λαυρεντιάδη, που 
εξασφάλιζε ενέργεια χωρίς να πλη-
ρώνει τον πάροχο. 

Η μεσολάβηση μεταξύ Μαξί-
μου και ΔΕΠΑ δεν ήταν η μόνη 
απασχόληση του Μ. Πετσίτη, αφού 
το 2016 παρουσίασε έσοδα και 
από την Άλφα Δορυφορική Τηλε-
όραση, δηλαδή την τηλεόραση του 
Άλφα. Έχουν δημοσιευτεί αρκετές 
φωτογραφίες που ο Πετσίτης είναι 
με τον Δημήτρη Κοντομηνά, αλλά 
και τον Λάκη Λαζόπουλο, που άλ-
λοτε έλυνε και έδενε στον όμιλο του 
Άλφα και ήταν φανατικός υποστη-
ρικτής του Σύριζα. Στη μεταβολή 
του Άλφα σε ένα από τα φιλοκυβερ-
νητικά Μέσα Ενημέρωσης ο κατα-
φερτζής Πετσίτης σίγουρα θα έβαλε 
το χεράκι του. Συνεργασία είχε συ-
νάψει και με τον Χρήστο Καλογρί-
τσα, αλλά και τον ειδικευμένο στις 

υπεράκτιες, Κύπριο δικηγόρο, Αρ-
τέμη Αρτεμίου. Ο Αρτεμίου έγι-
νε γνωστός από το ταξίδι του μαζί 
με τον Νίκο Παππά στη Βενεζουέ-
λα το 2013. 

Ο Πετσίτης παραμένει εξαφα-
νισμένος εδώ και δύο εβδομάδες, ο 
Ν. Παππάς τον απαρνιέται λέγοντας 
ότι έχει να τον δει από τον 2015 και 
στην κυβέρνηση είναι μοιρασμένοι 
σε δυο γραμμές. Μια πρώτη που 
λέει «όλα στο φώς» και επικρατεί 
μεταξύ αυτών που εχθρεύονται τον 
Ν. Παππά και θέλουν να τελειώσει 
η επιρροή του στο Μαξίμου, γραμ-
μή που δεν πρόκειται να επικρατή-
σει, γιατί η βόμβα Πετσίτη αγγίζει 
και τον ίδιο τον Τσίπρα. Η δεύτερη, 
που προέρχεται από το Μαξίμου, 
είναι της συγκάλυψης και του απο-
προσανατολισμού της κοινής γνώ-
μης, γι’ αυτό ο πρόεδρος της Βου-
λής όρισε τη συζήτηση για το σκάν-
δαλο της ΔΕΠΑ την Παρασκευή 
21 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες πριν 
τα Χριστούγεννα. Οι φιλοκυβερνη-
τικές εφημερίδες δεν αναφέρονται 
καθόλου στο θέμα, εκτός από την 
Εφημερίδα των Συντακτών, που 
δημοσίευσε φωτογραφίες του Πε-
τσίτη με τον Μαρινάκη, αλλά αυτό 
μάλλον μας υπενθύμισε ότι, στο όχι 
και τόσο μακρινό 2014, οι Μαρινά-
κης-Μώραλης είχαν έρθει σε υπό-
γεια συνεννόηση με τη Δούρου, 
προκειμένου να αλληλοϋποστηρι-
χτούν στον δεύτερο γύρο των δημο-
τικών – περιφερειακών εκλογών. 
Ο νταραβερτζής Πετσίτης ίσως και 
τότε να παρείχε τις πολύτιμες υπη-
ρεσίες του. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η μπάμπουσκα Πετσίτης
Ο Λαυρεντιάδης, ο Παππάς, οι καναλάρχες και το Μέγαρο Μαξίμου

Του Γιάννη Ξένου

Ο Πετσίτης δεν ήταν τίποτα άλλο πέρα από ένας μεσάζων 
μεταξύ Μαξίμου και ενός κύκλου επιχειρηματιών που 
συναλάσσονται με το Μαξίμου. Τον ίδιο ρόλο σίγουρα 

παίζουν και άλλοι που ίσως αποκαλυφθούν στο μέλλον ή 
δεν θα τους μάθουμε και ποτέ... 
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        ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τ 

ο 2018 τελειώνει και το 2019 που 
έφτασε είναι έτος εκλογών. Έκλο-
γές που ενδέχεται να μας επιφυ-
λάσουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Σε 
αντίθεση με την επιφανειακή πα-

ρουσίαση των αποτελεσμάτων των δημοσκο-
πήσεων, ο Σύριζα φαίνεται –με μια πιο ψύ-
χραιμη μελέτη των γεγονότων- να έχει τρία 
βασικά πλεονεκτήματα στην κούρσα προς τις 
κάλπες.

Πρώτον, την υποστήριξη των Άμερικανών 
και των Γερμανών, οι οποίοι είναι σχεδόν απί-
θανο να βρούνε καλύτερο υπηρέτη των συμ-
φερόντων τους από τον ιδανικό Τσίπρα που 
καταφέρνει να επιβάλει πολιτικές της παγκο-
σμιοκρατίας πιο εύκολα και πιο γρήγορα από 
τον οποιονδήποτε.

Δεύτερον, τα Μέσα Μαζικής Ένημέρωσης 
δεν έχουν καμία σχέση με το μακρινό 2015. 
Η τηλεόραση δεν είναι εχθρική προς την κυ-
βέρνηση (μαζί με την ΈΡΤ, προπαγανδίζει 
υπέρ της ο Άλφα, το Κόντρα, το Οπεν), οι μι-
σές εφημερίδες υποστηρίζουν λυσσαλέα τον 
Σύριζα (Έθνος, Έφημερίδα των Συντακτών, 
Άυγή, Νέα σελίδα, Ντοκουμέντο, Κόντρα, Λό-
γος), ενώ, στο διαδίκτυο, πολλές ιστοσελίδες, 
υπεράνω πάσης υποψίας, με υψηλή επισκε-
ψιμότητα, που έχουν την ταμπέλα του έγκυ-
ρου και αξιόπιστου μέσου, δουλεύουν υπό-
γεια και μεθοδικά υπέρ του και παίζουν τον 
ρόλο πολλών διαδικτυακών Mega του Σύρι-
ζα (cnn.gr, news247.gr, αθηναϊκό-μακεδονικό 
πρακτορείο ειδήσεων,zougla.gr).

Τρίτον, η ψηφοθηρική πολιτική της κυ-
βέρνησης είναι, αριστοτεχνικά, μαθηματικά 
σχεδιασμένη. Ένα παράδειγμα είναι η αύξη-
ση των φόρων εισοδήματος σε κάποιους πο-
λίτες, με παράλληλη χορήγηση επιδόματος 
σε άλλους, πολλαπλάσιους των πρώτων, που 
αποτελούν είτε παρασιτικά στρώματα είτε 
φοροφυγάδες και δημιουργούν μια νέα δε-
ξαμενή ψηφοφόρων. Ένα δεύτερο παράδειγ-
μα, η μείωση του οικογενειακού επιδόματος 
σε μερικές δεκάδες χιλιάδες τρίτεκνους και 
πολύτεκνους, με την αντίστοιχη αύξηση του 
ίδιου επιδόματος στους εκατοντάδες χιλιάδες 
δικαιούχους με ένα ή δυο παιδιά, αδιαφορώ-
ντας για ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τραγικό 
δημογραφικό πρόβλημα της Έλλάδας.

Στα προαναφερθέντα ευκαιριακά δεδο-
μένα έρχεται να κουμπώσει κάτι που κρατά-
ει περισσότερο από την τετραετή εθνομηδε-
νιστική διακυβέρνηση. Έίναι η κληρονομιά 
που έχει στο πλευρό της η κυβέρνηση αυτή 

και που την αξιοποιεί τώρα. Έίναι η εθνοφο-
βική στάση ζωής της αποδόμησης του «οικεί-
ου» που προϋπάρχει και έχει επηρεάσει ευ-
ρύτερο κόσμο εδώ και δεκαετίες. Έίναι οι πο-
τισμένοι με τη φιλελεύθερη αριστερή ιδεο-
λογία της ξενολατρίας και της απέχθειας για 
την πατρίδα και τα σύμβολά της. Τα ελληνι-
κά πανεπιστήμια και η δυτικόδουλη ελληνι-
κή τηλεόραση μαζί με τον σημιτικό εκσυγχρο-
νισμό και συνολικά τις πατριδοαλλεργικές  
«πολιτιστικές» δομές, έχουν κάνει τους νέ-
ους Έλληνες – κυρίως κάτω των 50 ετών – να 
καμαρώνουν, επί της ουσίας, για την πολιτι-
σμική τους υποδούλωση και να αισθάνονται 
άβολα με τη σημαία, τον σταυρό ή οτιδήποτε 
άλλο ταυτοτικό. Θα επιχειρηθεί, λοιπόν, να 
κεφαλαιοποιηθεί αυτή η ιδεολογική κυριαρ-
χία των προηγούμενων δεκαετιών, όσο είναι 
καιρός, διότι η φθίνουσα πορεία της έχει ευ-
τυχώς ξεκινήσει.

Έπιπλέον, ο Σύριζα βρίσκεται σε πλεονε-
κτική θέση έχοντας καταλάβει θέση και στα 
δύο δίπολα μάχης που εξελίσσονται. Στο ιδε-
ολογικό επίπεδο με τη Χρυσή Άυγή (εθνικι-
σμός-εθνομηδενισμός), τσουβαλιάζοντας 
όλους τους υπόλοιπους στο αντίπαλο στρα-
τόπεδο (γι’ αυτό και είναι υπέρτατη ανάγκη 
η δημιουργία δημοκρατικού πατριωτικού πό-
λου).  Και στο πολιτικό-διαχειριστικό επίπεδο 
με τη ΝΔ, το κόμμα δίχως όραμα. Έτσι, όσο 
οι αντίπαλοί του είναι κομμένοι και ραμμέ-
νοι στα μέτρα του, τόσο πιο δύσκολη θα είναι 
η απομάκρυνσή του από την εξουσία. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, απευθύνεται σε ένα ευρύ 
ακροατήριο, μια μεγάλη δεξαμενή αμνησι-
ακών εγωκεντρικών ψηφοφόρων, που βλέ-
πουν θετικά την πιο αποτελεσματική κυβέρ-
νηση των ατομικών δικαιωμάτων και της κα-
τανάλωσης που έχει δει ποτέ ο τόπος. Πολλοί 
θα ντρέπονται να το παραδεχτούν ότι θα ψη-
φίσουν Σύριζα, αλλά θα το κάνουν. Κι αν η 
αποχή αυξηθεί, θα δούμε σχετικά υψηλά πο-
σοστά του κυβερνώντος κόμματος, αρκετά 
υψηλότερα από αυτά που δείχνουν οι δημο-
σκοπήσεις.

Η φράση του αστυνομικού, έξω από την 
πρόσφατη συγκέντρωση του πρωθυπουργού 
στην Θεσσαλονίκη, «έχουμε εντολή να προ-
σάγουμε τους διαφωνούντες», καταδεικνύει 
ότι ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός είναι ενδε-
δυμένος με το πιο δημοκρατικό, το πιο προ-
οδευτικό ένδυμα, γι' αυτό και είναι δύσκολη 
η κατακρήμνισή του. Έπομένως, όσοι πιστεύ-
ουν ότι αυτή δεν είναι κανονική κυβέρνηση, 
να περιμένουν ότι οι επερχόμενες εκλογές 
δεν θα είναι κανονικές εκλογές.

Οι πρόσφατες καταλήψεις των μαθητών για τη Μακεδονία 

ανέδειξαν ένα νέο υποκείμενο στον αγώνα ανατροπής 

των μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες, μετά την οικονομική 

καταστροφή, βρίσκονται πια στη γεωπολιτική τους διάσταση.

Δεν πέφτουν εύκολα
Του Τάσου Αναστασίου

Ν 

έο και ευχάριστα απρό-
σμενο, καθώς η νεο-
λαία μας δεν είχε δεί-
ξει μέχρι τώρα σημά-
δια αντίστασης, μέσα 

σε μια κοινωνία παραιτημένη και κα-
θηλωμένη στον καναπέ, μια κοινωνία 
που αντιστέκεται στο φέισμπουκ κι όχι 
στον δρόμο.

Οι μαθητές, ενώ σε άλλες εποχές 
ακολουθούσαν τον λαό όταν αντιστε-
κόταν, τώρα τέθηκαν στην πρωτοπορία 
του. Με συνειδητοποίηση των διακυ-
βευμάτων, αντιστάθηκαν στο ξεπούλη-
μα της χώρας, στους σχεδιασμούς του 
ΝΑΤΟ και της Αμερικής στα Βαλκά-
νια. Παρά την τρομοκρατία που υπέ-
στησαν από κάποιους καθηγητές τους, 
παρά την κατασυκοφάντηση του αγώ-
να τους και την προσπάθεια εκχώρη-
σής του στη Χρυσή Αυγή.

Οι μαθητές, από την Κρήτη ως 
τα πομακικά χωριά της Θράκης, με 
έμφαση στα σχολεία της Μακεδονί-
ας έκαναν αντίσταση πολλών λογιών. 
Αντιστάθηκαν απέναντι στην προδο-
σία  της Μακεδονίας.

Αντιστάθηκαν απέναντι  στα σχέ-
δια του ΝΑΤΟ και των ντόπιων υπη-
ρετών του.

Αντιστάθηκαν απέναντι στη Χρυσή 
Αυγή, που προσπάθησε να καπηλευ-
τεί τον αγώνα τους και την απομόνω-
σαν, διαχωριζόμενοι κάθετα, με πανό 
και συνθήματα, από τον ιστορικό φασι-
σμό και τους ναζί.

Αντιστάθηκαν απέναντι στον φασι-
σμό των αντιφά, που επιχείρησαν να 
τους αποτρέψουν από τις καταλήψεις 
με τρομοκρατία.

Αντιστάθηκαν στην τρομοκρατία 
κάποιων καθηγητών τους.

Αντιστάθηκαν στα νεοταξικά ΜΜΕ, 
που διαστρέβλωσαν συστηματικά τον 
αγώνα τους.

Και δώσανε ελπίδα σε όλους μας. 
Μετά τις μαθητικές κινητοποιήσεις για 
την Κύπρο, τη δεκαετία του ’50, μετά 
τον ακηδεμόνευτο (και εκ των υστέ-
ρων σκυλευμένο) αγώνα των φοιτητών 
της Νομικής και του Πολυτεχνείου το 
’73, που κι αυτός την ελληνική σημαία 
είχε μπροστά, έρχονται οι μαθητές του 
2018 να μας τραβήξουν  τ’ αυτί και να 
μας δείξουν τον δρόμο.

Το κίνημά τους είναι αυτοοργανω-
μένο, με δημοκρατικά, πατριωτικά χα-
ρακτηριστικά. Αυτό που χρειάζεται ο 
τόπος. Τώρα πρέπει να οργανωθεί σε 
στέρεες βάσεις, και αντίστοιχα να γί-
νουν στην κοινωνία. Ο δημοκρατικός 
πατριωτικός χώρος είναι αυτός που 
θα σπάσει το αλληλοτροφοδοτούμε-
νο δίδυμο εθνομηδενισμού και Χρυ-
σής Αυγής. Οι πρώτοι επιδιώκουν την 
καταστολή του για να ενοχοποιούν ως 
φασιστική κάθε πατριωτική έκφραση. 
Οι δεύτεροι γνωρίζουν ότι, αν οργανω-
θεί ο χώρος αυτός, θα φανεί η πατριδο-
καπηλία τους και θα επιστρέψουν στα 
δεκαδικά ποσοστά που τους αξίζουν. 
Γι’ αυτό και η κατασκευασμένη πόλω-
ση μεταξύ τους, για να εγκλωβίζεται ο 
λαός στα στρατόπεδά τους και να εμπε-
δώνεται η υποταγή.

Στον λαό απόκειται να απεγκλω-
βιστεί από μια λογική που τείνει να 
τον διχάσει σε μιαν αντίθεση Δεξι-
άς και Αριστεράς που δεν υπάρχει. Η 
υπέρβαση του παρωχημένου αυτού 
δίπολου, αν επιτευχθεί, θα δώσει και 
τη διέξοδο σωτηρίας της πατρίδας μας. 

Καταλήψεις 
που γεννούν ελπίδα

Του Μανόλη Εγγλέζου-Δεληγιαννάκη
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Π ρόσφατα οι Τσόμ-
σκι, Μπαντιού, 
Ταρίκ Αλί, Με-
λανσόν, βουλευ-
τές των κομμά-

των Ποδέμος και Ντι Λίνκε συνυ-
πέγραψαν μια καταγγελία-διαμαρ-
τυρία που δημοσίευσαν στη Λιμπε-
ρασιόν, προτρέποντας τον κόσμο να 
συνειδητοποιήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
ανήκει στην Αριστερά και εφαρμό-
ζει πολιτικές που προσομοιάζουν 
στην Άκρα Δεξιά. Οι μάσκες για το 
κυβερνητικό μόρφωμα έχουν πέσει 
από καιρό, όμως οι παραπάνω προ-
σωπικότητες, ως άλλοι… Αλαβάνοι, 
βάζουν την ταφόπλακα στις όποιες 
αριστερές ψευδαισθήσεις κάποιων. 
Η δήλωση αυτή είναι σημαντική, 
επειδή δεν κάνει αριστερή κριτι-
κή στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον μεταφέ-
ρει, όσον αφορά στην πολιτική του, 
στο ακροδεξιό φάσμα, σαφώς σε μια 
μεταμοντέρνα εκδοχή.

Η καταγγελία είναι εκκωφαντι-
κή και εύστοχη. Ακτινογραφεί τον 
πυρήνα της πολιτικής, κοινωνικής 
και πολιτισμικής ψίχας του ΣΥΡΙΖΑ, 
αναδεικνύοντας και τις ψυχολογικές 
διαστάσεις του, από τη στιγμή που το 
3% του μηδενιστικού Συνασπισμού 
της Αριστεράς έγινε κυβέρνηση.

Η συμπεριφορά των εξουσια-
στών του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται κατά 
βάση σε ένα συναίσθημα μνησικα-
κίας, που φύτρωσε σε ανανεωτικές, 
ψευδοεπαναστατικές ομάδες αρι-
στερής «πρωτοπορίας», τις τελευ-
ταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα.  Η 
«ταξική μεροληψία» των φαφλατά-
δων του ΣΥΡΙΖΑ απέχει πάρα πολύ 
από την αντίληψη των λαϊκών τάξε-
ων για τις ανισότητες που υφίστα-
νται. Απέχει, το ίδιο πολύ, από την  
αυθόρμητη αντίδραση του λαού για 
τον εξευτελισμό και την αδικία που 
νιώθει και η οποία πήρε ποικίλες 
μορφές τα μνημονιακά χρόνια, αλλά 
κορυφώθηκε με την αγωνία του για 
την εθνική του υπόσταση και ανε-
ξαρτησία. 

Η ταξική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 

πηγάζει από τη δίψα για εξουσία των 
κοινωνικών τάξεων που θέλουν να 
ελέγξουν πνευματικά και κοινω-
νικά τον λαό. Πολλές φορές είναι 
εμποτισμένη από φθόνο και ρεβαν-
σισμό. Μοιάζει, θαρρείς, η κυβερ-
νητική παρωδία, μια σκηνοθετημέ-
νη δικαίωση «αριστερών» πόθων, 
χειραγωγημένη από το ίδιο το κα-
θεστώς κυριαρχίας, που για χρόνια 
καθηλώνει την πατρίδα μας σε κα-
θεστώς παρασιτικής εξάρτησης και 
εθνικής υποδούλωσης.  Η προϊού-
σα αλλοτρίωση της αριστεράς του 
ΣΥΡΙΖΑ και η εκδικητική της μυρω-
διά συμβαδίζει απόλυτα με τη λο-
γική των συστημάτων εξουσίας που 
υποτίθεται πολεμάει και καταλήγει 
να τα δυναμώνει ακόμα περισσότε-
ρο. Ενώ, παράλληλα, χειρίζεται και 
συντηρεί  κατάλληλα τη μισάνθρω-
πη Χ.Α, για να έχει έτοιμο τον μπα-
μπούλα ως  μπαλαντέρ στο μανίκι. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι συντάσσε-
ται με τους φτωχούς, αλλά επιτίθε-
ται στον λαό και στην κοινωνία, κα-
θώς η εξουσία του πηγάζει από υπε-
ροψία και ένα συνεχές μεταπολιτευ-
τικό ανάθεμα. Οι αυθεντικές εξε-
γέρσεις και η επιθυμία να ελευθε-
ρώσεις τον λαό δεν πηγάζουν από 
δηλητηριασμένες πηγές, αλλά από 
αυτό που ο Όργουελ ονόμαζε «γεν-
ναιόδωρο θυμό», στις αναφορές 
του στον Ντίκενς. Αντίθετα, οι ΣΥΡΙ-
ΖΑΙΟΙ, παρέα με τα δήθεν αντιεξου-
σιαστικά μπάχαλά τους, διακατέχο-
νται από «μίσος ταξικό», έτσι ώστε 
να μπορούν να μισούν τον λαό. Θε-
ωρούν ότι με τον τρόπο αυτό αρ-

νούνται τον δεσποτισμό της συντη-
ρητικής κοινωνίας, αλλά στην ουσία 
αποτελούν απλώς το φωτογραφικό 
αρνητικό του.

Τα κοινωνικά στρώματα που με-
γάλωσαν μέσα στην εκσυγχρονιστι-
κή αριστερά, βουτηγμένα στην κραι-
πάλη μιας στρεβλής μεταπολιτευ-
τικής ελαφρότητας και στην αντί-
δραση για την αντίδραση, μπορεί 
να είχαν ρίζες στη μισθωτή εργα-
σία, αλλά, μαζί με τα παιδιά τους, 
δημιούργησαν μια νέα «αντιεξου-
σιαστική» αριστοκρατία της εξουσί-
ας. Μπορεί τα πρώιμα χρόνια τους 
να ήταν λιγότερο ευάλωτοι στις κα-
ταναλωτικές αξίες και στην επιρροή 
του κέρδους, αλλά φάνηκε εντέ-
λει να είναι περισσότερο διψασμέ-
νοι για καρέκλα και δύναμη και πε-
ρισσότερο μεθοδικά σπουδαγμένοι, 
ώστε να φιμώνουν κάθε αντίσταση 
με την κοινωνική μηχανική τους. Τα 
μίζερα χρόνια της δικής τους «μετα-
πολίτευσης» φαίνεται να παίρνουν 
εκδίκηση τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια, για κάθε πραγματικό ή φαντα-
στικό εξευτελισμό που νόμιζαν ότι 
έχουν υποστεί στα στέκια των Εξαρ-
χείων και του Κολωνακίου.

Η δίψα και το ναρκωτικό της 
εξουσίας είναι βασικό εμπόδιο για 
μια πατρίδα και μια κοινωνία ελεύ-
θερη, δίκαιη και αξιοπρεπή. Η κυ-
βέρνηση αυτή είναι εμπόδιο σε κάθε 
προοπτική να απελευθερωθεί ο ηθι-
κός και γενναιόδωρος θυμός του 
ελληνικού λαού μας, δημιουργώ-
ντας την ελπίδα (επ)Ανάστασής του. 

ΑΠΟΨΕΙΣ  

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

«Ήδη τώρα καταστρέφουμε τις συνήθειες της σκέψης που έχουν επιζήσει από την 
προεπαναστατική εποχή. Σπάσαμε τους δεσμούς που ένωναν τους γονείς με τα παιδιά, τους 
άντρες με τους άντρες, τον άντρα με τη γυναίκα. Κανένας δεν τολμά πια να εμπιστευτεί τη 
γυναίκα του, το παιδί του ή τον φίλο του. Στο μέλλον όμως δεν θα υπάρχουν ούτε γυναίκες, ούτε 
φίλοι. Τα παιδιά, θα τα παίρνουμε από τη μητέρα τους μόλις γεννιούνται, όπως παίρνει κανείς τα 
αβγά από την κότα. Η αναπαραγωγή θα είναι μια ετήσια τυπική διαδικασία όπως η ανανέωση 
του δελτίου τροφίμων (…) Δεν θα υπάρχει γέλιο, παρά μόνο το γέλιο του θριάμβου για κάποιο 
νικημένο εχθρό»

Τζωρτζ Όργουελ, 1984

Η μνησίκακη εξουσία 
του ΣΥΡΙΖΑ

«Μπολσεβίκοι τρομοκράτες 
του ΣΥΡΙΖΑ» και «Φασίστες 

ακροδεξιοί»

Τ 

ον τελευταίο καιρό οι 
παρεμβάσεις του Άρδην 
γύρω από τη Συμφωνία 
των Πρεσπών και η απή-
χηση που βρίσκουν στην 

κοινωνία φαίνεται πως έχουν ανη-
συχήσει το ετεροθαλές εμφυλια-
κό δίδυμο αντιεξουσιαστών και 
Χρυσής Αυγής. Τις τελευταίες, μά-
λιστα, μέρες, κυκλοφόρησε από 
"αντιεξουσιαστές" μια προκήρυξη 
εναντίον του εθνικιστικού Αρδην, 
του Εναλλακτικού βιβλιοπωλεί-
ου και του Δημήτρη Δημοπουλου.  
Και ταυτόχρονα το Μακελειό του 
Στέφανου Χίου στο εξώφυλλο του 
στις 20-12-2018 στρέφεται εναντί-
ον του «τρομοκράτη Καραμπελιά».

Η πρώτη επικαλείται ως τεκ-
μήριο ενοχής για τον «επικίνδυνο 
εθνικισμό» του Άρδην το γεγονός 
ότι καλούμε ως ομιλητές τον Συρί-
γο και τον Καλεντερίδη (αντί, προ-
φανώς, κάποιους ανθυποβαζιβου-
ζούκους προγλωσικούς ροπαλοφό-
ρους, σαν εκείνους που φωνάζουν 
σε μια εντυπωσιακή ταύτιση με 
τον… UCK και την αλβανική μαφία, 
«Κατσίφας καλός, μόνο νεκρός»).

Το δεύτερο ξαναθυμάται τι 
έγραφε ο Π. Καμμένος σε εκείνη 
την παλιά… πρεσβειοκίνητη μυθι-
στορία περί 17Ν και τρομοκρατίας 
(την οποία επανέφερε στην επικαι-
ρότητα ο... Τσίπρας, στη Βουλή), για 
να στριμώξει την φωτογραφία του 
Γ. Καραμπελιά – μαζί με άλλους... 
«συριζαίους» – κάτω από τον τίτλο, 
«αντάρτες θανάτου οι μπολσεβίκοι 
του ΣΥΡΙΖΆ»!

 Άπ’ όλα αυτά, βέβαια, εμείς κα-
ταλαβαίνουμε το εξής: Το γεγονός 
ότι είμαστε «φασίστες» για τους 
αναρχικούς και «αναρχικοί» για 
τους φασίστες, δείχνει σίγουρα ότι 
πράττουμε σωστά. Προφανώς, τα 
δύο κεφάλια του εμφυλιακού Ια-
νού αντιδρούν απέναντι στο γεγο-
νός ότι μια δημοκρατική πατριω-
τική δύναμη, η οποία επιδιώκει να 
ανατρέψει αυτήν τη σάπια και ξε-
περασμένη διαίρεση, συναντά κοι-
νωνική απήχηση.

 Ένοχλούνται, βλέπετε, που 
υπάρχουν κάποιοι που «χαλάνε τη 
σούπα», τον βολικό πολιτικό κατα-
μερισμό της αδελφοκτονίας που 
απειλεί να εξαντλήσει όσα αντιστα-
σιακά αντανακλαστικά άφησε όρ-
θια ο νεκροθάφτης τους ο ΣΥΡΙΖΆ. 
Άισθάνονται απειλή από ένα ρεύ-
μα που θέλει να μιλήσει για την χει-
ραφέτηση αυτού του έθνους, αυτής 
της κοινωνίας, με όρους του 21ου 
αιώνα, συνθέτοντας πατριωτισμό 

και οικουμενικότητα, κοινωνική δι-
καιοσύνη και δημοκρατία, οικολο-
γία και, βέβαια, πολιτιστική και παι-
δευτική αναγέννηση. 

Οι ψευδοαντιεξουσιαστές θίγο-
νται, καθώς η δραστηριότητά μας 
αποκαλύπτει τη βαθύτερη ταύτι-
ση του εθνομηδενισμού τους με 
την παγκοσμιοκρατία. Οι φασίστες 
εκτίθενται, γιατί η ίδια δραστηριό-
τητα αποκαλύπτει την πατριδοκα-
πηλία τους, καθώς επιχειρούν να 
εκτρέψουν το πατριωτικό αίσθημα 
του κόσμου σε συμμορίτικο ξεκαθά-
ρισμα λογαριασμών με τους αντι-
πάλους τους. 

 Λυπούμαστε, αλλά δεν θα τους 
κάνουμε τη χάρη, στην κοινή τους 
αγωνία να μας βγάλουν απ’ τη 
μέση. Έξάλλου, και η πλειοψηφία 
της κοινωνίας δεν παρακολουθεί 
το μπρα ντε φερ μεταξύ της εμφυ-
λιακής αριστεράς και της εμφυλια-
κής δεξιάς, γιατί ζούμε σε μια χώρα 
που έχει βιώσει ιστορικά στο πετσί 
της τόσο την καταστροφικότητα της 
διχόνοιας, όσο και το γεγονός ότι 
αυτή χειραγωγείται συστηματικά 
και προωθείται από εκείνους που 
επιθυμούν να την καθυποτάξουν – 
στα συγκαιρινά μας δηλαδή, τους 
παγκοσμιοκράτες.

Στο κάτω κάτω της γραφής, ο 
δικός τους αγώνας είναι κοινός, κι 
ο δικός μας, άλλος. Γιατί, όσο αυ-
τοί πασχίζουν να δώσουν μια συνέ-
χεια και μια ποικιλία των στυλ στον 
ολοκληρωτισμό, τον φετιχισμό της 
βίας και τη μισανθρωπία, εμείς ξε-
μακρυνόμαστε, ακολουθώντας τον 
Διονύσιο Σολωμό:

«Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος, 
μέσα εις τον οποίον κινιέται η 
πολιορκημένη πόλη, να ξεσκε-
πάζει εις την ατμόσφαιρά του τα 
μεγαλύτερα συμφέροντα της Έλ-
λάδας, για την υλική θέση, οπού 
αξίζει τόσο για εκείνους οπού θέ-
λουν να τη βαστάξουν, όσο για 
εκείνους οπού θέλουν να την αρ-
πάξουν – και για την ηθική θέση, 
τα μεγαλύτερα συμφέροντα της 
Άνθρωπότητας. Τοιουτοτρόπως 
η υπόθεση δένεται με το παγκό-
σμιο σύστημα. – Ιδές τον Προμη-
θέα και εν γένει τα συγγράμματα 
του Άισχύλου. – Άς φανεί καθα-
ρά η μικρότης του τόπου και ο σι-
δερένιος και ασύντριφτος κύκλος 
οπού την έχει κλεισμένη. Τοιου-
τοτρόπως από τη μικρότητα του 
τόπου, ο οποίος παλεύει με με-
γάλες ενάντιες δύναμες, θέλει 
έβγουν οι Μεγάλες Ουσίες».

Γιώργος Ρακκάς
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        ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είδηση 1η: Η ΔΕΗ πουλάει λι-
γνιτικές μονάδες. 

Η 

ΔΕΗ πουλάει τις λιγνιτι-
κές μονάδες της Μεγα-
λόπολης και της Μελίτης.  

Στην προκήρυξη υπάρχει μάλι-
στα μια σκανδαλώδης διάταξη: την 
πρώτη διετία μετά την πώλη-
ση προβλέπεται η συμμετοχή της 
ΔΕΗ κατά 50% σε ενδεχόμενες ζη-
μίες που θα εμφανίσουν οι αγορα-
στές των μονάδων. Δηλαδή η «Κυ-
βέρνηση της Αριστεράς» πουλάει 
τον πλούτο της χώρας και διασφαλί-
ζει τους αγοραστές, που σίγουρα θα 
σπεύσουν να εμφανίσουν ζημιές. 
Μετά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι 
θα πρέπει να πουληθούν και άλλα 
πακέτα των μετοχών της ΔΕΗ για-
τί αυτή θα είναι ακόμα περισσότερο 
ζημιογόνα. Είχαν προηγηθεί:
– η εκστρατεία απαξίωσης των συν-

δικαλιστών της ΓΕΝΟΠ (εδραζόμε-
νη στον υπερβολικό συντεχνιασμό 
που τους διέκρινε) και 
– η προσπάθεια οικολογικής 

απαξίωσης του λιγνίτη από οργα-
νώσεις-φρανσάιζ διεθνών ΜΚΟ, 
που έκαναν τα πάντα για να σταμα-
τήσει η επιδότηση των μονάδων λι-
γνίτη και η χώρα να οδηγηθεί σε με-
γάλη επέκταση των Αιολικών Σταθ-
μών Παραγωγής. 

Μετά πουλήθηκαν μετοχές της 
ΔΕΗ. Τώρα τα γκόλντεν μπόις και 
οι ιδιοκτήτες των εταιρειών, που θα 
αγοράσουν τις λιγνιτικές μονάδες, 
θα βγάζουν πολύ περισσότερα από 
τους διευθυντές και τους συνδικαλι-
στές της ΔΕΗ και θα τους επιδοτού-
με αν έχουν απώλεια εισοδήματος. 

Ο λιγνίτης, βέβαια, θα εξακολου-
θεί να αποτελεί την βάση της ενέρ-
γειας της χώρας για τις επόμενες δε-
καετίες αφού –προς το παρόν– δεν 
μπορεί να καλυφθεί η υπάρχουσα 
ζήτηση με την ασταθή –αλλά πριμο-
δοτούμενη από όλους μας– αιολι-
κή ενέργεια μέσω του τέλους ΑΠΕ 
στον λογαριασμό του ρεύματος. Στα 
ανοικτά μόνο ορυχεία υπάρχουν 1 
δις τόνοι λιγνίτη. Αυτόν τον λιγνίτη, 
όταν θα έχει απαξιωθεί πλήρως η 
ΔΕΗ, θα έρθουν κάποιες εταιρείες 
να τον «αξιοποιήσουν», το δε κράτος 
θα σπεύσει να τις συνδράμει για λό-
γους ενεργειακής ασφάλειας. 

Το πιθανότερο είναι τις λιγνιτι-
κές μονάδες στην Μεγαλόπολη και 
την Μελίτη να τις πάρουν εταιρείες 
που ανέπτυξαν τον τομέα της ενέρ-

γειας βάζοντας αιολικές εγκαταστά-
σεις στα βουνά, για να μπουν στο 
παιχνίδι. Έγιναν δηλαδή ανταγωνι-
στές της ΔΕΗ με εγγύηση της τιμής 
του προϊόντος τους. 

Σικέ φιλελεύθερη οικονομία. 

Είδηση 2η: «Εθνικό» Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα. Το 
Σχέδιο της εξάρτησης. 

Έ 

ληξε στις 3/12 η Δημόσια 
Διαβούλευση του «Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και 

το Κλίμα». Ο σχεδιασμός προβλέπει 
το σταδιακό κλείσιμο των λιγνιτικών 
μονάδων ή την υπολειτουργία τους 
και την αύξηση των μονάδων από 
φυσικό αέριο.  Προκρίνεται αυτή 
η κατεύθυνση την στιγμή που ο δεί-
κτης ενεργειακής εξάρτησης της 
χώρας είναι από τους ψηλότερους 
στην Ε.Ε.  Και σε αυτόν τον τομέα η 
κυβέρνηση θεσμοθετεί την εξάρτη-
ση της χώρας και την συγκαλύπτει 
με οικολογική φρασεολογία. 

Το σύνθημα που έχει δοθεί εί-
ναι απόανθρακοποίηση. Στην πρά-
ξη όμως αυτό που γίνεται είναι μόνο 
από-λιγνιτοποίηση, λες και το φυσι-
κό αέριο δεν περιέχει άνθρακα. Πρέ-
πει όμως η χώρα να αναλάβει να κα-
ταναλώσει το φυσικό αέριο που της 
αναλογεί, όπως έχουν αποφασίσει 
ξένα κέντρα. Και αυτό πρέπει να το 
εισάγει, ει δυνατόν, μόνο από χώρες 
του ΝΑΤΟ και κυρίως τις ΗΠΑ. 

Η σύνθεση των ειδών παρα-
γωγής της ενέργειας στην Ελλάδα 
αλλάζει ραγδαία. Κινούμαστε τα-
χύτατα προς την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από φυσικό αέ-
ριο και εγκαταλείπουμε τον λιγνίτη 
που υπάρχει σε αφθονία. Αν δού-
με την πορεία της χώρας συγκριτι-
κά με την Γερμανία που είναι ο με-
γαλύτερος ηλεκτροπαραγωγός από 
λιγνίτη στην ΕΕ (και 2ος στον πλα-
νήτη), διαπιστώνουμε τα εξής: Το 
2017 η Γερμανία παρήγαγε ενέρ-
γεια από λιγνίτη 148 TWh, δηλαδή 
το ίδιο ακριβώς που παρήγαγε και 
το 2000 (148,3). Αντίστοιχα, η Ελλά-
δα το 2017 παρήγαγε ενέργεια από 
λιγνίτη μόλις 16,387TWh (στοιχεία 
ΑΔΜΗΕ), το οποίο συνιστά μόλις 
το 31% της συνολικής ηλεκτροπα-
ραγωγής, δηλαδή ακριβώς το μισό 
σε σχέση με αυτό που παρήγαγε το 
2004, ενώ το ποσοστό παραγωγής 
από φυσικό αέριο (που είναι 100% 
εισαγόμενο), αυξήθηκε σε 30% και 
η αντίστοιχη παραγωγή ενέργειας 
από αυτό σχεδόν διπλασιάστηκε, 

φτάνοντας τα 15,4TWh.

Με το σχέδιο που δόθηκε στην 
διαβούλευση, οι Αιολικοί Σταθμοί 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
θα συνεχίσουν να αυξάνονται στη 
χώρα καταστρέφοντας περισσότερα 
βουνά και περισσότερες προστατευ-
όμενες περιοχές. Την ίδια στιγμή, σε 
άλλες χώρες απαγορεύονται εντε-
λώς τα αιολικά σε προστατευόμενες 
περιοχές, ενώ ο αντίστοιχος σχεδια-
σμός στην Πολωνία προβλέπει δια-
κοπή των χερσαίων αιολικών μέχρι 
το 2040 και ανάπτυξη μόνο υπερά-
κτιων αιολικών. 

Δυστυχώς, είναι εμφανές ότι 
το δικό μας Σχέδιο για την Ενέρ-
γεια έχει  γίνει κατ’ επιταγή ξένων 
κέντρων, προς προώθηση δικών 
τους γεωπολιτικών και οικονομι-
κών συμφερόντων, αλλά και τοπι-
κών εταιρειών που έχουν στόχο την 
συμμετοχή στην πίτα του διαμοιρα-
σμού της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού. Δηλαδή, το σχέδιο 
αυτό, μόνο εθνικό δεν είναι. 

Είδηση 3η: Συμφωνία για πα-
ράδοση φορτίου LNG από τις 
ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα.

Φ 
ορτίο υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου (LNG) από τις 
ΗΠΑ θα εκφορτωθεί πριν 

το τέλος του έτους στην καινούρ-
για δεξαμενή της ΔΕΣΦΑ στη Ρε-
βυθούσα, η έναρξη λειτουργίας της 
οποίας έγινε πρόσφατα, όπως ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος.

Πρόκειται για το πρώτο φορτίο 
που εισάγεται από τις ΗΠΑ στην 
Ελλάδα, επισφραγίζοντας τις αμοι-
βαίες προσπάθειες των δύο κρα-
τών για στενότερη συνεργασία στον 
τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου.

«Το φυσικό αέριο καλείται να 
παίξει μεταβατικό ρόλο στην δια-
σφάλιση της ενεργειακής ασφάλει-
ας της Ελλάδας, στο πλαίσιο της ανα-
διάρθρωσης του ενεργειακού μείγ-
ματος και μέχρι η παραγωγή από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να 
προσεγγίσει τα υψηλά επίπεδα που 
προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα», σημειώνει, 
υποτιμώντας την νοημοσύνη μας, 
το υπουργείο, σε σχετική ανακοί-
νωση και προσθέτει: «Σύμφωνα με 
τη συμφωνία, μεταξύ της ΔΕΠΑ και 
της αμερικανικής CHENIERE, η πα-
ράδοση 150.000 m3 (ή 1.000.000 
ΜWh) spot φορτίου LNG θα γίνει 
στις 29 Δεκεμβρίου».

Σύντομα φαίνεται ότι θα φτάσει 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και 
στην Αλεξανδρούπολη για να διοχε-
τευτεί στο δίκτυο του αγωγού TAP 
που μεταφέρει το αζέρικο αέριο. 

Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει 
αυτή η εξέλιξη:

Περιβαλλοντικά:
1) Το φυσικό αέριο, ειδικά αυτό 

που παράγεται με την μέθοδο του 
«φράκινγκ», γνωστό επίσης ως σχι-
στολιθικό αέριο (όπως είναι το φυ-
σικό αέριο από τις ΗΠΑ), συνδέε-
ται πολύ περισσότερο με την αύξη-
ση του φαινομένου θερμοκηπίου. 
Το αέριο που διαφεύγει συμβάλλει 
στην θέρμανση του πλανήτη κατά 
23 φορές περισσότερο από το διο-
ξείδιο του άνθρακα. Το αέριο δια-
φεύγει στην ατμόσφαιρα λόγω των 
διαρροών που συμβαίνουν με αυ-
τήν τη μέθοδο εξόρυξης.  

2) Η μεταφορά από τόσο μεγά-
λες αποστάσεις, αντί με αγωγό, είναι 
ενεργοβόρα. Καταναλώνεται πετρέ-
λαιο για την μεταφορά και ανθρώπι-
νη εργασία και υλικά για να υγρο-
ποιηθεί, ώστε να φορτωθεί το αέριο 
σε πλοία και να μεταφερθεί έως το 
τελικό δίκτυο. 

 Οικονομικά- Πολιτικά: 
1) Η εισαγωγή φυσικού αερίου 

για την παραγωγή ηλεκτρισμού γί-
νεται εις βάρος του εγχώριου λιγνί-
τη οδηγώντας σε ενεργειακή εξάρ-
τηση από άλλες χώρες. Για να συμ-
βεί αυτό πλασάρεται το αέριο ως μια 
οικολογικότερη λύση, ενώ μπορεί 
να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο 
στην πράξη. 

2) Η υπόδουλη στις ΗΠΑ κυ-
βέρνηση σχεδιάζει την ενεργειακή 
πολιτική όπως θέλουν οι Αμερικά-
νοι. Όλα είναι αποδεκτά χωρίς σκέ-
ψη και χωρίς αντιρρήσεις. Ορισμέ-
νοι αναλώνονται μόνο σε συνθή-
ματα για την κλιματική αλλαγή και 
κατά τα άλλα ό,τι πει ο Αμερικανός 
πρέσβης Πάιατ.

Κάποτε δονούσε την χώρα το 
σύνθημα: «Η Ελλάδα ανήκει στους 
Έλληνες». Μετά από τρεις δεκαετί-
ες ο γιος αυτού που πρώτος το δι-
ακήρυξε, έκανε τις πρώτες κινήσεις 
προς την άμεση οικονομική υπο-
τέλεια. Σήμερα η υποτέλεια αυτή 
ολοκληρώνεται σε όλους τους το-
μείς από την αριστερή κυβέρνη-
ση και παγιώνεται στις συνειδήσεις 
μας τόσο, ώστε το σύνθημα να μοιά-
ζει πια ύποπτο.  Στα αυτιά πολλών 
μπορεί να ακούγεται ακόμα και 
ως φασιστικό.  Η παγκοσμιοποιη-
τική σκέψη έχει διαχυθεί σε όλα τα 
στρώματα. Μοιάζει η ελληνική κοι-
νωνία να μη βλέπει το καρφί στο 
μάτι της. Η εξάρτηση έχει εξαπλω-
θεί παντού. Τράπεζες, ενέργεια, επι-
κοινωνίες, όλα είναι σε ξένα χέρια 
και ελάχιστες ρυθμίσεις μπορούν 
να γίνουν από την χώρα πλέον. 

Είναι φανερό ότι από τη δίνη 
αυτής της απόλυτης εξάρτησης θα 
βγούμε μόνο με ένα νέο εθνικοαπε-
λευθερωτικό όραμα. Κι αυτό πρέ-
πει να διατρέξει όλη την κοινωνία 
και σε όλους τους τομείς.  

Τι συμβαίνει στον ενεργειακό σχεδιασμό; 
Οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα επιτείνουν την εξάρτηση και την υποτέλεια της χώρας.

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα
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Ο 

λοκληρώθηκε το 
Σάββατο, 8 Δε-
κεμβρίου με επι-
τυχία η 2η πανελ-
λαδική συνδιά-

σκεψη του Κινήματος Αρδην.  
Στη συνδιάσκεψη, που πραγ-
ματοποιήθηκε στον χώρο πο-
λιτικής και πολιτισμού «Ρήγας 
Βελεστινλής», παρευρέθηκαν 
πάνω από 200 σύνεδροι, από 
την Αττική αλλά και πολλές πό-
λεις και περιοχές της Ελλάδας, 
την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, 
την Κομοτηνή, τη Θεσσαλία, 
την Σπάρτη και την Μεσσηνία, 
το Ηράκλειο κ.ά.

> Η πρώτη, ανοιχτή συνε-
δρία είχε τον χαρακτήρα 

ενός οργανωμένου διαλόγου, 
πάνω στις προοπτικές συγκρό-
τησης του δημοκρατικού πα-
τριωτικού χώρου, στον οποίο 
και ανταποκρίθηκαν κόμμα-
τα, οργανώσεις, συλλογικότη-
τες και προσωπικότητες, με το-
ποθετήσεις ουσιαστικές πάνω 
στο πλαίσιο συζήτησης (βλ. Πο-
λιτικές προοπτικές του δημο-
κρατικού πατριωτικού χώρου) 
που κατατέθηκε από την εισή-
γηση του Κινήματος Άρδην, δη-
μιούργημα συλλογικής επεξερ-
γασίας και παρουσιάστηκε από 
τον Γιώργο Καραμπελιά.

> Στην εκτεταμένη συζήτη-
ση που πραγματοποιήθη-

κε αναδείχθηκαν από τους πε-
ρισσότερους ομιλητές πολλοί 
κοινοί προβληματισμοί και κοι-
νές εκτιμήσεις για:

– Την ανάγκη έκφρασης του 
δημοκρατικού πατριωτικού 
ρεύματος στην παλλαϊκή αντί-
θεση ενάντια στη Συμφωνία 
των Πρεσπών, ιδιαίτερα μέσα 
από την προώθηση του αιτήμα-
τος για δημοψήφισμα, ως μέ-
σου κινητοποίησης του ελληνι-
κού λαού και πίεσης για την ευ-
θυγράμμιση του κοινοβουλίου 
με τη λαϊκή βούληση, αλλά και 
την ύπαρξη μιας οργανωμένης 
παρέμβασης μέσα στις ίδιες τις 
κινητοποιήσεις.

– Τη σταδιακή διαμόρφω-
ση ενός πολιτικού χώρου που 
θα υπερβαίνει την παραδοσι-
ακή διαίρεση αριστεράς– δε-
ξιάς, θα αντιπαρατίθεται στις 
παγκοσμιοκρατικές εθνομηδε-
νιστικές ελίτ και θα συνθέτει το 
πατριωτικό αίτημα με την κοι-

νωνική δικαιοσύνη σ’ ένα νέο 
αντιστασιακό αίτημα.

 – Τη δημιουργία ενός μόνι-
μου «χώρου διαλόγου», που 
θα επιτρέψει την επιτάχυνση 
των πολιτικών και ιδεολογιών 
διεργασιών –ενώ άλλοι έθεσαν 
την ανάγκη να υπάρξουν αμε-
σότερες κινήσεις για την εκλο-
γική παρέμβαση των δημοκρα-
τικών, πατριωτικών δυνάμεων, 
κατά τις αλλεπάλληλες, επερ-
χόμενες εκλογικές αναμετρή-
σεις.

> Οι τοποθετήσεις άγγιξαν 
όλο το φάσμα της τρέχου-

σας πολιτικής ατζέντας, ξεκινώ-
ντας από τα εθνικά θέματα, το 
μεταναστευτικό και το δημο-
γραφικό, περνώντας στην αντι-
μετώπιση της οικονομικής λε-
ηλασίας και της καταστροφής 
των λαϊκών στρωμάτων και την 
ανάγκη να ανασυγκροτηθεί η 
οικονομία της χώρας παραγω-
γικά, την παιδεία, τον πολιτι-
σμό και τη δημοκρατική ανα-
γέννηση της χώρας. Η συζήτη-

ση άγγιξε και τις γενικότερες 
ευρωπαϊκές εξελίξεις, τα γεγο-
νότα στη Γαλλία και την ευρύ-
τερη κατάσταση των κοινωνιών 
της Δύσης, όπου οι παγκοσμι-
οκρατικές ελίτ βρίσκονται σε 
ανοιχτή αντίθεση με το αίσθη-
μα και τα αιτήματα των περισ-
σότερων ευρωπαϊκών λαών.

Ολοι σχεδόν οι ομιλητές τό-
νισαν την επικαιρότητα της συ-
νάντησης και την κρίσιμη ση-
μασία να υπάρξει σήμερα μια 
δημοκρατική, πατριωτική απά-
ντηση στην πανεθνική υπαρξι-
ακή κρίση που αντιμετωπίζει 
η Έλλάδα, λίγο πριν κλείσει τα 
διακόσια ελεύθερα χρόνια του 
νεώτερού της βίου, και χαιρέτι-
σαν την πρωτοβουλία του Άρ-
δην για την πραγματοποίηση 
αυτού του διαλόγου.

> Κατά τις εσωτερικές συ-
νεδριάσεις του κινήματος 

Άρδην που ακολούθησαν, συ-
ζητήθηκαν επίσης οι προοπτι-
κές πολιτικής συγκρότησης του 
δημοκρατικού πατριωτικού χώ-
ρου.

Η προτεραιότητα που οι πε-
ρισσότεροι ομιλητές έδωσαν 
στο λαϊκό αντικυβερνητικό κί-
νημα καταγγελίας της Συμφω-
νίας των Πρεσπών εκφράζει και 
τον καθοριστικό ρόλο που έπαι-
ξε η αντιστασιακή πατριωτική 
αφύπνιση της ελληνικής κοι-
νωνίας ώστε  να συντελεστεί 
αυτή η πρώτη ευρεία συνάντη-
ση που πραγματοποιήθηκε το 
πρωί του Σαββάτου. Ως εκ τού-
του αναδεικνύεται από μόνο 
του ένα πεδίο άμεσης συνερ-
γασίας, και αυτό ακτιβώς θα 
είναι και το πρώτο αντικείμε-
νο για τη δημιουργία ενός χώ-
ρου μόνιμου διαλόγου που θα 
ακολουθήσει πάραυτα.  

Παράλληλα ξεκίνησε η εσω-
τερική οργανωτική ανασυγκρό-
τηση του Άρδην, μέσω της σύ-
στασης εκλογικής, οικονομικής, 
καθώς και επιτροπής επικοινω-
νίας, αλλά και την ανάδειξη το-
πικών σωμάτων με αφετηρία 
την Άττική. Η εκλογική επιτρο-
πή θα αναλάβει να διερευνή-
σει τη δυνατότητα πολιτικών 
συνεργασιών για την κοινή κά-
θοδο δημοκρατικών-πατριωτι-
κών δυνάμεων στις επερχόμε-
νες εκλογικές αναμετρήσεις, 
τις εθνικές ή τις ευρωεκλογές. 
Στη συνδιάσκεψη παραβρέθη-
καν πάνω από διακόσιοι σύνε-
δροι, από την Άττική, αλλά και 
πολλές πόλεις και περιοχές της 
Έλλάδας, τη Θεσσαλονίκη, την 
Πάτρα, την Κομοτηνή, τη Θεσ-
σαλία, τη Σπάρτη και τη Μεσ-
σηνία, το Ηράκλειο κ.ά.

“ 
Η προτεραιότητα που οι περισσότεροι ομιλητές 

έδωσαν στο λαϊκό αντικυβερνητικό κίνημα καταγ-

γελίας της Συμφωνίας των Πρεσπών εκφράζει 

και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η αντιστασι-

ακή πατριωτική αφύπνιση της ελληνικής κοινωνί-

ας ώστε  να συντελεστεί αυτή η πρώτη ευρεία συ-

νάντηση

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Στη Συνδιάσκεψη παρενέβησαν  
με τοποθετήσεις και χαιρετι-
σμούς οι εξής:
Μάριος Γεωργιάδης – αντιπρό-

εδρος της Βουλής – βουλευ-
τής Ένωσης Κεντρώων

Μανώλης Μηλιαράκης – επίτι-
μος πρόεδρος της Χριστιανι-
κής Δημοκρατίας

Νίκος Βασιλειάδης – πρόεδρος 
Έλεύθερης Πατρίδας

Δημήτρης Στρατούλης – μέλος 
Π.Γ. της ΛΆΈ

Ρούντι Ρινάλντι – εκδότης εφ. 
Δρόμος της Άριστεράς – ΚΟΈ

Μιχάλης Πατσίκας – Άνένδοτος 
Άγώνας για την Δημοκρατία 
και την Μακεδονία

Δαμιανός Βασιλειάδης – Πα-
τριωτική Συσπείρωση

Παναγιώτης Μαντάς – ΔΗΚΚΙ
Γιώργος Παπαγιαννόπουλος – 

πρωτοβουλία 14ης Μαΐου
Διονύσης Φλαμιάτος – Έπανεκ-

κίνηση (Restart)
Βαγγέλης Πισσίας  –  δημιουρ-

γός της κίνησης Ένα Καράβι 
για τη Γάζα

Γιώργος Παπαδόπουλος – Τε-
τράδης, δημοσιογράφος

Βασίλης Ασημακόπουλος – πρ. 
μέλος ΚΈ Σύριζα, δικηγόρος

Κώστας Καραΐσκος – Άρδην 
Θράκης, Σπάρτακος Κομοτη-
νής

Γρηγόρης Πέτρου – Πατριωτικό 
Κοινωνικό Κίνημα

Νίκος  Καραβαζάκης – Βήμα 
Σαρωνικού

Όθων Ιακωβίδης – Άνένδοτος 
Άγώνας για την Δημοκρατία 
και την Μακεδονία

Γεράσιμος Ποταμιάνος – Οικο-
νομολόγος

Γιάννης Δουλφής – Οικονομο-
λόγος

Β΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Άρδην 
Ένας πρώτος απολογισμός από τις συνεδριάσεις του Κινήματος Άρδην, στις 8 Δεκεμβρίου 2018

ά  δηνρ
Κ Ι Ν Η Μ Α
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Α 

υτό που κάποιοι εί-
χαμε στο μυαλό μας 
εδώ και καιρό και 
προσπαθούσαμε να 
το κάνουμε χειρο-

πιαστό, πριν από ένα χρόνο, ήταν 
κάτι στα πλαίσια της πατριωτικής 
αριστεράς. Στον χρόνο που μεσο-
λάβησε, μετά από σκέψη, κατα-
λήξαμε σε αυτό που είπε ο Βαγ-
γέλης Πισσίας, δηλαδή υπάρχει 
μια ανάγκη μια πατριωτικής συ-
νένωσης πάνω σε ένα πλατύτερο 
δημοκρατικό πλαίσιο, που να πε-
ριλαμβάνει ανθρώπους που δεν 
είναι ντε και καλά ενταγμένοι σε 
αυτό που λέμε αριστερά. Αλλά εί-
ναι άνθρωποι ανένταχτοι, πολι-
τικά, σκεπτόμενοι, ενεργοί στην 
καθημερινή ζωή, επομένως αυτή 
η, εντός εισαγωγικών, πρόταση 
για μια δημοκρατική πατριωτι-
κή κοινωνική, αν θέλετε, μεγάλη 
σύμπλευση ανθρώπων που είναι 
ενταγμένοι σε αυτό το πλαίσιο, νο-
μίζω ότι είναι περισσότερο απα-
ραίτητη από ποτέ. Γιατί εδώ υπάρ-
χει εντεινόμενη επίθεση εναντί-
ον κάθε πράγματος που αφορά 
την πατρίδα. Δηλαδή υπάρχει μια 
προσπάθεια αποδόμησης της έν-
νοιας της πατρίδας από ένα κίνη-
μα που αυτήν τη στιγμή εκφράζε-
ται εν πολλοίς από την κυβέρνη-
ση και υπάρχει μια υπόγεια υπο-
νόμευση της έννοιας αυτής από 
την απολύτως αντίθετη πλευρά, 
που θέλει να φέρει την έννοια πα-
τρίδα σε ένα πλαίσιο που να κου-
κουλώνει τα πάντα.

Νομίζω ότι είναι καιρός να φέ-
ρουμε την έννοια πατρίδα στα μέ-
τρα της, να γίνει δηλαδή ο συνδε-

τικός κρίκος μια διαταξικής, μια 
παγκοινωνικής κίνησης που δεν 
θα μετράει καταρχήν, αυτή καθ’ 
αυτή την έννοια, δηλαδή δεν θα 
ρέπει προς τον εθνικισμό. Και από 
την άλλη πλευρά θα υπερασπίζε-
ται αυτή την έννοια σαν συνδετι-
κό κρίκο. Δεν μπορούμε να τα κά-
νουμε αυτά πράξη, αν δεν βρισκό-
μαστε μεταξύ μας, δηλαδή αν του-
φεκάει ο καθένας από το δικό του 
μετερίζι, όποιο και αν είναι, αυτό 
δεν θα γίνει ποτέ πράξη. Δεν θα 
συνενωθούμε ποτέ σε αυτό.

Αυτό για το οποίο μιλάμε δεν 
είναι οπωσδήποτε κάτι που θα 
καταλήξει σε ένα κόμμα ή σε μια 
κίνηση προς την εξουσία. Αυτό θα 
πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να 
είναι ένα κίνημα, που να διαπερ-
νάει τις μέχρι τώρα αδιαφανείς 
δομές των κομμάτων ή των κινη-
μάτων. Ένα τέτοιο κίνημα θα πρέ-
πει να παρεμβαίνει στα πολιτικά 
πράγματα, να παρεμβαίνει μέσα 
στην κοινωνία, να ορθώνει φωνή, 
να τοποθετεί τον εαυτό του, να λέει 
ότι η πατρίδα είναι ένας συνδετι-
κός κρίκος. 

Αυτό για να γίνει πρέπει να 
βρισκόμαστε και για να βρισκό-
μαστε θεωρώ ότι το πιο αποτελε-
σματικό είναι αυτό που ειπώθηκε, 
να προσπαθήσουμε κάθε εβδο-
μάδα να έχουμε μια ή πιο πολλές 
παρεμβάσεις, δηλαδή είτε με επί-
κεντρο τον χώρο αυτόν (σ. Ρ. εν-
νοεί τον χώρο πολιτικής και πο-
λιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής») ή 
εξαπλωμένοι σε άλλους χώρους 
που πρέπει να ανοίξουμε να κα-
λέσουμε τους πολίτες, να τους μι-
λήσουμε γι’ αυτό που εμείς βλέ-
πουμε και να τους καλέσουμε να 
μας πουν και εκείνοι αυτά που 
σκέφτονται ή προτείνουν. Και πώς 
μπορεί η έννοια ενός κινήματος 
για μια δημοκρατική πατρίδα να 
μεγαλώσει, να εξαπλωθεί να γίνει 
ένας συνδετικός κρίκος του λαού. 
Συνδετικός κρίκος, γιατί αυτήν τη 
στιγμή επικρατεί μια αποδόμηση 
και είναι ζήτημα ζωτικό αυτή την 
αποδόμηση να την αντιπαλέψου-
με από τη σωστή οπτική γωνία. 

Όχι πλέον 
«πατριωτική αριστερά» 

αλλά «δημοκρατικός 
πατριωτισμός»

Παρέμβαση του Γιώργου Παπαδόπουλου-
Τετράδη

Κ 

ατά τη γνώμη μου, 
για άλλη μία φορά, 
η δυσκολία είναι 
να επιτευχθεί η 
σύνθεση. Ο καιρός 

δεν περισσεύει και αν είναι να 
μη συζητάμε μετά από λίγο δι-
άστημα και πάλι από μηδενικής 
βάσεως, πρέπει να σκεφτούμε 
ποιος θα ήταν αυτός ο τρόπος, 
ούτως ώστε, αυτή η κατάθεση 
λόγου που έγινε εδώ να μετου-
σιωθεί σε κάτι άλλο. Να ανα-
δειχθεί μία δυναμική η οποία 
θα δώσει τη δυνατότητα σε αν-
θρώπους –διότι γι’ αυτούς υπο-
τίθεται ότι ενδιαφερόμαστε– να 
προσεγγίσουν. Χρειαζόμαστε 
μία πολυπαραγοντική σύγκλιση 
προσώπων που ενδιαφέρονται 
για το κοινό καλό και τα οποία 
έχουν κάνει χρόνια και χρόνια 
τις επεξεργασίες τους και παρά 
τις μέχρι τώρα αντιφάσεις των 
θέσεών τους, έχουν έρθει πιο 
κοντά· όμως αυτά τα στοιχεία 
θα πρέπει να συνεργήσουν. Για 
αυτό το ζήτημα θα πω δυο λό-
για. 

Υπάρχουν πολλές παραδό-
σεις και οι παραδόσεις αυτές 
κατέληξαν σε μία πολιτική γεω-
γραφία. Έίναι αυτό που αποκα-
λούμε όλοι μας «δεξιά», «αρι-
στερά», «κέντρο». Σήμερα, αυτή 
η πολιτική γεωγραφία φαίνε-
ται ότι διαρρηγνύεται: Δεν βρί-
σκει την ανταπόκρισή της στις 
οικονομικές, κοινωνικές και άλ-
λες μεταβολές. Στη Γαλλία επέ-
λεξαν σημειολογικά τα κίτρινα 
γιλέκα, όπως άλλοτε είχαν τους 
αβράκωτους (sans-culottes). Πα-
ρατήρησα, ότι έχουμε ένα κοι-
νωνικό κίνημα το οποίο, με κά-
ποιες αναλογίες, μπορεί να θυ-
μίζει αλλοτινά κοινωνικά κινή-
ματα όπως του 1986, πάλι στη 
Γαλλία, ή πιο πίσω ακόμα, του 
Μάη του 1968, στο οποίο όμως 
μπορούσε να δει κανείς να ανε-
μίζουν πολλές γαλλικές σημαί-

ες και ότι οι σημαίες αυτές ήταν 
αποδεκτές. Οι Γάλλοι, οι οποίοι 
κατεβαίνουν με τα κίτρινα γιλέ-
κα, αντιλαμβάνονται τους εαυ-
τούς τους ως Γάλλοι πολίτες. Έί-
ναι ένας πατριωτισμός ο οποίος 
δεν ανήκει στη Λε Πεν, όπως πή-
γαν να τους το φορτώσουν. 

Το ζήτημα είναι λοιπόν πως, 
σήμερα, επιτυγχάνεται η σύ-
γκλιση. Άκουσα τη θέση, στην 
εισήγηση του Γιώργου Καρα-
μπελιά, για τον «δημοκρατικό 
πατριωτισμό». Γνωρίζουμε ότι, 
η βασική δυσκολία σήμερα, για 
να γίνει ο συνδυασμός, να απο-
κτήσει ουσία, περιεχόμενο και 
δυναμική, είναι να γίνουν κά-
ποιες οριοθετήσεις. Μία οριο-
θέτηση προς την ακροδεξιά, που 
ο όρος «δημοκρατικός πατριωτι-
σμός» φαίνεται να επιτρέπει, δι-
ότι υπάρχουν και άλλες μορφές 
δήθεν «πατριωτισμού». Η άλλη 
οριοθέτηση είναι αυτή του πα-
τριωτισμού. 

Πιστεύω ότι η άλλη γέφυρα, 
που θα είναι μία στέρεα γέφυ-
ρα, θα είναι με τα κοινωνικά αι-
τήματα. Άυτόν, δηλαδή, τον ζη-
τούμενο πατριωτισμό, έρχεται η 
ζωή να μας υποδείξει ότι οφεί-
λουμε να τον δρομολογήσου-
με για να πετύχουμε αυτό που 
θα συνέχει την ελληνική κοινω-
νία. Χρειαζόμαστε μία κοινωνι-
κή συνοχή, χρειαζόμαστε ενω-
μένο τον κόσμο μετά από όλους 
αυτούς τους διχασμούς στους 
οποίους αναφερθήκαμε. Άνα-
φερόμαστε σε έναν κοινωνικό, 
δημοκρατικό πατριωτισμό. Η 
έμφαση πρέπει να δοθεί και στα 
δύο επίθετα. 

Χρειάζεται η κοινωνία. Οχι 
μόνο με όρους ταξικότητας. Πρέ-

πει να καταλάβουμε ότι σήμε-
ρα υπάρχουν εκτεταμένα λαϊκά 
στρώματα τα οποία διεκδικούν 
την επανένταξή τους στην κοινω-
νία με ανθρώπινους όρους. Να 
αποκαταστήσουν τη ζωή τους. 
Ταυτόχρονα, αυτά τα κοινωνικά 
στρώματα πιστεύουν σε μια πα-
τρίδα, έχουν τις αναφορές τους 
με όρους πίστης –όποια και αν 
είναι αυτή– και αυτά τα στοιχεία 
θα πρέπει να συνενωθούν και 
να αποκτήσουν δομημένο χαρα-
κτήρα. 

Προτάσεις έχουν γίνει κατά 
καιρούς. Έκείνο το οποίο μέλ-
λει να γίνει από τους ανθρώ-
πους που στελεχώνουν τους δι-
άφορους πολιτικούς χώρους 
που βρίσκονται σήμερα εδώ εί-
ναι να δουν πως θα βρουν έναν 
τόπο. Να βρεθεί ένας κοινός τό-
πος ώστε να ξεκινήσει η διεργα-
σία. Δεν μπορούμε να τα λέμε 
όλα εδώ ούτε να πηγαίνουμε ο 
ένας στο συνέδριο του άλλου 
και να λέμε κάποια πράγματα. 
Θα έπρεπε, σε τακτική βάση, ας 
πούμε κάθε εβδομάδα, αλλά και 
σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, 
να αρχίσουν να γίνονται συζητή-
σεις. Έτσι αυτό το πράγμα που 
συζητιέται και διαπιστώνεται θα 
αποκτήσει κινηματικά χαρακτη-
ριστικά και θα δώσει τη δυνατό-
τητα, μετά από μερικούς μήνες, 
να μιλάμε με διαφορετικούς 
όρους. Σε αυτό το διάστημα, 
θα δοθεί ο χρόνος για συγκλί-
σεις, ο καθένας να κάνει πίσω 
σε κάποιες θέσεις, να αποκομί-
σει πράγματα από τον άλλον, δι-
ότι δεν υπάρχει σύνθεση αν δεν 
απαρνηθεί ο καθένας την απο-
λυτότητα των θέσεών του.    

Από τη Β΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κινήματος Άρδην

Για έναν κοινωνικό-δημοκρατικό πατριωτισμό
Παρέμβαση του Βαγγέλη Πισσία

          ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ



            Αριθμός φύλλου 149      ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Δεκεμβρίου 201812

Κ 

αθώς η χώρα βυθίζε-
ται σε καθεστώς γεω-
πολιτικής και εθνικής 
αποδόμησης, οικονο-
μικής και κοινωνικής 

λεηλασίας, πολιτιστικής και υπαρ-
ξιακής κρίσης, το πολιτικό κατε-
στημένο αποκτάει μια ροπή αναδι-
άταξης, προσανατολιζόμενο όμως 
σε κατευθύνσεις που επιβεβαιώ-
νουν αντί  να αίρουν το αδιέξοδο.

Η νέα πόλωση που προδιαγράφε-
ται μέσα από την ανάλυση των δη-
μοσκοπήσεων, αλλά και των ποιο-
τικών πολιτικών δεδομένων, δια-
περνάει οριζόντια το πολιτικό σκη-
νικό: εντοπίζεται μεταξύ των εθνο-
μηδενιστικών ηγεσιών και της πα-
τριωτικής βάσης, των «απογειωμέ-
νων ελίτ» εναντίον των «ριζωμέ-
νων πλειοψηφιών». 

Εντούτοις, το ίδιο το πολιτικό 
κατεστημένο ετοιμάζεται να εκ-
φράσει στρεβλά αυτή την αντίθε-
ση: Η ταύτιση του παλαιού πολι-
τικού κόσμου –από την κεντροδε-
ξιά μέχρι την… άκρα αριστερά και 
τους αντιεξουσιαστές– με την πα-
γκοσμιοποίηση, η απόλυτη εγκα-
τάλειψη του κοινωνικού σώματος 
από τον πολιτικό και τον πνευμα-
τικό κόσμο, αποτελούν παράγοντες 
που συντείνουν στη «μετάφραση» 
της διαμορφούμενης πόλωσης με 
τους όρους των ξεπερασμένων δι-
αιρέσεων του παρελθόντος: Απ’ 
ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο 
«πατριωτικός πόλος» κινδυνεύει 
να εκφραστεί προνομιακά από τα 
δεξιά της ηγεσίας της ΝΔ –και όχι 
κεντρικά από το κόμμα αυτό, κα-
θώς η ηγεσία του φλερτάρει με τον 
εθνομηδενισμό– μέχρι την άκρα 
δεξιά, ενώ από το κέντρο μέχρι την 
αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ 
επιμένουν να ενσαρκώνουν την 
εγχώρια εκδοχή της παγκοσμιο-
ποιητικής σοσιαλδημοκρατίας, 
που κατά τα άλλα βυθίζεται σε όλη 
την Ευρώπη. (Το ΚΚΕ, προφανώς, 
εξαιρείται από την ανάλυση έχο-
ντας επιλέξει τον ιδιότυπο «ησυ-
χασμό» του κόμματος-μουσείο, το 
οποίο αναλώνει όλη τη δραστηρι-
ότητά του σε επετειακές εκδηλώ-

σεις, αναφερόμενο στον προηγού-
μενο και στον προπροηγούμενο 
αιώνα).

Η αντίθεση ανάμεσα τις εθνο-
μηδενιστικές ηγεσίες και την πα-
τριωτική βάση διαπερνά οριζόντια 
το λεγόμενο «δημοκρατικό τόξο», 
δηλαδή όλο το φάσμα των δυνά-
μεων που δρουν εντός της Τρίτης 
Ελληνικής Δημοκρατίας, στρεβλώ-
νοντας με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο 
τον δημοκρατικό του χαρακτήρα. 
Κι αυτό συμβαίνει γιατί οι πολιτι-
κές γραφειοκρατίες εμφανίζουν 
μεγαλύτερη συνάφεια και σχέση 
με τους Ευρωπαίους ομολόγους 
τους παρά με την ελληνική κοινω-
νία, τις αγωνίες και τις ανάγκες της, 
και ως εκ τούτου αποδεικνύονται 
ανίκανες να τις εκφράσουν, πολλώ 
μάλλον να συμβάλουν στην ικανο-
ποίησή της. Η δημοκρατία, ωστό-
σο, είναι ένα πολίτευμα που λει-
τουργεί από τον λαό και στοχεύει 
στην ικανοποίηση των δικών του 
συλλογικών αναγκών, και ως εκ 
τούτου βυθίζεται σε κρίση όταν οι 
αντιπρόσωποί του δημιουργούν 
τέτοιο θεμελιώδες χάσμα μεταξύ 

εαυτών και των αντιπροσωπευο-
μένων.

Όσο για την Αριστερά, το με-
γαλύτερό της μέρος έχει υποστεί 
μια θεμελιώδη μετάλλαξη κατά το 
πέρασμα από τον 20ό στον 21ο αι-
ώνα: Αρνούμενη τις πραγματικό-
τητες του έθνους, την εθνική ταυ-
τότητα, την εθνική λαϊκή κυριαρ-
χία, και συνακόλουθα την εθνική 
δημοκρατική κοινότητα που αυτή 
συγκροτεί, εγκαταλείπει την υπε-
ράσπιση του εθνικού κράτους στα 
χέρια της άκρας δεξιάς, καθώς και 
την αναφορά σε μεγάλα συλλογι-
κά υποκείμενα, για παράδειγμα 
τον «λαό» ή τους «μη προνομιού-
χους»,  με τα οποία συνέδεσε άρ-
ρηκτα την πορεία της στην Ελλάδα 
κατά το δεύτερο μισό του προηγού-
μενου αιώνα, και τείνει να ταυτίζε-
ται περισσότερο με τον κοσμοπολί-
τικο φιλελευθερισμό και την ατζέ-
ντα του, για τα «ανοιχτά σύνορα», 
την ικανοποίηση αιτημάτων που 
προέρχονται από τις πολιτισμικές 
μειοψηφίες, π.χ. για το φύλο, την 
προώθηση της εθνοαποδόμησης 
μέσα στην Παιδεία κ.ο.κ. Με αυ-
τόν τον τρόπο χάνει τόσο τον εθνι-
κοαπελευθερωτικό της χαρακτή-
ρα όσο και τον κοινωνιοκεντρικό 
της προσανατολισμό και μεταβάλ-
λεται σε συνιστώσα της παγκοσμι-
οποίησης, που πιέζει για την «κοι-
νωνικοποίησή» της, δηλαδή τη δι-
άχυση του «νέου τύπου ανθρώ-
που» που αυτή επιθυμεί να παρά-
γει προς τα κάτω: ανέστιου, δίχως 
κοινωνικές ιδιότητες, ασφυκτικά 
ατομοκεντρικού, ανυπεράσπιστου 
μπροστά στις δυνάμεις του υπερ-
τεχνολογικού ολοκληρωτισμού, ο 
οποίος ήδη επιθυμεί να επέμβει 
και στην ίδια τη βιολογική διάστα-
ση της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν 
είναι τυχαίο, ως προς αυτά, ότι οι 
τοποθετήσεις αυτής της Αριστεράς, 
και ο ρόλος που παίζει στην προέ-
λαση της παγκοσμιοποίησης μέσα 
στην ελληνική κοινωνία, έχουν 
γεννήσει τον παράδοξο όρο της 
«νατοϊκής αριστεράς».

Διότι, η μετατροπή του «διε-
θνισμού» σε κοσμοπολιτισμό επι-
τρέπει ευχερέστερα στην Αριστε-
ρά και την κεντροαριστερά να με-
ταβληθεί στο ιδεολογικό-πολιτικό 
όχημα της παγκοσμιοποίησης. Το 
ίδιο συνέβη σε μεγαλύτερη κλί-
μακα και στην Ελλάδα. Η αντιπα-
τριωτική κουλτούρα με την οποία 
έχει ανατραφεί ένα πλειοψηφικό 

μέρος της ελληνικής Αριστεράς, 
με την επικουρία της καπηλείας 
του πατριωτισμού από την χούντα, 
μετέβαλε την Αριστερά και τις ιδέ-
ες της στο προνομιακό όχημα της 
ιδεολογίας της παγκοσμιοποίησης 
και της διάλυσης των ταυτοτήτων. 
Κατ’ εξοχήν της εθνικής ταυτότη-
τας, αλλά και των κοινωνικών και 
έμφυλων ταυτοτήτων.

Έτσι, η νεοφιλελεύθερη Δε-
ξιά εξέφραζε τον οικονομικό φι-
λελευθερισμό και την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση και η Αριστε-
ρά τον ιδεολογικό και πολιτισμικό 
φιλελευθερισμό και τη διάβρωση 
των συλλογικών ταυτοτήτων, που 
αντικαθίστανται από τα ατομικά 
και μειονοτικά δικαιώματα σχεδόν 
αποκλειστικά, επιτρέποντας έτσι 
την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας 
αγοράς, απέναντι στην οποία δεν 
βρίσκονται έθνη και τάξεις, αλλά 
άτομα.

Με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, αυ-
τός ο καταμερισμός εργασίας  έλα-
βε προσωρινά τέλος, διότι αυτός 
ανέλαβε να εκφράσει ταυτόχρο-
να και τον οικονομικό φιλελευθε-

ρισμό και τον πολιτισμικό, και τις 
επιταγές της οικονομικής παγκο-
σμιοποίησης και εκείνες της πολι-
τισμικής, ακολουθώντας ως προς 
αυτό τη διττή πολιτική του Τζωρτζ 
Σόρος, που έχει ενοποιήσει τις δύο 
πλευρές της παγκοσμιοποιητικής 
του δραστηριότητας.

Λόγω αυτών των εξελίξεων, η 
αντίθεση παγκοσμιοποίησης 
και πατριωτισμού κινδυνεύ-
ει να ταυτιστεί με τη διαίρε-
ση Αριστεράς και Δεξιάς, γεγο-
νός που ανατροφοδοτεί εμφυλι-
ακές δυναμικές, πιέζοντας το λαϊ-
κό σώμα σε έναν διχασμό που ως 
βάση του θα έχει τον αναχρονισμό 
και όχι το στοίχημα της επιβίωσης 
ολόκληρου του έθνους στο παρόν 
και το μέλλον. Η κατάσταση αυτή 
είναι προϊόν της «εμφυλιοπολεμι-
κής μηχανικής» του εξουσιαστι-
κού παγκοσμιοποιητικού συστή-
ματος (κυβερνήσεων, διανοουμέ-
νων, ΜΜΕ, διαμορφωτών κοινής 
γνώμης και ακτιβιστών) και υιοθε-
τείται ως στρατηγική αποδόμησης 
των αντιστάσεων, για την παρα-
μονή του υφιστάμενου πολιτικού 
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“ 
Η αντίθεση παγκο-

σμιοποίησης και πα-

τριωτισμού κινδυ-

νεύει να ταυτιστεί με 

τη διαίρεση Αριστε-

ράς και Δεξιάς, γεγο-

νός που ανατροφο-

δοτεί εμφυλιακές δυ-

ναμικές, πιέζοντας το 

λαϊκό σώμα σε έναν 

διχασμό που ως βάση 

του θα έχει τον ανα-

χρονισμό και όχι το 

στοίχημα της επιβίω-

σης ολόκληρου του 

έθνους στο παρόν και 

το μέλλον. 

Πολιτικές προοπτικές του δημοκρατικού πατριωτικού χώρου
Το εισαγωγικό κείμενο της Β΄ Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του Κινήματος Άρδην

Οι επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, κυρίως οι εθνικές 

εκλογές, αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το πολιτικό τοπίο 

στη χώρα, το οποίο και τείνει πλέον αυθόρμητα να εκφράσει τις 

πραγματικότητες της καθίζησης που έχει προκαλέσει η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
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προσωπικού στην εξουσία, αφ’ 
ενός, και αφ’ ετέρου για την αναπα-
ραγωγή του καθεστώτος εθνικής 
και γεωπολιτικής υποταγής, κοι-
νωνικής και οικονομικής λεηλασί-
ας της χώρας.

Οι συνέπειες αυτής της προο-
πτικής θα είναι εξόχως αρνητικές: 
Κατ’ αρχάς, η πλειοψηφία της εκλο-
γικής βάσης επιμένει να συνδυ-
άζει το πατριωτικό αίσθημα με τις 
δημοκρατικές αντιλήψεις, ωστόσο, 
κατά τη σύνθεση του κοινοβουλί-
ου που προβλέπεται μετά τις επό-
μενες εκλογές, καμία δύναμη δεν 
θα είναι σε θέση να εκφράσει αυ-
τήν την πλειοψηφική κοινωνική 
πραγματικότητα.

Ύστερα, η ενίσχυση των εμφυ-
λιοπολεμικών διαιρέσεων απο-
μακρύνει την αναγκαία πατριωτι-
κή ενότητα, η οποία και αποτελεί 
πρωταρχική προϋπόθεση ώστε να 
δράσει η Ελλάδα ως εθνικό πολι-
τικό υποκείμενο για την επιβίωσή 
της μέσα στο ασταθές και χαοτικό 
διεθνές περιβάλλον, την ίδια στιγ-
μή που όλες οι υπόλοιπες χώρες, 
εξαιτίας της κρίσης της παγκοσμι-
οποίησης, έχουν ήδη διαμορφώ-
σει και υλοποιούν εθνικές στρατη-
γικές. Το κενό πολλαπλασιάζεται 
στην περίπτωση της Ελλάδας κα-
θώς έχει να αντιμετωπίσει εθνικά 
θέματα ιδιάζουσας σοβαρότητας, 
από τον νεοθωμανικό επεκτατισμό 
και τους βαλκανικούς αλυτρωτι-
σμούς, μέχρι τη μετανάστευση, τη 
δημογραφία και την ανασυγκρό-

τηση του παραγωγικού ιστού.

Επί πλέον, η εμφυλιοπολεμική 
διαίρεση διευκολύνει τη στρα-
τηγική ποινικοποίησης του πα-
τριωτισμού, που επιδιώκει η πα-
γκοσμιοκρατία, και την ίδια στιγ-
μή διευκολύνει το μονοπώλιο που 
επιθυμούν να ασκήσουν σε αυτόν 
οι δυνάμεις του δεξιού ολοκληρω-
τισμού. Η διαίρεση του ελληνικού 
έθνους σε ένα «αριστερό» κι ένα 
«δεξιό» υποκατάστατό του θα προ-
σθέσει στην εξωτερική αμφισβή-
τηση που δοκιμάζει ο ελληνισμός 
την εσωτερική αποσύνθεση, ολο-
κληρώνοντας, με αυτόν τον τρόπο, 
τραγικά το φάσμα της καταστρο-
φής που πλανιέται πάνω από την 
εθνική μας ύπαρξη.

Ο δημοκρατικός πατριωτισμός 
αποτελεί τη μόνη δυνατή επιλο-
γή που διασφαλίζει τη δημιουργι-
κή αξιοποίηση του πλειοψηφικού 
πατριωτικού αιτήματος απέναντι 
στους παγκοσμιοκράτες, ανοίγο-
ντας έτσι ένα μονοπάτι για την επι-
βίωση του ελληνισμού στον 21ο αι-
ώνα. Κι αυτό γιατί, πέραν του ότι 
επιτρέπει την υπέρβαση της διχό-
νοιας, είναι σε θέση να συσπειρώ-
σει μια ηγεμονική κοινωνική δυ-
ναμική, ώστε να προχωρήσει το 
έργο της γενικής ανασυγκρότησης 
της χώρας. Μπορεί, δηλαδή, να 
προσδώσει στον πατριωτισμό το 
προγραμματικό και οραματικό βά-
θος για τη διαμόρφωση πολιτικών 
αντιμετώπισης της δημογραφικής 
και παραγωγικής συρρίκνωσης, 
της εκπαιδευτικής και πολιτιστι-
κής κατάρρευσης, του εκσυγχρονι-
σμού του κράτους και των θεσμών, 
καθώς και της αποκατάστασης του 
δημοκρατικού ρήγματος που υφί-
σταται σήμερα μεταξύ ενός πολι-
τικού συστήματος-καρτέλ της ολι-
γαρχίας, η οποία έχει υφαρπάξει 
τη λαϊκή βούληση και κυριαρχεί 
παρασιτικά πάνω σε ολόκληρη την 
χώρα, δρώντας επί της ουσίας ως 
δύναμη αποικιοκρατική έναντι του 
ίδιου του έθνους της.

Η αμφισβήτηση του πολιτικού 
αποκλεισμού του δημοκρατικού 
πατριωτισμού ανάγεται έτσι σε μεί-
ζον διακύβευμα των επερχόμενων 
εκλογών και, ως εκ τούτου, θέτει τις 
δυνάμεις που αναφέρονται σε αυ-
τόν σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης. Τίθεται επομένως το ζήτη-
μα της μετωπικής του συσπείρω-
σης στην ελάχιστη προγραμματική 
βάση αρχών, ώστε να διατηρήσει 
ο κόσμος αυτός τον χώρο του στο 
κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Αυτή 
θα είναι και η προϋπόθεση που θα 
κρίνει την ανασύνθεσή του σε ένα 
πολιτικό υποκείμενο σύγχρονο, το 
οποίο θα ανταποκρίνεται ως οργα-
νισμός στις ανάγκες και τις απαιτή-
σεις που θέτει το φουρτουνιασμένο 
τοπίο που κυριαρχεί στην Ελλάδα 
τον 21ο αιώνα, στοίχημα το οποίο 
μετατίθεται όμως σε δεύτερη φάση. 
Η μεγάλη καταστροφή που προη-
γήθηκε της διακυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Ανεξ. Ελ. καθιστά αδύνατη την 
επιτάχυνση των εξελίξεων, ώστε τα 
δύο αυτά βήματα να πραγματοποι-
ηθούν ταυτόχρονα, κάτι που ίσως 
να βρισκόταν εγγύτερα στον ορί-
ζοντα κατά τις αρχές της δεκαετίας 
του 2010.

Δύο είναι τα κρίσιμα σημεία 
στα οποία θα κριθεί η διαμόρφω-
ση ενός δημοκρατικού πατριωτι-
κού μετώπου για την αμφισβήτη-
ση του διπόλου της εμφυλιακής 
καθίζησης μέσα στην εθνική κατα-
στροφή:

Πρώτον, στο περιεχόμενο μιας 
προγραμματικής συμφωνίας αρ-
χών: στο αν θα μπορέσει να υπάρ-
ξει μια ευρεία συμφωνία γύρω 

από μια αντιδιχαστική πατριωτική 
ατζέντα, με συγκεκριμένο περιεχό-
μενο σε ό,τι αφορά σε όλα τα ζέο-
ντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η 
χώρα:

Την ανάγκη αποτροπής του νε-
οθωμανικού επεκτατισμού και 
του αλυτρωτισμού της Αλβανί-
ας και των Σκοπίων και την υπε-
ράσπιση του δεύτερου ελληνικού 
κράτους, της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, που απειλείται με ολο-
κληρωτική τουρκοποίηση.

Την αντιμετώπιση της ολοκλη-
ρωτικής αποικιοποίησης της ελ-
ληνικής οικονομίας και κοινωνίας 
από το πολυεθνικό κεφάλαιο και 
τη γερμανοκεντρική Ευρώπη.

Την αντιμετώπιση της δημο-
γραφικής βόμβας και της φυ-
γής των νέων, που απειλεί με ιστο-
ρική έκλειψη τον ίδιο τον ελληνι-
σμό.

Την ανασυγκρότηση της πα-
ραγωγής και της οικονομίας, με 
επιμονή σε παραγωγικές δραστη-
ριότητες απέναντι στον γενικευμέ-
νο παρασιτισμό.

Την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και το χτύπημα της επέ-
κτασης των ανισοτήτων που προ-
ωθεί το σημερινό παρασιτικό  μο-
ντέλο.

Τη χαλιναγώγηση και τον έλεγ-
χο των ανεξέλεγκτων μετανα-
στευτικών ροών που, μαζί με τη 
δημογραφική κρίση, απειλούν τη 
μεταβολή της Ελλάδας σε χώρο 
μετάβασης από την Ανατολή στη 
Δύση χωρίς ιδιαίτερο εθνικό χα-
ρακτήρα.

Την ανατροπή της  παιδείας 
της αμάθειας που προωθούν οι 
κυρίαρχες ελίτ και προπαντός οι 
εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ και 
οι σύμμαχοί τους από ένα κομμά-
τι και της υπόλοιπης Αριστεράς, 
αλλά και της νεοφιλελεύθερης Δε-
ξιάς.

Την αναγέννηση του πολιτι-
σμού, προς την κατεύθυνση ενός 
εκσυγχρονισμού στηριγμένου 
στην παράδοση του λαού μας και 
των αγώνων του·

Και, τέλος, την απάντηση 
στον  εκφυλισμό της δημοκρα-
τίας σε κτήμα μιας κλειστής πολι-
τικής μηντιακής και ακαδημαϊκής 
ελίτ, που μονοπωλεί τον δημόσιο 
διάλογο και τις θεσμικές θέσεις της 
Πολιτείας.

Δεύτερον, στη συνειδητοποί-
ηση των κινδύνων που επιφυλάσ-
σει ο αποκλεισμός του δημοκρατι-
κού πατριωτισμού από την κεντρι-
κή πολιτική σκηνή, συνειδητοποί-
ηση που θα εξαναγκάσει τις δυ-
νάμεις που δρουν σε αναφορά με 
αυτόν να εγκαταλείψουν την πεπα-
τημένη του πολυκερματισμού, τον 
εγκλωβισμό τους σε αναχρονιστι-
κά σχήματα ιδεολογίας και πολιτι-
κής, την προσκόλληση σε παλαιο-
κομματικές πρακτικές κ.ο.κ.
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Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2018

Ο δημοκρατικός πατριωτισμός αποτελεί τη μόνη δυνατή επι-
λογή που διασφαλίζει τη δημιουργική αξιοποίηση του πλει-
οψηφικού πατριωτικού αιτήματος απέναντι στους παγκοσμι-
οκράτες, ανοίγοντας έτσι ένα μονοπάτι για την επιβίωση του 
ελληνισμού στον 21ο αιώνα. Κι αυτό γιατί, πέραν του ότι επι-
τρέπει την υπέρβαση της διχόνοιας, είναι σε θέση να συσπει-
ρώσει μια ηγεμονική κοινωνική δυναμική, ώστε να προχω-
ρήσει το έργο της γενικής ανασυγκρότησης της χώρας. 

ά  δηνρ
Κ Ι Ν Η Μ Α

Πατριωτισμός, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Πνευματική & Παραγωγική 
Αναγέννηση, Οικολογία, Δημοκρατία, Κοινοτισμός

Αντίσταση στην παρακμή  -  Ένα νέο όραμα για τον Ελληνισμό

“ 
Η ενίσχυση των εμ-
φυλιοπολεμικών δι-
αιρέσεων απομακρύ-
νει την αναγκαία πα-
τριωτική ενότητα, η 
οποία και αποτελεί 
πρωταρχική προϋπό-
θεση ώστε να δράσει 
η Ελλάδα ως εθνικό 
πολιτικό υποκείμενο 
για την επιβίωσή της 
μέσα στο ασταθές και 
χαοτικό διεθνές περι-
βάλλον.
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αλημέρα, φίλες και 
φίλοι. Σας ευχαρι-
στώ για την τιμητική 
πρόσκληση. Αξίζουν 
πολλά συγχαρητή-

ρια στον Γιώργο Καραμπελιά και 
στο κίνημα Άρδην και για αυτά που 
λένε, αλλά κυρίως για τη διάρκειά 
τους στον χρόνο. Σε μια εποχή από 
το 1989 και μετά, όπου απόψεις τέ-
τοιες ή προβληματισμού ήταν στην 
ιδεολογική παρανομία ή εκτός ημε-
ρήσιας συζήτησης όσον αφορά τη 
δημόσια σφαίρα. 

Αναπτύχθηκαν δύο ειδών προ-
βληματισμοί από τους προηγούμε-
νους ομιλητές που θα προσπαθή-
σω να συνθέσω στο τέλος της πα-
ρέμβασης. Ειπώθηκε το ζήτημα του 
τόπου και αυτό του τρόπου. 

Δύο πράγματα για τη συγκυ-
ρία είναι η αντίθεση ανάμεσα στις 
δυνάμεις του ιμπεριαλισμού, της 
εξάρτησης και της αποικιοποίησης 
της χώρας και από την άλλη πλευ-
ρά είναι οι κοινωνικές δυνάμεις της 
εθνικής και της λαϊκής κυριαρχί-
ας. Αυτή είναι η κυρίαρχη αντίθεση 
στις μέρες.

Ειπώθηκε προηγουμένως από 
τον Γιώργο Καραμπελιά στην ει-
σήγησή του για τις πολιτικές δυνά-
μεις κυρίως στον χώρο της αριστε-
ράς και συμφωνώ. Περιέγραψε με 
σαφήνεια τον δυισμό της γραμμής 
του ΚΚΕ που είναι πολύ χαρακτη-
ριστικός. Μετά το ’90 από το 1994-
95 έως το 2008, χοντρικά ακολου-
θεί τη γραμμή του αντιιμπεριαλι-
στικού αντιμονοπωλιακού δημο-
κρατικού μετώπου. Αυτή η πλατιά 
γραμμή δημοκρατική, πατριωτική 
και αντιιμπεριαλιστική ήταν η με-
γάλη στιγμή του ΚΚΕ που κορυφώ-
θηκε με την επίθεση του ΝΑΤΟ στη 
Γιουγκοσλαβία και δεν είναι τυχαίο 
ότι τότε ευρύτερος κόσμος πλησία-
σε το ΚΚΕ. Μετά το 2005 και έως τις 
μέρες μας έχουμε τη δεύτερη γραμ-
μή του ΚΚΕ, την πιο ταξική, την πιο 
κλειστή, τη γραμμή του ΠΑΜΕ. Εί-
ναι η αποχώρηση του κόμματος 
από τον πολιτικό αγώνα του σήμε-

ρα, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά 
το 2010-12, την εποχή των μνημο-
νίων. 

Για τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, το 
μόνο που κυριαρχεί είναι η γραμ-
μή ενός στείρου οικονομισμού, πέ-
ραν αυτού ουδέν και φυσικά εκ-
προσωπούν τη γραμμή αποικιοποί-
ησης της χώρας. Επειδή το ανέφερε 
ο Γ. Καραμπελιάς, το κυρίαρχο στον 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτός αναπτύχθηκε 
μετά το 2010, δεν ήταν η παρέμβα-
ση των απέξω ή άλλων παραγόντων 
και παιχτών, αυτό πράγματι συνέ-
βη. Το κυρίαρχο για μένα, και για 
αυτό και συμμετείχα, ήταν η κίνη-
ση των ανθρώπων. Η κίνηση ήταν 
προς αυτή την κατεύθυνση, με τις 
αντιφάσεις τους, τις αδυναμίες τους, 
τα κινήματα των πλατειών κ.ο.κ. Εκεί 
παίχτηκε το κεντρικό ζήτημα του 
πολιτικού αγώνα και της εξέλιξης, 
δόθηκε μια πολιτική μάχη, χάσαμε, 
καταγράφηκε μια συντριπτική ήττα. 
Δεν ξέρω αν ήταν προδιαγραμμέ-
νο το αποτέλεσμα, εγώ δεν το νομί-
ζω, ούτε νομοτελειακό, δόθηκε μια 
μάχη, αλλά οδηγήθηκε σε ήττα. 

Για τον χώρο του αριστερισμού, 
αν εξαιρέσει κανείς ένα κομμάτι της 
ΛΑΕ ο υπόλοιπος χώρος είναι ου-
σιαστικά η αριστερή πτέρυγα της 
κυβέρνησης, σε όλα τα μεγάλα ζη-
τήματα που προέκυψαν μετά τον 
Σεπτέμβριο του 2015. 

Ένα ζήτημα έλλειψης στο κομ-
ματικό επίπεδο είναι ότι, αυτό που 
υπήρχε ακόμα και την ύστερη επο-
χή του Ανδρέα Παπανδρέου, την 
περίοδο 1991-95, δεν υπάρχει: ένα 

πλατύ δημοκρατικό κίνημα που 
θα συνδέει τα αυτονόητα, που εί-
ναι και σήμερα ζητούμενο, το εθνι-
κό, το δημοκρατικό, το κοινωνικό, 
που υπήρχε τότε ακόμα έστω και σε 
υποχώρηση τα χρόνια εκείνα. Είναι 
χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής 
και οι αντινεοφιλελεύθεροι κοινω-
νικοί-εργατικοί αγώνες, με πιο χα-
ρακτηριστικό την ΕΑΣ-Λεωφορεία, 
αλλά και οι δημοκρατικοί-πατριω-
τικοί, με κυρίαρχο ζήτημα τότε το 
Μακεδονικό, τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ 
εκείνη την περίοδο και στα δύο, στη 
γραμμή ενότητας δηλαδή εθνικού-
κοινωνικού.  

Σήμερα, από τον Σεπτέμβριο 
του 2015 και μετά, ανέδειξε τρία 
κομβικά ζητήματα και σε αυτά κι-
νητοποιήθηκε ο κόσμος κατά της 
κυβέρνησης. Και δεν είναι τυχαίο 
ότι κεντρικές πολιτικές δυνάμεις τά-
χθηκαν στο πλευρό της κυβέρνη-
σης ή σιώπησαν. 

Το πρώτο ζήτημα είναι το 
ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου 
το 2016. Το δεύτερο ζήτημα είναι 
των πλειστηριασμών, της απαλ-
λοτρίωσης της μικροϊδιοκτητικής 
κοινωνικής δομής, που συνδέεται 
με το πρώτο και το τρίτο που θα πω, 
δηλαδή με τον πυρήνα της κοινωνι-
κής αναπαραγωγής αυτής της χώ-
ρας, που είναι η διάσπαρτη μικρο-
ϊδιοκτησία, οι συγκεκριμένες πα-
ραγωγικές σχέσεις που έχουν να 
κάνουν με το εθνικό, το δημοκρα-
τικό, κοινωνικό και δημοκρατικό 

πρόταγμα της χώρας. Αυτό τσακίζε-
ται και οι διάφοροι εκφραστές της 
κυβέρνησης, που μιλούν στο όνο-
μα της ταξικής μεροληψίας, ουσι-
αστικά νομοθετούν υπέρ της κε-
φαλαιοκρατίας και του μονοπωλι-
ακού κατεστημένου. Τρίτο είναι το 
μακεδονικό, που είναι το κυρίαρ-
χο ζήτημα στη συγκυρία του 2018 
και μετά, το οποίο ευαισθητοποίη-
σε πολύ μεγάλα τμήματα της κοι-
νωνίας βάζοντας ζητήματα ταυτό-
τητας, αγωνίας για τη χώρα κ.λπ. Εί-
ναι το ζήτημα που ευαισθητοποίη-
σε και κινητοποίησε μέγαλα τμήμα-
τα του πληθυσμού, όλων των ηλικι-
ών και με διάφορες μορφές, όπως 
συλλαλητήρια, εκδηλώσεις, κατα-
λήψεις σε σχολεία κ.λπ. Η κυβέρ-
νηση έχει πλήρη συνείδηση ότι εί-
ναι το βασικό ζήτημα στη συγκυρία 
που μπορεί να λειτουργήσει απο-
σταθεροποιητικά για εκείνη και τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, κα-
θώς βάζει σε κρίση τους μηχανι-
σμούς υπεριμπεριαλιστικής εξάρ-
τησης στη χώρα. Γι’ αυτό και εντεί-
νει  η κυβέρνηση τον ιδεολογικό-
πολιτικό αγώνα στο ζήτημα αυτό, 
ιδίως στους ιδεολογικούς μηχανι-
σμούς του κράτους. Σε κάθε εθνικό 
κοινωνικό σχηματισμό η σύγκρου-
ση με την κυρίαρχη δομή εξουσί-
ας λαμβάνει ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά, λ.χ. στη Γαλλία αυτές τις μέ-
ρες είναι τα Κίτρινα Γιλέκα. Ο κοι-
νός τόπος είναι η συμπύκνωση της 
κυρίαρχης αντίθεσης: υπεριμπερι-

αλισμός απέναντι στην εθνική-λαϊ-
κή κυριαρχία. 

 Στο πλαίσιο, αυτό η πρότασή 
μου προς τη συνδιάσκεψή σας εί-
ναι η εξής, γιατί και ο τρόπος πα-
ρέμβασης, όπως ειπώθηκε και 
σωστά, είναι πολύ σημαντικός. Οι 
τρεις πιο μαζικοί οργανωμένοι χώ-
ροι που παραβρέθηκαν εδώ, δη-
λαδή η ΛΑΕ, η ΚΟΕ και το Άρδην 
και όλοι εμείς βέβαια, να απευθυν-
θούν-ούμε σε τρία πρόσωπα σύμ-
βολα αυτού του τόπου, τον Μανώ-
λη Γλέζο, τον Μίκη Θεοδωράκη και 
τον Γιώργο Κασιμάτη, υπό την αιγί-
δα και το κάλεσμα των οποίων, και 
εφόσον συμφωνήσουν, να διαμορ-
φωθεί ένα κείμενο λιττό στη διατύ-
πωσή του - το μίνιμουμ της διατύ-
πωσης για το μάξιμουμ του αποτε-
λέσματος - κατά της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, προτάσσοντας το δημο-
κρατικό αίτημα και ζητώντας διε-
νέργεια Δημοψηφίσματος για την 
έγκριση ή απόρριψη της συγκεκρι-
μένης συμφωνίας. Μια πρωτοβου-
λία υπό την κάλυψη των τριών ανω-
τέρω εμβληματικών προσώπων, 
μια κοινή πλατιά, ενωτική, δημο-
κρατική οργανωτική επιτροπή απ’ 
όλους εμάς από κάτω, για να δουλέ-
ψουμε και να συλλέξουμε τις υπο-
γραφές. Προκειμένου να οικοδο-
μήσουμε και τον κοινό μας τόπο, να 
ενώσουμε τον τρόπο με τον τόπο, 
γιατί τα μέτωπα οικοδομοούνται 
μέσα από τον πολιτικό αγώνα. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  
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“ 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Δημοψήφισμα για το Μακεδονικό 
Παρέμβαση του Βασίλη Ασημακόπουλου στη Β΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κινήματος Άρδην 
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ίλοι του Κινήματος 
του Άρδην, θέλω να 
απευθύνω έναν θερ-
μό χαιρετισμό και να 
ευχηθώ τις καλύτε-

ρες εργασίες και αποτελέσματα 
στη συνδιάσκεψή σας. Έίμαι ευ-
χαριστημένος που η συνδιάσκε-
ψή σας γίνεται σε αυτόν τον χώρο, 
γιατί όλοι γνωρίζουμε την περιπέ-
τεια που υπήρξε από το καλοκαί-
ρι μέχρι τώρα. Μ’ έναν αγωνιστικό 
τρόπο κατορθώσατε να το διατη-
ρήσετε και να είναι ένας πολιτικός 
και πολιτιστικός χώρος σημαντι-
κός στο κέντρο της Άθήνας. 

Δεύτερον, θέλω να πω ότι η 
συνδιάσκεψή σας γίνεται σε μία 
στιγμή στην οποία λαμβάνουν 
χώρα ιστορικά γεγονότα στη γη-
ραιά ήπειρο και σήμερα η καρδιά 
όλων των προοδευτικών ανθρώ-
πων είναι στη Γαλλία και στο Πα-
ρίσι, όπου συμβαίνουν συγκλονι-
στικά πράγματα. Ταράζεται όλο το 
οικοδόμημα της Έυρωπαϊκής Ένω-
σης, σε έναν από τους κεντρικούς 
πυλώνες του –τη Γαλλία– όπου 
δημιουργείται ένα κίνημα ακηδε-
μόνευτο, που καταφέρνει να έχει 
το 70-75% της στήριξης όλου του 
πληθυσμού (όχι μόνο των φτω-
χών, όχι μόνο στο Παρίσι, αλλά 
σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ επι-
χειρείται ένα χτύπημα καταστο-
λής ενάντια στη νεολαία, η οποία 
έχει ξεσηκωθεί και αυτή. Άυτή τη 
στιγμή υπάρχουν ογδόντα χιλιά-
δες στρατιώτες και τεθωρακισμέ-
να στους δρόμους, ενώ έχουν γί-
νει ήδη τετρακόσιες συλλήψεις 
σήμερα το πρωί. 

Λίγο νωρίτερα από τα γεγο-
νότα αυτά είχαμε την Ιταλία, που 
εξέλεξε μία κυβέρνηση διαφορε-
τική από τις άλλες και συγκροτή-
θηκε από δυνάμεις που δεν είχαν 
καμία δύναμη πριν από λίγο καιρό 
(μιλάμε για το Κίνημα των Πέντε 
Άστέρων, καθώς η Λέγκα υπήρχε 
από καιρό) και τραντάζει τα θεμέ-
λια της Έυρωπαϊκής Ένωσης που 
ξέραμε ως σήμερα. Άκόμα νωρίτε-
ρα είχαμε τη Καταλονία, το Brexit, 

το ελληνικό ζήτημα κ.λπ. Γίνεται 
δηλαδή ένας σεισμός σε ολόκλη-
ρη την Έυρώπη, δημιουργούνται 
πολιτικές δυνάμεις σχεδόν από το 
τίποτα, εμφανίζονται μεγάλα μα-
ζικά κινήματα, εκτοξεύονται πο-
λιτικές δυνάμεις που ήταν περι-
θωριακές και όλα αυτά πρέπει να 
μας δώσουν κάποια μηνύματα τα 
οποία να αντιληφθούμε με ένα 
πιο γόνιμο σκεπτικό, για τον τρό-
πο που πρέπει να προχωρήσουμε 
εμείς στη χώρα μας. 

Με βάση αυτά επιτρέψτε μου 
να σας πω τρεις σκέψεις για αυτά 
που θέτει αυτή η συνδιάσκεψη, 
αλλά και που συζητάει πολύς κό-
σμος στη χώρα μας. Πρώτα από 
όλα, αισθανόμαστε μέσα στον 
ίδιο χώρο –μιλώ εκ μέρους της 
ΚΟΈ και της εφημερίδας Δρόμος 
της Αριστεράς– και συνεπώς αυτά 
που θα αναφέρω δεν εκφράζουν 
μία θέση εξωτερική απέναντι σε 
έναν χώρο που πρέπει να δημι-
ουργηθεί, αλλά μία οπτική μέσα 
από αυτόν τον χώρο που υπάρχει 
ήδη, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ 
σημαντικό θέμα αυτό για την Έλ-
λάδα και για όλους μας. 

Πρώτη σκέψη. Μέσα στην Έλ-
λάδα υπάρχει τεράστια ευαισθη-
σία, πόθος, ανάγκη προοπτικής 
γύρω από τα εθνικά ζητήματα και 
τις εθνικές απειλές. Άυτή η ευαι-
σθησία είναι εκτεταμένη και δια-
περνά ολόκληρη την ελληνική κοι-
νωνία. Διαπερνά την κοινωνικοπο-
λιτική βάση όλου του πολιτικού 
φάσματος. Δηλαδή όλες οι πολιτι-
κές δυνάμεις γνωρίζουν στο εσω-
τερικό τους αυτήν την ευαισθη-
σία.  Την ίδια στιγμή, ενώ είναι 
εκτεταμένο αυτό το αίσθημα, δεν 
χωροθετείται εύκολα. Έίναι διά-
σπαρτο σε όλο το φάσμα και επο-
μένως μένει να «εφευρεθεί» ένας 
χώρος, να κατασκευαστεί σχεδόν 
από την αρχή, και με νέα υλικά. 
Δεν είναι «φυσιολογικά» απαιτού-
μενος από τη κοινωνία. Δεν περι-
μένουν, δηλαδή, όσοι έχουν αυτές 
τις ευαισθησίες, να παρουσιαστεί 
ο πατριωτικός χώρος ώστε να δώ-
σει απάντηση στα θέματα διάλυ-
σης και ύπαρξης της χώρας. Ταυ-
τόχρονα κυοφορείται αυτή η προ-
σπάθεια και εκεί πρέπει να συμ-
βάλουμε με όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο μυαλό.     

Δεύτερη σκέψη. Χρειάζεται να 
δούμε την πορεία των προσπαθει-
ών στον χώρο αυτόν μέχρι σήμε-
ρα. Να προσπαθήσουμε να ανα-
στοχαστούμε όλες αυτές τις κατα-
στάσεις. Δεν είχαν όλες οι προσπά-

θειες καλή κατάληξη. Άυτό πρέπει 
να μας προβληματίσει. Πάνω σ’ 
αυτό, υπάρχουν σκέψεις στα κεί-
μενα που διάβασα. Δεν είναι μο-
νάχα οι ανεπάρκειες κάθε πυρήνα, 
κάθε κύκλου, κάθε πολιτικής κίνη-
σης κ.λπ., ούτε ότι οι καιροί δεν το 
επέτρεπαν αυτό το πράγμα (για 
παράδειγμα, στην εποχή του Σημί-
τη θα ήταν αδιανόητη μία τέτοια 
συζήτηση και ένα τέτοιο αίτημα). 
Το ίδιο το αίτημα συγκρότησης 
ενός υποκειμένου στη χώρα μας 
είναι ένα αίτημα δύσκολο, βαθύ-
τερο, πιο μακροχρόνιο, ανεξάρτη-
τα αν μπορούν να υπάρξουν μεγά-
λες αυθόρμητες εκδηλώσεις του, 
είτε με τα συλλαλητήρια, είτε με 
διάφορες άλλες στιγμές της σύγ-
χρονης ιστορίας του. Το πατριω-
τικό ζήτημα είναι σφιχτά δεμένο 
με όλα τα ζητήματα της κοινωνι-
κής προοπτικής. Με την εργασία, 
τη παιδεία, τον πολιτισμό, τη διε-
θνή θέση της χώρας και σε αυτά 
τα ζητήματα χρειάζονται πειστι-
κές απαντήσεις. Δεν μιλάμε για 
μία χαλαρή σύνδεση μεταξύ του 
κοινωνικού και του εθνικού, μιλά-
με για μία επιμονή που πρέπει να 
υπάρξει σε αυτό το θέμα. Να κα-
ταλάβουμε ότι αυτά τα δύο θέ-
ματα είναι πολύ σφιχτά δεμένα 
και αν δεν συνδέονται στις πολιτι-
κές προτάσεις, αυτές δεν θα επι-
κροτηθούν από το αίσθημα που 
υπάρχει σε ολόκληρη τη κοινωνία, 
ούτε θα αποκτήσει μαζικότητα. 

Δεν είμαστε δογματικοί ούτε 
ιδεοληπτικοί επειδή προερχόμα-
στε από τον χώρο της κομμουνι-
στικής αριστεράς και ούτε θεω-
ρούμε ότι τάχα το κοινωνικό έχει 
μεγαλύτερο βάρος από το εθνικό 
ζήτημα. Άυτά τα δύο είναι πολύ 
σφιχτά δεμένα έτσι και αλλιώς. 
Για παράδειγμα, σε όλο το κίνημα 
ενάντια στο μνημόνιο, υπήρξε μία 
οικονομίστικη κριτική που εστίαζε 
μονάχα στις οικονομικές πλευρές 
αυτού του θέματος και δεν υπήρ-
χε η κατανόηση ότι ο βασικός σχε-
διασμός αφορά την ίδια την ύπαρ-
ξη της χώρας και αποσκοπεί στη 
διάλυσή της. Η μη σύνδεση αυτών 
των δύο ζητημάτων έφερε ολέ-
θρια αποτελέσματα όσον αφορά 
την ικανότητα αυτού του κινήμα-
τος, αυτής της διάθεσης που εκ-
φράστηκε πανελλαδικά, να επι-
κρατήσει, προς όφελος των γνω-
στών πολιτικών δυνάμεων που 
κατάφεραν να προωθηθούν μέσω 
αυτού και οι οποίες παίζουν έναν 
αποδημητικό ρόλο. 

Συνεπώς, απαιτείται σφιχτό 

δέσιμο του πατριωτικού και του 
κοινωνικού ζητήματος. Οχι να αυ-
τονομηθεί το πατριωτικό με αί-
τημα να αυτοσυγκροτηθεί. Πρέ-
πει να διασυνδεθεί με το κοινω-
νικό και αυτό σημαίνει μία σειρά 
από διεργασίες και μία σειρά από 
αντιθέσεις τις οποίες πρέπει να 
μάθουμε και να βρούμε τον τρόπο 
να τις υπερβαίνουμε. Άυτό είναι 
δύσκολο και απαιτεί πολλή προ-
σπάθεια. 

Η τρίτη σκέψη αφορά τα πιο 
άμεσα πολιτικά και πρακτικά ζητή-
ματα που υπάρχουν. Θέλω να πω 
ότι, σε πρακτικό πολιτικό επίπε-
δο, δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγ-
μή πολιτικοί φορείς και προσπά-
θειες που να είναι αξιόπιστες και 
να μπορούν να εκφράσουν αυτήν 
τη δυναμική, αυτή τη δύναμη που 
υπάρχει μέσα στην ελληνική κοι-
νωνία. Άυτό πρέπει να μας προ-
βληματίσει: Γιατί δεν υπάρχουν, 
σε τι κατάσταση βρίσκονται οι 
πολιτικές δυνάμεις και πώς μπο-
ρεί να προχωρήσει η συγκρότηση 
αυτού του χώρου; Νομίζω ότι το 
στοιχείο της απομάκρυνσης του 
κόσμου από τη πολιτική, η κρίση 
αντιπροσώπευσης, η κρίση απο-
νομιμοποίησης του τρόπου που 
γίνεται πολιτική μέχρι τώρα, είναι 
ένα κλειδί, το οποίο πρέπει να το 
έχουμε σοβαρά υπόψη μας για να 
μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. 

Στη Γαλλία έπρεπε να «εφευ-
ρεθεί» ο τρόπος του κίτρινου γιλέ-
κου, που είναι μία ταυτότητα πε-
ρίεργη, που δεν έχει σχέση με τα 
πολιτικά κόμματα, παρ’ όλες τις 
προσπάθειες διείσδυσης που επι-
χειρήθηκαν. Ο τρόπος είναι σημα-
ντικό ζήτημα. Άς πούμε, το φοιτη-
τικό κίνημα του 1973 βρήκε τον 
τρόπο του μέσα από τη κατάλη-
ψη του Πολυτεχνείου και σημά-
δεψε όλη την κοινωνία. Το κίνημα 
των κίτρινων γιλέκων σημαδεύει 
ολόκληρη την ιστορία, όχι μόνο 
της Γαλλίας, αλλά και της Έυρώ-
πης, με τον δικό του τρόπο. Χρει-
άζεται λοιπόν να βρούμε τον τρό-
πο μας στη συγκρότηση του κινή-
ματος. Οσοι θέλουν να συνεισφέ-
ρουν στη συγκρότηση ενός πολιτι-
κού χώρου πρέπει να συμβάλουν 
και στον τρόπο του.

Τρεις σύντομες παρατηρή-
σεις, τέλος, για το ποιες απαιτή-
σεις υπάρχουν σήμερα. Πρώτον, 
μία στοιχειώδης προσπάθεια πρέ-
πει να συγκροτήσει τον χώρο έτσι 
ώστε να αποκτήσει επιρροή σε 
κομμάτια συνεκτικά στην ελληνι-
κή κοινωνία που βρίσκονταν μέσα 

στον χώρο της Δεξιάς, του ΠΆΣΟΚ 
παλαιότερα και αλλού, τα οποία 
δεν είναι τα πιο κινητικά, αλλά εί-
ναι υπαρκτά και είναι σημαντικά. 
Πιστεύω ότι, σε αυτό το σημείο, 
το Κίνημα του Άρδην έχει κάνει 
σημαντική δουλειά και έχει κατορ-
θώσει να ακούγεται σε ένα κοινό 
που δεν ήταν, ας πούμε, το πιο ευ-
αισθητοποιημένο. Δεύτερον, πρέ-
πει να υπάρξει απήχηση και να 
κερδηθεί κόσμος που είναι μαχό-
μενος και συμμετέχει στα κινήμα-
τα, που είναι ένας κόσμος ορφα-
νός, προερχόμενος από τον χώρο 
της Άριστεράς. Άρα και οι οριο-
θετήσεις με τον χώρο της Άριστε-
ράς πρέπει να γίνουν και αυτές με 
έναν τρόπο που να είναι πειστικός 
σε έναν κόσμο, ο λόγος που πρέ-
πει να συγκροτηθεί κάτι διαφορε-
τικό στη χώρα μας. Τρίτον, πρέπει 
να υπάρχει ευαισθησία στους ήδη 
πεισμένους για την ανάγκη αυ-
τού εδώ του χώρου. Να υπάρξουν 
προσπάθειες που να του δίνουν 
ανάσα και να τον βγάζουν από 
έναν κλειστό χαρακτήρα που μπο-
ρεί να αναπαράγεται εύκολα μόνο 
σε μικρούς χώρους. Συνεπώς, πρέ-
πει να αντιμετωπίσουμε αυτό το 
εγχείρημα με όρους αφετηρια-
κούς. Να χτίσουμε αυτό το κίνημα 
από την αρχή. 

Έν κατακλείδι, πρέπει να βαθύ-
νουνε διάφορες διεργασίες, πρέ-
πει να ενταθεί ο διάλογος ανάμε-
σα σε δυνάμεις που αναφέρονται 
σε αυτά τα ζητήματα. Έίμαι επιφυ-
λακτικός όσον αφορά μία ενδεχό-
μενη μετωπικού χαρακτήρα σύ-
μπραξη – κάτι τέτοιο δεν θα δώσει 
διέξοδο σε κεντρικά ζητήματα που 
πρέπει να απαντηθούν. 

Τέλος, με αρκετό ενθουσιασμό 
θέλω να σας ευχηθώ πολύ καλή 
επιτυχία στις εργασίες σας και εύ-
χομαι να κάνουμε πολλή δουλειά 
από εδώ και μπρος. Σας ευχαρι-
στώ.

Να χτίσουμε το κίνημα από την αρχή
Παρέμβαση του Ρούντι Ρινάλντι (Δρόμος της Αριστεράς) 

       ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ
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Έ 

χουν ήδη ειπωθεί 
πολλά για το κίνη-
μα των κίτρινων γι-
λέκων και σίγουρα, 
όπως συμβαίνει με 

τα περισσότερα λαϊκά κινήμα-
τα, η πολυμορφία των συντελε-
στών του ορίζει την πολυπλοκό-
τητα των αιτημάτων και των μορ-
φών έκφρασής του. Ωστόσο, στην 
Έλλάδα δεν στάθηκαν πολλοί στο 
σημείο αφετηρίας του κινήματος 
αυτού – ενδεικτικό μίας συχνής 
αδυναμίας των σύγχρονων Έλλή-
νων διανοουμένων να εκλάβουν 
νέα κοινωνικά διακυβεύματα, 
αδυνατώντας να κατανοήσουν 
ότι ξεφεύγει από τα συνήθη γνω-
στικά τους πεδία. Έτσι, συχνά, η 
επιβολή φόρου στα καύσιμα κί-
νησης, που αποτέλεσε την έναρ-
ξη αυτής της μαζικής λαϊκής αντί-
δρασης, γίνεται αντιληπτή ως η 
«αφορμή» ενός τέτοιου κινήμα-
τος. Με αυτόν τον τρόπο όμως, 
ματαιώνεται η προσπάθεια κα-
τανόησης ενός μείζονος κοινωνι-
κού ζητήματος που αναμένεται 
να απασχολήσει την επικαιρότη-
τα για αρκετά χρόνια. 

Έχει σημασία τα γεγονότα να 
προσεγγίζονται συνολικά και με 
ακρίβεια. Σίγουρα υπάρχουν πε-
ρισσότερα προβλήματα που ερ-
μηνεύουν ένα κοινωνικό κίνη-
μα με τέτοιες διαστάσεις. Άλλά 
η ενεργειακή μετάβαση, η συλ-
λογιστική της οποίας οδήγησε 
στην απόπειρα της κυβέρνησης 
Μακρόν να αυξήσει τους φόρους 

στα υγρά καύσιμα κίνησης, απο-
τελεί, επίσης, ένα κορυφαίο κοι-
νωνικό ζήτημα, στη Γαλλία και 
σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, 
ειδικά μετά την αμφιλεγόμενη 
Συμφωνία των Παρισίων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής, το 2015.          

Βάσει των στοιχείων της 
Eurostat, ο συνολικός τζίρος του 
ευρύτερου τομέα της ενέργει-
ας στην Έυρωπαϊκή Ένωση εκτι-
μάται στα δύο τρισεκατομμύρια 
ευρώ, ενώ, αθροιστικά, το συνο-
λικό ΆΈΠ της Ένωσης είναι λίγο 
πάνω από τα δεκατέσσερα τρι-
σεκατομμύρια ευρώ*. Στη Γαλ-
λία, ο τζίρος της ενέργειας εκτι-
μάται στα 150 δισεκατομμύρια 
ευρώ, την ώρα που το ΆΈΠ είναι 
2,2 τρισ. ευρώ (στην Έλλάδα, ο 
ίδιος τζίρος ήταν περί τα 30 δισ. 
για 174 δισ. ΆΈΠ). Άυτοί οι αριθ-
μοί δίνουν μία εικόνα του σημα-
ντικού βάρους που διαθέτει η 
αλυσίδα παραγωγής και κατανά-
λωσης ενέργειας σε ανεπτυγμέ-
νες οικονομίες, όπως οι ευρωπα-
ϊκές. Οι ριζικές αλλαγές που προ-
τίθενται να επιφέρουν σε αυτόν 
τον κύκλο εργασιών οι φιλελεύ-
θεροι «πράσινοι» τεχνοκράτες, 
είναι αντίστοιχης κλίμακας: Στη 
Γαλλία, το προβλεπόμενο κόστος 
της «ενεργειακής μετάβασης» 
αναμένεται, βάσει του σημερι-
νού προγραμματισμού, να ξεπε-
ράσει το ένα τρισεκατομμύριο 
ευρώ έως το 2030.      

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστι-

κό αυτής της ενεργειακής μετά-
βασης, όπως επιχειρείται από τα 
τέλη του 20ου αιώνα, είναι ότι, σε 
αντίθεση με τις προηγούμενες, 
δεν συνίσταται στη συσσώρευ-
ση νέων πηγών στο ενεργειακό 
μείγμα, αλλά στην αντικατάστα-
ση των παλαιότερων, ρυπογόνων 
υδρογονανθράκων, με πηγές χα-
μηλότερων εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. Άυτή η οικονομοτε-
χνική μετάβαση, όπως την αντι-
λαμβάνονται σήμερα οι συντελε-
στές της, διαθέτει δύο συνιστώ-
σες: τη χρήση ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, που καλούνται να 
αντικαταστήσουν τους συμβατι-
κούς υδρογονάνθρακες, και την 
άνοδο της ενεργειακής απόδο-
σης.

Έτερο χαρακτηριστικό αυ-
τής της ενεργειακής μετάβα-
σης είναι ότι πραγματοποιείται 
με έναν επιβαλλόμενο, ταχύ βη-
ματισμό. Η κατεπείγουσα αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής που θέτει η οικολογική προ-
οπτική, μεταφράζεται σε καθε-
στώς «έκτακτης ανάγκης». Με 
τον τρόπο αυτό, τα συμπλέγμα-
τα των κυρίαρχων πολιτικών και 
οικονομικών παραγόντων μπο-
ρούν να παραβλέψουν σωρεία 
αντιφάσεων – όπως η εγκατάστα-
ση πάρκων ΆΠΈ σε προστατευό-
μενες περιοχές Natura, που βλέ-
πουμε και στην Έλλάδα – ή και να 
υποβαθμίσουν πραγματικά κοι-
νωνικά προβλήματα, ως δευτε-
ρεύοντα. Για να θυμηθούμε την 
κριτική του Τζιόρτζιο Άγκαμπέν, 
η «κατάσταση εξαίρεσης» ορί-
ζει το σημείο πέρα από το οποίο 
δεν απαιτείται από τις πολιτικές 
αποφάσεις να επικαλούνται κά-
ποιον αποχρώντα λόγο. Το καθε-
στώς «έκτακτης ανάγκης», που 
αναγνωρίζουν και σταδιακά θε-
σμοθετούν οι κυβερνήσεις της 
Έ.Έ. όσον αφορά την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής, φαί-
νεται να οδηγεί όλο και συχνότε-
ρα στην αναπαραγωγή του παρα-

πάνω σχήματος της «κατάστασης 
εξαίρεσης».  

Λαμβάνοντας ως δεδομένη 
την υφιστάμενη λειτουργία της 
οικονομίας και δίχως μία κριτική 
προσέγγιση στο περιεχόμενο αυ-
τού που αποκαλείται «ανάπτυ-
ξη», μπορεί να επιδοτείται η το-
ποθέτηση γιγαντιαίων αιολικών 
πάρκων που μετατρέπει παρθέ-
νες βουνοκορφές σε βιομηχανι-
κές ζώνες και – προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν τέτοιου τύπου 
αυθαιρεσίες – να επιβάλλεται 
αύξηση στον φόρο κατανάλωσης 
του καυσίμου κίνησης που χρησι-
μοποιούν οι φτωχότεροι. Το αφή-
γημα είναι το ίδιο: Η ενεργειακή 
μετάβαση πρέπει να γίνει, χωρίς 
όμως να πειραχτεί το κατασκεύ-
ασμα της οικονομίας της αγοράς 
με τις ιεραρχίες που προϋποθέ-
τει και αυτές που δημιουργεί. Έί-
ναι γελοιογραφικό το παράδειγ-
μα κάποιων φιλελεύθερων Άμε-
ρικανών επιστημόνων, που εργά-
ζονται σε δημοφιλή πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα, όπως ανέδειξε 
πρόσφατα  ο Σταν Κοξ: Ένώ προ-
τείνουν σενάρια για μία μετάβα-
ση που θα καλύπτει 100% από 
ανανεώσιμες πηγές την ενέργεια 
που χρειάζονται οι άνθρωποι, σε 
παγκόσμια κλίμακα, θεωρούν δε-
δομένη τη διατήρηση των υπαρ-
χουσών ανισοτήτων στην κατα-
νάλωση ενέργειας. Με άλλα λό-
για, δεν ασχολούνται με το ζή-
τημα της ενεργειακής φτώχειας 
(που εκτιμάται ότι βιώνει, με δι-
άφορες μορφές, το ένα τρίτο του 
παγκόσμιου πληθυσμού), ενώ, 
φυσικά, δεν διανοούνται να βά-
λουν στη συζήτηση την ιδέα μίας 
μείωσης στη κατανάλωση του 
ανεπτυγμένου κόσμου. 

Ταυτόχρονα, έχουν ήδη αρχί-
σει να διατυπώνονται ενστάσεις 
ως προς το ίδιο το οικολογικό 
επιχείρημα της ενεργειακής με-
τάβασης. Στη Γαλλία, ο δημοσιο-
γράφος Γκιγιόμ Πιτρόν έχει ανα-
δείξει κάποια μείζονα οικολογι-

κά προβλήματα που προκαλεί η 
εξόρυξη των σπάνιων μετάλλων, 
χωρίς τα οποία δεν μπορούν να 
παραχθούν ούτε τα συστήματα 
ΆΠΈ, ούτε τα πληροφοριακά συ-
στήματα που υποστηρίζουν την 
ενεργειακή απόδοση, ενώ ακόμη 
περιμένουμε σαφείς αριθμούς 
σχετικά με το συνολικό οικολογι-
κό αποτύπωμα της βιομηχανίας 
παραγωγής ΆΠΈ. Άυτά τα επιχει-
ρήματα ενισχύουν την υπόθεση 
πως η ενεργειακή μετάβαση  δεν 
συνιστά λύση, αλλά, όπως γίνε-
ται συχνά, μεταφορά του οικολο-
γικού προβλήματος.

Ο Άϊνστάιν έλεγε πως δεν λύ-
νουμε ένα πρόβλημα με τους 
ίδιους συλλογισμούς που το δη-
μιούργησαν. Το πραγματικό πρό-
βλημα που θέτει η κλιματική αλ-
λαγή στις ανθρώπινες κοινωνί-
ες δεν λύνεται άνευ μίας κριτι-
κής στην προμηθεϊκή ιδέα μίας 
αέναης ανάπτυξης που υπόσχο-
νται τα κυρίαρχα ρεύματα σκέ-
ψης της σύγχρονης εποχής (τόσο 
ο φιλελευθερισμός, όσο και ο 
σοσιαλισμός). Άπαιτεί συνεπώς 
έναν σφαιρικότερο οικολογικό 
αναστοχασμό πάνω στους τρό-
πους και τις στάσεις ζωής των αν-
θρώπων. Άυτός ο αναστοχασμός 
οφείλει να κατανοεί τις αλληλο-
συνδέσεις των επί μέρους ζητη-
μάτων και να προνοεί τις αλληλε-
πιδράσεις τους. Οσο δεν γίνεται 
αυτή η προσπάθεια, είναι ανα-
μενόμενο, το πεδίο των ιδεών να 
καλύψουν οι αρνητές της κλιμα-
τικής αλλαγής – που έχουν κερδί-
σει ήδη μεγάλο έδαφος στα λαϊ-
κιστικά κινήματα – οι οποίοι απα-
ντούν με τη δική τους αυθαιρε-
σία στην αυθαιρεσία των οικοτε-
χνοκρατών.   

* Τα στοιχεία είναι του 2015 
(δηλαδή τα πιο πρόσφα-
τα που διαθέτει η Eurostat). 
Πηγή: EU Energy in Figures. 
Statistical Pocketbook 2018.  

Τα κίτρινα γιλέκα 
και η 

ενεργειακή 
μετάβαση

Του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

Στο πανό αναγράφεται: «Οικολογία, ναι. Ψέματα, όχι»
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Ω 

ς είθισται τα τελευταία χρόνια, 
βασικός στόχος της Συνόδου 
Κορυφής παρέμεινε ο περιο-
ρισμός στις επόμενες δεκαετίες 
της αύξησης της θερμοκρασίας 

του πλανήτη κάτω από τους δύο βαθμούς. Το 
καινούριο αυτήν τη φορά ήταν η αποδοχή ενός 
«εγχειριδίου κανόνων διαφάνειας» και πρακτι-
κής εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού 
του 2015 για το κλίμα, στην οποία βιομηχανι-
κές και υπό ανάπτυξη χώρες υποσχέθηκαν ότι 
θα αντιμετωπίσουν από κοινού το κατ’ εξοχήν 
πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών. Κανόνες 
που, παρά τις πολλές εξαιρέσεις και υποσημει-
ώσεις, θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα κρά-
τη-μέλη και ειδικότερα ως προς τον τρόπο πα-
ρουσίασης των σχεδίων τους και των επιτευγ-
μάτων τους στην προσπάθεια να υλοποιηθούν 
οι στόχοι της συμφωνίας του 2015. 

Σε ένδειξη καλής θέλησης μάλιστα, κά-
ποιοι έσπευσαν ήδη στη διάρκεια της συνό-
δου, να δώσουν το καλό παράδειγμα. Έτσι, η 
Μελβούρνη και το Σύδνεϋ υποσχέθηκαν ότι 
μελλοντικά παραιτούνται από τη χρήση ενέρ-
γειας που θα βασίζεται στη καύση του «βασι-
λιά άνθρακα», ενώ ορισμένες αναπτυξιακές 
τράπεζες δήλωσαν ότι στο εξής θα παρέχουν 
μόνο δάνεια «φιλικά προς την κλιματική προ-
στασία». Επίσης, λίγες μόνο ημέρες αφότου οι 
σύνεδροι από 196 χώρες αποχώρησαν από 
το Κατοβίτσε, τα κράτη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμ-
φώνησαν να μειωθούν έως το 2030 κατά 37,5 
% οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
από τα νέα αυτοκίνητα. Μία εκ των πραγμάτων 
πολύ σημαντική απόφαση για το μέλλον των 
μεταφορικών μέσων, η οποία, όπως αναμενό-
ταν, προκάλεσε αναταράξεις και προβληματι-
σμούς. Αυτό που για κάποιους θεωρείται ένα 
σωστό περαιτέρω βήμα για την αντιμετώπι-
ση της παρατηρούμενης αύξησης της θερμο-
κρασίας του πλανήτη και ορθή διευθέτηση της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, για κάποιους άλλους 
αποτελεί μια αυταρχική απόφαση, με αποκλει-
στικό στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνη-
σης ή τουλάχιστον την επιβολή των υβριδικών 
κινητήρων.

Στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες στη σύνο-
δο του Κατοβίτσε πανηγύρισαν σχεδόν έξαλ-
λα για αυτή την «επιτυχία» τους, παρότι, για μια 
ακόμα φορά, το όλο σκηνικό εξελίχθηκε στο 
πλαίσιο της περιβόητης παγκόσμιας συναί-
νεσης, του μινιμαλισμού και των παραδοσια-

κά συμβιβαστικών διατυπώσεων. Ευχαριστη-
μένοι έμειναν και οι εκπρόσωποι των φτωχών 
χωρών που θίγονται άμεσα από τις συντελού-
μενες αλλαγές, αν και ανέμεναν περισσότερη 
αξιοπιστία εκ μέρους των πλουσίων και κυρί-
ως πολύ περισσότερα από τα 100 δισεκατομ-
μύρια δολάρια που υποσχέθηκαν ότι θα προ-
σφέρουν ετησίως οι βιομηχανικές χώρες στον 
αγώνα προσαρμογής της ανθρωπότητας στα 
νέα κλιματικά δεδομένα. 

Αντίθετα, για τους ακτιβιστές υπερασπι-
στές του κλίματος στο Κατοβίτσε επανήλθαν τα 
ρήγματα του παρελθόντος, όπως και η μαζική 
απώλεια εμπιστοσύνης που υποτίθεται πως 
είχε κερδηθεί στην «ιστορική» Συμφωνία του 
Παρισιού. Δικαιολογημένα, καθώς τρία χρό-
νια μετά ακόμη και χώρες-πρότυπα, όπως η 
Γερμανία και η Αυστρία, δεν πετυχαίνουν τους 
στόχους που υποσχέθηκαν, ενώ η μη εποικο-
δομητική στάση των ΗΠΑ και, τελευταία, της 
Βραζιλίας, αλλά και ο σκληρός εμπορικός πό-
λεμος ΗΠΑ-Κίνας, επιβαρύνουν ακόμα πε-
ρισσότερο το άσχημο κλίμα. Πολύ περισσό-
τερο που η συμμετοχή του «βρόμικου», αλλά 
και εύκολα προσιτού άνθρακα στην παγκό-
σμια ενέργεια θα παραμένει σε υψηλά επίπε-
δα, στο 25% το 2023 (από 27% το 2017), κα-
θώς οι όποιες μειώσεις στην Ευρώπη και τη 
Βόρεια Αμερική αντισταθμίζονται από την 
έντονη ζήτηση στην Ινδία, την Κίνα και τη Νο-
τιοανατολική Ασία. Ή για το ότι οι αερομεταφο-
ρές το 2018, ιδιαίτερα για τουριστικούς λόγους, 
έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ όλοι γνωρίζουν 
ότι τα αεροπορικά ταξίδια είναι εξόχωςεπιβα-
ρυντικά για το κλίμα λόγω μεγάλων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα.  

Αξιοσημείωτο είναι όμως και το γεγο-
νός ότι, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ εί-
ναι σαφές ότι από τα δέκα πιο θερμά έτη που 
έχουν καταμετρηθεί τα εννέα ήταν στον 21ο αι-
ώνα, όλο και πιο ισχυρή γίνεται η φωνή των 

αρνητών της ανθρωπογενούς κλιματικής αλ-
λαγής. Η μόνιμη επωδός είναι ότι η κλιματική 
αλλαγή αποτελεί μια τεράστια απάτη της πα-
γκόσμιας οικονομικής ολιγαρχίας υπό τη σκέ-
πη του ΟΗΕ και ότι η παρατηρούμενη άνο-
δος της θερμοκρασίας συνιστά απλώς ένα συ-
νεχώς επαναλαμβανόμενο γεγονός στην ιστο-
ρία της γης. Στους αρνητές προστέθηκε τελευ-
ταία και η Βραζιλία, θέτοντας στην κλιματική 
αντιπαράθεση μάλιστα και ένα «ιδεολογικό 
πρόσημο»: Ο μελλοντικός ΥΠΕΞ της Βραζιλί-
ας και οπαδός του Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο πα-
ράγοντας που έχει επηρεάσει το επιστημονικό 
δόγμα για την κλιματική αλλαγή είναι ο μαρξι-
σμός! Έτσι, η Βραζιλία, προφασιζόμενη «εσω-
τερικούς λόγους», ανακοίνωσε ότι δεν θα φιλο-
ξενήσει τη επόμενη σύνοδο COP25 για το κλί-
μα το 2019, η οποία τελικά θα πραγματοποιη-
θεί στη Χιλή.

Εν κατακλείδι, ούτε η σύνοδος του Κατοβί-
τσε αποτελεί σημείο καμπής στην παγκόσμια 
περιβαλλοντική πολιτική. Οι ειδικοί επισημαί-
νουν πάντως πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για 
το κλίμα είναι ότι χρηματικές ροές δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων αντί να κατευθύνονται σε 
φτωχές σε παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα 
τεχνολογίες και βιομηχανικούς τομείς, τελικά 
διατίθενται για τις έντονες. Γι αυτό, εκτός από τη 
διαφανή και έντιμη «εμπορία ρύπων» ζητούν 
να υπάρξει και «πλανητική» τιμολόγηση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ενδεικτι-
κή είναι και η «μινιμαλιστική» άποψη διπλω-
ματών περιβαλλοντικών ζητημάτων που εύχο-
νται ότι το «εγχειρίδιο κανόνων» θα μπορέσει 
εν τέλει να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης του 
ενός εναντίον του άλλου, ώστε τελικά να ακο-
λουθήσουν και πράξεις όπως μέτρα δραστικής 
μείωσης εκπομπών των αερίων του θερμοκη-
πίου που παράγονται κυρίως κατά την καύση 
του άνθρακα και του πετρελαίου, ή από δρα-
στηριότητες όπως η κτηνοτροφία.

Μετά από δύο εβδομάδες σκληρών δια-

πραγματεύσεων έληξε άλλη μία, η 24η, 

ετήσια Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ (COP24) 

για την κλιματική αλλαγή, που φέτος διορ-

γανώθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. 

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ 
για την κλιματική αλλαγή

Σύνοδος Κορυφής 2040, όρος Έβερεστ: - Έχουμε καλά νέα! Καταλήξαμε επιτέλους σε μια διεθνή 
συμφωνία για τόν έλεγχο των εκπομπών αερίων!

Νέα κυκλοφορία
των Εναλλακτικών
Εκδόσεων

Γιώργος Καραμπελιάς
(επιμέλεια) 

Η Τουρκία του
Ερντογάν
Νεοθωμανισμός, 

ισλαμικός 
ολοκληρωτισμός 

και Ελλάδα

Το αποτυχημένο στρατιωτι-
κό πραξικόπημα του 2016 στην 
Τουρκία ήλθε να ολοκληρώσει 
έναν ιστορικό κύκλο μετασχημα-
τισμού του παλαιού κεμαλισμού 
σε νεο-οθωμανισμό, ως σύνθεση 
ισλαμισμού και κεμαλισμού, με 
αυταρχικά χαρακτηριστικά στο 
εσωτερικό και επιθετικά στο εξω-
τερικό. Ταυτόχρονα, ανοίγει μια 
νέα περίοδο αντιπαραθέσεων.

Οι Έλληνες –ακόμα και ένα μεγά-
λο μέρος των εθελοτυφλουσών 
ηγεσιών και ελίτ–, ίσως για πρώ-
τη φορά τα τελευταία χρόνια, συ-
νειδητοποιούν ότι το πρόβλημα 
με την Τουρκία δεν πρόκειται να 
λυθεί αλλά θα συνεχιστεί επιδει-
νούμενο σε βάθος χρόνου. Η λο-
γική των υποχωρήσεων δεν μπο-
ρεί να αποτρέψει αυτό που είναι 
εγγεγραμμένο στην ιστορική δυ-
ναμική και στη γεωπολιτική πραγ-
ματικότητα: Η Τουρκία θέλει να 
μετατρέψει εκ νέου τα Βαλκάνια 
–κυρίως την Έλλάδα και την 
Κύπρο– σε μέρος του νεο-οθω-
μανικού χώρου, επιθυμώντας να 
κεφαλαιοποιήσει τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στο ευρύτερο γε-
ωπολιτικό πεδίο.
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Διαβάζοντας τα ενδιαφέροντα άρ-
θρα στο τελευταίο Άρδην για την 
κληρονομιά του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, θα ήθελα να προσθέσω 
εδώ μερικά πράγματα που δεν εί-
ναι ευρέως γνωστά για την επιρ-
ροή που άσκησε στην Ανατολή 
το ταξίδι του Μεγαλέξανδρου, ως 
ερασιτέχνης ιστοριοδίφης, χωρίς 
να θέλω να παραστήσω τον ιστο-
ρικό. 

Θ 

α ξεκινήσω από τον 
πύργο των Αέρηδων 
στην Πλάκα. Ο πύρ-
γος ονομάζεται Ωρο-
λόγιο του Κυρρήστου 

επισήμως, γιατί η κατασκευή του 
αποδίδεται στον αστρονόμο Ανδρό-
νικο από την Κύρρο. Η Κύρρος ήταν 
αρχαία ελληνιστική πόλη στην επαρ-
χία Κυρρηστική της βορείου Συρίας, 
που ιδρύθηκε πιθανότατα από τον Σέ-
λευκο και πήρε το όνομά της από την 
ομώνυμη πόλη της Μακεδονίας. Βρι-
σκόταν στον ποταμό Αφρίν, που είναι 
παραπόταμος του Ορόντη. Το Ωρολό-
γιο του Κυρρήστου, ή πύργος των Αέ-
ρηδων αν προτιμάτε, είναι οκταγωνι-
κού σχήματος και στις οκτώ μετόπες 
του υπάρχουν ανάγλυφες παραστά-
σεις των οκτώ κύριων ανέμων. Στην 
μετόπη της βορεινής του πλευράς ο 
πύργος έχει ανάγλυφη απεικόνιση 
του Βορέα. Στο ένα του χέρι κρατάει 
ένα κοχύλι και στο άλλο του χέρι ένα 
ύφασμα, κάτι σαν σάκο ή κοντό μαν-
δύα, που απεικονίζεται φουσκωμέ-
νος. Υπάρχουν πολλές απεικονίσεις 
του Βορέα στην αρχαιοελληνική τέ-
χνη και θα μπορούσα σίγουρα να είχα 
ξεκινήσει από κάποια άλλη, απλά 
μου αρέσει ο πύργος των Αέρηδων 
και τον βρίσκω ιδιαιτέρως ενδιαφέ-
ροντα και γι’ αυτό ξεκίνησα από εδώ. 
Δεν μπορώ να μην αναφέρω με αυτή 
την ευκαιρία ότι ο πύργος των Αέρη-
δων γλύτωσε από τον λόρδο Έλγιν, 
που ήθελε να τον σηκώσει γιατί εκεί-
νη την περίοδο ήταν τεκές μεβλεβή-
δων δερβίσηδων και θεωρούνταν ιε-
ρός τόπος. 

Θα μεταφερθώ τώρα σε έναν βου-
διστικό ναό στο Νικκό της Ιαπωνίας, 
όπου βρίσκεται ο βουδιστικός ναός 
Ταϊγιούιν. Στον ναό βρίσκεται ένα 
βαμμένο άγαλμα του θεού των ανέ-
μων Φουτζίν. Το σώμα του θεού είναι 
πράσινο. Στα χέρια του κρατάει έναν 
μεγάλο σάκο γεμάτο ανέμους, του 
οποίου κλείνει την ανοιχτή άκρη με 

το ένα χέρι. Κατά την ιαπωνική παρά-
δοση, όταν ανοίξει τον σάκο, θυελλώ-
δεις άνεμοι ελευθερώνονται. Στη λα-
ϊκή παράδοση, αυτοί οι θυελλώδεις 
«ιεροί άνεμοι» («καμικάζε» στα Ια-
πωνικά) βύθισαν τον στόλο του Κου-
μπλάι Χαν όταν προσπάθησε να ει-
σβάλει στην Ιαπωνία το 1281. Ο Φου-
τζίν αποτελεί ένα εικονογραφικό δί-
δυμο με το Ραϊτζίν, τον θεό των κε-
ραυνών, που είναι συνήθως βαμμέ-
νος κόκκινος. 

Ας δούμε τι λέει για την απεικό-
νιση του Φουτζίν ο Ιάπωνας ιστορι-
κός Κατσούμι Τανάμπε: «Οι ιαπωνι-
κές απεικονίσεις του θεού του ανέ-
μου δεν ανήκουν σε ξεχωριστή παρά-
δοση από τις δυτικές αντίστοιχές τους, 
αλλά μοιράζονται την ίδια προέλευ-
ση. ... Ένα από τα χαρακτηριστικά αυ-
τών των απεικονίσεων του θεού του 
ανέμου της Άπω Ανατολής είναι ο σά-
κος των ανέμων που κρατάει ο θεός 
με τα δύο του χέρια, η προέλευση του 
οποίου μπορεί να ιχνευτεί στην εσάρ-
πα  που κρατάει ο Βορέας...». Μαζί 
του συμφωνεί και ο διαπρεπής Βρε-
τανός κλασικός αρχαιολόγος Τζων 
Μπόρντμαν: «Η εικονογραφία του 
Φουτζίν φαίνεται να έχει τις απαρ-
χές της στις πολιτισμικές ανταλλαγές 
κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. 
Ξεκινώντας με την ελληνιστική περί-
οδο που η Ελλάδα κατείχε μέρη της 
κεντρικής Ασίας και της Ινδίας, ο Έλ-
ληνας θεός του ανέμου Βορέας έγινε 
ο θεός Ουάρντο στην ελληνοβουδι-
στική τέχνη, ακολούθως μια θεότητα 
του ανέμου στην Κίνα (σε νωπογρα-
φίες του λεκανοπεδίου Ταρίμ), και 
τελικά ο Ιaπωνικός θεός του ανέμου 
Φουτζίν». Mε αυτή την ευκαιρία, θα 
σημειώσω μια παρατήρησή μου από 
τα ταξίδια μου στην Κίνα. Ενώ στην ελ-
ληνική τέχνη, σε όλη της τη διαδρο-

μή, κυρίαρχο ρόλο στις απεικονίσεις 
παίζει η ανθρώπινη μορφή, στην κι-
νεζική κυρίαρχο ρόλο παίζει η απει-
κόνιση της φύσης.

Το λεκανοπέδιο Ταρίμ που ανα-
φέρει ο Μπόρντμαν βρίσκεται στη βο-
ρειοδυτική Κίνα και σήμερα είναι σε 
μεγάλο βαθμό έρημος, αλλά σε πα-
λαιότερες εποχές τμήματα του λε-
κανοπεδίου ήταν οάσεις με μεγάλο 
πληθυσμό. To 280 μ.Χ περίπου άλλαπ-
ξε ρουν ο ποταμός Ταρίμ, πράγμα που 
οδήγησε στην εγκατάλειψη τις ακμά-
ζουσες πόλεις αυτών των οάσεων. Το 
ξηρό κλίμα συνετέλεσε στο να διατη-
ρηθούν σε εξαιρετική κατάσταση διά-
φορα αρχαιολογικά ευρήματα όπως 
υφάσματα και μούμιες. Ο Ουγγροβρε-
τανός αρχαιολόγος Όρελ Στάιν, στις 
αρχές του προηγούμενου αιώνα ανέ-
σκαψε στην αρχαία όαση Μιράν στο 
λεκανοπέδιο Ταρίμ νωπογραφία που 
πιστεύεται ότι εικονίζει τον θεό Έρω-
τα. Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται 
εκτενείς αρχαιολογικές έρευνες σε 
κάποια μέρη του λεκανοπεδίου. Ένα 
από τα εντυπωσιακότερα ευρήματα 
των ανασκαφών είναι το ύφασμα της 
Σαμπούλ με κένταυρο (!) και πολεμι-
στή. Το ύφασμα βρέθηκε σε εκσκαφή 
στην τοποθεσία Σαμπούλ στο λεκανο-
πέδιο Ταρίμ το 1984. Είναι μάλλινο, 
με νήματα είκοσι τεσσάρων διαφορε-
τικών χρωμάτων, έχει 48 εκ. πλάτος 
και 2,30 μ. ύψος, αλλά πιθανολογεί-
ται να αποτελούσε κομμάτι μεγαλύ-
τερου υφάσματος που δεν σώθηκε. 
Η χρήση του ήταν σαν ταπετσαρία τοί-
χου. Αίσθηση προκαλεί στους ερευ-
νητές η ύπαρξη απεικόνισης κενταύ-
ρου στο ύφασμα, γιατί ο κένταυρος εί-
ναι καθαρά ελληνικό μοτίβο. Η ύπαρ-
ξη του υφάσματος δείχνει επαφές με-
ταξύ των ελληνιστικών βασιλείων 
της Κεντρικής Ασίας και τις άκρες του 

κινεζικού κόσμου από τον 3ο π.Χ. αι-
ώνα. Εκτός από τον κένταυρο, έκπλη-
ξη προκαλεί και η εμφάνιση του πο-
λεμιστή, που σώζεται δυστυχώς μέ-
χρι τους ώμους μόνο. Αυτό γιατί είναι 
καθαρά ινδοευρωπαϊκών χαρακτηρι-
στικών. 

Ο καθηγητής Ιστορίας στο Πανε-
πιστήμιο της Νανκάι της Κίνας Γιάνγκ 
Γιουπίγκ αναφέρει: «Ο Γου των Χαν 
έστειλε τον Τσανγκ Κιαν δύο φορές 
στα δυτικά. Στην πρώτη του αποστολή 
(το 139  ή  138  έως το 126  π.Χ.) δι-
έσχισε τέσσερις περιοχές. Όταν επέ-
στρεψε, η καλλιέργεια της αμπέλου 
εισήχθη για πρώτη φορά στην Κίνα. 
Το ελληνικό όνομα για την άμπελο, 
βότρυς (botrus) [σημ.: η λέξη βό-
τρυς είναι στα ελληνικά στο πρωτό-
τυπο] ίσως να μετεγράφη στα κινέζι-
κα ως πουτάο». Ο αυτοκράτορας Γου 
των Χαν ήταν ο έβδομος αυτοκρά-
τορας της δυναστείας των Χαν στην 
Κίνα, κυβερνώντας από το 141 π.Χ. 
έως το 87 π.Χ.

Ο Ιάπωνας Κατσούμι Τανάμπε 
αναφέρει ακόμη για τους Νίο, ή αλ-
λιώς Κονγκορικίσσι που είναι προ-
στάτες του Βούδα και σαν μπρατσω-
μένοι φρουροί στέκουν στις εισόδους 
πολλών βουδιστικών ναών στην Ανα-
τολική Ασία, «Αυτή η θεότητα είναι ο 
προστάτης και οδηγός του Βούδα. Η 
εικόνα του έχει σαν πρότυπο τον Ηρα-
κλή. (...) Ο Γκανταριανός Μαϊπαράνι 
μεταμορφώθηκε στην κεντρική Ασία 
και την Κίνα και ακολούθως πέρασε 
στην Ιαπωνία, όπου άσκησε στυλιστι-
κές επιρροές στα αγάλματα  των θε-
οτήτων προστασίας τα ομοιάζοντα με 
παλαιστές (Νίo)». 

     ΙΣΤΟΡΙΑ

Στην εικόνα παρατηρούμε το ταξίδι της χωροχρονικής εξέλιξης της εικονογραφικής απεικόνισης του Ηρακλή, όπως ταξίδεψε από την Ελλάδα στην Ιαπωνία 
μέσω Βακτριανής και Ινδίας: Ο Ηρακλής του Λύσσιπου (ρωμαϊκό αντίγραφο) > Ο Ηρακλής σε νόμισμα του ελληνιστικού βασιλείου της Βακτριανής την 
περίοδο της βασιλείας του Δημητρίου του Α΄. Ο Δημήτριος Α΄ ο Ανίκητος ήταν βασιλιάς της Βακτρίας και της Ινδίας 189-167 π.Χ. > Ο προστάτης του Βούδα 
Βαϊπαράνι σε ελληνοβουδιστική τέχνη στην Γκαντάρα (το βασίλειο της Γκαντάρα βρισκόταν στο λεκανοπέδιο του Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό τμήμα της ινδικής 
χερσονήσου, στο σημερινό Πακιστάν) > Ο Σουκονγκόζιν σε βουδιστικό ναό στην Ιαπωνία.

Η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου φτάνει μέχρι την Ιαπωνία...

Ελληνιστικές επιρροές στην τέχνη της Άπω Ανατολής

Του Κωνσταντίνου Κουρτίδη

Το ύφασμα της Σαμπούλ
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Ο 
ι Στροφάδες (Στρο-
φάδια, Στροφαδονή-
σια) είναι ένα νησιω-
τικό σύμπλεγμα που 

βρίσκεται νότια της Ζακύνθου και 
αποτελείται από 33 «μικρά» νη-
σιά, εκ των οποίων τα δύο μεγα-
λύτερα είναι το Σταμφάνι (με επι-
φάνεια 1,18 τετραγωνικά χλμ) 
και η Αρπυια (με επιφάνεια 163 
στρέμματα). Σημειώνεται πως, αν 
και το συγκεκριμένο Πολύνησο 
των Στροφάδων είχε πάντα –κυρί-
ως λόγω θέσης και φύσης– υψηλή 
ιστορική, θρησκευτική, βιολογική 
και στρατηγική σημασία, η πρό-
σβαση σε αυτό παραμένει δύσκο-
λη ακόμα και για τους πιο… απο-
φασισμένους ταξιδευτάδες.

Κατά τους αρχαίους χρόνους, 
τα Στροφάδια, λόγω του χαμηλού 
υψομέτρου τους είχαν και την ονο-
μασία «Πλωταί», επειδή φαίνονταν 
σαν δύο επίπεδα αντικείμενα που 
έπλεαν στον ορίζοντα. Ομως, το 
επικρατήσαν όνομά τους (Στροφά-
δες) έχει καθαρά μυθολογική προ-
έλευση και σχετίζεται με την Άργο-
ναυτική Έκστρατεία και τις φρικώ-
δεις Άρπυιες. Συγκεκριμένα, αυτά 
τα ανθρωπόμορφα φτερωτά τέρα-
τα παρενοχλούσαν διαρκώς τον τυ-
φλό μάντη Φινέα, αφήνοντάς τον 
νηστικό. Ο σοφός γέροντας, προ-
κειμένου να αποκαλύψει στον Ιά-
σονα τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσε να διέλθει σώα και 
αβλαβής η Άργώ από τις Συμπλη-
γάδες Πέτρες, του ζήτησε να τον 
απαλλάξει από τις Άρπυιες. Τότε, 
ο Ιάσονας έστειλε τους «ιπτάμε-
νους» γιούς του θεού Βορέα να τις 
κυνηγήσουν. Η καταδίωξη έφτασε 
μέχρι τα συγκεκριμένα νησιά, όπου 
οι διωκόμενες και οι διώκτες τους 
«έστρεψαν» προς τα πίσω. Έκτοτε, 
καθιερώθηκε η ονομασία 
«Στροφάδες».

Διαχρονικά, το Πο-
λύνησο των Στροφάδων 
έχει προκαλέσει το ενδι-
αφέρον των βιολόγων, 
ορνιθολόγων και λοιπών 
επιστημόνων του Πε-
ριβάλλοντος λόγω του 
εξαιρετικού φυσικού 
πλούτου του. Συγκεκρι-
μένα, τα εν λόγω νησιά 
κατέχουν κρίσιμη θέση 
ως προς τις αποδημί-
ες των πουλιών, καθό-
τι αποτελούν ενδιάμεσο 

σταθμό ξεκούρασης και τροφολη-
ψίας αυτών. Σχετικά με τη χλωρί-
δα, κυρίαρχο και σπάνιο είδος εί-
ναι οι υπεραιωνόβιοι ψηλοί κέ-
δροι, που βρίσκονται στο μοναδι-
κό δάσος των Στροφάδων. Στη θα-
λάσσια περιοχή κάνουν την εμ-
φάνισή τους μεσογειακές φώκιες 
(Μonachus monachus) και θαλάσ-
σιες χελώνες (Caretta caretta), που 
μετακινούνται από και προς τον 
χώρο ωοτοκίας τους, στον Λαγανά 
της Ζακύνθου. Τέλος, έχουν παρα-
τηρηθεί και κάποια κητώδη όπως 
δελφίνια, σταχτοδέλφινα και ρινο-
δέλφινα.

Ομως, το «σήμα κατατεθέν» 
των Στροφάδων είναι το καστρο-
μονάστηρο της Ιεράς Μονής Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος (ή 
Παναγίας «των Πάντων Χαράς») 
που βρίσκεται στη ΒΆ ακτή της 
Σταμφάνης. Σύμφωνα με τη βυζα-
ντινή παράδοση, το εν λόγω μονα-
στήρι ιδρύθηκε τον ΙΓ’ αιώνα από 
τον αυτοκράτορα Νικαίας Θεό-
δωρο τον Λάσκαρη, ενώ ανακαι-
νίστηκε το 1440 από τον Ιωάννη 
Παλαιολόγο. Λόγω της υπεραπό-
κεντρης θέσης του νησιού, η μονή 
παρουσιάζει μια έντονα «οχυρω-
ματική αρχιτεκτονική», καθότι 
αποτέλεσε στόχο επιδρομών αλ-
λοφύλων, πειρατικών λεηλασιών 

και καταστροφών διά μέσου των 
αιώνων. Παράλληλα, η Ιερά Μονή 
γνώρισε ακμή ως κέντρο Ορθόδο-
ξης Πίστης και πολιτισμού. Τονί-
ζεται ότι σε αυτήν ασκήτευσαν ή 
εκάρησαν μοναχοί επιφανείς προ-
σωπικότητες, όπως ο Ζακύνθιος 
Κόμης Δραγανίνος Σιγούρος, με-
τέπειτα Άγιος Διονύσιος (1547 – 
1622), πολιούχος της Ζακύνθου 
και ο εκ Δημητσάνης καταγόμενος 
Γεώργιος Αγγελόπουλος, μετέπει-
τα Οικουμενικός Πατριάρχης Γρη-
γόριος ο Έ’ (1745 – 1821). Συγκε-
κριμένα, ο εκεί, «εν ασκήσει λάμ-
ψας», Άγιος Διονύσιος ζήτησε να 
ταφεί στο μοναστήρι των Στρο-
φάδων, όταν εκοιμήθη εν Ζακύν-
θω το 1622. Ο τάφος (κενοτάφιο) 
του Άγίου σώζεται στο παρεκκλήσι 
του Αγίου Γεωργίου στο Σταμφά-
νι. Έξάλλου, το λείψανο του «ακοί-
μητου Φρουρού των Στροφάδων» 
εξετέθη για πολλά χρόνια στον Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
μέχρι το έτος της μετακομιδής στη 
Ζάκυνθο (1717).

Κλείνοντας, υπογραμμίζεται 
ότι μερικά ναυτικά μίλια νοτιότερα 
από αυτά τα «Έλληνικά Νησιά Γκα-
λάπαγκος» βρίσκεται το ιλιγγιώδες 
Φρέαρ των Οινουσσών (του Ιονί-
ου), γνωστό στους ωκεανολόγους 
ως το βαθύτατο σημείο της μεσο-

γειακής λεκάνης. Δυστυ-
χώς όμως, ακόμα πιο κο-
ντά στις Στροφάδες σε μια 
«ρηγμάτωση» της εθνικής 
συλλογικής μνήμης έχει 
δημιουργηθεί ένα άλλο 
πιο επικίνδυνο «ερεβώδες 
βάραθρο». Πρόκειται για 
την «αβυσσαλέα τάφρο» 
της λησμοσύνης και της 
εγκατάλειψης. Άς ελπί-
σουμε να μην «καταπιεί» 
τα όμορφα Στροφαδονή-
σια με την πλούσια ιστο-
ρία και τους πολλαπλούς 
συμβολισμούς τους…

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα Στροφαδονήσια των 
συμβολισμών και της λήθης…

Άποψη της Μονής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις 
Στροφάδες (André Grasset de Saint – Sauveur, Παρίσι, 
1800). Σε πρώτο πλάνο, πάνω στο νησί Άρπυια, βρίσκεται 
το παμπάλαιο ναϊδριο του Αγίου Ονουφρίου. 

Το ιστορικό καστρομονάστηρο των Στροφάδων έχει υποστεί σοβαρές ζημιές 
-λόγω σεισμών- κατά το παρελθόν αλλά και πολύ πρόσφατα…

Του Ιωάννη Μ. Μιχαλακόπουλου

Σ 

ε όλη τη μακρά περίοδο των έξι ή επτά αιώνων 
της κατοχής, τουλάχιστον μετά το 1204, η ορθο-
δοξία αποτελεί τον κατ’ εξοχήν φορέα συγκρό-
τησης της νεότερης εθνικής συνείδησης των Έλ-
λήνων, ακριβώς διότι η ελληνική ιδιοπροσωπία, 

κατέναντι των των Τούρκων αλλά και των Λατίνων αναδεικνύε-
ται, πρωταρχικώς, ως θρησκευτική ιδιοπροσωπία. Τα εκατομ-
μύρια των εξισλαμισθέντων της Μικράς Άσίας και των Βαλκα-
νίων χάθηκαν οριστικά για την ελληνισμό. Ο ρόλος λοιπόν της 
Έκκλησίας υπήρξε αποφασιστικός: ο ελληνισμός επιβίωσε διά 
της ορθοδοξίας. 

Στη Δύση, η καθολική θρησκεία αποτέλεσε επί πολλούς αι-
ώνες τον αντίπαλο της εθνικής συγκρότησης των ευρωπαϊκών 
λαών, ο διαφωτισμός θα στραφεί κατ’ εξοχήν εναντίον του 
Πάπα και της καθολικής Έκκλησίας, η δε εθνική ταυτότητα θα 
επιβεβαιωθεί, συχνά, μέσω της σύγκρουσης με την Έκκλησία. 

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

Παράλληλα, λοιπόν, με τη διαρκή αντίστασή στα μέτω-
πα των πολεμικών συγκρούσεων, ο ελληνισμός θα διασωθεί 
ακουμπώντας στις μείζονες πνευματικές παρακαταθήκες του, 
στην ορθόδοξη πίστη, τη γλώσσα, τη συνείδηση της ιστορικής 
του διαχρονίας και, τέλος, τη λαϊκή παράδοση. Και η Έκκλησία, 
ως ο σημαντικότερος θεσμός του υπόδουλου γένους, θα διε-
ξάγει 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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Όσο περισσότερες πληροφορίες αποκαλύπτονται τόσο 
επιβεβαιώνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπτωση 

επικίνδυνου ερασιτεχνισμού. Εάν ανοίξει το «γονιδιακό» 
κουτί της Πανδώρας είναι αδύνατον 

να περιοριστούν οι 
επιπτώσεις χωρίς 

να υπάρχουν 
προσυμφωνημένοι 

κανόνες αντίδρασης...

     ΕΠΙΣΤΗΜΗ

T 

o Nοέμβριο ο Κινέζος 
επιστήμονας Χε Τζιαν-
κούι ανακοίνωσε μέσω 
του MIT Technology 
Review ότι είχε προχω-

ρήσει στη γενετική τροποποίηση 
γονιμοποιημένων ωαρίων, χρησι-
μοποιώντας την τεχνική CRISPR, 
από τα οποία τελικά γεννήθηκαν 
δύο κορίτσια. Ο Χε προσπάθη-
σε να παρέμβει στην επιφανεια-
κή πρωτεΐνη CCR5, η οποία διευ-
κολύνει τη μετάδοση του ιού HIV. 
Περίπου το 10-15% των Ευρω-
παίων έχουν μία φυσική μετάλλα-
ξη, τη Δ32, που οδηγεί στην παρα-
γωγή ελαττωματικής CCR5-Δ32, 
η οποία εμποδίζει τη μετάδοση του 
συχνότερου τύπου HIV. Παράλλη-
λα όμως, φαίνεται ότι έχει κάποιες 
ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως την 
ηυξημένη θνησιμότητα από τον ιό 
της γρίπης Α. Ο Χε προσπάθησε να 
προκαλέσει τεχνητά μετάλλαξη στη 
CCR5 ισχυριζόμενος ότι προφυ-
λάσσει τα κορίτσια, καθώς ο πατέ-
ρας τους είναι φορέας. Ωστόσο, όσο 
περισσότερες πληροφορίες απο-
καλύπτονται τόσο επιβεβαιώνεται 
ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια 
περίπτωση επικίνδυνου ερασιτε-
χνισμού! 

Καταρχάς, η τροποποίηση Δ32 
δεν προστατεύει από όλα τα στελέ-
χη του ιού, ενώ δεν είναι καν απα-
ραίτητη, δεδομένου ότι υπάρχουν 
συμβατικότεροι τρόποι προφύλα-
ξης. Επίσης, στο ένα κοριτσάκι η 
μετάλλαξη δεν έχει επιτευχθεί σε 
όλα τα κύτταρα, οπότε δεν έχει κα-
μία προστασία. Πιο ανησυχητικό 

είναι το γεγονός ότι, αν και προ-
σπάθησε να μιμηθεί τη φυσική με-
τάλλαξη Δ32 στην πραγματικότη-
τα προκάλεσε εντελώς διαφορετι-
κές, άγνωστες μεταλλάξεις, για τις 
οποίες δεν γνωρίζουμε εάν προ-
σφέρουν όντως προστασία ή εάν 
έχουν κάποια τοξική δράση. Τέλος, 
είναι ανεπιβεβαίωτο εάν υπάρχουν 
off-target μεταλλάξεις, δηλαδή 
εάν το CRISPR προκάλεσε μεταβο-
λές και σε άλλα γονίδια όπως έχει 
συμβεί πειραματικά στο παρελθόν. 
Ο Χε δήλωσε ότι δεν βρέθηκαν off-
target μεταλλάξεις (χωρίς να δώσει 
αρκετές λεπτομέρειες), αλλά πολλοί 
γενετιστές εκφράζουν επιφυλάξεις 
κατά πόσον ο έλεγχος ήταν επαρ-
κής. Τέλος, το σημαντικότερο είναι 
ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν 
οι μεταλλάξεις έχουν περάσει και 
στα γενετικά κύτταρα των παιδιών 
οπότε είναι άγνωστο εάν κληρονο-
μούνται στις επόμενες γενιές. 

Οι βιοηθικές αβελτηρίες ωστό-
σο ήταν ακόμη χειρότερες. Καταρ-
χάς, τα παραπάνω σφάλματα κα-
θιστούν τους πιθανούς κινδύνους 
πολύ σημαντικότερους από τα (αμ-
φισβητούμενα πλέον) οφέλη για 
τα παιδιά, οπότε δεν θα έπρεπε να 
προχωρήσει η εμφύτευση των ωα-
ρίων. Πέρα από αυτό, το έγγραφο 
με βάση το οποίο έδωσαν συγκα-
τάθεση οι γονείς ήταν γραμμένο σε 
δυσνόητη τεχνική γλώσσα, παρέ-
λειπε γνωστούς ή πιθανολογούμε-
νους κινδύνους και δεν διευκρίνιζε 
ότι θα υπάρξει τροποποίηση γονι-
δίων. Όπως προκύπτει μέχρι στιγ-
μής, οι γονείς νόμιζαν ότι θα δοκι-
μαστεί κάποιου είδους εμβόλιο για 
την πρόληψη του HIV. Tέλος, ο Χε 

δεν είχε ζητήσει άδεια για τέτοια 
πράξη από το πανεπιστήμιο στο 
οποίο εργαζόταν, ενώ η άδεια από 
επιτροπή βιοηθικής άλλου νοσο-
κομείου που παρουσίασε μάλλον 
είχε πλαστογραφηθεί! 

Από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι ο Χε, κινούμενος από προσω-
πικά ελατήρια, παραβίασε βασι-
κούς ιατρικούς, νομικούς και βιο-
ηθικούς κανόνες και, εκμεταλλευ-
όμενος την επιστημονική του θέση, 
προχώρησε σε ξεκάθαρα αντιεπι-
στημονικούς γενετικούς πειραμα-
τισμούς, που δεν διαφέρουν ηθικά 
από αυτούς του λογοτεχνικού δρα 
Φρανκενστάιν! Η επιστημονική 
κοινότητα, η οποία μέχρι τότε είχε 
δείξει αυτοσυγκράτηση, αποδεί-
χτηκε απροστάτευτη από κάποιον 
που επιδιώκοντας μια αμφιλεγό-
μενη πρωτιά απλώς περιφρόνησε 
τους κανόνες (είναι ενδεικτικό ότι 
ο Χε επέλεξε να δώσει πληροφο-
ρίες μέσω του γιουτιούμπ αντί να 
δημοσιεύσει σε επιστημονικό πε-
ριοδικό). Εάν ανοίξει το «γονιδιακό 
κουτί της Πανδώρας» είναι αδύνα-
τον να περιοριστούν οι επιπτώσεις 
χωρίς να υπάρχουν προσυμφωνη-
μένοι κανόνες αντίδρασης. Χωρίς 
παραδειγματική τιμωρία δε, υπάρ-
χει άμεσος κίνδυνος να κατακλυ-
στούμε από ερασιτεχνικούς πει-
ραματισμούς με το ανθρώπινο γο-
νιδίωμα που θα είναι αδύνατον να 
ελεγχθούν. Η «υπόθεση Χε» θέ-
τει αμείλικτα ερωτήματα, ηθικά και 
επιστημονικά, αλλά είναι άγνωστο 
πώς, πότε και από ποιον θα δοθούν 
απαντήσεις. 

Ολοταχώς προς τον μετάνθρωπο
Η «υπόθεση Χε» και οι γενετικοί πειραματισμοί

Του Χρίστου Δαγρέ

Λίγα χρόνια πριν:«Χρειάζεται να μείνεις πολύ μόνος 
για να συναντήσεις τους άλλους, την ομάδα, την 
κοινότητα!»… Στις μέρες μας: «Χρειάζεται πολύ ομάδα, 
κοινότητα και θέαμα για να μείνεις ένα μοναχικό 
«ανεξάρτητο» Εγώ»…

Ο 

ι θεωρητικοί του (εγωκεντρικού) μεταμοντερνι-
σμού μας πρήζουν με την επανεισαγωγή της ατο-
μικής προσωπικής αφήγησης, σε πολλές μορφές 
(ψυχοθεραπεία, μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μυθι-
στόρημα, ιστοριογραφία, κ.ά.). Στην ουσία, ανα-

γεννούν την πανάρχαια ανάγκη του ανθρώπου να λέει και να 
ακούει ιστορίες, να αναστοχάζεται στους μονολόγους του και να 
αναλύει τον εαυτό του. Άυτό που διαφέρει, όμως, από την πα-
ραδοσιακή αφήγηση της γιαγιάς ή του παππού, από τις προσω-
πικές ιστορίες, από έναν κοινωνικό μονόλογο που μας μάθαινε 
πράματα, είναι η ιδεολογική και πολιτική επιδίωξη, να αποκο-
πούν από τις «μεγάλες αφηγήσεις και ιστορίες» που δομούσαν 
τον κόσμο. Άπό το μέγιστο, στο ελάχιστο, λοιπόν. Στον πολιτισμό 
της «κουκίδας», όπως τον αναφέρει ο απολογητής της νεοφιλε-
λεύθερης παγκοσμιοποίησης Άλβιν Τόφλερ, στο βιβλίο του: «Το 
τρίτο κύμα»…!

Το νέο πλαίσιο – παρά το ανθρωπιστικό σύνθημα «μα σκύ-
βουμε στον άνθρωπο» – υποθάλπει και σε μεγάλο βαθμό εκ-
φράζει το ναρκισσιστικό υπόβαθρο της πολιτισμικής κρίσης που 
περνάμε. Βλέποντας και ακούγοντας τον Μίκη, τον Χρόνη Μίσ-
σιο ή τη …Ρένα Βλαχοπούλου, να αφηγείται, ένιωθες περισσότε-
ρο τη συλλογική ιστορία που εξέφραζε ένας ευαίσθητος δέκτης. 
Άυτό που λέγαμε απλά: «Ένας άνθρωπος, μια εποχή». Τώρα, η 
αφήγηση του ανθρώπου ως κουκκίδα ενός κόσμου σε αποδόμη-
ση, εκφράζει την ίδια την κρίση, τη μοναξιά και του κόσμου και 
του υποκειμένου.

Η πλανητική πολιτισμική κρίση αποκτά «προσωπικό» και αυ-
τοβιογραφικό χαρακτήρα, που περιέχει και τα στοιχεία της μι-
ντιακής αυτοεπίδειξης των καιρών μας. Άντί το ατομικό υλικό να 
εμπεριέχει μια κοινωνική μυθοπλασία για πραγματική δημοκρα-
τία και αναζήτηση του Προσώπου σε κοινωνία με τους υπόλοι-
πους, το παρουσιάζουν δήθεν ανόθευτο (σκεφτείτε τα ντοκιμα-
ντέρ τύπου VICE ή τους νέους ντοκΙμαντερίστες, ή τις νέες «μετα-
μοντέρνες» ψυχοθεραπείες, όπου anything goes και όλα υπάρ-
χουν, μόνο και μόνο επειδή…υπάρχουν) και αχώνευτο, εφόσον 
«δεν ενδιαφέρει» από πού προέρχεται, αλλά μόνο η λειτουργία 
που επιτελεί στο «εδώ και τώρα». Η αυτοαποκάλυψη σε καιρούς 
καπιταλιστικής, οντολογικής κρίσης, όπου υποχωρεί το Πρόσω-
πο και η κοινότητα  μπροστά στο Άτομο (που εντέλει γίνεται χί-
λια κομμάτια), μοιάζει περισσότερο στην ανάγκη να κρατηθεί το 
ενδιαφέρον του κάθε θεατή και αναπαράγει σε ένα δεύτερο επί-
πεδο όχι την κατανόηση, αλλά την εμπορευματική καταναλωτι-
κή περιέργεια για την ιδιωτική ζωή των «διασημοτήτων» της κα-
θημερινότητας.

Δημήτρης Ναπ. Γιαννάτος

Ας αφηγηθούμε…!!!
…για την πάρτη μας;
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Στις 3 Απριλίου του 1996, μια 
μικτή ομάδα δράσης από το 
FBI και την πολιτειακή αστυσ-
νομία της Μοντάνας επέδρα-
με σε μια μικροσκοπική ξύλι-
νη καλύβα, σε δασική περιοχή 
κοντά στην κωμόπολη Λίνκολν. 
Στόχος τους ήταν η προσαγω-
γή ενός υπόπτου για βομβιστι-
κές επιθέσεις σε διάφορα ση-
μεία των ΗΠΑ που είχαν αφή-
σει πίσω τους τρεις νεκρούς και 
είκοσι τραυματίες. 

Γ 
ια την διαλεύκανση της 
υπόθεσης οι ομοσπονδι-
ακές αρχές είχαν αναγκα-
στεί να συγκροτήσουν ένα 

επιτελείο εκατόν πενήντα και πλέον 
ερευνητών από διάφορες υπηρεσί-
ες και ειδικότητες, που εργάστηκε 
ακατάπαυστα για πάνω από μία δε-
καπενταετία στην πιο μακρόβια και 
ακριβή επιχείρηση στην ιστορία 
των διωκτικών αρχών των ΗΠΑ.

Η καλυβούλα, που δεν είχε ηλε-
κτρικό ή τρεχούμενο νερό, έγινε 
φύλλο και φτερό και δεν άργησαν 
να βρεθούν διάφορα ενοχοποιητι-
κά στοιχεία, όπως χαλύβδινοι σω-
λήνες, καλώδια, ξύλινα κουτιά και 
μια βόμβα έτοιμη για αποστολή σε 
κάποιο πιθανό θύμα. Επίσης, βρέ-
θηκαν αναλυτικές σημειώσεις συν-
δεσμολογιών εκρηκτικών μηχανι-
σμών, ημερολόγια με τις κινήσεις 
του υπόπτου και τετράδια γεμάτα 
με τις προσωπικές σκέψεις και την 
κοσμοθεωρία του. 

Το πιο εκπληκτικό εύρημα 
όμως ήταν ο ίδιος ο ύποπτος. Μα-
κρυμάλλης και αξύριστος, χωρίς να 
έχει πλυθεί για καιρό, αλλά ωστό-
σο ήρεμος, διαυγής και συγκρο-
τημένος, ο Τεντ Καζίνσκυ απείχε 
κατά πολύ από τον τυπικό εξτρεμι-
στή των ακροδεξιών ομάδων πα-
τριωτών. Το ίδιο βράδυ, ο δημοσιο-
γράφος Νταν Ράδερ του CBS έπαιξε 
την είδηση στο βραδινό δελτίο του 
σταθμού και η Αμερική έμαθε για 
τον εκκεντρικό εκδικητή-φιλόσο-
φο και τη μονόπλευρη προσπάθειά 
του να αλλάξει τον ρου της ιστορίας 
στοχοποιώντας την τεχνολογία και 
τους θιασώτες της.

Ποιος ήταν όμως ο Τεντ Καζίν-
σκυ; Γεννήθηκε τον Μάιο του 1942 

στο Σικάγο από Πολωνοαμερικα-
νούς μετανάστες δεύτερης γενιάς. 
Η μητέρα του, σε συνέντευξή της 
το 1997, περιέγραψε πως σε ηλι-
κία εννέα μηνών ο μικρός Τεντ πα-
ρουσίασε κνίδωση (μια ασθένεια 
που παρουσιάζει εκτεταμένα εξαν-
θήματα) και αναγκάστηκε να νοση-
λευθεί σε νοσοκομείο για ένα μήνα 
με απαγόρευση της παρουσίας της 
μητέρας του, παρά τις διαμαρτυρίες 
της. Όταν εκείνη τον παρέλαβε στο 
τέλος του μήνα ήταν ένα διαφορετι-
κό παιδί. Ο παιχνιδιάρικος και ανέ-
μελος χαρακτήρας του είχε αλλάξει 
ανεπιστρεπτί και δεν την αγκάλιασε 
και δεν έπαιξε ποτέ ξανά. 

Μεγαλώνοντας, αποδείχτηκε 
άριστος μαθητής, πετυχαίνοντας 
167 στο τεστ IQ στην πέμπτη δημοτ-
τικού και παρέκαμψε την έκτη τάξη. 
Στο γυμνάσιο κλείστηκε στον εαυτό 
του και βρήκε την κλίση του στα μα-
θηματικά, στη μελέτη των οποίων 
έπεσε κυριολεκτικά με τα μούτρα, 
περνώντας ατελείωτες ώρες κλει-
σμένος στο δωμάτιό του. Αποτέλε-
σμα της απίστευτης προόδου του 
ήταν να παρακάμψει και τη δευτέ-
ρα λυκείου και να αποφοιτήσει μό-
λις στα δεκαπέντε του χρόνια λαμ-
βάνοντας πλήρη υποτροφία για το 
πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στα δεκα-
έξι του, εν έτει 1958.

Στο Χάρβαρντ ο Καζίνσκυ συ-
νέχισε την άριστη ακαδημαϊκή του 
πορεία, αλλά στο δεύτερο έτος επι-
λέχθηκε να συμμετάσχει στο πρό-
γραμμα του καθηγητή ψυχολογί-
ας Χένρυ Μάρεϋ, ο οποίος δού-
λευε παράλληλα για λογαριασμό 
της CIA στα πλαίσια του προγράμπ-
ματος ελέγχου του νου Μ.Κ. Ούλ-
τρα. Οι συμμετέχοντες συζητούσαν 
προσωπικές φιλοσοφικές απόψεις 
ανά δύο κι έπειτα έγραφαν εκθέσεις 
στις οποίες περιέγραφαν τα προσω-
πικά τους πιστεύω και φιλοδοξίες. 
Κατόπιν, οι εκθέσεις αυτές παραδί-
δονταν σε κάποιον ανώνυμο δικη-
γόρο, ο οποίος σε μετέπειτα συνα-
ντήσεις επιχειρούσε να υποτιμήσει 
και εξευτελίσει το «πειραματόζωο», 
κάνοντας συντονισμένες, σφοδρές 
και προσωπικά υβριστικές επιθέ-
σεις εναντίον του –χρησιμοποιώ-
ντας ως πολεμοφόδια το περιεχό-
μενο των εκθέσεων– καθώς οι φυ-

σιολογικές του αντιδράσεις κατα-
γράφονταν μέσω ηλεκτροδίων. Τα 
πάντα κινηματογραφούνταν και οι 
αντιδράσεις θυμού και οργής των 
φοιτητών προβάλλονταν ξανά και 
ξανά. 

Παρά ταύτα, ο Καζίνσκυ επιβί-
ωσε, περνώντας πάνω από διακό-
σιες ώρες μέσα σε τρία χρόνια στο 
Χάρβαρντ ως πειραματόζωο και 
αποφοίτησε με άριστα από τη σχο-
λή του το 1962. Αργότερα, μέσα 
από τη φυλακή, θα έγραφε ότι αυτά 
τα τρία χρόνια ήταν τα χειρότερα της 
ζωής του.  Σε πέντε μόλις χρόνια, 
αρχής γενομένης το 1962, ο Τεντ 
Καζίνσκυ θα είχε λάβει το μεταπτυ-
χιακό και διδακτορικό του δίπλωμα 
από το παν/μιο του Μίσιγκαν και το 
1967 θα γινόταν ο νεώτερος ανα-
πληρωτής καθηγητής της μαθημα-
τικής σχολής του παν/μίου της Κα-
λιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ. 

Όλα έδειχαν πως πήγαιναν τέ-
λεια για τον νέο πανεπιστημιακό, 
αλλά φαίνεται πως μέσα του έβρα-
ζε. Το 1969 παραιτήθηκε από τη 
θέση του στο Μπέρκλεϋ χωρίς κα-
μία αιτιολογία και εξαφανίστηκε. 
Στα 1971, μετά από κάποιον καιρό 
στο σπίτι της μητέρας του, έχτισε μια 
υποτυπώδη καλύβα στα δάση κω-
νοφόρων έξω από το Λίνκολν της 
Μοντάνας και ζούσε μόνος κυνη-
γώντας, καλλιεργώντας τη γη και 
διαβάζοντας στη δημοτική βιβλιο-
θήκη της μικρής πόλης, χρησιμο-
ποιώντας ένα παλιό ποδήλατο για 
τις μετακινήσεις του. Παρά ταύτα, 
ούτε εκεί ησύχασε. Μια μέρα, κά-

που στα 1975, επισκεπτόμενος ένα 
από τα αγαπημένα του σημεία στο 
δάσος, βρήκε συνεργεία να κόβουν 
δέντρα και να φτιάχνουν ένα δρόμο. 
Εκείνη τη νύχτα έγραψε στο ημε-
ρολόγιό του: «Η απογοήτευσή μου 
δεν γνωρίζει όρια. Τέρμα η εκπαί-
δευση στις τεχνικές επιβίωσης. 
Ήρθε η στιγμή να επιτεθώ στο σύ-
στημα. Εκδίκηση».

Αρχικά, ο Καζίνσκυ έκανε δολι-
οφθορές στα μηχανήματα των κατα-
σκευαστικών εταιρειών στο δάσος, 
αλλά γρήγορα αποφάσισε να αλλά-
ξει τακτική. Ο στόχος ήταν το τεχνο-
λογικό κατεστημένο που κατέστρε-
φε την άγρια φύση και, «οι κρού-
σεις έπρεπε να γίνουν στην καρδιά 
του θηρίου και όχι στα άκρα του». 
Η πρώτη βόμβα στάλθηκε το 1978 
και θα ακολουθούσαν άλλες δεκα-
πέντε ως το 1995. Όσο ο καιρός 
περνούσε, οι αυτοσχέδιες βόμβες 
του, που ήταν τοποθετημένες σε ξύ-
λινα κουτιά και φτιαγμένες από υλι-
κά που μπορούσε να προμηθευτεί 
ο οποιοσδήποτε, βελτιώνονταν και 
γίνονταν ολοένα και πιο φονικές. 
Ταυτόχρονα, Ο Τεντ δούλευε πάνω 
στο μανιφέστο του, την κοσμοθεω-
ρία του σχετικά με την «υποδούλω-
ση των ανθρώπων από την τεχνο-
λογία» και την «ανάγκη επιστροφής 
στην άγρια φύση».

Το καλογραμμένο μανιφέ-
στο, με τίτλο, «Η βιομηχανική κοι-
νωνία και το μέλλον της», στάλθη-
κε στους Νιου Γιορκ Τάιμς και την 
Ουάσιγκτον Ποστ με την υπόσχεση 
του τερματισμού κάθε τρομοκρατι-

κής δραστηριότητας αν δημοσιευ-
όταν αυτολεξεί, όπως και έγινε στις 
19/9/95. Μάλλον, το FBI, μετά από 
δεκαπέντε  και χρόνια στο σκοτάδι, 
αποφάσισε να παραβεί κάθε αρχή 
του και έδωσε το πράσινο φως για 
τη δημοσίευση, μήπως και κάποιος 
αναγνώριζε το στυλ γραφής του συ-
ντάκτη του μανιφέστου. Εκεί, ο Κα-
ζίνσκυ στάθηκε άτυχος. Δεν είχε 
υπολογίσει πως είχε και έναν αδελ-
φό, στον οποίο είχε στείλει γρα-
πτώς κάποιες εκτενείς σκέψεις του 
επί του θέματος πριν μία δεκαετία. 
Πόσο μάλλον που ο αδελφός του 
είχε και μια σύζυγο, η οποία ποτέ 
δεν χώνεψε τον Τεντ και τις εκκε-
ντρικότητές του. Μάλλον θα έπαι-
ξε ρόλο και το ένα εκατομμύριο 
της επικήρυξης για τον Γιουναμπό-
μπερ και ο Καζίνσκυ πιάστηκε στο 
δόκανο και βρέθηκε να εκτίει οχτώ 
φορές ισόβια χωρίς δικαίωμα ανα-
στολής με τον επίσημο χαρακτηρι-
σμό του ως παρανοϊκού σχιζοφρε-
νή.  

Κύκλοι του FBI έχουν αναφέρει 
πως υπήρχε μεγάλη πιθανότητα ο 
Καζίνσκυ να μην πιανόταν ποτέ με 
βάση τον τρόπο δράσης του και το 
γεγονός ότι ουσιαστικά δεν υπήρ-
χε στα αρχεία των διωκτικών αρ-
χών, εκτός αν έκανε κάποιο «πα-
λαβό» λάθος. Όσο για τον παρανο-
ϊκό χαρακτήρα των απόψεων του 
Καζίνσκυ, ο καθηγητής πολιτικών 
επιστημών του UCLA, Τ. Ουίλσον, 
σχολίασε στον Νiου Γιόρκερ πως, 
«αν το Η βιομηχανική κοινωνία και 
το μέλλον της είναι το έργο ενός τρε-
λού, τότε τα έργα πολλών πολιτικών 
φιλοσόφων, όπως των Τόμας Πέιν, 
Ζαν Ζακ Ρουσώ ή Καρλ Μαρξ είναι 
ελάχιστα πιο λογικά»...

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Τεντ Καζίνσκυ ή Γιουναμπόμπερ
Δεκαεπτά χρόνια ανταρτοπολέμου ενός πράσινου τρομοκράτη

Το καλογραμμένο μανιφέστο  του Τεντ Καζίνσκυ με τίτλο «Η βιομηχανική 
κοινωνία και το μέλλον της» στάλθηκε στους Νιου Γιορκ Τάιμς και την 
Ουάσιγκτον Ποστ με την υπόσχεση του τερματισμού κάθε τρομοκρατικής 
δραστηριότητας αν δημοσιευόταν αυτολεξεί...
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Ο «Βασίλης ο Αρβανίτης», 
ο Σολωμός Σολωμού και ο Κ. Κατσίφας

Μ 
ε αυτόν τον τρόπο ο Σολωμός 
Σολωμού, μόνος απέναντι από 
τις κατοχικές δυνάμεις, ανεβαί-
νει στον ιστό για να κατεβάσει 

την τουρκική σημαία. Αντίστοιχα ο Κ. Κατσίφας 
αρνείται τις εντολές του αλβανικού κράτους 
για να υποστείλει την ελληνική σημαία. Ούτε 
ο ένας  ούτε ο άλλος λογάριασαν τη ζωή τους. 
Αλλά, ας δούμε τι γράφει, σε μια γνήσια δημο-
τική, ο Στρατής Μυριβήλης, για τον ήρωα του:

«Είναι λογής παλικαριές, είναι και λογής 
παλικάρια. Το κάθε τι στη ζωή το αγναντεύ-
εις και το χαίρεσαι μέσα στον περίγυρό του. 
Όμως μέσα του είναι κ’ ένας σκοπός που το 
κυβερνά, κι αυτός είναι που του δίνει το νόη-
μά του. Κάθε καρπός θέλει τη γης και το κλί-
μα του για να μελώσει, θέλει κ’ ένα στόμα να 
τον βυζάξει. Κάθε καράβι θέλει τα νερά του 
για να πλέψει, όμως η μοίρα του, εκεί σ’ ένα 
μακρινό λιμάνι στέκεται και το καρτερεί. Έτσ’ 
είναι. Μόνο το Βασίλη τον Αρβανίτη, που στά-
θηκε μέσα στα παιδιάτικά μου όνειρα ο αρ-
χάγγελος της παλικαριάς, τόσα χρόνια περ-
νούσαν από πάνω μου, μέστωναν τη στόχασή 
μου, και μολαταύτα δε μπορούσα να καταλά-
βω το θάμα της ορμής του. Τι γύρευε, πού τρα-
βούσε και τι πίστευε. Και μόνο τώρα, που ωρί-
μασε ο καημός στην ψυχή και στέριωσε ο και-
ρός την αντριά μου, τον κατάλαβα»

Πιο αδρά, συνεχίζει ο Μυριβήλης: «Και 
μέσα στην καρδιά του μαγικού κόσμου, στέ-
κεται τροπαιοφόρος ένας ξανθός παλίκαρος. 
Πότε χαμογελά καλοσυνάτος και ζευγαρίζει 
πίσω με τ’ άσπρα δάχτυλα κάτι ξανθά μαλλιά 
σαν από φως. Πότε πάλι συννεφιάζουν τα μα-
βιά μάτια του. Γίνουνται μολυβιά σα δυο σφαί-
ρες του γκραδιού και το κάτω χείλι ξεβγαίνει 
με το μορφασμό του ερεθισμένου αγριμιού, 
που οσμίζεται να χιμήξει. Σαν τι γύρευε και 
χτυπιόταν με τόσον καημό η παλικαριά του 
Βασίλη του Αρβανίτη; Με τους ανθρώπους και 
με το Θεό χτυπιόταν, με ξένους και δικούς, με 
το καλό και με το κακό έπιανε αμάχη. Και πο-

τές δεν έλεγε να καταλαγιάσει ο παραδαρμός 
του». 

Ο πατέρας του Βασίλη ήταν οικοδόμος, 
αψύς και πεισματάρης, τον είχαν βγάλει για 
αυτούς τους λόγους Αρβανίτη. Ο Βασίλης ήταν 
το δεξί του χέρι, τον βοηθούσε στα χτισίματα. 
Ο Σαμπρής ο Τούρκος σκότωσε τον πρώτο πα-
λικάρι του χωριού τον Ζαχαριά, που έφερνε 
«κοντραμπάντο γκράδες απ’ το Ελληνικό». 
Το σκηνικό θυμίζει αρχαία τραγωδία: «Το 
κουφάρι, απόμεινε ξαπλωμένο δυο μέρες 
στη μέση του δρόμου, δαγκάνοντας το χώμα. 
Κόσμος περνούσε και το ‘βλεπε, κανένας δεν 
τ’ άγγιζε, ώσπου να ‘ρθουν από το Μόλυβο 
αστυνόμοι και δικαστάδες. Μόνο σαν ξημέ-
ρωσε η Δευτέρα βρέθηκε κάτω από το κεφά-
λι του νεκρού ένα κεντητό μαξιλάρι και πλάι 
ένα κλωνί ανθισμένη ροδιά. Ο Ζαχαριάς είχε 
ανοιχτά από τη μια κι από την άλλη τα μπρά-
τσα. Λες κι αγκάλιαζε ολάκερη τη γης στο 
στέρνο του να την παλέψει και να την κατα-
πονέσει. Κάτι γριές του ‘βαλαν ένα αναμμένο 
φανάρι κοντά στο κεφάλι, κολλήσαν κεράκια 
στις τριγυρινές πέτρες». 

Ο Βασίλης θα συναντήσει σε ένα χωρά-
φι τον Σαμπρή και θα πάρει εκδίκηση για τον 
Ζαχαριά. Τον ρωτά «γιατί, βρε Σαμπρή, τόνε 
σκότωσες το Ζαχαριά;» Η απάντηση του Σα-
μπρή δεν θα είναι βέβαια ικανοποιητική και 
«ο Βασίλης τραβά την κάμα, την καρφώνει 
τέσσερις φορές, σταυρωτά, στα στήθια του Σα-
μπρή. Το αυλάκι κατεβάζει κόκκινο το νερό. 
Ποτίζει τις ντοματιές που μυρίζουν δυνατά 
στον ήλιο, κι όλο τραγουδά και σπιθοβολά. 
Ο Βασίλης σκουπίζει προσεχτικά το μαχαίρι 
στο βρακί του Τούρκου. Το βάζει στο ζουνά-
ρι, ακουμπά με τα δύο μπράτσα, τσομπάνικα 
περασμένα στην κοντινή απιδιά και κοιτάζει 
το κουφάρι. Έτσι που έχει απλωμένο το χέρι, 
πιάνει στην τύχη ένα αχλάδι. Το κόβει μηχα-
νικά, το μασάει από γύρω-γύρω χωρίς να βιά-
ζεται. Ύστερα πετά το κοτσάνι στο σκοτωμένο 
και φεύγει. Σφυρίζει και φεύγει».

Υ.Γ.: Το διήγημα του Σ. Μυριβήλη περιέχει και 
μια από πρώτο χέρι αναφορά στον Θεόφιλο: 
«Και τούτος ο καφενές είναι σημαντικός και 
περίφημος, μπορεί να πει κανείς, σαν το νερό 
της Καρύνης γιατί μέσα κι όξω οι τοίχοι του εί-
ναι στολισμένοι με λογής πλουμίδια και ζου-
γραφιές του Θεόφιλου του Τσολιά. Ήταν ένας 
παράξενος άνθρωπος, για μισοπάλαβο τον 
είχαν, έρεψε φτωχός και έρμος μέσα στις λε-
ρές φουστανέλες του. Θα πεις, πού βρέθηκε 
νησιώτης άνθρωπος και να’ ναι φουστανε-
λάς. Να, έτσι από μεράκι περίμενε τις Από-
κριες κάθε χρόνο, να βάλει τις φουστανέλες 
και να βγει στο δρόμο. Για «μακεδόνας» θα 
‘βγαινε, για εύζωνας. Ήταν ένας ανθρωπά-
κος κοντός, χλωμός και κακομοίρης στο πα-
ρουσιαστικό, μολαταύτα μέσα του τον έτρωγε 
το μαράζι της λεβεντιάς, που του αρνήθηκε ο 
Θεός... Ο καημός του ήταν να στορίσει ηρωικά 
θέματα. Από την ιστορία του Αλή-πασά κι από 
τα κυνήγια. Σαν πέθανε κ’ ύστερα, οι γραμμα-
τιζούμενοι από το Παρίσι και την Αθήνα, τον 
τελάληξαν μεγάλο ζωγράφο και τα κάδρα 
του έκοβαν μονέδα»...

Νέα κυκλοφορία
των Εναλλακτικών
Εκδόσεων

Ελένη Φαμελιάδου-Νάκου

Οδοιπορικό

Α 

πὸ τὴ δική μου τὴν πλευρά, στὸ 
Παρίσι δὲν εἶχα πάει ποτὲ – ἀδι-
ανόητο! γιὰ τὸν Ἀντώνη· βίωνα 

ἀντιθέτως (δηλαδή, ἀντιτιθέμενη) καὶ 
ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς (δηλαδή, μεταξὺ πα-
ρανομίας καὶ νομιμότητας) τὴ δικτα-
τορία στὴν Ἑλλάδα, τί νὰ νοσταλγή-
σω, λοιπόν, ἀπὸ τὰ χρόνια ἐκεῖνα τὰ πα-
λιά; Ὅσο γιὰ σύγχρονες ἱστοριογραφί-
ες, ἀφηγήσεις καὶ λοιπὰ ἀκροβατικὰ 
δὲ σκάμπαζα σχεδὸν τίποτα, μὰ μήπως 
σκαμπάζω καὶ τώρα; Ὡς παλαιᾶς κοπῆς 
νόμισμα ἔχω παραμείνει στὴν Ἱστορία....

Θὰ ἦταν, ὅμως, δίκαιο νὰ κριθῶ 
ἐπιεικῶς, διότι εἶχα ἀκόμα σοβαρὲς 
ἐλλείψεις στὴν ἀποκρυφιστικὴ γλώσ-
σα τῶν Ἀντώνηδων –ἀκόμα ἔχω–, ἡ 
ὁποία, ὅπως εἶχα καταλάβει ἐγκαίρως 
σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, ἀποτελοῦσε 
τὸ ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας στὸ ἱερατεῖο 
τῶν εὐρω- καὶ κυρίως τῶν γαλλο-σπου-
δασμένων...

Ἔλα, ὅμως, ποὺ πέταξα στοὺς ἑφτὰ 
οὐρανοὺς μὲ ἐκεῖνα τὰ «μαζί σου»; Καὶ 
ἄλλωστε, τί, στὴν ὀργή;, εἶπα, τζάμπα 
δὲν ἔκανε τόσες σπουδὲς καὶ μεταπτυ-
χιακὰ στὰ Παρίσια καὶ στὰ Λονδίνα, 
καὶ πῆγα καὶ ἀγόρασα αὐτὸ τὸ κελε-
πούρι –ἀντί, στὸ κάτω κάτω, νὰ τὸ νοι-
κιάσω– μὲ κάτι λεφτουδάκια ποὺ μοῦ 
εἶχε ἀφήσει ὁ μακαρίτης ὁ πατέρας μου. 
Βιάστηκα κιόλας, μὴ καὶ τὸ ἔπαιρνε χα-
μπάρι ἡ διανόηση καὶ οἱ τιμὲς ἀνέβαιναν 
στὰ ὕψη.

Πίνακας του Νίκου Εγγονόπουλου

Ο κοντινότερη λογοτεχνικά μορφή 
στον Σολωμό Σολωμού και στον Κων-
σταντίνο Κατσίφα είναι Ο Βασίλης ο 
Αρβανίτης του Σ. Μυριβήλη. Από κρι-
τικούς όπως οι Ρένος Αποστολίδης, Α. 
Σαχίνης και Κ. Δεσποτόπουλος έχει 
υποδειχθεί ως ένα από τα σημαντικό-
τερα διηγήματά του. Περιγράφει το 
παλικάρι, τον μάγκα, που οδηγείται 
αποκλειστικά από την ανδρεία του, δί-
χως να λογαριάζει την παροδική του 
ύπαρξη. 
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Ο 

Σταύρος Τσιώλης 
αγαπάει τις γυναίκες. 
Η, όπως το λέει ο 
ίδιος, «σέβομαι 
πολύ τις γυναίκες». 

Το ίδιο κάνει. Μέχρι σήμερα μας 
έχει χαρίσει τις πιο αντρικές ταινίες 
δρόμου, αλλά και τις πιο αληθινές 
γυναίκες στο σύγχρονο ελληνικό 
σινεμά. Κινείται επίσης σε μια 
λαϊκότητα που σπανίζει πια, μην πω 
έχει χαθεί ολωσδιόλου. Η νέα του 
ταινία, αθηναϊκή αυτήν τη φορά, 
έρχεται, είκοσι χρόνια μετά, να 
συμπληρώσει άτυπα μια τριλογία 
γυναικών: Παρακαλώ γυναίκες 
μην κλαίτε (1992), Ας περιμένουν 
οι γυναίκες (1998), Γυναίκες που 
περάσατε από ’δω. Κάτι σαν ο 
νεανικός έρωτας, στην πρώτη 
ταινία, με συν-σκηνοθέτη του, τον 
σε όλες τις ταινίες παρόντα, καίτοι 
εν τω μεταξύ θανόντα, Χρήστο 
Βακαλόπουλο, ο γάμος, στη 
δεύτερη –σε σενάριο των δύο–, οι 
μνήμες και οι ιστορίες των γυναικών 
στην τρίτη – με φανερή την αναφορά 
στις υπαίθριες Βεράντες (1984) του 
Χρήστου.

Ένα προσόν που έχει ο 
κινηματογράφος του Τσιώλη, 
που μερικοί επιμένουν να του το 
καταλογίζουν ως μειονέκτημα, 
είναι ότι οι ιστορίες που οι ήρωες 
διηγούνται είναι πάντοτε πιο 
συναρπαστικές από τη δράση 
της ταινίας. Με άλλα λόγια, στον 
κόσμο του σκηνοθέτη, οι ήρωες 
αφηγούνται ιστορίες, την ίδια στιγμή 
που βυθίζονται στην απραξία. Οχι 
όμως και στην ακινησία. Η δράση 
τους είναι περισσότερο ψυχική μεν, 
ορατή δε, μπροστά στα μάτια του 
θεατή, διά του πλέον εύστοχου, 
σύγχρονου λαϊκού ανατόμου μας, 
του Σταύρου Τσιώλη. Μπορείτε να 
φανταστείτε δύο άντρες, να κάθονται 
και να συζητούν και να μη μιλάνε για 
γυναίκες; Άκριβώς αυτό. Ο βασικός 
πυρήνας της ανδρικής, ορατής τε 
και αοράτου, πραγματικότητας. 
Έδώ ο σκηνοθέτης, νομίζω, κάνει 
ένα βήμα παραπάνω: Οι γυναίκες 
δεν είναι απλώς κάπου φευγάτες, 
σ’ έναν χωρισμό ή να περιμένουν, 
αλλά εμφανίζονται, σαν φάσματα 
του παρελθόντος, να λένε οι ίδιες τις 
ιστορίες τους.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας 
είναι δύο μικροκομπιναδόροι 
άνεργοι, ο Παναγιώτης και ο Βασίλης. 
Άναλαμβάνουν να φυλάξουν τσίλιες 
σε ένα σπίτι που προεκτείνεται 

χωρίς άδεια, μην τυχόν και έρθει 
για έλεγχο η πολεοδομία. Στήνουν 
ένα υπαίθριο μαγαζάκι, πουλώντας 
κουλούρια. Οσες και όσοι περνούν 
απ’ εκεί έχουν να πουν τη δική τους 
ιστορία. Οι δυο τους έχουν τη δική 
τους προϊστορία. Ο Βασίλης, που 
έχει στήσει την όλη επιχείρηση 
είναι γενικώς επί των «δημοσίων 
σχέσεων». Ο Παναγιώτης είναι 
περισσότερο φοβισμένος, κάνει 
να φύγει και να τα παρατήσει, μην 
έχει μπλεξίματα (πάλι) με τον νόμο. 
Κανείς τους όμως δεν μετακινείται 
από την αυγή ως τα μεσάνυχτα. Κι 
όπως ποιητικά το περιγράφει ο ίδιος 
ο σκηνοθέτης, σε μια περίληψη του 
έργου του: «Πολεοδόμοι δεν θα 
περάσουν από ’δω! Θα περάσουν 
γυναίκες που βασανίστηκαν 
από άνδρες και άνδρες που τους 
στοίχειωσαν γυναίκες. Ανθρωποι 
που κουβαλάνε όνειρα και πληγές 
και ανάγκες και άσβεστη ακόμα την 
ελπίδα του έρωτα που καίει καρδιές 
και σωθικά. Οι δύο άνεργοι άντρες, 
απροετοίμαστοι, θα δεχθούν με 
φόβο και έκπληξη και θαυμασμό το 
μεγάλο θαύμα και το μεγάλο αίνιγμα 
της πραγματικής ζωής». Άτόφιος, 
ποιητικός και αθώος Σταύρος 
Τσιώλης!

Δεν θα σας πω άλλα. Μόνο πως 
θα πρέπει να ετοιμαστείτε για μια 
βουτιά σε βαθιά ποιητικά νερά, 
ασκώντας τη μνήμη σας: Σικελιανός, 
Παλαμάς, Σολωμός, δημοτικό 
τραγούδι κ.ά. Άνοίξτε τ’ αυτιά σας 
συνάμα να πιάσετε υπέροχες λέξεις 
της λαλιάς μας, που τις πετά εδώ 

κι εκεί ο Μωραΐτης Τσιώλης. Κι 
ακούστε τις ιστορίες. Γιατί υπάρχουν 
έρωτες που ακόμα βασανίζονται και 
ζουν μέσ’ σε θεόπνευστους στίχους 
και σχέσεις που στοιχειώνουν 
και που κάποτε χάνονται «χωρίς 
ένα χτύπημα στο τραπέζι, χωρίς 
ένα δάκρυ». Χωρίς ένα ποίημα 
να γραφτεί γι’ αυτές. Παναγιώτης 
είναι ο Ερρίκος Λίτσης και Βασίλης 
ο Κωνσταντίνος Τζούμας, σε 
άλλη τονικότητα ο καθένας τους, 
συνηχούν υπέροχα. Η απελπισμένη 
σύζυγος Ελένη Όυζουνίδου, η 
Κωνσταντία Τάκαλου με την 
ιστορία του παγωμένου δρομέα, 
ο χωρισμός χωρίς μια φωνή, από 
την Ελλη Τρίγγου, ξεχωρίζουν, μαζί 
και ο αυτιστικός Αινείας Τσαμάτης 
με τον Τάκη Χρυσικάκο, στον ρόλο 
του «υπερασπιστή» δικηγόρου, 
η Ρόζα Προδρόμου, ο Σταμάτης 
Τζελέπης, ο Γιώργος Μελισσάρης, 
ο Μπάμπης Σαρηγιαννίδης, ο 
Νίκος Σεβαστόπουλος, ο Μιχάλης 
Σαράντης, όλοι τους έχουν μια 
ιστορία να διηγηθούν και να παίξουν, 
σ’ έναν δρόμο με σκαλάκια, ψηλά 
στο Πολύγωνο, με την Άθήνα από 
κάτω. Το μοντάζ είναι του Γιώργου 
Μαυροψαρίδη και η φωτογραφία 
της Όλυμπίας Μυτιληναίου. Η 
ταινία αφιερώνεται στη μνήμη του 
Βασίλη Καψούρου, διευθυντή 
φωτογραφίας, συνεργάτη του 
Τσιώλη. Ζώντες και τεθνεώτες 
διασταυρώνονται εδώ, με έρωτες 
χαμένους και ζωντανούς.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Γυναίκες που περάσατε από ’δω

Έ 

να κρύο χειμωνιάτικο βράδυ, ο μεσόκοπος Οσάμου 
και ο μικρός Σότα (πατέρας και γιος;) «ψωνίζουν» 
σε ένα σούπερ μάρκετ - δηλαδή κλέβουν ό,τι 
χρειάζονται. Στον δρόμο της επιστροφής βρίσκουν 

να τουρτουρίζει, παρατημένη σε ένα μπαλκόνι, την τετράχρονη 
Γιούρι. Τη φέρνουν σπίτι, ένα παλιό σπίτι στο Τόκιο, 
περιτριγυρισμένο από γιγάντιες εργατικές πολυκατοικίες, όπου 
ζουν όλοι μαζί σαν μια οικογένεια: η γιαγιά Χατσούε, ο Οσάμου 
με τη Νομπούγιο, που είναι ζευγάρι, ο μικρός Σότα και η νεαρή 
Άκι (κόρη της γιαγιάς;). Μοιάζουν με τυπική οικογένεια. Είναι 
όμως; Η μικρή Γιούρι, που όπως φανερώνεται, η μητέρα της 
την κακοποιεί, μένει εκείνο το βράδυ μαζί τους, αλλά και την 
άλλη και την παράλλη μέρα και ως το καλοκαίρι. Ζουν όλοι 
τους με τη μικρή σύνταξη της γιαγιάς, το γλίσχρο μεροκάματο 
του Οσάμου και της Νομπούγιο, που σύντομα μένουν άνεργοι, 
με όσα κερδίζει η Άκι (η αδελφή;) σε σεξ σοπ και με όσα 
χρειαζούμενα κλέβουν από καταστήματα της γειτονιάς. Είναι 
ευτυχισμένοι μαζί. Αυτό μόνο.

Εκείνο που κάνει εντύπωση από την αρχή στην ταινία 
είναι η επιστροφή κλασικών. των απλούστερων και 
ουσιωδέστερων, ανθρώπινων αξιών, που φαίνεται σαν να 
έχουν χαθεί οριστικά μέσα στο καθημερινό τρεχαλητό του 
καταναλωτή μετανθρώπου του καιρού μας. Μα, θα μου πείτε, 
αξία η κλεψιά; Όχι. Ο Κόρε Έντα, μακριά από τις διάφορες 
«ορθότητες», δίνει απερίφραστα την απάντηση μέσα από την 
εξέλιξη της ιστορίας του. Αλλά, ζουν μαζί. Ευτυχισμένοι. Μια 
μέρα στη θάλασσα είναι για όλους η ωραιότερη της ζωής τους. 
Σαν μια πραγματική κλασική οικογένεια του παλιού καιρού. 
Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ναυάγια της σημερινής κοινωνίας, 
δεν έχουν μεταξύ τους κανέναν δεσμό αίματος. Είναι όλοι 
τους «υιοθετημένοι», έχουν βρει ο ένας τον άλλο, μέσα από 
ένα παράθυρο χάρης που τους άνοιξε η ζωή. Όπως λέει η 
Νομπούγιο, για τη μικρή νεοφερμένη Γιούρι: «Λες να μας 
διάλεξε;»
-«Συνήθως δεν διαλέγεις τους γονείς σου», της απαντά η 
γιαγιά Χατσούε. 
-«Ίσως τότε, άμα τους διαλέγεις εσύ, να είναι ισχυρότερος».
-«Ποιος;»
-«Μα ο δεσμός. Ο δεσμός».
-«Εγώ σε διάλεξα εσένα, επίσης», συλλογίζεται τέλος η 
Χατσούε.

Αλλά η κλεψιά, κλεψιά. Χτυπάει την ευαισθησία του μικρού 
Σότα. Μπορεί μια (εσκεμμένη) αναποδιά να διαλύει σαν 
σίφουνας τη συνύπαρξή τους, αλλά οι δεσμοί τους παραμένουν 
ισχυροί. Θαυμάζει κανείς τον λυρισμό της καθημερινότητας 
από τον Κόρε Έντα, που θυμίζει παλιές ημέρες του ιαπωνικού 
σινεμά. Θαυμάζεις και τη, χαμένη σήμερα θαρρείς, αθωότητα 
των ανθρώπων. Μια δίχως άλλο ιδιαίτερη και με ξεχωριστό 
τρόπο συγκινητική ταινία. Χαμηλόφωνο, μα τόσο έντονο, το 
δράμα· ψιθυριστή, μα τόσο φωναχτή η κριτική στη σημερινή μας 
αλλοτρίωση. Ο Κόρε Έντα σκηνοθετεί, έχει γράψει το σενάριο 
και μοντάρει ο ίδιος την ταινία. Ο Λίλι Φράνκι, συνομήλικος 
του σκηνοθέτη, είναι ο (πατέρας) Οσάμου, η Σακούρα Άντο 
η (μητέρα) Νομπούγιο, η Κιρίν Κίκι η (γιαγιά) Χατσούε, ο 
Τζίο Καΐρι ο μικρός Σότα, η Μάγκου Ματσουόκα η νεαρή Άκι 
και η Μίγιου Σαζάκι η μικρούλα Γιούρι. Μια αξιοθαύμαστη 
οικογένεια αθώων κλεφτών. Μια υπέροχη ταινία.

Κλέφτες 
καταστημάτων
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Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Γιώργος Καραμπελιάς
(επιμέλεια)

Η Τουρκία του 
Ερντογάν

Ελένη Φαμελιάδου-
Νάκου

Οδοιπορικό

Γιάννης Παπαμιχαήλ
Πολίτης του Κόσμου

Η νέα λαϊκή πολιτική 
νοοτροπία

Εκδηλώσεις

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

περιοδικό

Άρδην
Κυκλοφορεί 

το τεύχος 113

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 

Η κληρονομιά του
Μεγάλου 

Αλεξάνδρου

παζάρι βιβλίου

Βριλήσσια  20/03/2018
|  Βιβλιοπαρουσίαση
Το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου στις 19:00, θα 
παρουσιαστεί το νέο βιβλίο του Γιώργου 
Καραμπελιά Εκκλησία και Γένος εν αιχ-
μαλωσία το βιβλιοπωλείο Άπειρος Χώρα, 
Σισμανογλείου 10., Βριλήσσια. Το βιβλίο θα 
παρουσιάσουν ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας 
και ο συγγραφέας. Συντονιστής: Θεόδωρος 
Παντούλας. Θα ακολουθήσει μιρκή γιορτή 
με κρασί και μεζέδες. 

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις σας προσκαλούν στο παζάρι τους, στον χώρο πολι-
τικής και πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής» (Ξενοφώντος 4, πλατεία Συντάγμα-
τος). Τις καθημερινές, μέχρι τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, από τις 11 το πρωί μέ-

χρι τις 7 το βράδυ.

Περάστε να σας δούμε, να ευχηθούμε για τις γιορτές και να 
αγοράσετε βιβλία για δώρα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ εν 
αιχμαλωσια

από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Ξενοφώντος 4, Αθήνα   τηλ.: 210 38.26.319

www.enalekdoseis.gr

Το νέο βιβλίο του
Γιώργου Καραμπελιά

*

Σ 

την περίοδο της 
κατοχής, μετά 
το 1204, ο ελλη-
νισμός επιβίωσε 

διά της ορθοδοξίας, 
ενώ στη Δύση η κα-
θολική θρησκεία απο-
τελούσε αντίπαλο της 
εθνικής συγκρότησης. 
Ο ελληνικός κόσμος 

αντιμετωπίζει τότε και 
μια διττή πνευματική 
απειλή: Η τουρκική κα-
τοχή είναι και ένα εγ-
χείρημα επιβολής του 
ισλάμ, ενώ η φραγκι-
κή παρουσία θέλει να 
τον μεταβάλει σε θρη-
σκευτικό-πνευματικό 
παράρτημα της Δύσης. 

Παράλληλα με την 
ένοπλη αντίσταση, ο 
ελληνισμός θα διασω-
θεί ακουμπώντας στην 
ορθόδοξη πίστη, στη 
γλώσσα, στη συνείδη-
ση της ιστορικής δια-
χρονίας και στη λαϊκή 
παράδοση. Η δε Εκ-
κλησία, ως ο σημαντι-
κότερος θεσμός του γέ-
νους, θα διεξάγει έναν 
αδιάκοπο «διμέτωπο» 
αγώνα για να διασφα-
λίσει την ορθόδοξη-ελ-
ληνική ιδιοπροσωπία. 

Αθήνα  20/03/2018
|  Παράσταση Θεάτρου Σκιών
Το Εναλλακτικό βιβλιοπωλείο και το 
περιοδικό ΚαραγκιοζοΛόγιον σας 
προσκαλούν το Σάββατο 29 Δεκεμ-
βρίου στις 13:00, στην παράσταση 
«Τα Χριστούγενν(φι)α του Καρα-
γκιόζη», με τον καραγκιοζοπαίκτη Κ. 
Ψυχραιμία. Στο  Εναλλακτικό βιβλιο-
πωλείο, Θεμιστοκλέους 37, Αθήνα. Εί-
σοδος δωρεάν.


