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Γιατί πτωχεύει ο ΘΕσ-
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του Γιώργου Καραμπελιά 
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Η επίσκεψη Τσίπρα στην 
Τουρκία
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Και τώρα ανυπακοή και 
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Αλέκος Μιχαηλίδης

Μετά τη Μακεδονία η
 Κύπρος                        Σελίδα 5

Μ 
ετά την υπογραφή και την 
κύρωση από τη Βουλή της 
προδοτικής Συμφωνίας 
των Πρεσπών, η τύχη της 
Μακεδονίας βρίσκεται πλέ-

ον αποκλειστικά στα χέρια του ελληνικού 
λαού, από όλες τις πλευρές. Εξάλλου, ο μό-
νος που αντιστάθηκε και υποχρέωσε ένα μέ-
ρος των πολιτικών και, γενικότερα, των συ-
στημικών ελίτ, να ταχθεί ενάντια σε αυτήν τη 
συμφωνία ήταν ο ελληνικός λαός, με το με-
γαλειώδες κίνημα που ξεκίνησε ένα χρό-
νο πριν: Δεκάδες συλλαλητήρια σε όλη την 
Ελλάδα, εκατοντάδες διαδηλώσεις και δια-
μαρτυρίες, καταλήψεις σχολείων, εκατοντά-
δες χιλιάδες υπογραφές για δημοψήφισμα 
– με αποκορύφωμα την ιστορική διαδήλω-
ση της 20ης Ιανουαρίου 2019. Αντίθετα, οι 
λεγόμενες ελίτ της χώρας, με προεξάρχο-
ντες τους εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
και παλαιούς «μακεδονομάχους» της Δεξι-
άς, από τον Μέρτζο έως τον πρόεδρο Παυ-

λόπουλο, συμμετείχαν ή συναίνεσαν με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο στη διάπραξη αυτού 
του εθνικού εγκλήματος. Οι περιβόητοι «κα-
ραμανλικοί», οι εθνομηδενιστές τύπου Θεο-
δωράκη, ΓΑΠ και ΔΗΜΑΡ, συμπορεύτηκαν 
με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το ανοσιούργημα. 

Και, όπως προείπαμε, εάν δεν υπήρχε το 
μεγάλο κύμα της λαϊκής πατριωτικής αφύ-
πνισης, ούτε το ΚΙΝΑΛ (από τα έξι μέλη του 
πολιτικού συμβουλίου, τα πέντε ήταν ανοι-
κτά υπέρ της Συμφωνίας), ούτε και η Νέα 
Δημοκρατία θα είχαν πάρει αρνητική θέση. 
Και τα πραγματικά όρια της αντίθεσής τους 
καταδεικνύονται από το γεγονός ότι ουδέπο-
τε ζήτησαν προσφυγή στον λαό και δημοψή-
φισμα για τη κύρωση της Συμφωνίας, ενώ, 
το μεγαλύτερο μέρος των συστημικών ΜΜΕ 
και των εφημερίδων, δύσκολα μπορούσαν 
να κρύψουν τη συμπόρευσή τους με τους 
μειοδότες.

Σήμερα, λοιπόν, έχουν όλα τελειώσει; 
Και βέβαια ΟΧΙ! Όχι μόνο επειδή ο ελλη-

νικός λαός δεν θα αναγνωρίσει ποτέ στην 
πράξη την εκχώρηση της Μακεδονίας και 
της ιστορικής του κληρονομιάς, αλλά και δι-
ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα όπλα που διαθέ-
τει για να ακυρωθεί και τυπικά αυτή η Συμ-
φωνία. 

Κατ’ αρχάς, Έλληνες νομικοί, συνταγμα-
τολόγοι, μακεδονικές οργανώσεις, ενώσεις 
της ομογένειας κ.λπ., θα προσφύγουν σε 
όλα τα δικαστήρια της Ελλάδας και του εξω-
τερικού για την ακύρωση μιας εξόχως αντι-
συνταγματικής Συμφωνίας. Κυρίως δε, διό-
τι, την επόμενη περίοδο, θα ακουστεί, μυριό-
στομο, το αίτημα για δημοψήφισμα, το οποίο, 
παρά τα όσα πιστεύει ένα μέρος του λαού, εί-
ναι ακόμα πραγματοποιήσιμο. 

Όντως, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ακόμα 
και σε σχέση με ψηφισμένο από τη Βουλή 
νόμο «υψηλής κοινωνικής σημασίας», εί-
ναι δυνατό να πραγματοποιηθεί δημοψήφι-
σμα και να ανατρέψει την απόφαση της Βου-
λής. Αρκεί να υπάρξουν εκατόν είκοσι βου-

λευτές που θα υποβάλουν αίτημα για δημο-
ψήφισμα, και εκατόν ογδόντα που θα το ψη-
φίσουν. εκατόν είκοσι βουλευτές υπάρχουν 
και σήμερα και εκατόν είκοσι θα υπάρχουν 
μετά τις εκλογές.  Όμως, κάνουν πως δεν 
ακούν το σχετικό αίτημα. 

Σε όλη την Ελλάδα, από ενώσεις πολι-
τών, δήμους, μητροπόλεις και άλλους φο-
ρείς, μπορεί να γενικευτεί το αίτημα για δη-
μοψήφισμα και να πραγματοποιηθεί ένα 
άτυπο, αλλά πραγματικό λαϊκό δημοψήφι-
σμα, όπως είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη για 
το ζήτημα του νερού. Στον βαθμό δε που έρ-
χονται εκλογές, θα είναι πολύ δύσκολο στα 
κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης να 
το απορρίψουν, αν αυτό προσλάβει πάνδημο 
χαρακτήρα. Επομένως, το ζήτημα βρίσκε-
ται στα χέρια του λαού και εξαρτάται από την 
έκταση της κινητοποίησής του. Αν όντως ο 
λαός το θελήσει πολύ βαθιά, μπορεί ακόμα 
και τώρα να ακυρώσει την προδοτική Συμ-
φωνία των Πρεσπών! 

 Οι ψευδοελίτ και ο λαός                                                              σελ. 3

Σ ε λ ί δ α  1 6
Μέρκελ - Μακρόν 
συμμαχία 

Αλέξανδρος Ασωνίτης

Τσίπρας- Κοτζιάς: Ένοχοι 
προδοσίας;                  Σελίδα 8

Ο λαός 
έσχατο καταφύγιο
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Το 1999, όταν δηλαδή ήμουν εννέα χρονών, κατά τη διάρκεια του βομ-
βαρδισμού της Σερβίας, μας είχε επισκεφτεί στο σπίτι μας ένα συγγε-
νικό πρόσωπο από το εξωτερικό. Μας έφερε διάφορα δώρα, ένα ήταν 
ένα μαύρο πουλόβερ που μπροστά είχε μία μεγάλη αμερικάνικη ση-
μαία, η οποία κάλυπτε σχεδόν όλη την επιφάνεια του ρούχου. Για λό-

γους τύπων ευχαριστήσαμε τον συγγενή, όμως όταν κοίταξα τη μάνα μου στα μάτια 
ήταν σαν συνεννοηθήκαμε πως αυτό το ρούχο στην καλύτερη θα το χρησιμοποιούσα 
σαν πιτζάμα και όχι για να βγω έξω. Προφανώς ο συγγενής μας δεν είχε καταλάβει πως 
ήρθε στην Ελλάδα μία σπάνια περίοδο ιδεολογικής συνοχής, όπου σύσσωμη η κοινω-
νία από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, ήταν σύμφωνη σε ένα πράγμα: Το 
ΝΑΤΟ και ο πόλεμος που διεξάγει είναι ένα απεχθέστατο έγκλημα.

Οι λόγοι που δεν το φόρεσα φυσικά ποτέ δεν ήταν μόνο οι προφανείς, ότι δηλαδή 
θα με τραμπούκιζαν οι συμμαθητές μου ή ότι θα με κοίταζε στραβά ο κάθε περαστικός 
στον δρόμο. Ο κύριος λόγος ήταν η δική μου συνείδηση. Μου φαινόταν αδιανόητο να 
φορέσω το εθνικό σύμβολο ενός κράτους το οποίο εκείνη την περίοδο έκανε σμπαρά-
λια τη γειτονική μας χώρα και την ευρύτερη γειτονιά μας. Αυτή η συνείδηση που μπο-
ρεί να είχα σαν παιδί εννέα χρονών δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου είδους φιλοσέρβι-
κου πατριωτισμού, ούτε λόγω προεφηβικών γεωπολιτικών ανησυχιών. Είναι αυτούσιο 
το πολιτικό ένστικτο που υπάρχει στις γενετικές λειτουργίες κάθε ανθρώπου, όπως μας 
έχει διδάξει ο Αριστοτέλης, πως «ο άνθρωπος είναι ον πολιτικό», και αργότερα ήρθε 
να τον επιβεβαιώσει η σύγχρονη επιστήμη της νευρολογίας. 

Είκοσι χρόνια αργότερα, η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά τα 
πράγματα και έχει πάρει το μάθημά της για το τι σημαίνει παρέμβαση του ΝΑΤΟ στα 
Βαλκάνια και, ειδικότερα, τι μπορεί να συμβεί όταν η Γερμανία έχει ηγεμονικές αξιώ-
σεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα για τη Γερμανία, δεν είναι μόνο ο διαμελισμός της 
Γιουγκοσλαβίας που μας δείχνει την άποψή της για το ποιο πρέπει να είναι το στάτους 
κβο στη χερσόνησο του Αίμου. Είναι και η ιστορική της ευθύνη για την έναρξη των δύο 
παγκοσμίων πολέμων, όπου και στις τρεις περιπτώσεις ο ρόλος της στα Βαλκάνια ήταν 
άκρως διχαστικός και προωθούσε κάθε είδους σύρραξη και ένταση στην περιοχή, είτε 
εθνική ή θρησκευτική. Η θέληση της Γερμανίας για αποσταθεροποίηση δεν σταματά-
ει φυσικά στα Βαλκάνια, αλλά εκτείνεται γενικά στην Ανατολική Ευρώπη, με την αδί-
στακτη προώθηση των Ουκρανών νεοναζί στις συρράξεις της Ανατολικής Ουκρανίας. 

 Όμως η αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης για την επίτευξη της ειρήνης και της συ-
νεργασίας μεταξύ των λαών είναι εργαλείο που δεν ενδιαφέρει την πολιτική ελίτ, ούτε 
της Ελλάδας ούτε της ΠΓΔΜ. 

 Η προηγούμενη Πέμπτη ήταν μία ιστορική μέρα, που έβαλε τους τίτλους τέλους 
στο δράμα της Γιουγκοσλαβίας και, πιθανότατα, ξεκινά έναν καινούριο, για το νέο αυτό 
κράτος, με το ακόμα νεότερό του όνομα. Σαφέστατα ήταν μία μέρα που επισφράγισε 
μία νέα καταστροφή σε μέγεθος άλωσης, πλήττοντας ανεπανόρθωτα αυτήν τη φορά 
την ιστορική συνεκτικότητα του Ελληνισμού, πράγμα για το οποίο δεν θέλω να επεκτα-
θώ σε αυτή την ανάρτηση. Ψηφίστηκε στη βουλή μία συμφωνία που έχει απορριφθεί 
από τη μεγάλη πλειοψηφία και των δύο λαών, με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα 
της Γερμανίας, η οποία είναι η δύναμη που έδειξε τον πιο έντονο ζήλο για την άμεση 
ολοκλήρωσή της και όλα αυτά στο όνομα της ειρήνης και της σταθερότητας. Ειρήνη και 
σταθερότητα έτσι όπως το εννούν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ με τον δικό τους τρόπο. Με τον 
τρόπο που ξέρουν να τις επιβάλουν καλά.

Α.Λ

!

ΜΗΝΙΑΙΑ εφΗΜερΙδΑ 
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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 2 Μαρτίου 2019

Στο παρά πέντε

Τίτλοι τέλους

Ο Όργουελ στην 
Κυψέλη και 

η Χίλαρι στο Μαξίμου

Ω 
ς «θύμα σκευωρίας» απο-
πειράθηκε να εμφανιστεί ο 
Παύλος Πολάκης κατά την 
επίθεση που εξαπέλυσε σε 

δημοσιογράφους (πάντοτε με αστυνο-
μική συνοδεία). Το επόμενο πρωί, η 
κατά τον αναπληρωτή υπουργό «πέ-
τρα του σκανδάλου», ο πρόεδρος της 
ΠΟΕΔΗΝ, κλήθηκε από το Τμήμα 
Προστασίας του Πολιτεύματος και του 
Κράτους, της κρατικής ασφαλείας, για 
να δώσει εξηγήσεις για τις... κινητοποι-
ήσεις της συνδικαλιστικής του ένωσης. 
Γενικώς... η κυβέρνηση τη δουλεύ-
ει στο φουλ τη «θυματοποίηση». Όταν 
βάλλεται από την κοινωνική και πολι-
τική αντιπολίτευση για τις ιδιωτικοποι-
ήσεις, δηλώνει «θύμα της σκευωρίας 
του παλαιού πολιτικού κατεστημένου», 
ενώ όταν γίνεται στόχος της πάνδημης 
κατακραυγής για την καταισχύνη των 
Πρεσπών, πέφτει «θύμα της ακροδεξί-
ας μισαλλοδοξίας». 

Παλαιά πρακτική. Τη στηλίτευσε 
ο Όργουελ στο 1984, μιλώντας για τη 
νεόγλωσσα που δεν επιτρέπει να πού-
με τα πράγματα με τ' όνομά τους, αλλά 
με μια νέα ορολογία, που αντιστρέφει το 
περιεχόμενό της. Τη νεόγλωσσά του, ο 
Όργουελ, την εμπνεύστηκε απ' τις δίκες 
της Μόσχας, όπου στο πλαίσιο της κυ-
βερνητικής ρητορικής, οι δήμιοι γινό-
ταν θύματα, και, τα θύματα θύτες της συ-
νωμοσίας των Λευκών, των πρακτόρων 
του ιμπεριαλισμού και πάει λέγοντας. 

Από το 1989 και μετά, δε, που ολο-
κληρώνεται ο ψυχροπολεμικός αντα-
γωνισμός και αναδύεται το νέο κατε-
στημένο της παγκοσμιοποίησης, με τα 
νέα επιτρεπτικά, φιλελεύθερα χαρακτη-
ριστικά, η θυματοποίηση της εξουσίας 
καθίσταται πλέον το κατ’ εξοχήν εργα-
λείο της παγκοσμιοκρατικής επικοινω-
νιακής προπαγάνδας. Χαρακτηριστική 
η περίπτωση της Χίλαρι Κλίντον, που 
αρέσκεται σήμερα να παρουσιάζεται 
ως θύμα της πατριαρχίας και των fake 
news. Ποια; Η πρώην υπουργός Εξω-
τερικών που, χρησιμοποιώντας τις ίδιες 
τακτικές διαστρέβλωσης και παραπλά-
νησης της κοινής γνώμης, διέλυσε τη 
Λιβύη, πήγε να διαλύσει τη Συρία, και 
έστησε το ουκρανικό, ρετουσάροντας 
τους νεοναζί σε... αγωνιστές της ελευ-
θερίας. Το παράδειγμα της Χίλαρι ακο-
λουθούν τώρα στο Μαξίμου... 

Γ. Ρ. 
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Τ 
ο ζήτημα της υπογρα-
φής της Συμφωνίας 
των Πρεσπών προκά-
λεσε μια νέα βαθιά δι-
χοτόμηση της ελληνι-

κής κοινωνίας, κατ’ εξοχήν ανά-
μεσα στις ελίτ και τον λαό. Διό-
τι το μεγαλύτερο μέρος της αυ-
τοαποκαλούμενης ελίτ της χώ-
ρας, κατ’ εξοχήν της πολιτικής, 
αλλά και της ακαδημαϊκής, αντι-
μετώπιζε το Μακεδονικό μόνο 
από την άποψη των διεθνών συ-
σχετισμών, της γεωπολιτικής. Σε 
αυτά τα πλαίσια θεωρούσε πως, 
παρ’ ότι οι απαιτήσεις των Σκο-
πιανών είναι παράλογες, εν τού-
τοις, επειδή η Ελλάδα δεν μπορεί 
να σπαταλά «πολύτιμο διπλωμα-
τικό δυναμικό» σε ένα τέτοιο ζή-
τημα, θα πρέπει, έστω και με κά-
ποιες αβαρίες και υποχωρήσεις, 
να κλείσουμε το ζήτημ ώστε να 
επικεντρωθούμε σε άλλα ζητή-
ματα και κινδύνους. Μάλιστα, 
για όσους προέρχονται από την 
αριστερά, αυτό το σκεπτικό ενι-
σχύεται με τη θετική προκατάλη-
ψη υπέρ των «Σλαβομακεδόνων 
αδελφών»1, που οδηγεί τα πε-
ρισσότερα τμήματα της αριστε-
ρόστροφης ελίτ σε μια περιφρο-
νητική αντιμετώπιση του «βου-
κεφαλισμού», δηλαδή του ενδι-
αφέροντος του ελληνικού λαού 
για την ιστορική Μακεδονία. 

Όταν κατέρρευσε η ομοσπον-
διακή Γιουγκοσλαβία και η «Ομό-
σπονδη Δημοκρατία της Μακε-
δονίας» διεκδίκησε τη μετατρο-
πή της σε ανεξάρτητο κράτος, 
ήταν ακόμα δυνατός ένας συμ-
βιβασμός, λαμβάνοντας υπ’ όψη 
πως η Ελλάδα διεκδικούσε με 
αξιώσεις τη μετατροπή της σε 
επίκεντρο των Βαλκανίων, μετά 
την κατάρρευση του ανατολικού 
στρατοπέδου. Τότε, μια ισχυρή, 
συγκριτικά με τα βαλκανικά μεγέ-
θη της εποχής, Ελλάδα, θα μπο-
ρούσε να εντάξει την Αλβανία, 
τα Σκόπια, τη Βουλγαρία και ίσως 
και τη Σερβία και τη Ρουμανία σε 
μια ομάδα χωρών που, με επίκε-
ντρο την Ελλάδα, θα συγκροτού-

1 Βλέπε και σχετικό κείμενο του 
Ξενοφώντα Μπρουτζάκη στο Πο-
ντίκι, («Το Μακεδονικό και η 
Αριστερά έχουν μεγάλη ουρά!» 
17.3.2016 http://www.topontiki.gr/
article/163589/makedoniko-kai-i-
aristera-ehoyn-megali-oyra)

σαν έναν ευρωπαϊκό βαλκανι-
κό πόλο, ικανό να αντιμετωπίσει 
την Τουρκία. Με αυτό το σκεπτι-
κό τότε υποστήριζα τη δυνατό-
τητα ενός τέτοιου συμβιβασμού 
με τον Γκλιγκόροφ γύρω από το 
όνομα Σλαβομακεδονία. Εξάλ-
λου, τότε, τα Σκόπια και οι περισ-
σότεροι Σλάβοι των Σκοπίων δι-
εκδικούσαν τον «μακεδονισμό» 
ως καθαρά σλαβική ταυτότητα, 
ενώ δεν είχε ακόμα συγκροτηθεί 
ο αλβανικός εθνικισμός, η Αλβα-
νία ήταν στα πρόθυρα της διάλυ-
σης και το Κόσοβο αποτελούσε 
μέρος της Σερβίας, επομένως η 
«Σλαβομακεδονία» ήταν εφικτή 
ως λύση.

Όμως, ήδη, ο ελληνικός λαός 
και εμβληματικές μορφές του πο-
λιτικού και πνευματικού κόσμου 
της Ελλάδας, όπως ο Οδυσσέ-
ας Ελύτης ή ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής, αρνούνταν να εμπλα-
κούν σε οποιαδήποτε διαπραγ-
μάτευση, εάν στο όνομα του κρά-
τους των Σκοπίων υπήρχε αναφο-
ρά στη λέξη Μακεδονία, η οποία 
είναι συνδεδεμένη στενά με την 
ελληνική διαχρονία. Εξάλλου, η 
πρώτη πρόκληση προς την ιστο-
ρική διάσταση του ζητήματος 
είχε έλθει από την ίδια την ΠΓΔΜ, 
με την υιοθέτηση του αστεριού 
της Βεργίνας ως συμβόλου της 
σημαίας του κράτους.

Έκτοτε όμως κύλησε πολύ 
νερό στο αυλάκι. Κατ’ αρχάς, το 
βαλκανικό όνειρο της Ελλάδας 
κατέρρευσε πριν καν σχηματι-
στεί και πριν καν οι δυτικόστρο-
φες ελληνικές ελίτ το διατυπώ-
σουν! Μέσα σε είκοσι πέντε χρό-
νια η Ελλάδα κατέβηκε πολλά 
σκαλοπάτια στην κλίμακα ισχύος 
και κύρους, με αποκορύφωμα τη 
διάλυση της οικονομικής βαλκα-
νικής της παρουσίας, την οποία 

τόσο διακαώς επιθυμούσαν και 
επιδίωκαν οι Γερμανοί. Η Αλβα-
νία και ο αλβανικός εθνικισμός 
απεδείχθη ο μεγάλος κερδισμέ-
νος της εικοσιπενταετίας πού πέ-
ρασε. Εξόντωσε σε μεγάλο βαθ-
μό την ελληνική εθνική μειονότη-
τα της Βορείου Ηπείρου, εξεδίω-
ξε τους Σέρβους από το Κόσοβο 
και προχωρά στην ενσωμάτωση 
του Κοσόβου στο αλβανικό κρά-
τος, ανεδείχθη σε ισχυρό παρά-
γοντα στο εσωτερικό των Σκοπί-
ων ενώ έγινε κράτος-πελάτης του 
νεοθωμανισμού και εχθρός της 
Ελλάδας. 

Αλλά και οι εξελίξεις στα Σκό-
πια υπήρξαν εξόχως αρνητικές. 
Κατ’ αρχάς, για να διατηρήσει την 
ύπαρξή του, αυτό το εύθραυστο 
μόρφωμα ανήγαγε τον μακεδο-
νισμό στην κυρίαρχη αν όχι απο-
κλειστική ιδεολογική του αναφο-
ρά. Και η εντεινόμενη διαμάχη με 
τους Αλβανούς και τους Βουλγά-
ρους δεν λειτούργησε κατευνα-
στικά, αλλά συνέβη το αντίθετο. 
Για να εντάξουν τους πρώτους 
στον μακεδονισμό και να διαφο-
ριστούν από τους σλάβους Βουλ-
γάρους, έπαψαν πλέον να ανα-
φέρονται στον σλαβικό χαρακτή-
ρα των «Μακεδόνων», αλλά προ-
σανατολίστηκαν προς την αρχαία 
Μακεδονία. Έτσι και οι Αλβα-
νοί των Σκοπίων, ως «γηγενείς», 
μπορούν να αναγορευθούν και 
αυτοί σε απογόνους του Αλεξάν-
δρου! Η αναφορά στην ιστορική 
Μακεδονία έγινε λόγος ύπαρ-
ξης του διχασμένου κράτους 
των Σκοπίων. Η αναφορά λοιπόν 
στους αρχαίους Μακεδόνες ενέ-
χει χαρακτήρα θεμελιώδους και 
ενοποιητικού μύθου, γι’ αυτό 
και είναι απαραίτητη. Και εάν οι 
Σλάβοι των Σκοπίων δεν είχαν κα-
νένα πρόβλημα να υποκλέψουν 
την αρχαία μακεδονική ταυτότη-
τα, γιατί άραγε να έχουν οι Αλβα-
νοί, οι οποίοι μάλιστα, ως απόγο-
νοι των αρχαίων Ιλλυριών, όπως 
ισχυρίζονται, είναι αρχαιότεροι 
από τους Σλάβους στην περιοχή;! 

Γι’ αυτό και τα αγάλματα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν αποτε-
λούν απλώς ένα ανώδυνο «σκο-
πιανό κιτς», αλλά θεμελιώδες 
«επιχείρημα» ύπαρξης του σκο-
πιανού μορφώματος. Και η «Βό-
ρεια Μακεδονία» θα έχει κάθε 
λόγο στο μέλλον να διεκδικεί την 
«απελευθέρωση» της αλύτρωτης 
«νότιας Μακεδονίας». Όταν λοι-

πόν θα έχει λήξει η διαδικασία 
της εισόδου στο ΝΑΤΟ, τα Σκόπια 
θα επανέλθουν πλησίστια στον... 
Μέγα Αλέξανδρο, γιατί μόνο έτσι 
θα μπορούν να συντηρηθούν ως 
κράτος!

Με το πέρασμα των χρόνων, 
λοιπόν, εξανεμίστηκαν οι δυνα-
τότητες να εξευρεθεί οποιαδήπο-
τε συναινετική λύση, η οποία να 
περιλαμβάνει το συνθετικό Μα-
κεδονία, διότι η διαμάχη έχει με-
ταφερθεί στον ιστορικό σκληρό 
πυρήνα της ύπαρξής μας. Η Ελ-
λάδα, μια χώρα που πλέον κρα-
τιέται σχεδόν αποκλειστικά από 
την ιστορία και τον πολιτισμό της, 
είναι υποχρεωμένη να τον περι-
φρουρήσει ως κόρη οφθαλμού, 
για να επιχειρήσει οποιαδήποτε 
ύστατη ανάκαμψη. 

Γι’ αυτό και εκ του αντιθέ-
του ο εγχώριος εθνομηδενισμός 
έχει ως διακηρυγμένο στόχο και 
επί δεκαετίες προσπαθεί λυσσα-
λέα να αποσυνδέσει τους Έλλη-
νες από την ιστορία, τη γλώσσα 
και την πολιτισμική τους διαχρο-
νία. Γι’ αυτό και οι εθνομηδενι-
στές, όταν ανέβηκαν στην εξου-
σία, ανέλαβαν αυτοί από τις ξέ-
νες πρεσβείες και τα ιδρύματα 
τύπου Σόρος το έργο της εκχώρη-
σης της ιστορίας της Μακεδονί-
ας. Γι’ αυτό και προσπάθησαν να 
εξαφανίσουν ει δυνατόν το μνη-
μείο της Αμφίπολης από το προ-
σκήνιο, γι’ αυτό και σαμποτάρι-
σαν στην πραγματικότητα την 
προσπάθεια της επιστροφής των 
Ελγινείων στην Ελλάδα, που είχε 
πάρει μια διεθνή και συστημι-
κή διάσταση με την εμπλοκή του 
Κλούνεϊ και της Αλαμουντίν.

Οι Έλληνες πρέπει να χάσουν 
οριστικά κάθε στοιχείο που τους 

συνδέει με τη μεγάλη τους παρά-
δοση και να αποδεχτούν τη θέση 
τους ως ένα θλιβερό βαλκανικό 
προτεκτοράτο της Δύσης και της 
νεοθωμανικής Τουρκίας, στα ίδια 
επίπεδα με τα Σκόπια ή την Αλ-
βανία. Οι Έλληνες πρέπει να χά-
σουν αυτό που οι εθνομηδενι-
στές αποκαλούν «μεγαλοϊδεατι-
σμό» τους και να γίνουν οριστι-
κά «ρεαλιστές», δηλαδή πειθή-
νια ανδράποδα.

Γι’ αυτό και το μάτι του λαού 
βλέπει σωστά, όταν προτάσσει 
την ελληνικότητα της Μακεδο-
νίας ως το κεντρικό διακύβευμα 
της τρέχουσας αντιπαράθεσης 
και επιμένει πως δεν μπορεί να 
γίνει καμία υποχώρηση σήμερα. 
Όταν είσαι αδύναμος και υποχω-
ρείς είναι βέβαιο πως θα χάσεις 
κατά κράτος, ακόμα και από τον 
πιο αδύνατο από σένα.

Εντέλει, μέσα από τη μεγάλη 
λαϊκή πατριωτική κινητοποίηση, 
οδηγείται στο τέλος της η σαρα-
ντάχρονη μεταπολιτευτική ιδεο-
λογική ηγεμονία της «αντιεθνικι-
στικής» αρχικώς και εθνομηδενι-
στικής στη συνέχεια αριστεράς. 
Έχει αρχίσει η μεγάλη πορεία 
προς την επανεθνικοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας – μόνη ελ-
πίδα για μία πιθανή πατριωτική 
ανάκαμψη του ελληνισμού. Πρό-
κειται για τη «μητέρα των μα-
χών». Είτε τα επόμενα χρόνια θα 
ολοκληρώσουμε το ανολοκλή-
ρωτο ’21, είτε θα μεταβληθούμε 
σε ιστορική ανάμνηση. Οι χιλιά-
δες των μαθητών που ξεχύθηκαν 
στους δρόμους με τις ελληνικές 
σημαίες αποτελούν την απόδειξη 
και την ελπίδα πως αυτή η μάχη 
μπορεί να κερδηθεί.   

Οι ψευδοελίτ και ο λαός
H νέα βαθιά διχοτόμηση της ελληνικής κοινωνίας

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 
Μέσα από τη μεγάλη 

λαϊκή πατριωτική κι-

νητοποίηση, έχει αρ-

χίσει η μεγάλη πορεία 

προς την επανεθνικο-

ποίηση της ελληνικής 

κοινωνίας – μόνη ελ-

πίδα για μία πιθανή 

πατριωτική ανάκαμ-

ψη του ελληνισμού.
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Η συνάντηση θα πραγματο-
ποιηθεί ύστερα από πρό-
σκληση που είχε απευθύνει 
στον Τσίπρα ο Ερντογάν τον 

περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη συνάντη-
σή τους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
στη Νέα Υόρκη. Ο Τσίπρας προσπάθησε 
να την αποφύγει, αναλογιζόμενος ότι οι 
συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας στο Αι-
γαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ δεν την ευ-
νοούν. Φοβάται ένα ανάλογο κάζο με την 
επίσκεψη Ερντογάν τον Δεκέμβριο του 
2017 στην Αθήνα και μάλιστα με χειρότε-
ρους όρους, αφού θα παίξει στο γήπεδο 
του «σουλτάνου». 

Γι’ αυτόν το λόγο έβαλε, μέσα στον Δε-
κέμβριο, τον αναπληρωτή υπουργό Άμυ-
νας, Π. Ρήγα, να δηλώσει πως: «Η επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία θα 
γίνει όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συν-
θήκες», αλλά και τον Κατρούγκαλο: «Η 
επίσκεψη του πρωθυπουργού θα πραγ-
ματοποιηθεί εφόσον υπάρχουν οι όροι να 
αποδώσει, εφόσον, δηλαδή, υπάρχουν οι 
όροι να προωθήσει περαιτέρω τις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις». Ουσιαστικά ο Τσί-
πρας ζητούσε για ένα διάστημα να μει-
ωθεί η τουρκική προκλητικότητα για να 
μπορεί να επισκεφτεί την Άγκυρα, ώστε 
να μην εμφανιστεί ότι πηγαίνει με το πι-
στόλι στον κρόταφο. 

Η σπουδή του να πάει μόλις δέκα μέ-
ρες μετά την κύρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών και χωρίς η τουρκική πλευρά να 
κάνει το ελάχιστο βήμα πίσω, να χαλαρώ-
σει για κάποιες μέρες την πίεση στο Αι-
γαίο, οφείλεται στην πίεση των Αμερικα-
νών. Ο Τραμπ, μέσα στην αλλοπρόσαλ-
λη πολιτική του, επείγεται τώρα να πάρει 
από την αγκαλιά της Ρωσίας τον Ερντο-
γάν. Έτσι, πριν μερικές εβδομάδες έφτα-
σε να πει ότι θα αποσύρει τις αμερικανι-
κές δυνάμεις από τη Συρία και θα αφή-
σει τους Κούρδους της Βόρειας Συρίας 
έρμαιο στις ορέξεις του Ερντογάν. Χρειά-
στηκε όλη η πίεση του βαθέως αμερικα-
νικού κατεστημένου και η παραίτηση του 
υπουργού Άμυνας Μάτις για να οπισθο-
χωρήσει ελαφρώς ο Τραμπ και να μετα-
φέρει για αργότερα την αποχώρηση των 
αμερικανικών δυνάμεων. 

Τις τελευταίες μέρες ο Τραμπ προσφέ-
ρει ένα δεύτερο δώρο στον Ερντογάν, τη 
δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» που 
θα εκτείνεται στην ίδια περιοχή, την κουρ-
δοκρατούμενη Β. Συρία, και θα ελέγχεται 
από κοινού από Τούρκους και Αμερικα-

νούς. Οι Τούρκοι θα ελέγχουν μια χερσαία 
έκταση περίπου ίση με εκείνη του Λιβά-
νου και οι Αμερικανοί θα έχουν την αερο-
πορική κάλυψη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, που ο Αμερικα-
νός πρόεδρος τα δίνει όλα προκειμένου 
να τραβήξει και πάλι τον Ερντογάν στο δυ-
τικό στρατόπεδο, εντάσσεται και το επι-
κείμενο ταξίδι του Τσίπρα στην Τουρκία. 
Τα μηνύματα που στέλνουν οι Αμερικανοί 
στην ελληνική κυβέρνηση είναι ότι, σε εν-
δεχόμενη σύγκρουση Ελλάδας – Τουρκίας 
θα κρατήσουν στάση ουδετερότητας, για 
να μη χάσουν την Τουρκία, και ότι η Ελλά-
δα είναι μόνη της. Με βάση αυτό έγιναν 
και οι περίφημες δηλώσεις Αποστολάκη 
περί ισοπέδωσης της βραχονησίδας που 
θα πατήσουν οι Τούρκοι. 

Αλλά αν η πολιτική ηγεσία αντιλαμβα-
νόταν ότι η Ελλάδα είναι μόνη της, απέ-
ναντι στην αναθεωρητική Τουρκία, σίγου-
ρα δεν θα έπρεπε να πραγματοποιήσει 
μια τέτοια επίσκεψη, με το πεδίο να είναι 
ναρκοθετημένο από τους Τούρκους. Όπως 
αποδείχτηκε, η Τουρκία πολύ ευχαριστή-
θηκε από την κύρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών από την ελληνική Βουλή και ήδη 

κάλεσε τον ΥΠΕΞ των Σκοπίων, Δημητρώφ, 
στην Άγκυρα, να τον συγχαρεί, διότι σε λί-
γες μέρες θα βρίσκονται μαζί στο ΝΑΤΟ. 
Η Αλβανία από την άλλη πάγωσε τις δια-
δικασίες οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Ελ-
λάδα, μετά από συμφωνία με την Τουρ-
κία. Βλέπουμε ότι το παραμύθι Κοτζιά, 
«να κλείσουμε το βόρειο μέτωπο για να 
ασχοληθούμε αποκλειστικά με την Τουρ-
κία», έχει την αντίστροφη λειτουργία. Το 
βόρειο μέτωπο θα χρησιμοποιηθεί με επι-
δεξιότητα από την Τουρκία για να πιεστεί 
η Ελλάδα στο Κυπριακό, το Αιγαίο και τη 
Θράκη. 

Δεν είναι τυχαίο ότι, η πρώτη ερώτη-
ση που έγινε στον Τσίπρα μετά τις δηλώ-
σεις του για την κύρωση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, ήταν αν τώρα που έκλει-
σε το Σκοπιανό ήρθε η ώρα για την επί-
λυση του Κυπριακού. Οι Αμερικανοί πά-
τρονές του, φτάνουν να γράφουν σε δη-
μόσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Για 
την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής 
της Ελλάδας στην ενίσχυση της περιφε-
ρειακής και παγκόσμιας ασφάλειας, για 
την προστασία της αμερικανικής πατρί-
δας και των συμφερόντων της». Η ελληνι-
κή κυβέρνηση πρέπει να μεριμνά για την 
προστασία της αμερικανικής πατρίδας και 
ο Τσίπρας είναι υποχρεωμένος να πάει να 
κάνει τα χατίρια του Ερντογάν για να εξευ-
μενιστεί η Τουρκία! 

Είναι καθαρό πια ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών αποτελεί το πρώτο βήμα για 
επίλυση με μειοδοτικό τρόπο όλων των 
εθνικών θεμάτων της Ελλάδας. Στο που-
λόβερ που μας υφαίνουν Τούρκοι, Αμε-
ρικανοί, Γερμανοί κ.λπ., η Συμφωνία των 
Πρεσπών είναι το πρώτο μανίκι και αυτό 
οφειλεί να ξηλωθεί πρώτο: Να ακυρωθεί 
η Συμφωνία των Πρεσπών.

Η επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία
δεν προμηνύει τίποτα καλό

Του Γιάννη Ξένου

Η νέα απάτη 
του Τσίπρα

Του Aνδρέα Ανδριόπουλου

Σ 
κέφτομαι την νέα παπάτζα* του 
πρωθυπουργού μας για την 
αύξηση του κατώτατου μισθού. 
Η αύξηση του κατώτατου μι-

σθού από 1ης Φεβρουαρίου στα 650 από 
586,08 ευρώ που είναι σήμερα (και που 
στους νέους έως 25 χρόνων θα είναι στα 
650 από 510.95, δηλαδή  ο υποκατώτα-
τος, που καταργείται), δεν είναι ένα χρημα-
τικό ποσόν που δίνει η κυβέρνηση, βγάζο-
ντας από τα ταμεία της, του δημοσίου, δη-
λαδή, γιατί κάπου «βρήκε χρήματα»!

Η κυβέρνηση απλώς νομοθετεί, για να 
δώσει αυτά τα χρήματα ο εργοδότης. Φυ-
σικά, χωρίς να παίρνει υπόψη (η κυβέρ-
νηση) την πραγματικότητα της αγοράς: 
βρέθηκε δηλαδή πως η αγορά έχει τέτοια 
ανάπτυξη που μπορεί η μικρή, η μεσαία 
επιχείρηση, να βρει αυτά τα χρήματα;

Πέραν των αναλύσεων που λένε ότι η 
αύξηση αυτή θα εξανεμιστεί από:

– Τη μείωση αφορολόγητου που η 
ίδια η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει για 
το 2020, ενώ το ΔΝΤ πιέζει να πραγματο-
ποιηθεί νωρίτερα. (Το οποίο ούτως ή άλ-
λως θα σκάσει στα χέρια νέας κυβέρνη-
σης).

– Από τη φορολόγηση του 22%.
– Από αύξηση ασφαλιστικών εισφο-

ρών εργαζομένων –μη μισθωτών– οι 
οποίες καθορίζονται με βάση το μισθό.

Πέραν όλων αυτών, το ουσιαστικό, για 
μένα, είναι ότι η αγορά, η οποία βρίσκε-
ται σε πολύ άσχημη κατάσταση, θα ρυθ-
μίσει μόνη της την αύξηση του κατώτατου 
μισθού.

Φοβάμαι ότι αυτό θα συμβεί:
–  Με απολύσεις.
–  Με μείωση προσλήψεων.
–  Με μετατροπή εργαζομένων ή προ-

σλαμβανόμενων σε μερικής απασχόλη-
σης (έστω και αν οι αποδοχές και εκεί κα-
θορίζονται από τον κατώτατο, αλλά πιο 
εύκολα μπορεί ο εργοδότης να καθορίσει 
εκεί τα πράγματα).

–Το χειρότερο: περαιτέρω αύξηση της 
μαύρης εργασίας....

Όπως και να σημειωθεί αύξηση 
ανεργίας, αύξηση μερικής απασχόλησης, 
χειρότερες συνθήκες εργασίας....

* Εκ του «παπατζής»: ο πλανόδιος που εξα-
σκεί παίγνιο απατεώνων/ μεταφορικά: απα-
τεώνας, αγύρτης, λαμόγιο, αφερέγγυος.

η επίσκεψη τσίπρα στην τουρκία, μετά από μπρος και πίσω μηνών, έκλεισε για την επόμενη τρίτη, 7 Φεβρουαρίου. 

Μονοήμερη και όχι τριήμερη, όπως την παρουσίαζε στις αρχές Ιανουαρίου το Μαξίμου, ενδεικτικό ότι γίνεται για να 

γίνεται, περισσότερο γιατί το θέλει ο «σουλτάνος» Ερντογάν και οι Αμερικανοί. Πάει να τα ακούσει από τον Ερντο-

γάν και να γυρίσει με την ουρά στα σκέλια... 

“ 
Το βόρειο μέτωπο θα 

χρησιμοποιηθεί με 

επιδεξιότητα από την 

Τουρκία για να πιεστεί η 

Ελλάδα στο Κυπριακό, το 

Αιγαίο και τη Θράκη. 
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Σ 

αν απειλή ακού-
στηκαν οι τελευ-
ταίες δηλώσεις 
του αναπληρωτή 
υπουργού Εξωτε-

ρικών, Γιώργου Κατρούγκα-
λου, σε σχέση με το Κυπριακό. 
Μιλώντας στον κυπριακό ραδιο-
σταθμό «Άστρα», είπε ότι, «τώρα 
μπορούν να αξιοποιηθούν όλες 
οι δυνάμεις προς αυτή την κα-
τεύθυνση», δηλαδή προς τη 
λύση του Κυπριακού, εννοώ-
ντας, προφανώς, ότι μετά τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, η διπλω-
ματία της Ελλάδας θα ασχοληθεί 
με το ημικατεχόμενο νησί.

Σαν απειλή, όχι γιατί δεν πρέ-
πει οι ελλαδικές κυβερνήσεις να 
ασχολούνται με την επίλυση του 
Κυπριακού, αλλά γιατί ό,τι συζη-
τείται έως τώρα είναι στη λογική 
τέτοιων συμφωνιών, σαν αυτή 
που πέρασε με αλαλαγμούς και 
αλισβερίσια από τη βουλή των 
Ελλήνων και «έκλεισε» με τρόμο 
το Μακεδονικό.

Στο διά ταύτα, το Κυπρια-
κό βιώνει μια περίεργη και πι-
θανώς καινούργια φάση. Με τις 
φήμες της λύσης δύο κρατών να 
αυξάνονται, οι διαπραγματεύ-
σεις βρίσκονται σε εμπλοκή από 
τον Ιούλιο του 2017. Και κανείς 
δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα 
συμβεί μετά τις τοπικές εκλο-
γές της Τουρκίας τον Μάρτιο, ή 
μετά τις ευρωεκλογές του Μα-
ΐου. Προς το παρόν, ο πόλεμος 
δηλώσεων καλά κρατεί και επι-
βεβαιώνει την αβεβαιότητα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η 
θέση του Προέδρου Αναστα-
σιάδη καθίσταται εξαιρετικά δύ-
σκολη. Η ενδοτική πολιτική, της 
οποίας ο ίδιος ηγεμόνευσε από 
το 2004, εξερράγη στο Κραν 
Μοντανά. Μετά από μήνες προ-
σπαθειών με τον κατοχικό ηγέτη 
Μουσταφά Ακιντζί, απεδείχθη 
ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να 
αφήσει τους Τουρκοκύπριους 
και τους Ελληνοκύπριους να κά-
νουν, έστω, μια κακή λύση. 

Από τότε, από τις 8 Ιουλί-
ου 2017 μέχρι και σήμερα, αι-
ωρούνται διάφορες φήμες περί 
απόψεων του Αναστασιάδη για 
δύο κράτη, ή συνομοσπονδίας 
ή χαλαρής ομοσπονδίας. Στην 
πραγματικότητα, όσα συζητού-
νται –και όσα οικειοποιείται το 

ΑΚΕΛ για να βαφτίσει τον μέ-
χρι πρότινος σύμμαχό του Ανα-
στασιάδη «διχοτομιστή»– δεν δι-
αφέρουν από όσα συζητούνταν 
πριν το Κραν Μοντανά.

Εν ολίγοις, η «χαλαρή ομο-
σπονδία», την οποία όντως πρό-
τεινε ο Αναστασιάδης στον Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, είναι 
αυτό που φαινόταν να γίνεται με 
τη Διζωνική-Δικοινοτική Ομο-
σπονδία. Με τα δύο συνιστώντα 
κρατίδια, με τις υπερεξουσίες 
στους Τουρκοκύπριους, με την 
«πολιτική ισότητα» και εσχάτως 
με τις εγγυήσεις της Τουρκίας, 
που απέρριψε εντέχνως το «μη-
δέν εγγυήσεις, μηδέν στρατός», 
του τέως ΥΠΕΞ Νίκου Κοτζιά.

Και μέσα σε όλα αυτά, ο Ερ-
ντογάν και ο Τσαβούσογλου, 
«μάνες» στην πολεμική ρητορι-
κή, άρχισαν να σκέφτονται την 
επόμενη μέρα στο κατοχικό κα-
θεστώς, στο ψευδοκράτος. Γέν-
νησαν, λοιπόν, έναν νεοφανή 
αστέρα, τον Κουντρέτ Οζερ-
σάι, λεγόμενο «υπουργό Εξωτε-

ρικών», ο οποίος εκτός απροό-
πτου θα διαδεχθεί τον Μουστα-
φά Ακιντζί. Και αυτό έχει τη ση-
μασία του, καθώς ο Ακιντζί μπο-
ρούσε να αποδεχθεί οτιδήποτε 
κατέβαζε ο νους του Ερντογάν, 
αλλά λόγω πρότερου (διαλλακτι-
κού) βίου δεν θα μπορούσε να 
εξηγήσει άλλες λύσεις πέραν της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-
σπονδίας, όπως τα δύο κράτη ή 
τη συνομοσπονδία, που εξετάζει 
εδώ και καιρό η Άγκυρα.

Η κατάσταση δε στην περιο-
χή, η ανυπαρξία σχεδίου Β΄ από 
την κυπριακή κυβέρνηση και, 
φυσικά, η απουσία της Αθήνας, 
προσφέρουν άπλετο χώρο και 
χρόνο στον Ερντογάν να σχεδιά-
σει τα επόμενα βήματά του. Δη-
μιουργεί γκρίζες ζώνες εντός 
της χερσαίας νεκρής ζώνης στην 
επαρχία Λευκωσίας, αρχίζει γε-
ωτρήσεις ανοικτά της Αλάνιας, 
στέλνει το ερευνητικό Μπαρ-
μπαρός ανοικτά της Λεμεσού 
και, όπως συμβαίνει όλα αυτά 
τα χρόνια, θα στείλει τον Ακιντζί 
στην τράπεζα των διαπραγμα-
τεύσεων όποτε θέλει αυτός.

Και σαν να μη συμβαίνει τί-
ποτα, τα τρία μεγάλα κόμματα 
της Κύπρου, ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και 
ΔΗΚΟ, επαναβεβαιώνουν ότι 
στηρίζουν τη Διζωνική Δικοι-
νοτική Ομοσπονδία, μήπως και 
θεωρήσει το θηρίο ότι στηρίζουν 
κάτι άλλο. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, 
όλοι βρισκόμαστε στο τραπέζι 
του Ταγίπ Ερντογάν και αναπαυ-
όμαστε στις πιατέλες του. Και το 
ερώτημα είναι τι θα φάει πρώ-
τα: Τη λύση, το φυσικό αέριο, τις 
περιουσίες των Ελληνοκυπρίων, 
τη νεκρή ζώνη, την ΑΟΖ, ή όλα 
μαζί; 

Μετά τη Μακεδονία η Κύπρος;
η συμφωνία των Πρεσπών ανησυχεί τον κυπριακό ελληνισμό

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

“ 
Η κατάσταση στην 
περιοχή, η ανυπαρ-
ξία σχεδίου Β΄ από 
την κυπριακή κυ-
βέρνηση και, φυσι-
κά, η απουσία της 
Αθήνας, προσφέ-
ρουν άπλετο χώρο 
και χρόνο στον Ερ-
ντογάν να σχεδιά-
σει τα επόμενα βή-
ματά του. 

Σ 
ε μια οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση, η επέτειος φο-
νικής εκδήλωσης του επε-
κτατισμού γειτονικής χώ-

ρας θα αποτελούσε μια στιγμή αυ-
τογνωσίας και συνειδητοποίησης 
του αντιστασιακού πατριωτικού κα-
θήκοντος. Όχι όμως στην Ελλάδα, 
που η παρακμή του πολιτικού βίου 
και των ηθών της, έχει μεταβά-
λει την επέτειο των Ιμίων σε μείζο-
να εκδήλωση του εμφυλιακού συν-
δρόμου! Η ευθύνη εδώ ανήκει απο-
κλειστικά σε μερίδες της αριστε-
ράς, που ήδη από εκείνες τις τραγι-
κές ημέρες του 1996, θεώρησαν το 
συμβάν ως μια εξαιρετική ευκαιρία 
για να προωθήσουν το ψευδοδιε-
θνιστικό τους μήνυμα: Ότι ο χαμός 
του ελικοπτέρου και του πληρώμα-
τός του, εκείνη την νύχτα όπου η 
ελληνική κυβέρνηση οικειοθελώς 
αποδέχθηκε την σχετικοποίηση της 
εδαφικής της ακεραιότητας (ευχα-
ριστώντας τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες για την παρέμβαση που «τακτο-
ποίησε» τον τουρκικό τσαμπουκά), 
δεν ήταν δολοφονία που διέπραξε 
το τουρκικό φασιστικό και ιμπερια-
λιστικό καθεστώς, αλλά μια τραγω-
δία του ελληνικού μιλιταρισμού(!). 
Τα ίδια, βέβαια, θα επαναλάβουν 
στην περίπτωση των Τάσου Ισαάκ 
Σολωμού Σολωμού, μερικούς μήνες 
αργότερα.

Επρόκειτο για καθαρή πολιτική 
σχιζοφρένεια, που προπορεύεται 
από μια υπερκαπιταλιστική τάση 
αρνησιπατρίας: Το 1996, με τον Ση-
μίτη πρωθυπουργό, που εξέφρα-
σε καθαρότερα, συστηματικότε-
ρα και σοβαρότερα από οποιονδή-
ποτε άλλον αυτήν την τάση, η ταύ-
τιση με την εξουσία, ήταν αυτονό-
ητη για την συντριπτική πλειοψη-
φία της αριστεράς και του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου, τότε. Γι’ αυτό 
και οι μερίδες του έδρασαν ιδεολο-
γικά (αλλά και «κινηματικά», με δι-
άφορες παρεμβάσεις που σήμερα 
θα ζήλευε ο μηχανισμός ταγμάτων 
εφόδου της Χρυσής Αυγής) για να 
καταστείλουν κάθε κινητοποίηση 
και διαμαρτυρία που προέρχονταν 
από το δημοκρατικό χώρο. Το γιατί 
έπρεπε να συμβεί αυτό, εξηγούσαν 
τότε από κοινού ο Ιός της Κυριακής, 
από την Ελευθεροτυπία, και ο Ρι-
χάρδος Σωμερίτης από τα ΝΕΑ. Ο 
δημοκρατικός πατριωτισμός πρέπει 
να πάψει, ώστε να ταυτιστεί η υπε-
ράσπιση της εθνικής ακεραιότητας 

και ανεξαρτησίας με την άκρα δεξιά 
και την Χρυσή Αυγή.

Έπειτα από όλα αυτά, δεν είναι 
τυχαίο που η Χρυσή Αυγή έχει κα-
ταφέρει να προσεταιριστεί την επέ-
τειο των Ιμίων, και να την μεταβά-
λει από ημέρα αντιστασιακής μνή-
μης σε κομματική φιέστα: Οργα-
νώνοντας «λαμπαδηδοφορία» την 
30η Ιανουαρίου, χρησιμοποιώντας 
την επέτειο των Ιμίων για να ανα-
βιώσουν ένα έθιμο του «εθνικο-
σοσιαλισμού» που γιόρταζε την 
ίδια μέρα με αντίστοιχης αισθητι-
κής εκδηλώσεις την άνοδο του Χίτ-
λερ στην εξουσία. Την ίδια στιγμή 
οι «απέναντι» οργανώνουν κινητο-
ποιήσεις εναντίον του φασισμού. 
Όχι του τουρκικού φασισμού, που 
πλέον λειτουργεί καραμπινάτος και 
απροκάλυπτος, αλλά του…  «ελλη-
νικού». Συνεχίζοντας την εξωφρε-
νική, εθελόδουλη θεωρία του «για 
τον ιμπεριαλισμό του θύτη φταίει 
το θύμα».

Η συνταγή που παράγεται, 
όμως, είναι πλέον εκρηκτική: Ο νε-
οθωμανισμός έχει παροξύνει στο 
έπακρο τις επεκτατικές βλέψεις της 
Τουρκίας προς δυσμάς, στην Ελ-
λάδα, και ολόκληρα τα Βαλκάνια. 
Εδώ, ο πολιτικός κόσμος της μετα-
πολίτευσης (και του… μετεμφυλια-
κού κράτους) παίζουν τις «εμφύλι-
ες κουμπάρες»: Και να μην υπήρ-
χαν όλοι αυτοί, ο Ερντογάν θα ήθε-
λε να τους εφεύρει, αφού δουλεύ-
ουν υποδειγματικά γι’ αυτόν.

Και τοποθετούνται απέναντι 
στην υπόλοιπη χώρα και κοινω-
νία, που από την επέτειο των Ιμίων 
έχει άλλη ανάγκη: Να θυμάται, που 
μπορεί να οδηγήσει ο θανάσιμος 
συνδυασμός του γειτονικού επε-
κτατισμού, και της εθελοδουλείας 
των εγχώριων αρχουσών τάξεων. 
Να ακονίζει τα αντιστασιακά του 
αντανακλαστικά· να συνειδητοποι-
ήσει την θέση του ως βαλλόμενου 
και απειλούμενου από μια επιθετι-
κότητα που αποτελεί μαύρη τρύπα 
στην ιστορία των Βαλκανίων και της 
Ανατολικής Μεσογείου· να αντιλη-
φθεί την κοινότητα συμφερόντων 
που διατηρεί με όλους τους λαούς-
θύματα αυτού του δυνάστη, από 
την Σερβία, μέχρι την Αρμενία και 
το μαχόμενο Κουρδιστάν της Συρί-
ας. Να μεταβάλει εν τέλει την 30η 
Ιανουαρίου σε ημέρα κινητοποίη-
σης ενός παλλαϊκού, δημοκρατικού 
πατριωτικού κινήματος.

Για τα Ίμια
Με αφορμή την επέτειο των Ιμίων αναδημοσιεύουμε 
ένα παλαιότερο σχόλιο του συντάκτη μας Γιώργου Ρακκά
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ήμερα, μια ισχνή κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία κάνει 
νόμο του κράτους την παρα-
χώρηση μακεδονικής ονομα-
σίας, μακεδονικής γλώσσας 

και μακεδονικής ταυτότητας στους σλα-
βομακεδόνες των Σκοπίων. Ενάντια στην 
ιστορική αλήθεια, στα πιστεύω και στην 
επιθυμία της συντριπτικής πλειονότητας 
των Ελλήνων πολιτών. Και το ερώτημα εί-
ναι: Πώς θα πολεμήσουν οι Έλληνες αυτήν 
την προδοτική παραχώρηση από σήμερα;

Η απάντηση είναι τόσο απλή όσο και 
δύσκολη. Γιατί οι Έλληνες, μέσα και έξω 
από τη χώρα, που προσβάλλονται βάναυ-
σα από την απόφαση των προθύμων της 
Βουλής, έχουν πλέον μόνοι στα χέρια τους 
αυτόν τον αγώνα. Μόνοι, γιατί τα κόμμα-
τα της Βουλής, μετά τη σημερινή ψηφο-
φορία, θα αποδεχτούν τα τετελεσμένα και 
δεν πρόκειται να δώσουν καμιά ουσιαστι-
κή μάχη για το μακεδονικό ζήτημα. Αν δεν 
πιεστούν από τους πολίτες τους. Από τα 
ψηφαλάκια.

Έτσι, είναι οι Έλληνες πολίτες που κρα-
τάνε στα χέρια τους της ισχύ αυτής της 
συμφωνίας. Επειδή καμιά συμφωνία δεν 
έχει πρακτική ισχύ αν αντιτίθεται σ’ αυτήν 
ο λαός. Μετατρέπεται, αργά ή γρήγορα, 
σε απλό κουρελόχαρτο.

Τον λόγο πια τον έχουν η αποφασιστι-
κότητα των πολιτών και η εναργής πάλη 
τους για το δίκιο τους. Τίποτε δεν πρόκει-
ται να αλλάξει και τίποτε δεν πρόκειται να 
επιτευχθεί αν οι πολίτες αισθανθούν ότι 
έχασαν και ότι τα τετελεσμένα τούς ξεπερ-
νούν.

Η Συμφωνία των Πρεσπών παράγει πα-
γκόσμια αναβάθμιση της σλαβομακεδονί-
ας και υποβάθμιση της ελληνικής Μακε-
δονίας. Σε επίπεδο ονοματολογικό, ιστορι-
κό, πολιτιστικό, γεωγραφικό, διαπροσωπι-
κό για τους κατοίκους της Μακεδονίας. Κι 
αυτό θα το ζήσουν στο πετσί τους έντονα 
και οι υπόλοιποι Έλληνες και οι Μακεδό-
νες τα χρόνια που έρχονται.

Οι λύσεις για τους Έλληνες είναι δύο 
ταυτόχρονες. Και ο πόλεμος διπλός. Η 
πρώτη λέγεται ΑΝΥΠΑΚΟΗ:

1. Να μην αποδεχτούν ποτέ στη συνεί-
δησή τους, στην κουλτούρα τους, στα δι-
δάγματα στα παιδιά τους, στην Παιδεία 
τους, στις σχέσεις τους με όσους σφετε-
ρίζονται τη Μακεδονία, αυτόν τον σφε-
τερισμό, αυτή την παραχάραξη, αυτήν τη 
συμφωνία. Γιατί οι μεγάλες ήττες γίνονται 
πρώτα μέσα μας.

2. Να μη σταματήσουν να αμφισβη-
τούν τη συμφωνία και τις προβλέψεις της 
σε επίπεδο διοικητικό. Σε δήμους, κοινό-
τητες, νομαρχιακά διαμερίσματα, περι-
φέρειες, δημόσιες υπηρεσίες, κρατικές 

και ιδιωτικές δομές. Όχι μόνο σαν στελέ-
χη όλων αυτών των υπηρεσιών. Αλλά, και 
ως υπάλληλοι και εξυπηρετούμενοι πολί-
τες. Επειδή, αμέσως μετά τη συμφωνία θα 
ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια οι εγκύκλι-
οι και οι αναπροσαρμογές σε νόμους, δια-
τάγματα, προβλέψεις, συμφωνίες, έγγρα-
φα, διατυπώσεις.

Η δεύτερη πλευρά της μάχης λέγεται 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ:

1. Να πυκνώσουν τις τάξεις των οργα-
νώσεων που επιμένουν να απαιτούν ΔΗ-
ΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Επειδή η διαρκής απαίτη-
ση και η συλλογή υπογραφών με στόχο το 
ένα εκατομμύριο (ήδη έχουν συγκεντρω-
θεί πάνω από 500.000 εδώ και έξω από τη 
χώρα και συνεχίζεται η συλλογή) θα είναι 
ένα τεράστιο όπλο πίεσης στις κυβερνή-
σεις, που το μόνο που υπολογίζουν είναι 
τα ψηφαλάκια.

2. Η συμφωνία, ακόμα και αν επικυρώ-
νεται από τη Βουλή, μπορεί να ανατραπεί 
ανά πάσα στιγμή αν διαπιστωθεί ότι όροι 
της παραβιάζουν το πνεύμα της ή το γράμ-
μα της, όπως η πρόβλεψη στο Μέρος 1, 
Άρθρο 1-γ, όπου στηρίζεται σε ψευδή επι-
χειρήματα για να αναγνωριστεί η μακεδο-
νική γλώσσα! Το ίδιο ισχύει για κάθε πρό-
βλεψη και αλλαγή που έκαναν ή δεν έκα-
ναν οι Σκοπιανοί ανά πάσα στιγμή πριν ξε-
κινήσουν διαπραγματεύσεις για να μπουν 
στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, στις οποίες η Ελλά-
δα έχει δικαίωμα βέτο.

3. Και επειδή το μοναδικό μέσο πίεσης 
των ελληνικών κυβερνήσεων είναι η λαϊκή 
πλειοψηφία -δηλαδή οι ψήφοι- οι πολίτες 
χρειάζεται να είναι παρόντες και ενεργοί, 
με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί ο καθέ-
νας, σε εκδηλώσεις, ομιλίες, διαδηλώσεις, 
συναντήσεις, κινήσεις και κινήματα, πολι-
τικά, ιστορικά και πολιτιστικά, που κρατά-
νε την ιστορική αλήθεια ζωντανή και απαι-
τούν με την παρουσία τους τη ματαίωση 
στην πράξη και την ακύρωση της Συμφω-
νίας των Πρεσπών.

4. Οι ίδιοι οι Έλληνες μπορούν να απε-
νεργοποιήσουν τη συμφωνία δρώντας με 
πρωτοβουλίες, σπέρνοντας τα επιχειρή-

ματα κατά της συμφωνίας και τα ψεύδη 
πάνω στα οποία πατάει, σε όλη τη χώρα, 
αλλά και στους Έλληνες και τους ξένους 
πολίτες έξω από τη χώρα.

5. Οι ίδιοι οι Έλληνες χρειάζεται να 
αποκτήσουν επαφή και να συμπολεμή-
σουν με τις πολυπληθείς μακεδονικές 
οργανώσεις της διασποράς, που κρατά-
νε εδώ και χρόνια μόνες τους τον αγώνα 
κατά του σκοπιανού εθνικισμού της δι-
ασποράς. Αλλά, και με κάθε Έλληνα έξω 
από τη χώρα, που προσβάλλεται από την 
κατάπτυστη συμφωνία.

6. Ήδη, σύλλογοι και μεμονωμένες 
προσωπικότητες έχουν στραφεί νομι-
κά κατά των προνοιών της συμφωνίας, η 
οποία παράγει καταστροφικά αποτελέ-
σματα για το ελληνικό εμπόριο και τη βι-
οτεχνία της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, νο-
μικά πρόσωπα και προσωπικότητες στοι-
χίζονται σε νομικές προσφυγές σε ελληνι-
κό και διεθνές επίπεδο κατά της συμφωνί-
ας. Οι Έλληνες πολίτες χρειάζεται να στοι-
χηθούν όσο πιο μαζικά γίνεται’ σ αυτές τις 
πρωτοβουλίες για να διεκδικήσουν το δί-
κιο της πατρίδας τους.

Απέναντι βρίσκεται όλη η διεθνής που 
κυβερνάει τον κόσμο. Και η οποία στέλ-
νει τους Νίμιτς και Μέρκελ να απειλούν με 
καταστροφές και τέρατα. Ακριβώς όπως 
έκαναν με το κατάπτυστο Σχέδιο Ανάν, 
που αποδείχτηκε χάρτινη τίγρη χάρη στην 
αποφασιστικότητα του Τάσσου Παπαδό-
πουλου. Εδώ σήμερα δεν υπάρχουν Τάσ-
σοι Παπαδόπουλοι. Το αντίθετο μάλιστα. 
Υπάρχουν φανεροί και κρυφοί οσφυοκά-
μπτες. Φανεροί και κρυφοί φοβισμένοι 
ταγοί της εξουσίας. Για μια καρέκλα.

Ο ελληνικός λαός που διαφωνεί με τη 
συμφωνία έχει να δώσει δύο μάχες: Μία 
εντός του για να μη χάσει την πίστη του 
και την αλήθεια του. Και μια εκτός του. 
Για να υπερασπιστεί έμπρακτα αυτή την 
πίστη και την αλήθεια. Ο αγώνας δεν εί-
ναι ποτέ εύκολος. Και δεν είναι ποτέ προ-
διαγεγραμμένο το αποτέλεσμα. Αλλά, και 
ποτέ καμιά νίκη δεν ήρθε χωρίς αγώνα. 
Εκεί αποδεικνύει κανείς αν πράγματι και 
πόσο αγαπάει αυτό που υπερασπίζεται.

Και τώρα ανυπακοή 
και αγώνας ανατροπής

Του Γιώργου Παπαδόπουλου-Τετράδη

Κυβέρνηση - 
Μαφία

T 
έσσερα χρόνια λειτουργούν 
σαν μαφιόζικη ομάδα με τις 
γιάπικες κουστουμάρες, τα χει-
ροποίητα παπούτσια και γεμά-

τοι ύφος. Η ομάδα μετά τις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου του 2015 και το πετυχη-
μένο κόλπο, να βάλει όλη την αντιπολί-
τευση να ψηφίσει το δικό της μνημόνιο, 
έμοιαζε αεροστεγής. Η συμμαχία Τσί-
πρα-Καμμένου φαινόταν να μη χαλάει 
με τίποτα. Επειδή όμως ο χρόνος τους 
τελειώνει, η ομάδα βρίσκεται σε απο-
δρομή. Η εκπαραθύρωση Κοτζιά τον 
προηγούμενο Οκτώβριο ήταν η αρχή 
του τέλους. Η εννιασέλιδη επιστολή πα-
ραίτησης του Κοτζιά στον Τσίπρα δεν 
δημοσιεύτηκε από κανένα εκ των δύο. 
Δεν ξέρουμε αν λέει κάτι άξιου λόγου, 
αλλά δεν έχει και σημασία, σκοπός της 
είναι να λειτουργεί ως εκβιασμός προς 
τον Τσίπρα. Κλασικά μαφιόζικα κόλπα. 
Η αποχώρηση Καμμένου από την κυ-
βέρνηση, με τον τρόπο που ο Τσίπρας 
του πήρε τους βουλευτές (διατήρηση 
υπουργικών θέσεων, ρύθμιση δανείων 
πολλών εκατοντάδων χιλ. ευρώ κ.ά.), 
κλυδώνισε την εμπιστοσύνη μεταξύ 
Τσίπρα-Καμμένου. Έκτοτε ο Καμμένος 
με κόλπα, όπως η γκαζόζα που έστει-
λε τον Φωκά να πιεί, όταν στην αρμό-
δια επιτροπή της Βουλής εγκρινόταν το 
νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον ΑΣΕΠ, 
εκβιάζει τον Τσίπρα να μη διαλύσει την 
κοινοβουλευτική του ομάδα. Με τη δή-
λωση Καμμένου ότι η κυβέρνηση δεν 
θα κάνει παρέλαση την 25η Μαρτίου, 
ουσιαστικά τους απειλεί ότι θα τινάξει 
τον Σύριζα στον αέρα, γιατί προφανώς 
γνωρίζει πολλά από την τετραετή κοινή 
τους διακυβέρνηση. Ο Βούτσης τώρα 
ψάχνει φόρμουλα να τροποποιηθεί ο 
κανονισμός της Βουλής ώστε να μη δι-
αλυθεί η ομάδα του Καμμένου. Ο εκβι-
ασμός έπιασε. 

Αλλά, ικανοποιώντας τον Καμμένο, 
το Μαξίμου αφήνει ξεκρέμαστο τον Κο-
τζιά, τον οποίο όπου βρεθεί ο Καμμέ-
νος τον λούζει με απίστευτες κατηγορί-
ες και προχθές έφτασε να πει ότι πρέπει 
να προφυλακιστεί. Ο Κοτζιάς έστειλε το 
δικό του εκβιαστικό μήνυμα στον Τσί-
πρα, ότι δεν θα έπρεπε να κάνει χατί-
ρια σε εκβιαστές. Χαρακτηρίζει τον Τσί-
πρα νεοσσό και τον εκβιάζει και αυτός 
με τη σειρά του, ότι αν συνεχίσει να κα-
λύπτει τον Καμμένο, θα χάσει αυτόν και 
τους δικούς του βουλευτές, Τόσκα και 
Γιαννιά.  Αν δεν συνέβαιναν στη δική 
μας χώρα, θα είχε χάζι να παρακολου-
θείς πώς μια κυβέρνηση-μαφία ξηλώ-
νεται και πώς διάφοροι δημοσιογράφοι 
– υπηρέτες την υπερασπίζονται. Αλλά, 
δυστυχώς, συμβαίνουν στην παρακμα-
σμένη Ελλάδα…

Γ.Ξ. 

Τον λόγο πια τον έχουν η απο-

φασιστικότητα των πολιτών 

και η εναργής πάλη τους για 

το δίκιο τους. Τίποτε δεν πρό-

κειται να αλλάξει και τίποτε 

δεν πρόκειται να επιτευχθεί 

αν οι πολίτες αισθανθούν ότι 

έχασαν και ότι τα τετελεσμένα 

τούς ξεπερνούν.
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M 
ε την κύρωση της προ-
δήλως επιζήμιας εθνι-
κά Συμφωνίας των Πρε-
σπών από την Βουλή των 

Ελλήνων από μια ιδιότυπη «παρδα-
λού τύπου» κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία, πέραν της οργής και της «εθνι-
κής κατήφειας», που δημιουργεί στην 
συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνι-
κού Λαού, που έδειξε εμπράκτως την 
αντίθεσή της, προστίθεται ένα ακόμα 
«ακάνθινο στεφάνι» στις «χαίνουσες 
πληγές» της Χώρας.

Οι προφανείς αρνητικές συνέπει-
ες αυτής της συμφωνίας, που συνι-
στούν, αντικειμενικά, «εθνικό αυτοχει-
ριασμό», συνάγονται συνδυαστικά από 
τα εξής:

Πρώτον, θα πρέπει να είναι κα-
νείς τυφλός, ώστε να μην αντιλαμβά-
νεται, ότι η αναγνώριση από την Ελ-
λάδα των Σκοπίων με το όνομα «Βό-
ρεια Μακεδονία», που κατοικείται από 
«Μακεδόνες», που ομιλούν την «μακε-
δονική γλώσσα», αποτελεί τον πυρή-
να του αλυτρωτισμού, ο οποίος πι-
θανότατα θα εμφανιστεί με απτό πρό-
σωπο στο μέλλον εις βάρος της Χώρας 
μας. Και αυτό, γιατί είναι προφανές ότι, 
αυτό το γειτονικό κράτος, πλέον, με την 
ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, 
θα αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτη-
μα στον ανταγωνισμό, εν σχέσει με το 
ποιος έχει τα περισσότερα δικαιώμα-
τα στην ευρύτερη γεωγραφική περιο-
χή της Μακεδονίας, το συντριπτικά με-
γαλύτερο τμήμα της οποίας βρίσκεται 
εντός της Ελλάδος. 

 Οι ισχυρισμοί των υποστηρι-
κτών αυτής, ότι δήθεν με την συμφω-
νία αυτή δεν παραχωρείται εθνοτική 
ταυτότητα στους Σκοπιανούς, αλλά με 
την έκφραση «nationality» εννοείται η 
υπηκοότητα, είναι προφάσεις εν αμαρ-
τίαις. Ο όρος αυτός δίνει τη δυνατότητα 
εθνικού αυτοπροσδιορισμού, στο, δε, 
αναθεωρημένο Σύνταγμα των Σκοπια-
νών, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση 

πήρε από τοπικό ιστότοπο των Σκοπί-
ων και το κατέθεσε στην ελληνική Βου-
λή (!!!), αναφέρεται σε πολλά σημεία ο 
όρος «Μακεδονικός Λαός» και πιθα-
νότατα και άλλες αλυτρωτικές αναφο-
ρές.

Δεύτερον, τα Σκόπια, με τη Συμ-
φωνία αυτή, στον διεθνή χώρο, σταδι-
ακά και παρέρχοντος του χρόνου, θα 
ταυτιστούν απόλυτα με το όλον της 
Μακεδονίας ως αυτοτελούς γεω-
πολιτικής ταυτότητας, κάτι που θα 
περιλαμβάνει και την απορρόφηση 
και τον σταδιακό σφετερισμό της ιστο-
ρικής κληρονομιάς της αρχαίας Μακε-
δονίας, της βυζαντινής, αλλά και της νε-
ότερης περιόδου, αφού η Ελλάδα, που 
μέχρι σήμερα αποδεχόταν, ότι υπήρχε 
μία και μόνο Μακεδονία και αυτή ήταν 
ελληνική (αναφερόμενη, όχι μόνο στην 
βαριά ιστορική κληρονομιά του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, αλλά και στους νεότε-
ρους αιματηρούς αγώνες για την ανε-
ξαρτησία της Μακεδονίας), τώρα, ανα-
γνωρίζοντας το κράτος των Σκοπίων 
ως «Βόρεια Μακεδονία», αποδέχε-
ται εκ των πραγμάτων την ύπαρξη 
μιας «μερικότερης ελληνικής Μα-
κεδονίας». Η τελευταία, όμως, εξαιτί-
ας του γεγονότος ότι είναι μια περιο-
χή εντός της Ελλάδος και όχι κράτος, 
όπως αυτό των Σκοπίων, μακροπρό-
θεσμα θα υπολείπεται και θα τείνει σε 
καθεστώς πλήρους απώλειας όλων 
των δικαιωμάτων της (ονοματολογι-
κό, εμπορικά σήματα, Ιστορία κ.λπ.). Εί-
ναι χαρακτηριστικό, ότι στο κείμενο της 
συμφωνίας αυτής, η ελληνική Μακε-
δονία αναφέρεται ως βόρειο τμήμα του 
πρώτου μέρους !!!

Τρίτον, η κατάσταση αυτή μπορεί 
να αποτελέσει «πληγή στα πλευρά» 
της χώρας, και στο μέλλον να ματώσει, 
διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
φαρέτρα εκείνων των δυνάμεων, που 
επιδιώκουν το κόντεμα του ρόλου της 
στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέ-
ρα των Βαλκανίων και της Ανατολικής 
Μεσογείου, που, λόγω των κοιτασμά-
των φυσικού αερίου, αποτελεί, ήδη, 
μήλον της έριδος σε ισχυρούς γεωπο-

λιτικούς παίκτες. 
Τέταρτον, η μεθόδευση της ψήφι-

σής της έναντι οιουδήποτε τιμήματος 
και η απόδοση του χαρακτηρισμού 
του «ακραίου» και του «εθνικιστή» σε 
όποιον αντιτίθεται (80% του ελληνικού 
λαού), έχει, ήδη, ενσταλάξει το δηλητή-
ριο της διαίρεσης στο εσωτερικό της 
χώρας. Αυτό συνιστά, αναμφισβήτη-
τα, εγκληματική πολιτική επιλογή ένα-
ντι των κινδύνων που μας περιτριγυ-
ρίζουν και προϋποθέτουν την πλήρη 
ενότητα και ομοψυχία.

Κατόπιν αυτών, τίθεται αμείλικτο 
το ερώτημα, γιατί το σημερινό κυβερ-
νητικό σύστημα εξουσίας προχώρησε 
σε αυτή την ασυγχώρητη πράξη εθνι-
κού αυτοχειριασμού. Η απάντηση σε 
αυτό το ερώτημα εμπεριέχει δύο σκέ-
λη, που το ένα αλληλοσυμπληρώνει το 
άλλο: Αφενός, η σημερινή κυβέρνηση 
έχει αναλάβει εργολαβικά, έναντι κάθε 
τιμήματος, την κύρωση αυτής της συμ-
φωνίας κατ’ επιταγή των Η.Π.Α. και της 
Γερμανίας, προκειμένου να εισέλθει 
το γειτονικό κράτος στο ΝΑΤΟ και να 
αποτελεί μελλοντικό γεωπολιτικό ερ-
γαλείο τους στην περιοχή. Αφετέρου, 
λόγω αυτής της απόλυτα υποτελούς 
στάσης, ως ψυχολογικό αντιστάθμισμα 
προβάλλεται το πρωτοφανές και και-
νοφανές βάπτισμα του εθνικού ξεπου-
λήματος, σε «προοδευτικότητα», που 
έγκειται δήθεν στο χτύπημα του ελλη-
νικού εθνικισμού (!!!) και στην υποστή-
ριξη του δικαιώματος αυτοπροσδιορι-
σμού της γείτονος χώρας. Εκτός, όμως, 
των άλλων, το δικαίωμα αυτό αφορά τα 
άτομα και όχι τα κράτη, όταν, μάλιστα, 
υποκλέπτουν χωρίς αιδώ την ιστορία 
και τον πολιτισμό της γειτονικής τους 
χώρας.

Έτσι, έχουμε για μια ακόμα φορά 
την περίπτωση των λεγόμενων «χρή-
σιμων ηλιθίων της ιστορίας», οι 
οποίοι, ενώ φαντασιώνονται ότι ενερ-
γούν προς το συμφέρον της χώρας 
τους, την ίδια στιγμή αποτελούν τον 
Δούρειο Ίππο για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων του αντιπάλου.

        ΣΚΟΠΙΑΝΟ

Ο 
Παναγιώτης Κονδύλης, ένας από τους μεγαλύ-
τερους στοχαστές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά 
και παγκοσμίως, επαναλαμβάνει τη διαπίστω-
ση της συρρίκνωσης του ελληνισμού, στον τε-

λευταίο αιώνα, όπου το έθνος σταδιακά αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τα εκτεταμένα εδάφη στα οποία απλωνόταν 
και περιορίστηκε σε ένα μικρότερο κράτος. Γράφει: «Πρό-
κειται για μιαν εξαιρετικά πυκνή αλυσίδα εθνικών κατα-
στροφών μέσα σε διάστημα ελάχιστο από ιστορική άπο-
ψη- εβδομήντα μόλις χρόνια». 

Με τη συμφωνία των Πρεσπών, εφόσον έχει κυρωθεί 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και όσους τη στηρίζουν, βρι-
σκόμαστε στην πρώτη φάση του περιορισμού της Ελλάδας 
σε ένα μικρότερο κράτος, με την πληθυσμιακή και εδαφι-
κή συρρίκνωση του ελληνισμού ήδη για πρώτη φορά και 
μέσα στα υπάρχοντα όρια του ελληνικού κράτους. Πρόκει-
ται βασικά για την απαρχή της κατάργησης της Συνθήκης 
της Λωζάννης, που κατοχύρωσε στην Ελλάδα τη Μακεδο-
νία, την Ήπειρο, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου, τα οποία θα διεκδικούν από τούδε οι γείτονές μας. 

Γράφει συγκεκριμένα: «Το έθνος συνέπεσε εν τέλει 
με το κράτος, όχι γιατί το κράτος διευρύνθηκε, αλλά για-
τί το έθνος ακρωτηριάστηκε και συρρικνώθηκε, γιατί αφα-
νίστηκε ή εκτοπίστηκε ο ελληνισμός της Ρωσίας (μετά το 
1919), της Μ. Ασίας (μετά το 1922), των Βαλκανίων και της 
Μέσης Ανατολής (ιδίως μετά το 1945). Ακολούθησε η εκ-
δίωξη του ελληνισμού από την Κωνσταντινούπολη (1955) 
και την Βόρειο Κύπρο (1974), ενώ σήμερα παρευρισκόμα-
στε μάρτυρες της αποσύνθεσης και της μαζικής φυγής του 
ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου… Γιατί ήδη το ελληνικό 
κράτος βαθμηδόν φανερώνεται ανήμπορο να προστατεύ-
σει ακόμα και το έθνος που βρίσκεται εντός των συνόρων 
του».1 

«Απεναντίας μάλιστα, το 1974 την καταστροφή την 
προκάλεσε, άμεσα τουλάχιστον, η ολέθρια πραξικοπημα-
τική ενέργεια που προήλθε από τη μητροπολιτική Ελλάδα. 
Και αν αυτά τα έκαμαν οι δικτάτορες, οι κοινοβουλευτικές 
κυβερνήσεις σίγουρα δεν έχουν λόγους να είναι υπερήφα-
νες για τη χλιαρή έως ανύπαρκτη αντίδρασή τους απένα-
ντι στον ξεριζωμό των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, 
της Ίμβρου και της Τενέδου. Η αποδεδειγμένη ανικανότητα 
του ελληνικού κράτους να υπερασπίσει το ελληνικό έθνος- 
δηλαδή να επιτελέσει την κατ’ εξοχήν αποστολή του- συνι-
στά το πιο δυσοίωνο σημάδι για το μέλλον»2.

 Όταν αναφέρεται ο Παναγιώτης Κονδύλης στο ελλη-
νικό κράτος, φυσικά δεν αναφέρεται σε μια αφηρημένη 
ιδέα, αλλά εννοεί σαφώς τα ελληνικά εκείνα κόμματα που 
συνετέλεσαν στην καταστροφική του πορεία, της οποίας 
υπαίτιοι είναι τα συγκεκριμένα κόμματα που συνετέλεσαν 
σ’ αυτήν. 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, τον καταστροφι-
κό εμφύλιο και την καταστροφή της Κύπρου με τη δικτατο-
ρία, βρίσκεται προ των θυρών η προγραμματισμένη συρ-
ρίκνωση του ελληνισμού, με τη Μακεδονία ως αρχή.  

Την εσωτερική συρρίκνωση επιχειρεί σ’ αυτήν την ιστο-
ρική στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Συμφωνία των Πρεσπών, κατά 
την οποία παραδίδει μακεδονικό όνομα, μακεδονική ταυ-
τότητα και μακεδονική γλώσσα στους Σκοπιανούς, που θα 
οδηγήσει, μαθηματικά, αν δεν αντιστραφεί, στην απώλεια 
της ελληνικής Μακεδονίας από τον ελληνικό κορμό. Και, 
«φυσικά», ενός κακού δοθέντος, μύρια έπονται!

1 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του πολέμου, εκδ. «Θεμέλιο», β΄ 
έκδοση, Αθήνα 1998, σ. 384 -385.
2 Ό.π., σ. 385.

Η συρρίκνωση του 
Ελληνισμού

Του Δαμιανού Βασιλειάδη

Ο ασυγχώρητος εθνικός αυτοχειριασμός
Για τη συμφωνία των Πρεσπών:

Του Γεωργίου Παπασίμου, δικηγόρου



            Αριθμός φύλλου 150      ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Φεβρουαρίου 20198

«Η Συμφωνία των Πρεσπών 
βάζει τέλος στην παραχάραξη 
της ιστορίας μας. Κλείνει, ορι-
στικά και αμετάκλητα, την προ-
σβλητική οικειοποίηση της Αρ-
χαίας Ελληνικής Μακεδονίας»

 Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη

Π 

οιοι έκαναν την πα-
ραχάραξη και την 
προσβλητική οικει-
οποίηση; Κάποιοι 
άγνωστοι ή αυτοί 

στους οποίους ο Τσίπρας πούλησε 
τη Μακεδονία; Αυτοί τους οποίους 
δωροδόκησε έμμεσα αγοράζοντας, 
η ΔΕΗ, μια καταχρεωμένη εται-
ρεία ηλεκτρικής ενέργειας, συμ-
φερόντων Ζάεφ; Ποιοι παραχάρα-
ζαν; Οι Μακεδόνες, φυσικά, αυτοί 
που ποτέ προφορικά δεν θα χρησι-
μοποιήσουν το «Βόρεια». Κι ο Τσί-
πρας τους χάρισε τα: Μακεδονική 
γλώσσα, ταυτότητα και όλους τους 
όρους με το Μακεδονικό. Αλλά δεν 
οικειοποιήθηκαν μόνο την Αρχαία  
Μακεδονία (το ελληνική είναι ταυ-
τολογία και εκ του πονηρού), οι-
κειοποιούνται και θα οικειοποιού-
νται επ’ άπειρον, με την υπογραφή 
μας, το σύνολο της σύγχρονης. Και 
μια που ο  Τσίπρας (φερόμενος δυ-
στυχώς ως νέος Τσολάκογλου, δεν 
ντρέπεται να τον επαινούν οι Γερ-
μανοί απόγονοι των ναζί που υπο-
δούλωσαν πάλι τη χώρα με τα μνη-
μόνια) έπιασε στο στόμα του τον 
Ρήγα Φεραίο:

Μιλάει ο Ρήγας για μακεδονι-
κό έθνος, γλώσσα, ταυτότητα κ.λπ.; 
«Αλέξανδρε τώρα να βγης / από 
τον τάφον και να ιδής/ την Μακε-
δονίαν πάλιν/ ανδρείαν και με-
γάλην / πώς τους εχθρούς νικού-
νε / με χαρά στην φωτιά». Σε ποια 
Μακεδονία αναφέρεται, πρωθυ-
πουργέ; Μεθοδικός και ύπουλος 
ο Ζάεφ, ξέρει, αν ξέρει, και δεν μι-
λάει ποτέ για τον Ρήγα Φεραίο. Άλ-
λωστε κλέφτης είναι. Κι οι παραχα-
ράκτες, το νέο «έθνος», που γεννή-
θηκε το 1903 με την εβδομαδιαία 
επανάσταση του Ίλιντεν, ποια ση-
μαία είχαν πριν οικειοποιηθούν τον 
ήλιο της Βεργίνας το 1990; Εδώ τε-
λειώνει κάθε συζήτηση για δήθεν 
καλή διάθεση των Μακεδόνων. Κι 
η ελληνική μειονότητα που υπήρ-
χε εκεί (Μοναστήρι) τι απέγινε, δεν 
ζουν πια Έλληνες στη Βόρεια Μα-
κεδονία;

Με το πρωτοφανές αυτό ξεπού-
λημα, Τσίπρας-Κοτζιάς τους έδω-
σαν διεθνή υπόσταση, τους έκαναν 
ρυθμιστές της πολιτικής μας ζωής, 
που θα εξαρτάται όλο και περισ-
σότερο απ’ τις κορώνες τους. Ταυ-
τόχρονα, η Αλβανία δείχνει επιθε-
τική περιφρόνηση στους ψευτοει-
ρηνοποιούς κι η Τουρκία απειλεί 
παντοιοτρόπως Ελλάδα και Κύπρο, 
επιβάλλοντας τις ελληνικές υποχω-
ρήσεις στα Βαλκάνια υπό την απει-
λή επίθεσης. Ενώ, αν δεν υπήρχε 
το Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος θα 
ήταν ήδη και μνημονιακά και  τούρ-
κικα προτεκτοράτα.`

Αποδεικνύεται δυστυχώς ότι  
σκοπός του Σύριζα είναι ο αφελλη-
νισμός κι η ταπείνωση της χώρας: 
Εξ ου και το ξεπούλημα της Μα-
κεδονίας και της ελληνικής εθνι-
κής μειονότητας στην Αλβανία (Βό-
ρεια Ήπειρος). Εξ ου και για πρώτη 
φορά παγκοσμίως, κυβερνών κόμ-
μα και κυβέρνηση, στρέφονται κατά 
της ίδιας της πατρίδας τους και του 
λαού. Ξεπουλάνε τα εθνικά δίκαια 
και την ιστορία με 151 βουλευτές, 
σαν σε νομοσχέδιο της σειράς. Επι-
βάλλουν διά της βίας την ανιστόρη-
τη και εθνικώς επιζήμια στάση τους. 
Αυτοί, και διάφορα τυχάρπαστα αν-
θρωπάρια, αποφασίζουν για την ελ-
ληνική ιστορία. Να μην πούμε και 
για τον βαρύ ψυχολογικό αντίκτυπο, 
μιας ακόμη αναίτιας ήττας, στον ελ-
ληνικό λαό που, όσο δεν εξεγείρε-
ται, θα υφίσταται συνεχή πλήγματα.

Μπορούν, λοιπόν, να θεωρη-
θούν οι Τσίπρας – Κοτζιάς, ένοχοι 
εσχάτης προδοσίας, που ναρκοθε-
τούν και το μέλλον όλων των επό-
μενων γενεών; Αν όχι, τότε δεν εί-
ναι ένοχοι:

Α) Ούτε οι χουντικοί, Ελλαδίτες 
και Κύπριοι, που έκαναν τη χού-
ντα και το πραξικόπημα κατά του 
Μακάριου φέρνοντας στο νησί τον 
Τούρκο.

Β) Ούτε  οι Καραμανλής, Αβέ-
ρωφ, Μητσοτάκης, Γλύξμπουργκ, 
που με τη Συμφωνία της Ζυρίχης 
οι δύο πρώτοι και την αποστασία 
οι δεύτεροι, άνοιξαν την πόρτα στον 
Τούρκο και στη χούντα.

 (Τώρα με τους υδρογονάθρα-
κες στην ΑΟΖ της Κύπρου, κι ο πιο 
φανατισμένος αντιλαμβάνεται τη 
μηδαμινή πολιτική αξία όλων των 
Ελλαδιτών πολιτικών και την ευφυ-
ΐα του Τάσσου Παπαδόπουλου, του 
μόνο Έλληνα που, από τη Συνθήκη 
των Σεβρών και μετά, γονάτισε την 

Τουρκία, και ενώ όλα ήταν εις βά-
ρος του.)

Γ) Ούτε είναι ένοχοι οι έξι που 
εκτελέστηκαν στο Γουδή για τη Μι-
κρασιατική καταστροφή.

Δ) Ούτε είναι ένοχος ο Κωνστα-
ντίνος Γλύξμπουργκ το 1922,.

Οι Τσίπρας και Κοτζιάς, με συ-
νενοχή του Καμμένου, παραχώ-
ρησαν, εσκεμμένα, με δόλο και με 
πρόθεση, το ελληνικό όνομα Μα-
κεδονία, τη γλώσσα, την ταυτότητα 
και όλους τους όρους. Δεν συγκινή-
θηκαν ούτε από διαδηλώσεις ούτε 
από τον λαό ούτε από άρθρα κι ανα-
λύσεις. Έδρασαν σαν δικτάτορες, 
γνωρίζοντας ότι, και στον κοινοβου-
λευτισμό, ο λαός δεν έχει καμία δύ-
ναμη. Αλλά, τι παράδοξο: όλοι οι 
κομμουνιστές δικτάτορες ήταν πα-
τριώτες (Στάλιν, Τίτο, Χότζα, Μάο, 
Χο τσι Μινχ, Κάστρο κ.λπ.), μόνο οι 
Έλληνες κομμουνιστές στράφηκαν 
κατά της πατρίδας τους. Γιατί άραγε;

Και κάτι που ελάχιστα έχει επι-
σημανθεί: Αφού τα Σκόπια θα 
χρησιμοποιούν νόμιμα τις λέξεις/
όρους μακεδονικό κ.λπ., οι χιλιάδες 
αναφορές στην παγκόσμια Ιστο-
ρία για τη Μακεδονία, τη μακεδο-
νική περίοδο, πολιτισμό κ.λπ., πώς 
θα εκλαμβάνονται από τον μέσο 
αναγνώστη στην πορεία των χρό-
νων; Πού θα παραπέμπουν, σε 
ποιον θα ανήκουν οι όροι μακεδο-
νικός κ.λπ., στην Ελλάδα ή στη Μα-
κεδονία, το Βόρεια δεν θα χρησιμο-
ποιείται ποτέ. Τι θα καταλαβαίνει ο 
μέσος αναγνώστης; Ότι οι αρχαί-
οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες, αλλά 
οι σύγχρονοι Μακεδόνες δεν είναι 

Έλληνες, είναι Σλάβοι, αλλά δεν λέ-
γονται Σλάβοι, λέγονται Μακεδόνες, 
που  ήταν Έλληνες. Αυτό πανηγυρί-
ζει η «ελληνική» Αριστερά.

Πρόκειται για προδοσία άνευ 
προηγουμένου. Έγινε εν ψυχρώ, εν 
καιρώ ειρήνης, χωρίς να συντρέχει 
κανείς απολύτως λόγος και χωρίς 
να διεκδικήσουν κανένα  αντάλλαγ-
μα, πλην του κίβδηλου erga omnes 
που καταπατά καθημερινώς  ο επι-
βήτορας Ζάεφ ξεκινώντας από την 
υπογραφή της ταπεινωτικής συμ-
φωνίας, όταν, μπροστά στους Τσί-
πρα-Κοτζιά, μίλησε για Ευρωπαί-
ους, Έλληνες και Μακεδόνες, κι αυ-
τοί δεν αντέδρασαν ούτε τυπικά. Εί-
δαμε τι έγινε με τις αλλαγές στο σύ-
νταγμα όταν, κατά κλασική τακτική 
επιβήτορα, εξευτέλισε με τη ρητορι-
κή και τις πράξεις του τους Τσίπρα-
Κοτζιά.

Η προδοσία των Πρεσπών 
έχει αδυνατίσει δραματικά τη διε-
θνή θέση της χώρας. Και ήταν προ-
πομπός κι άλλων υποχωρήσε-
ων, όπως συνέβη με τον Κατσίφα. 
Όμως, παρ’ ότι υπερτονίζεται σχε-
τικώς σε όλα τα άρθρα, δευτερευ-
όντως μόνο έγινε  για να εξυπηρε-
τήσει ο Τσίπρας Αμερικάνους και 
Δυτικούς, όπως είχαν κάνει οι με-
τεμφυλιακές κυβερνήσεις κι ο Πα-
πάγος, τόσο με την ονομασία της τι-
τοϊκής ΠΓΔΜ όσο και με την ανα-
γνώριση δήθεν τουρκικής κι όχι 
μουσουλμανικής μειονότητας στη 
Θράκη.

Η πρωτοφανής σημερινή προ-
δοσία έγινε πρωτίστως για να δικαι-
ώσουν, ο Τσίπρας και το πρώην μέ-

λος της ΚΕ του ΚΚΕ Κοτζιάς, τις πα-
ρακρούσεις τους, με τις οποίες είχαν 
γαλουχηθεί και τις οποίες ουδέποτε 
απαρνήθηκαν, για δήθεν ανεξάρτη-
τη Μακεδονία και Θράκη, και δή-
θεν ύπαρξη μακεδονικού έθνους. 
Ουδείς άλλος, μίλησε για Μακεδο-
νικό, κρατώντας το έναν αιώνα στην 
επιφάνεια (Τίτο), μέχρι που τα μνη-
μόνια έφεραν στην εξουσία τους  
Τσίπρα-Κοτζιά, που έκαναν πράξη 
τις αποφάσεις της Διεθνούς.

    Ενδεικτικά διαβάζουμε στη 
Βικιπαίδεια, κι έχουμε βέβαια κι 
άλλες σχετικές αποφάσεις, και πριν 
το 1924 και μετά το 1944:

«Τον Ιούλιο του 1924 στη Μό-
σχα συνήλθε η 7η Συνδιάσκεψη 
της Βαλκανικής Κομμουνιστικής 
Ομοσπονδίας (ΒΚΟ) που επανέλα-
βε τη θέση της προηγούμενης συν-
διάσκεψης για μια «Ανεξάρτητη 
Μακεδονία και Θράκη». Οι Πουλι-
όπουλος και Μάξιμος που αντιπρο-
σώπευσαν το ΣΕΚΕ (Κ), ψήφισαν 
τη θέση χωρίς να υπάρχει σχετική 
απόφαση του κόμματος.»[5 ]  

    Εξ ου και την απόφαση των 
πολιτικών αρχηγών το 1992 για 
μη συμπερίληψη του όρου Μακε-
δονία στο όνομα της Φύρομ, δεν 
υπέγραψε μόνο το ΚΚΕ, η κ. Παπα-
ρήγα. Σωστά, γιατί το Μακεδονικό 
«έθνος», και το Θρακικό, κι όλα τα 
υπόλοιπα Βαλκανικής και Μικρα-
σίας, καταπίεζε και δεν αναγνώριζε 
η κακή ιμπεριαλιστική, φασιστική, 
ρατσιστική Ελλάδα, που πολέμη-
σε τον ναζισμό και τον φασισμό, σε 
πείσμα «Μακεδόνων», Τούρκων, 
Αλβανών, Βουλγάρων κ.λπ.). 

 Εύχομαι ολοψύχως, οι Τσί-
πρας-Κοτζιάς-Καμμένος να δικα-
στούν σ’ ένα σύγχρονο Γουδή. Βα-
ριά, θλιβερά λόγια. Αλλά η πραγ-
ματικότητα των πράξεών τους είναι 
ακόμα πιο βαριά, θλιβερή και κατα-
στροφική. Και εμείς πρέπει να στα-
θούμε στο ύψος μας και στο ύψος 
των περιστάσεων ανεξαρτήτως κό-
στους, κι ανεξαρτήτως αν στενοχω-
ρούμε φίλους και γνωστούς. Αλλά 
ξέρουμε από αιώνες ποιος είναι ο 
άριστος οιωνός.

*Ο Αλέξανδρος Ασωνίτης είναι 
συγγραφέας. Το τελευταίο του μυ-
θιστόρημα «Εκτέλεση» μόλις κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Πα-
τάκη. Συντονίζει τη σχολή σεμινα-
ρίων Ανοιχτή Τέχνη, στην Αθήνα. 

Του Αλέξανδρου Ασωνίτη*

ΣΚΟΠΙΑΝΟ

Τσίπρας, Κοτζιάς:
Ένοχοι εσχάτης προδοσίας;

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82#cite_note-5
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Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες 
μίας απροκάλυπτης φιλονεοθωμανικής 
προπαγάνδας, προερχόμενης από κύκλους 
που εμφιλοχωρούν στον χώρο των Εξαρ-
χείων. Υποτιθέμενοι, βάσει τουλάχιστον 
του αυτοπροσδιορισμού τους, «αναρχι-
κοί», «αντιεξουσιαστές», «αυτόνομοι» και 
«αντιφασίστες» (antifa), έχουν αναλάβει, 
όπως φαίνεται, εργολαβικά, την υπερά-
σπιση των συμφερόντων του ισλαμοφασι-
στικού καθεστώτος της Άγκυρας, στο όνο-
μα δήθεν του αντεθνικισμού και αντιμιλι-
ταρισμού, με σκοπό, υποτίθεται, την προα-
γωγή της ειρήνης στην περιοχή. 

Π 
άντως, οργανώσεις και συλ-
λογικότητες που βρίσκονται 
στην υπηρεσία της Άγκυρας, 
υποδυόμενες τον ρόλο του 
αναρχικού και του αντιφασί-

στα, διακρίνονται από τις αντίστοιχες αυ-
θεντικές, λόγω της πάγιας υπεράσπισης και 
ακριβούς αναπαραγωγής των θέσεων του 
τουρκικού ΥΠΕΞ αναφορικά με το Αιγαίο, 
την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατο-
λή, κάτι που προφανώς και δεν συνάδει με 
την αναρχική ιδεολογία.

Το ποια σχέση μπορεί π.χ. να έχουν με 
τον αναρχισμό ή τον αντιφασισμό τα αμι-
γώς τουρκικά ιδεολογήματα και αιτιάσεις 
περί «απόπειρας περικύκλωσης της Τουρ-
κίας» από Ελλάδα - Κύπρο - Κούρδους εί-
ναι κάτι που ο κάθε νοήμων πολίτης μπο-
ρεί να αξιολογήσει, όπως και το γεγονός 
ότι γκρουπούσκουλα αυτής της κατηγορίας 
(π.χ. «Sarajevo», «Noctua», «Διαρρήκτες/
τριες» κ.ά.) κάνουν λόγο όχι για την Κυπρια-
κή Δημοκρατία, αλλά για τη «Νότια Κύπρο» 
ή για το «ελληνοκυπριακό κράτος», κατά το 
τουρκικό «Ρωμαίικη Διοίκηση της Νότιας 
Κύπρου». Κατηγορούν επίσης την Ελλάδα 
σχετικά με τις προθέσεις της να επεκτείνει 
τα χωρικά της ύδατα από τα έξι στα δώδε-
κα μίλια, υποστηρίζουν ότι τα νησιά μας και 
ιδίως το Καστελόριζο δεν έχουν ΑΟΖ, όπως 
άλλωστε και το τουρκικό ΥΠΕΞ, ενώ δεν πα-
ραλείπουν και να ασχοληθούν με την κατα-
γραφή των κινήσεων και των δραστηριοτή-
των του καθηγητή Παντείου κ. Άγγελου Συ-
ρίγου αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά1. 
Γιατί, ως «αναρχικοί», ασχολούνται με όλα 
αυτά; Είναι πράγματι «αναρχικοί»; Αλλά 
ακόμα και οι ονομασίες ορισμένων οργα-
νώσεων εξ αυτών μας παραπέμπουν συ-
νειρμικά στην αναθεωρητική γείτονα. Έτσι, 
στη συμπρωτεύουσα δραστηριοποιείται η 
«Antifa Selanik» (η τουρκική ονομασία της 
Θεσσαλονίκης)2, ενώ στην Κύπρο υπάρχει η 
«Antifa Λευkosa» ή «Lefkoşa» (η τουρκική 

1 «Όλη η εκδήλωση με θέμα: Ελλάδα και Νεο-
θωμανισμός: Αντίσταση ή Υποταγή», https://
cognoscoteam.gr (19-3-2018). Γ. Ξένος, «Αντιφά 
φασίστες!», Ρήξη 137 (Οκτώβριος 2017), http://
ardin-rixi.gr/archives/205871.
2 «Τι ονειρεύεται το ελληνικό κράτος μετά από 
25 χρόνια επεκτατισμού στα Βαλκάνια; …Μα φυ-
σικά άλλα τόσα!», https://antifasln.wordpress.
com/2018/07/06/ti-oneirevete-to-elliniko-kratos.

ονομασία της Λευκωσίας), που διοργανώ-
νει μεταξύ άλλων διήμερα στην ημικατεχό-
μενη μεγαλόνησο «ενάντια στη γαλανόλευ-
κη εθνικιστική μηχανή πολέμου» και ομιλί-
ες σχετικά με τη «διαχρονικότητα του ελλη-
νικού επεκτατισμού»3.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τμή-
μα του λεγόμενου «αναρχικού» και εν γένει 
«αντιφασιστικού» χώρου υιοθετεί απροκά-
λυπτα τις θέσεις του τουρκικού ΥΠΕΞ, προ-
ωθώντας τα συμφέροντα της Άγκυρας στην 
περιοχή. Προ ετών (19/1/2012) είχε λάβει 
χώρα στο «Nosotros» στα Εξάρχεια εκδήλω-
ση με θέμα: «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και οι τραγικές για τους κατοίκους της συ-
νέπειες της κατάρρευσής της»4, με κεντρικό 
ομιλητή τον μειονοτικό «αντιεθνικιστή» δη-
μοσιογράφο από τη Θράκη Αμπντουλχαλίμ 
Ντεντέ, γνωστό κατά το παρελθόν για τους 
πύρινους λόγους του εναντίον των «γκιαού-
ρηδων» Ελλήνων χριστιανών5. 

Σχετικά δε πρόσφατα, στα Ιωάννινα (25-
4-2018), (όπου εκεί γίνεται λόγος από τις 
τοπικές «αναρχικές» οργανώσεις για βίαιη 
«προσάρτησή» της πόλης στο ελληνικό κρά-
τος το 1913)6, έγινε φασιστικού τύπου επί-
θεση σε εκδήλωση του κινήματος «Άρδην» 
με θέμα τη «Διαχρονικότητα του τουρκικού 
επεκτατισμού», αλλά και απόπειρα «ανά-
δειξης» της «Διαχρονικότητας του ελληνι-
κού επεκτατισμού»7. Όλα αυτά, η καταδί-
κη των τετελεσμένων της Ελληνικής Επα-
νάστασης (1821) και των Βαλκανικών Πολέ-
μων (1912-13) και η εκ των έσω υπονόμευ-
ση της εθνικής μας κυριαρχίας, συμβαίνουν 
με δράστες υποτιθέμενους «αναρχικούς», 
οι οποίοι ωστόσο ακολουθούν όχι μόνο δια-
φορετική, αλλά και διαμετρικά αντίθετη πο-
ρεία από εκείνη των υποτιθέμενων ιδεολο-
γικών τους προγόνων, δεδομένου ότι οι Ευ-
ρωπαίοι πραγματικοί αναρχικοί του β΄ μι-
σού του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, 
όχι μόνο δεν υπονόμευαν την εθνική μας 
κυριαρχία, υποστηρίζοντας τον σουλτάνο, 
όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά, απεναντίας, 
έρχονταν μαζικά, ως εθελοντές, με σκοπό να 
πολεμήσουν τον Οθωμανό δυνάστη και να 
απελευθερώσουν τους υπόδουλους ακόμα 
τότε ελληνικούς πληθυσμούς, με χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα εκείνα του Γάλλου 
Γκουστάβ Φλουράνς και του Ιταλού Αμιλκά-
ρε Τσιπριάνι8.

3 «[Λευκωσία] 2 μέρες ενάντια στη γαλανόλευ-
κη εθνικιστική μηχανή πολέμου», https://athens.
indymedia.org/post/1594354.
4 «Κύκλοι αυτομόρφωσης», https://athens.
indymedia.org/post/1371377.
5 «Ο κύριος Ντεντέ και οι Γκιαούρηδες», https://
www.youtube.com/watch?v=m2sQpLea9EU.
6 «Για μας η 21 Φεβρουαρίου αποτελεί μια ακόμα 
εθνικιστική επέτειο που δεν αφορά κανενός είδους 
απελευθέρωση. Είναι ο εορτασμός της επέκτασης 
του ελληνικού κράτους». Βλ. «[Γιάννενα] Αντιφα-
σιστική-Αντικατασταλτική διαδήλωση», https://
athens.indymedia.org/post/1570095.
7 «[Γιάννινα] Πώς και γιατί σαμποτάραμε την εκδή-
λωση του Άρδην», https://athens.indymedia.org/
post/1587308.
8 «Αναρχικοί εθελοντές στην Κρήτη τον 19ο αιώ-
να», https://www.anarkismo.net/article/18891.

«Αναρχικό» ντοκιμαντέρ στην 
υπηρεσία του τουρκικού 

μιλιταριστικού αναθεωρητισμού
Η διασύνδεση μέρους των Εξαρχείων και 
του ισλαμοφασιστικού καθεστώτος της 
Άγκυρας αποτυπώνεται ανάγλυφα σε ντο-
κιμαντέρ με τίτλο «Μεσίστιες γαλανόλευ-
κες και μισοφέγγαρα στις φλόγες / τα όνει-
ρα του ελληνικού ιμπεριαλισμού στα 90s», 
το οποίο προβάλλεται δημόσια επί σχεδόν 
δύο χρόνια σε αυτοδιαχειριζόμενα στέκια 
του χώρου αυτού, με πρώτο το «Carthago» 
στο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για ένα καλο-
γυρισμένο με επαγγελματισμό βίντεο, με 
άγνωστη πηγή χρηματοδότησης, που προ-
παγανδίζει απροκάλυπτα τις πάγιες θέσεις 
του ΥΠΕΞ της Άγκυρας. Εδώ γίνεται αρι-
στοτεχνική χρήση, ανάκληση και παράθε-
ση για προπαγανδιστικούς λόγους απο-
σπασμάτων οπτικοακουστικού υλικού από 
ένα τεράστιο σχετικό αρχείο της δεκαετί-
ας του ’90, ενώ οι εκφωνητές του, βάσει 
του περιεχομένου του, κάλλιστα θα μπο-
ρούσαν να είναι εκφωνητές του ελληνόφω-
νου ραδιοφωνικού προγράμματος του TRT. 
Όπως αναφέρουν πάντως οι ίδιοι, η συλλο-
γή, επεξεργασία και επιμέλεια του υλικού 
έγινε από τη συνέλευση «Antifa Projector», 
ενώ το αρχειακό υλικό, βάσει του οποίου 
στήθηκε το ντοκιμαντέρ, ανήκει στην ομά-
δα με τη χαρακτηριστική ονομασία «Λέσχη 
Κατασκόπων του 21ου αιώνα»9.

Ήδη από την αρχή του βίντεο είναι εμ-
φανής ο νεοθωμανικός ιδεολογικός του 
προσανατολισμός, με αναφορές αφενός 
στον δήθεν «επεκτατισμό» και «ιμπερια-
λισμό» των Ελλήνων στα Βαλκάνια κατά τη 
δεκαετία του ’90, αφετέρου δε στη «σω-
τήρια» αμερικανονατοϊκή επέμβαση στη 
Γιουγκοσλαβία το 1995, με τους βομβαρ-
δισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων, η 
οποία όμως παρ’ όλα αυτά «αδίκησε» εδα-
φικά τους Βόσνιους μουσουλμάνους. Το 
κυριότερο όμως κομμάτι του βίντεο ανα-
φέρεται στα ελληνοτουρκικά, στο τρίγωνο 
Αιγαίο - Κύπρος - Κουρδιστάν, με έμφαση 
στο ιστορικό της κρίσης των Ιμίων (1996). 
Η Τουρκία παρουσιάζεται ως το θύμα των 
δολοπλοκιών των Ελλήνων (Ελλαδιτών και 
Κυπρίων) και των Κούρδων, ενώ οι Έλλη-
νες φέρεται να προετοίμαζαν τότε έναν 
Γ΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Ιδιαίτερα ενοχλητι-
κό πάντως για τους συντελεστές του ντοκι-
μαντέρ θεωρείται το ενιαίο αμυντικό δόγ-
μα Ελλάδας – «ελληνοκυπριακού κράτους» 
επί Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και η τότε 
υποστήριξη από την Ελλάδα του κουρδικού 
εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος: «Πρό-
κειται λοιπόν ευθέως για στρατιωτική συμ-
μαχία εναντίον της Τουρκίας, που ξεκινού-
σε από τα σύνορα του Έβρου και το θαλάσ-

9 «Μεσίστιες γαλανόλευκες και μισοφέγγαρα 
στις φλόγες», https://athens.indymedia.org/
post/1594344, https://vimeo.com/202193723. 
«Σχετικά με την Λέσχη Κατασκόπων του 21ου Αι-
ώνα», https://www.autonomia.gr/autonomia/
red_pages/leshi.html. «Εκδόσεις», https://www.
sarajevomag.gr/Ekdoseis/ekdoseis_leshi.html.

σιο χώρο του Αιγαίου και έφτανε μέχρι την 
ανατολική Μεσόγειο, φιλοδοξώντας να πε-
ριορίσει στρατιωτικά τις τουρκικές δυνατό-
τητες». Ως προς την τουρκικές δυνάμεις κα-
τοχής στην Κύπρου, αυτές βαπτίζονται εδώ 
«τουρκοκυπριακές αρχές ασφαλείας» και 
οι Κύπριοι πρόσφυγες από τον τόπο τους, 
μοτοσυκλετιστές του 1996, «ιδιότυποι ει-
σβολείς στα εδάφη των Τουρκοκυπρίων».

Οι «αναρχικοί» συντάκτες του ντοκι-
μαντέρ αυτού ενοχλούνται επίσης από την 
πρόθεση των ελληνικών κυβερνήσεων να 
ενισχύσουν δημογραφικά νησίδες του Αι-
γαίου, ώστε να διασφαλιστούν οι ΑΟΖ τους 
από τις αρπακτικές βλέψεις τις Τουρκί-
ας, ενώ εξανίστανται και από την πρόθεση 
επέκτασης των εθνικών χωρικών μας υδά-
των στα 12 μίλια και στη μετατροπή του Αι-
γαίου σε «κλειστή ελληνική λίμνη». Αυτό 
όμως που ιδιαίτερα τους ενοχλεί είναι η 
δυνατότητα εξασφάλισης μέσων στρατιω-
τικής ισορροπίας απέναντι στα μεγαλεπή-
βολα εξοπλιστικά προγράμματα της Άγκυ-
ρας και άρα η ικανότητα αποτροπής των 
επιβουλών της γείτονος μέσω των εξοπλι-
στικών μας προγραμμάτων, τα οποία βα-
πτίζονται «ελληνικός μιλιταριστικός υπε-
ρεξοπλισμός». Κεντρική πάντως και επα-
ναλαμβανόμενη θέση του ντοκιμαντέρ εί-
ναι «τα σχέδια πολιτικοστρατιωτικής περι-
κύκλωσης της Τουρκίας από το επεκτατι-
κό ελληνικό κράτος», μία πάγια και βασική 
θέση του ισλαμοφασιστικού καθεστώτος 
της Άγκυρας. Εν κατακλείδι, αναφέρεται 
επί λέξει: «Αν μπορεί να μας διδάξει κάτι 
η περίπτωση της κρίσης των Ιμίων, είναι 
πως το ελληνικό κράτος έχει την πρόθεση 
να σχεδιάζει συνδυασμένες γραμμές επί-
θεσης ενάντια στην Τουρκία, όποτε οι διε-
θνείς συσχετισμοί φαίνεται να ευνοούν τέ-
τοιες επιλογές. Και όπως τα γεγονότα εκεί-
νων των χρόνων δεν είναι τα πρώτα ιστορι-
κά δείγματα του ελληνικού αντιτουρκικού 
επεκτατισμού, σε καμία περίπτωση δεν θα 
έπρεπε να θεωρήσουμε πως θα είναι και τα 
τελευταία». Το κατά πόσον λοιπόν όλα τα 
παραπάνω αναμασήματα των θέσεων της 
επίσημης τουρκικής διπλωματίας μπορούν 
να έχουν κάποια σχέση με την αναρχική ιδεο-
λογία ή με τον αντιφασισμό είναι κάτι που επα-
φίεται στην κρίση των αναγνωστών μας.      

 Θ.Κ.

Antifa στην υπηρεσία του Ερντογάν
«Αναρχικές» οργανώσεις σε Ελλάδα και Κύπρο ως ενεργούμενα του τουρκικού κράτους
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ύμφωνα με την επίσημη ανα-
κοίνωση του συνεταιρισμού, 
η κίνηση αυτή κατέστη επιβε-
βλημένη προκειμένου να ανα-
διαρθρωθούν τα δάνεια και να 

ρυθμιστούν οι οφειλές που διογκώθηκαν τα 
τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο της «…
χειρότερης οικονομικής κρίσης μετά τη Με-
ταπολίτευση…».

Η απόφαση που πάρθηκε στις 25/1 από 
τη γενική συνέλευση αποτέλεσε μονόδρο-
μο προκειμένου να επιτευχθεί η επαναδι-
απραγμάτευση δανείων ύψους 6 εκατ. €, 
αφού δεν ευοδώθηκαν οι διαπραγματεύσεις 
του συνεταιρισμού με τον Λαρισαίο επιχει-
ρηματία κο Καντώνια, ώστε να παίξει αυτός 
τον ρόλο του στρατηγικού επενδυτή, καλύ-
πτοντας άμεσες ανάγκες ύψους 1,5 εκατ. €. 
Το άρθρο 6 του Ν 4384/2016 περί αγροτι-
κών συνεταιρισμών αποθαρρύνει την εισδο-
χή μελών-επενδυτών σ’ έναν αγροτικό συ-
νεταιρισμό, αφού αυτοί περιορίζονται στο 
να «κατέχουν προαιρετικές συνεταιριστικές 
μερίδες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι».

Ο ΘΕΣ-γάλα αποτέλεσε εμβληματική 
πρωτοβουλία συνεταιριστικής οργάνωσης 
στον πρωτογενή τομέα μέσα στην κρίση, έχο-
ντας ιδρυθεί το 2011 με πρωτοβουλία 100 
παραγωγών-κτηνοτρόφων στον νομό της 
Λάρισας. Έφτασε δε να παράγει το 10% της 
εγχώριας παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, 
γεγονός που τον κατατάσσει πρώτο συνεται-
ρισμό στον τομέα. Στην αρχική φάση προμή-
θευε μεγαλύτερες εγχώριες γαλακτοβιομη-
χανίες, ενώ από το 2013 επεκτάθηκε με την 
καινοτομία των αυτόματων πωλητών γάλα-
κτος στην απευθείας πώληση στους κατανα-
λωτές, αρχικά στη Λάρισα, από το 2015 στη 
Θεσσαλονίκη και από το 2016 στην Αθήνα. 
Από το 2013 αναπτύσσεται κατά τα πρότυπα 
του ΘΕΣ-γάλα και ο συνεταιρισμός ΘΕΣ-γη 
από 70 αγρότες παραγωγούς αλεύρων από 
πιστοποιημένα ελληνικά στάρια, σε μια έκτα-
ση 25.000 στρεμμάτων στη θεσσαλική γη. 

Το εγχείρημα σκόνταψε στα οικονομικά 
δεδομένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που 
ολοκλήρωσε την οικονομική καταστροφή με 
την ψήφιση του τρίτου μνημονίου και επέφε-
ρε την αποικιοποίηση της χώρας. 

Ένα βασικό θεμέλιο στη βιωσιμότητα των 

συνεταιριστικών εγχειρημάτων –πέρα από 
το «αξιακό» υπόβαθρο των συνεταιριστών- 
αποτελούν τα μέσα χρηματοδοτικής στήρι-
ξης. Στα 1929, με τον Νόμο 4432, δημι-
ουργήθηκε η Αγροτική Τράπεζα ως κοινω-
φελής οργανισμός, με σκοπό την άσκηση 
αγροτικής πίστεως και την ενίσχυση της συ-
νεταιριστικής οργάνωσης στον αγροτικό το-
μέα. Το εργαλείο αυτό χάθηκε με την υπα-
γωγή του υγιούς τμήματος –συμπεριλαμβα-
νομένων και των αγροτικών δανείων- της 
Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραι-
ώς το 2012, με πρώτο θύμα τότε τη συνε-
ταιριστική «Δωδώνη» στα Γιάννενα. Ακο-
λούθησε η ανα-κεφαλαιοποίηση του 2016, 
αποτέλεσμα της υποχώρησης των καταθέσε-
ων κατά την περίοδο της «αδιάλλακτης δι-
απραγμάτευσης» των Τσίπρα – Βαρουφά-
κη με τους θεσμούς. Η διοίκηση της Τράπε-
ζας Πειραιώς, όπως και των υπολοίπων συ-
στημικών τραπεζών, ελέγχεται πλέον από το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα 
ξένα πιστωτικά ιδρύματα και τα κερδοσκο-
πικά φαντς. Ίσως μια εναλλακτική λύση θα 
ήταν το μοντέλο των «επιχειρηματικών αγ-
γέλων», δηλαδή της χρηματοδότησης επι-
χειρηματικών πλάνων από τους τοπικούς 
αποταμιευτές με συμφωνημένα ανταλλάγμα-
τα, αλλά κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε μια «νε-
οκοινοτιστική» οργάνωση με εναλλακτικές 
δομές διακυβέρνησης και πατριωτική συνεί-
δηση, παράγοντες που απαξιώθηκαν διά της 
ανάθεσης της διακυβέρνησης στους εθνομη-
δενιστές του ΣΥΡΙΖΑ και τους πατριδοκάπη-
λους των ΑΝΕΛ. 

Υπό αυτές τις συνθήκες χρηματοοικονο-
μικής εξάρτησης, οι μόνες δυνατότητες επι-
βίωσης ενός συνεταιριστικού εγχειρήματος 
θα ήταν βασισμένες στην παραγωγική βάση 
και στην καταναλωτική συνείδηση. 

Στο επίπεδο της παραγωγής, όλη την τε-
λευταία περίοδο η τιμή του γάλακτος υπο-
χωρεί συνεχώς, φτάνοντας  στις αρχές του 
2018 στα 75 λεπτά από το 1€ το λίτρο, 
κάτω δηλαδή από το συμβατικό κόστος πα-
ραγωγής, το οποίο συνεχώς αυξάνεται με τις 
φορολογικές –ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, 
το κόστος του πετρελαίου, των ζωοτροφών 

κ.ο.κ. Η πτώση της τιμής του γάλακτος εί-
ναι επίσης αποτέλεσμα της αποδιάρθρωσης 
των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ανικανότη-
τάς τους να εμποδίσουν τις παράνομες και 
αθρόες ελληνοποιήσεις εισαγόμενων γαλα-
κτοκομικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, 
κυρίως από τις βαλκανικές χώρες. Η απαξί-
ωση του κλάδου αντανακλάται στον ηλικιακό 
μέσο όρο με το 35% των παραγωγών να εί-
ναι άνω των 65 ετών, και στην ερήμωση των 
ορεινών χωριών μας. Ενδεικτική της συνε-
χιζόμενης αποδιάρθρωσης αποτελεί το γε-
γονός ότι το 2016 οι εγχώριες καταναλω-
τικές ανάγκες φτάνουν στους 1.200.000 
τόνους γάλακτος, εκ των οποίων η εγχώρια 
παραγωγή καλύπτει μόλις τις 500.000 τό-
νους, όταν το 2007 η εγχώρια παραγωγή 
άγγιζε  τις 900.000 τόνους.

Στο επίπεδο της κατανάλωσης, η μείωση 
των εισοδημάτων των μεσαίων και μικροϊδι-
οκτητικών στρωμάτων, οδήγησε σε μια κα-
ταναλωτική συμπεριφορά που προτάσσει την 
αγορά του φτηνού, του ευτελούς και άρα του 
εισαγόμενου. Η εφαρμογή της «εργαλειοθή-
κης του ΟΟΣΑ» από το 2015 συνέβαλε προς 
αυτή την κατεύθυνση με την απελευθέρωση 
της αγοράς γάλακτος, αυξάνοντας τη διάρ-
κεια ζωής του φρέσκου από πέντε σε επτά 
μέρες, για να εξελιχθεί σε αορίστου από την 
«αριστερή κυβέρνηση». Το εισαγόμενο γάλα 
και τα παράγωγά του κατακλύζουν σήμερα τα 
ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στον ευρωπαϊκό Βορρά, οι συνεταιρισμοί 
υπό κρατική υποστήριξη έχουν παίξει καθο-
ριστικό ρόλο στη διαμόρφωση χαμηλών και 
ανταγωνιστικών τιμών των γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

Στην περίοδο της κοινωνικής καταστρο-
φής των μνημονίων και του αποικισμού, ο 
συνεταιριστικός τομέας, ακολουθώντας την 
αντιστασιακή παράδοση του κοινοτισμού και 
των πρώτων συνεταιρισμών των αρχών του 
20ου αιώνα, δεν μπορεί παρά ν’ αποτελεί μέ-
ρος ενός δημοκρατικού πατριωτικού κινήμα-
τος αποαποικιοποίησης και επανάκτησης του 
δημόσιου πλούτου, που ξεπουλήθηκε για 99 
χρόνια απ’ την «πρώτη φορά Αριστερά»…

«Μια Ελπίδα Γεννιέται!» από τις αρχές του 
2019 για 86 απομακρυσμένα χωριά της 
ηπειρωτικής Ελλάδας σε Άρτα, Ευρυτανία, 
Φωκίδα, Φθιώτιδα και Εύβοια, μετά την 
πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης που ανέλαβε η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. σε συνεργα-
σία με την αστική μη κερδοσκοπική οργά-
νωση HOPEgenesis, που ασχολείται εντατι-
κά με το θέμα της υπογεννητικότητας στην 
Ελλάδα.

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., με τη συνεργασία της 
HOPEgenesis, θα σταθεί δίπλα στις γυναί-
κες κατοίκους των χωριών που έχει υιοθε-
τήσει και οι οποίες επιθυμούν να γίνουν μη-
τέρες. Συγκεκριμένα, για τις γυναίκες που 
θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, με μοναδικό 
κριτήριο να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περι-
οχών αυτών, αναλαμβάνει να καλύψει όλα 
τα έξοδα παρακολούθησης της εγκυμοσύ-
νης τους, τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγ-
χου και του τοκετού, όπως και όλα τα έξοδα 
μεταφοράς και φιλοξενίας τους. Επιπλέον, 
η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ θα καλύψει τις ανάγκες 
σε βρεφικές τροφές των μωρών που θα γεν-
νηθούν, για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής 
τους, σύμφωνα με τον Μάριο Παπαθανασί-
ου εμπορικό δ/ντη της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε .

Από την πλευρά της η κα Εύα Παπαδάκη, 
Project Manager της HOPEgenesis μιλώντας 
στο ΑΠΕ δήλωσε για την πρόσφατη επίσκε-
ψή της στο Βουργαρέλι και στο Αθαμάνιο 
της Άρτας:  

«Είναι αρνητικό το ισοζύγιο γεννήσεων 
- θανάτων. Σ’ αυτήν την περιοχή θα έπρε-
πε να αναμένουμε περίπου 37 γεννήσεις 
τον χρόνο, σύμφωνα με τον πληθυσμό της 
και έχουμε 10 έως 12 τον χρόνο». Και συ-
νεχίζει: «…. αναλαμβάνουμε όλο το κόστος 
της εγκυμοσύνης, από τη σύλληψη του μω-
ρού, μέχρι και τον τοκετό. Δηλαδή, προγεν-
νητικές εξετάσεις, μεταφορά σε νοσοκομείο 
μαζί με τον συνοδό, τη διαμονή της σε ένα 
αστικό κέντρο εάν χρειαστεί, την περίθαλ-
ψη και τον τοκετό σε νοσοκομείο. Δηλαδή, 
εμείς αυτό που παρέχουμε είναι η ασφά-
λεια της γυναίκας ότι ανά πάσα στιγμή θα 
είμαστε εκεί, δεν θα αποκλειστεί στον δρό-
μο, θα φροντίσουμε για τη μεταφορά της, 
μπορεί όλο το 24ωρο να μιλήσει για ό,τι 
χρειάζεται με κάποιον από τους εξειδικευ-
μένους γιατρούς του προγράμματος….» 
Και κατέληξε: «….οι νέοι άνθρωποι δεν βρί-
σκουν εύκολα δουλειά και γι’ αυτόν τον 
λόγο είναι για εκείνους δυσβάστακτο το κό-
στος της εγκυμοσύνης. Με την παρουσίαση 
του προγράμματος, θέλουμε να μας εμπι-
στευτούν, να μας γνωρίσουν, να δεχθούν 
την βοήθειά μας σε όλα τα επίπεδα και κυ-
ρίως σε αυτό της ασφάλειας. Η μητρότητα 
είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Πρέπει να 
το έχουν όλες οι γυναίκες».

Γιατί πτωχεύει ο ΘΕΣ-γάλα; 
το εγχείρημα που σκόνταψε στα οικονομικά δεδομένα της διακυβέρνησης συΡΙΖΑ...

Η αίτηση υπαγωγής του 
συνεταιρισμού ΘΕΣ-γάλα στο άρθρο 
106α του πτωχευτικού κώδικα 
αποτελεί ένδειξη της κατάστασης 
που επικρατεί στους συνεταιρισμούς 
και ευρύτερα στον κτηνοτροφικό 
τομέα της χώρας αυτή την περίοδο.  

Του Νίκου Ντάσιου

Αναδημοσίευση από την 
ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 
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Διώχνουν τους 
πολύτεκνους 
αναπληρωτές
Πλήρης κατάργηση κάθε 
πρόνοιας για τους πολύτε-
κνους στο νέο σύστημα διορι-
σμών εκπαιδευτικών

Του Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

Μ 
ε το νέο σύστημα διορισμών 
εκπαιδευτικών, που ψηφί-
στηκε πριν μερικές ημέ-

ρες, απαλείφθηκε κάθε πρόνοια για 
τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, 
με αποτέλεσμα, από τον Σεπτέμβριο, 
πάνω από χίλιες πολύτεκνες οικογέ-
νειες αναπληρωτών να βρεθούν χω-
ρίς δουλειά. 

Με το νέο σύστημα, οι υποψήφιοι εκ-
παιδευτικοί, για κάθε παιδί τους, λαμ-
βάνουν μόλις 3 μόρια, όσα αντιστοι-
χούν σε 3 μόλις μήνες προϋπηρεσίας, 
ενώ ένα μεταπτυχιακό, ακόμα και σε 
άσχετο αντικείμενο με τη θέση, απο-
τιμάται σε 20 μόρια και ένα επίσης 
άσχετο διδακτορικό σε 40. Οι πολύ-
τεκνοι εκπαιδευτικοί, εκ των πραγμά-
των δεν διαθέτουν ακαδημαϊκά προ-
σόντα εφάμιλλα των ατέκνων, για τον 
απλό λόγο ότι η ανατροφή πολλών 
παιδιών δύσκολα συμβιβάζεται με 
το ανελέητο κυνήγι τυπικών προσό-
ντων, στο οποίο κατευθύνει τους εκ-
παιδευτικούς το νέο σύστημα διορι-
σμών. Επίσης, ένας πολύτεκνος εκ-
παιδευτικός δεν μπορεί να μετακινεί-
ται από το ένα νησί στο άλλο, όπως οι 
άτεκνοι, προκειμένου να συλλέγει μό-
ρια προϋπηρεσίας. Ωστόσο, με γνώ-
μονα το εθνικό συμφέρον, η συνει-
σφορά του πολυτέκνου στην αντιμε-
τώπιση της δημογραφικής παρακμής 
είναι ασύγκριτα σημαντικότερη από 
την κατοχή τυπικών ακαδημαϊκών 
προσόντων.

Βέβαια, η κυβέρνηση της Αριστε-
ράς έχει αποδείξει, ότι πραγματικός 
εχθρός της δεν είναι ο καπιταλισμός 
και ο ιμπεριαλισμός, αλλά η ελληνι-
κή ιδιοπροσωπία και ταυτότητα. Κατά 
συνέπεια, η στάση της έναντι των πο-
λυτέκνων είναι απολύτως αναμενό-
μενη.

Σ 
το πλάι της μεγαλειώδους προ-
σπάθειας του λαού μας να δηλώ-
σει στα συλλαλητήρια ότι θέλει 
να επιβιώσει και να μην τον κα-

ταπιεί το ποδοβολητό της παγκόσμιας κυ-
ριαρχίας, αναδεικνύονται και προσπάθει-
ες απλών ανθρώπων «από τα κάτω», που 
κρύβουν τεράστιο ιστορικό απόθεμα αντί-
στασης.

Δίπλα, στη μεγάλη εικόνα του εθνικο-
πολιτικού περιβάλλοντος, υπάρχει το λιτό 
λίπασμα ανθρώπων της επιβίωσης, η ανά-
σα για γη κι ελευθερία στους τόπους της 
γεωγραφίας μας. Ποτισμένες από την αλ-
μύρα της θάλασσας και «μ’ έναν παλιό 
πουνέντε στο γύρο του προσώπου τους».

Λιγοστοί άνθρωποι, στα Φαρακλάτα, 
πασχίζουν να κρατήσουν ζωντανή την εκ-
κλησία της Ευαγγελίστριας-Αγ. Δημητρί-
ου, μια από τις τελευταίες συναδελφι-
κές εκκλησίες της Ελλάδας. Την πεμπτου-
σία της άμεσης δημοκρατίας του δήμου 
στην ορθόδοξη εκκλησία, που τον καιρό 
της ενετοκρατίας, «ξεπερνούσε την έννοια 
μιας ιδιοκτησίας ή κτητορικής χρήσης και 
είχε κάτι από την έννοια της Εκκλησίας του 
Δήμου της Αρχαίας Ελλάδας, αφού τα πά-
ντα περιστρέφονταν γύρω από αυτές τις 
εκκλησίες, όπως κοινωνικές ανάγκες, αλ-
ληλεγγύη, φιλανθρωπίες, εορτές, σε συ-
νάξεις-συνελεύσεις για όλα τα θέματα 
που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι στις καθη-
μερινές τους ανάγκες. Η συζήτηση και οι 
αποφάσεις των Συναδέλφων κατά τις συ-
ναθροίσεις των καθόριζαν και την πορεία 
αυτών των μικρών Εκκλησιών του Δήμου».

Η οικεία Μητρόπολη, σε συνεργασία 
με κομματικούς παράγοντες, απειλούν ου-
σιαστικά να αλλοτριώσουν, «απαλλοτριώ-
νοντας»  την ορθόδοξη αυτή σύναξη των 
συναδελφών (με σταμάτημα της λειτουρ-
γίας, εργασιών αποκατάστασης και συντή-
ρησης, κ.ά.), επειδή θεωρούν ότι δεν υφί-
στανται οι λόγοι ίδρυσής της και είναι αδι-
άφορο αν είναι συναδελφική  ή ενταχθεί 
στο Ν.Π.Δ.Δ. «Εκκλησία της Ελλάδας».  

Οι ίδιοι οι κάτοικοι, συνοψίζουν σε 
ανακοίνωσή τους: «Αυτό που η θρησκευ-
τική διανόηση θέλει να διαλύσει είναι τις 
εκκλησιαστικές, αγαπητικές και δημιουρ-
γικές σχέσεις των ανθρώπων της εκκλη-
σίας, ώστε να φύγει από μπροστά της και 
το τελευταίο απομεινάρι αληθούς εκκλη-
σιαστικής, κοινοτικής και πολιτικής ιστο-
ρίας. Ο εκκλησιαστικός τρόπος λειτουργί-
ας, που ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα και 
έφτασε ως τις αρχές του 20ου αιώνα, είναι 
σαφέστατα πιο αποτελεσματικός και δημι-
ουργικός από τον ρωμαιοκαθολικό και αγ-
γλικανικό νομικό τρόπο. Λίγο πριν την ένω-
ση των Επτανήσων με την Ελλάδα, ο συνα-

δελφικός τρόπος λειτουργίας των Ορθο-
δόξων είχε εξαφανίσει σχεδόν όλους τους 
κρατικούς ναούς. Στο Αργοστόλι υπήρχαν 
26 ναοί και αντίστοιχες ενορίες και μόνο 
μία ήταν κρατική. Οι κρατικοί ναοί επα-
νεμφανίστηκαν όταν καταλύθηκε ο Νόμος 
του Θεού και της εκκλησίας, μετά την με-
ταφορά της Ύπατης Αρμοστείας από την 
Κέρκυρα στην Αθήνα, όπως εύστοχα είχαν 
παρατηρήσει οι αληθινοί Ριζοσπάστες. 

***
Την ίδια στιγμή, το εμπορικό επιμελητή-
ριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, (με κάποια 
κοινά μέλη της πρώτης πρωτοβουλίας), 
ανοίγει πρώτο, ομόφωνα, το θέμα χρήμα-
τος, χρέους και φόρων. Αναρωτιούνται και 
λένε ότι κανείς «δεν μιλά για το τι φταίει 
και το 5% των καθυστερούμενων δανείων 
του 2009 έγινε 50% το 2018… για το πώς 
το 13% των οφειλετών προς τον ΟΑΕ του 
2009 έγινε πάνω από 50%. Για το πώς ο 
μονοψήφιος αριθμός οφειλετών προς την 
εφορία του 2009, έγινε πολύ πάνω από 
50%, σήμερα. Όλοι κρύβουν ότι το 1% των 

μεγαλοοφειλετών προς την εφορία χρω-
στά το 90% των οφειλών, ενώ όλο το βά-
ρος της είσπραξης οφειλών έχει πέσει 
στους μικρούς (…)

Η μεγάλη φορολογία και η υπερχρέω-
ση πολιτών και κράτους έχει άμεση σχέ-
ση με το γεγονός ότι το χρήμα δημιουρ-
γείται από ιδιώτες τραπεζίτες και κάθε λε-
πτό, που κυκλοφορεί, επιβαρύνεται αενά-
ως με τόκους, οι οποίοι δεν μπορούν ποτέ 
να πληρωθούν. Οι κόποι μας γίνονται τό-
κοι και φόροι και από την εργασία και την 
επιχειρηματικότητά μας πλουτίζουν κά-
ποιοι λίγοι, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα… 
Δεν είμαστε ούτε επαγγελματίες φοροφυ-
γάδες, ούτε κατ’ εξακολούθηση κακοπλη-
ρωτές. Δεν είμαστε ένοχοι ή υπεύθυνοι γι’ 
αυτή την κατάσταση.

Ανοίγουμε τη συζήτηση με όλα τα επι-
μελητήρια, όλους τους συναδέλφους, 
όλους τους φορείς και τους θεσμούς της 
πολιτείας: 

Γιατί το χρήμα να μην είναι δημόσιο 
εργαλείο;»

Δύο κινήσεις ενάντια στην απόσυρ-
ση των λαών από τη δημόσια σφαίρα, 
που επιτρέπει στην πολιτική και οικονο-
μική ελίτ να διαφεύγουν από κάθε έλεγ-
χο. Δύο προσπάθειες οι πολίτες να εμπλα-
κούν ενεργά στις πολιτικές υποθέσεις και 
να ξαναδημιουργήσουν τον δημόσιο χώρο 
και χρόνο, που είχαν απαξιωθεί κατ’ εξα-
κολούθηση από τους παλιούς κομισάρι-
ους των κομμάτων, τους σύγχρονους ολι-
γάρχες των επιχειρήσεων και κάθε είδους 
«πνευματικές» ελίτ.

Στη κεφαλλονίτικη γη των Επτανήσιων 
ριζοσπαστών, δύο μόνο φαινομενικά δια-
φορετικές δράσεις έχουν από καιρό ξεκι-
νήσει, που αξίζει να αγκαλιάσουμε.

Για ενημέρωση: 
http://www.ithacanet.gr/

“ 
Δύο προσπάθειες οι πολίτες 

να εμπλακούν ενεργά στις 

πολιτικές υποθέσεις και να 

ξαναδημιουργήσουν τον δη-

μόσιο χώρο και χρόνο, που 

είχαν απαξιωθεί κατ’ εξακο-

λούθηση από τους παλιούς 

κομισάριους των κομμάτων, 

τους σύγχρονους ολιγάρχες 

των επιχειρήσεων και κάθε 

είδους «πνευματικές» ελίτ.

Κεφαλονιά: Συναδελφικές εκκλησίες της δημο-
κρατίας και το επιμελητήριο της σεισάχθειας. 

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου
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Τ 
ο μεγάλο συλλαλητήριο της 
Κυριακής, 20 Ιανουαρίου, 
κατά το Ρόιτερ το μεγαλύτε-
ρο των τελευταίων χρόνων, 

πέρασε στην Ιστορία. 
Παρότι οργανώθηκε μέσα σε μό-

λις μια εβδομάδα, κατέδειξε με τη 
μαζικότητα, τον παλμό, τη νεανικό-
τητα, την υπερκομματική συμμετο-
χή, πως ο ελληνικός λαός, στη συ-
ντριπτική του πλειοψηφία, στέκεται 
απέναντι στη Συμφωνία των Πρε-
σπών. Χαρακτηριστική ένδειξη η 
πρόσφατη δημοσκόπηση της MRB, 
όπου το 70% των ερωτηθέντων εί-
ναι κατά της συμφωνίας και μόλις 
το 12% τάσσεται υπέρ αυτής. Στους 
νεότερους μάλιστα (17-24 ετών), το 
ποσοστό άρνησης της συμφωνίας εί-
ναι 67% και μόλις το 9% συμφωνεί. 
Για πρώτη φορά μετά από δεκαετί-
ες η νεολαία παίρνει στη συντριπτι-
κή της πλειονότητα θέση υπέρ ενός 
εθνικού θέματος.

Το μεγάλο 
συλλαλητήριο 

της 20ής 

Ιανουαρίου 
2019

Ανακοίνωση της Επιτροπής 
για τη διενέργεια  δημοψη-
φίσματος για τη συμφωνία 

των Πρεσπών

Τ 
ο μεγάλο συλλαλητήριο της 
Κυριακής, 20 Ιανουαρίου, θα 
μείνει στην ιστορία για δύο βα-
σικούς και αλληλένδετους λό-
γους. Πρώτον, διότι κατέδει-

ξε με τη μαζικότητα, τον παλμό, τη νεα-
νικότητα, την υπερκομματική συμμετο-
χή, πως ο ελληνικός λαός, στη συντριπτι-
κή του πλειοψηφία, όχι μόνο συστρατεύ-
εται ενάντια στη παραχώρηση της Μακε-
δονίας, αλλά και συμμετέχει ενεργά στα 
πολιτικά δρώμενα, με την παρουσία του 
στο Σύνταγμα απ’ όλες τις γωνιές της Ελ-
λάδας. Απέναντί του, το πολιτικό σύστη-
μα και οι εξωνημένες ψευδοελίτ. Η κυ-
βέρνηση, η πλειοψηφία της Βουλής, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπί-
σκοπος, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, κα-
νάλια, δημοσιογράφοι, οικονομισάριοι 
κάθε είδους. Ποτέ άλλοτε στα τελευταία 
χρόνια δεν ήταν τόσο έντονη και ισχυρή 
η ρήξη ανάμεσα στο λαϊκό σώμα και το 
«κατεστημένο». 

Δεύτερον, και σε συνάφεια με τα προ-
ηγούμενα, διότι αποκαλύφθηκε η κατά-
λυση κάθε έννοιας δημοκρατίας και δη-
μοκρατικής νομιμότητας, με τα απίστευ-
τα καραγκιοζιλίκια που συμβαίνουν στη 
Βουλή και με την παραβίαση κάθε συ-
νταγματικής τάξης γύρω από την ψήφιση 
αυτής της επαίσχυντης συμφωνίας (άρ-
νηση δημοψηφίσματος, επικύρωσή της 
με 151 αντί για 180 βουλευτές, προώθη-
ση για αποδοχή ενός Συντάγματος που 
δεν έχει επικυρωθεί από τον Πρόεδρο 
των Σκοπίων, με αποκορύφωμα τις επι-
θέσεις ενάντια στο μεγαλύτερο συλλαλη-
τήριο των τελευταίων χρόνων στο κέντρο 
της Αθήνας). 

Κατά συνέπεια, το μεγάλο συλλαλη-
τήριο και το πάνδημο αίτημα για δημο-
ψήφισμα, ώστε να αποφανθεί ο λαός για 
την προδοτική συμφωνία, σηματοδοτούν 
οριστικά, αμετάκλητα, τελεσίδικα, το τέ-
λος του πολιτικού συστήματος της μετα-
πολίτευσης. Ένα τέλος που σημαδεύτη-
κε από την έσχατη παρακμή και αντιδη-
μοκρατικότητα. Τηρουμένων των αναλο-
γιών, κατά τον ίδιο τρόπο που το τέλος 
του μετεμφυλιακού καθεστώτος σφραγί-
στηκε με το παλατιανό πραξικόπημα του 
1965 και την εκτροπή που κατέληξε στη 
δικτατορία, έτσι και σήμερα, το τέλος της 
μεταπολιτευτικής παρακμής σφραγίζε-
ται από τη βαθύτατη αναντιστοιχία ανά-
μεσα στο πολιτικό σώμα και το «κατεστη-
μένο» –για να χρησιμοποιήσουμε μία έκ-
φραση του Ανδρέα Παπανδρέου– και τον 
ελληνικό λαό. Είναι βέβαιο ότι, εάν οι χα-
βιαροσταλινικοί διέθεταν τις δυνατότη-
τες, εσωτερικές και διεθνείς, που είχε το 
καθεστώς το 1967, η Ελλάδα θα περνού-
σε σε φάση ανοικτής εκτροπής και κατάρ-
γησης των εκλογών, με το οποιοδήποτε 

πρόσχημα. Εξάλλου ο Μαδούρο και ο Ορ-
τέγκα, που μετέτρεψαν τα λαϊκά κινήμα-
τα της Βενεζουέλας και της Νικαράγουας 
σε στυγνές δικτατορίες, δεν είναι μακριά.

Βέβαια, το αποφασιστικό και καθορι-
στικό στοιχείο αυτής της νέας ιστορικής 
περιόδου είναι ότι σφραγίζεται από τα 
εθνικά προβλήματα. Ο ελληνικός λαός, 
μετά από μία περίοδο εθνομηδενιστικής 
εξαχρείωσης, στη διάρκεια της οποίας 
έγινε απόπειρα να καταστραφεί η ανα-
φορά στην ελληνική διαχρονία, στην ελ-
ληνική γλώσσα, στην ελληνική σημαία 
και στην ίδια την εθνική ταυτότητα, σε-
μια περίοδο αφοπλισμού του ελληνικού 
έθνους σε σχέση με την ίδια του την εθνι-
κή συγκρότηση, τα σύνορά του, την ίδια 
τη φυσική αναπαραγωγή του, την οικονο-
μική του αυτοτέλεια, ακόμα και τη γεω-
γραφική του ακεραιότητα, μοιάζει σαν να 
ξυπνάει από έναν βαθύ λήθαργο, καθό-
λου τυχαία, με αφετηρία το Μακεδονικό. 

Οι Έλληνες τον 21ο αιώνα «παίζουν τα 
ρέστα» τους ως έθνος αυτεξούσιο. Δια-
κόσια χρόνια μετά την Επανάσταση του 

΄21, προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες, 
το σύνθημα «ελευθερία ή θάνατος» γί-
νεται και πάλι επίκαιρο. Είτε, στις αμέ-
σως επόμενες δεκαετίες, θα κατορθώ-
σουμε να ανακάμψουμε, θέτοντας ως 
κύριο αίτημα, ως αποκλειστικό αίτημα, 
τη «σωτηρία του έθνους είτε θα σβήσου-
με οριστικά και αμετάκλητα και θα επιβι-
ώσουν μόνο ραγιάδες στο εσωτερικό και 
ανέστιοι Έλληνες σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη του κόσμου, μια και η χώρα τους 
θα έχει μεταβληθεί σε έναν χώρο χωρίς 
ταυτότητα. 

Έτσι, δεν θα πρέπει να δούμε το συλ-
λαλητήριο της 20ης Ιανουαρίου απλώς ως 
μια μεγαλειώδη κινητοποίηση για τη Μα-
κεδονία, αλλά ως την έναρξη ενός αγώ-
να, κυριολεκτικώς για τη σωτηρία της πα-
τρίδας. Γι’ αυτό θα πρέπει να σαρωθούν 
όλες εκείνες οι ιδεολογίες και οι οικονο-
μικές και πολιτικές δυνάμεις που οδήγη-
σαν στην προδοσία της Μακεδονίας και 
προοιωνίζονται νέες εθνικές καταστρο-
φές στην Κύπρο, το Αιγαίο και τη Θρά-
κη. Πρέπει τα σχολειά και τα πανεπιστή-
μιά μας να ξαναγίνουν ελληνικά, πρέπει 
η οικονομία μας να ξαναστηριχτεί στη 
παραγωγή και την καινοτομία, πρέπει να 
αποκτήσουμε και πάλι σύνορα, ένοπλες 
δυνάμεις, λαό αποφασισμένο να παλέ-
ψει για την πατρίδα του, κόμματα που, 
παρ’ όλες τις διαφορές τους, θα ομονο-
ούν γύρω από το αίτημα της νέας «μεγά-
λης ιδέας», της σωτηρίας και ολοκλήρω-
σης του ελληνισμού και απόρριψης του 
εμφυλιοπολεμικού πνεύματος, που επί 
εκατό χρόνια κατατρώει τα σωθικά μας.  
Σε αυτά τα πλαίσια, πρέπει να ξεκινήσει 
η μακρά πορεία μιας ιδεολογικής και πο-
λιτικής επανάστασης, που θα ολοκληρώ-
σει, επιτέλους, την ανολοκλήρωτη Επα-
νάσταση του ΄21.

“ 
το μεγάλο συλλαλητήριο 

και το πάνδημο αίτημα 

για δημοψήφισμα 

ώστε να αποφανθεί ο 

λαός για τη προδοτική 

συμφωνία, σηματοδοτούν 

οριστικά, αμετάκλητα, 

τελεσίδικα, το τέλος του 

πολιτικού συστήματος της 

μεταπολίτευσης..

Το συλλαλητήριο ως μια νέα αφετηρία
το σύνθημα «ελευθερία ή θάνατος» γίνεται και πάλι επίκαιρο.
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Με την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου της Κυριακής και τη διάλυση του τεράστιου πλήθους 
από τα χημικά, η κυβέρνηση, τα καθεστωτικά ΜΜΕ και κάθε λογής παρακρατικό ψηφιακό 
παπαγαλάκι τους ξεκίνησαν μια εκστρατεία λάσπης και κατασυκοφάντησης. 

Τ 

ον τόνο γι’ αυτήν έδωσε 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός, 
που φρόντισε μέσα από το 
Μαξίμου να δώσει γραμ-
μή για τα γεγονότα: «Τον 

τόνο έδωσε η παρουσία και η δρά-
ση της Χρυσής Αυγής». Η ανακοίνω-
ση της ΕΛ.ΑΣ. έρχεται να συμπλη-
ρώσει το κυβερνητικό αφήγημα για 
τη διαστρέβλωση της πραγματικότη-
τας: «Ήταν 60.000». Με αυτόν τον 
τρόπο η καραμέλα της «ακροδεξιάς 
μειοψηφίας» μπορούσε να μπει στο 
στόμα του οποιουδήποτε προθύμου, 
από την Κατερίνα Παπακώστα του 
ΥΠ.ΤΑ., και τη «φωνή της αλήθειας» 
της ΕΡΤ, μέχρι τις καταγγελίες των 
αντίφα και της φιλοκυβερνητικής 
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. 

Ωστόσο, το εξωφρενικό αφήγη-
μα του «μαύρου μετώπου» δεν εί-
ναι μοναχά προς εσωτερική κατανά-
λωση: Είναι η αγαπημένη προπαγάν-
δα της παγκοσμιοκρατίας, π.χ. ο Μα-
κρόν θα το επιστρατεύσει κατά κόρον 
για να δικαιολογήσει την απίστευτη 
αστυνομική βία που εξαπέλυσε ενα-
ντίον των «κίτρινων γιλέκων». Εξ 
άλλου είναι πολύ χρήσιμο και για τις 
ετερόκλητες αντισυσπειρώσεις που 
αναπόφευκτα κατασκευάζει. Για-
τί, αν υπάρχει ένα «μαύρο μέτωπο» 
του εθνικισμού και του σκότους, τότε 
υπάρχουν και οι «δυνάμεις του φω-
τός», μια προοδευτική συμμαχία που 
ξεκινάει από τη... Μέρκελ, τον Αμε-
ρικάνο πρέσβη, Πάιατ, και το ΝΑΤΟ, 
και καταλήγει στην κυβέρνηση Τσί-
πρα, τον... Δανέλλη και τον Σταύρο 
Θεοδωράκη, σε ό,τι έχει να κάνει με 
τη συμφωνία των Πρεσπών.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, 
κανένα «μαύρο μέτωπο» δεν υφί-
σταται. Αντίθετα, η δράση της Χρυ-
σής Αυγής, του βορειοελλαδικού Ιε-
ρού Λόχου και των υπολοίπων δυ-
ναμικών ακροδεξιών συσσωματώσε-
ων έχει λειτουργήσει εξόχως βλα-
πτικά ως προς τα ίδια τα συλλαλη-
τήρια, και το μήνυμα που θέλουν να 
μεταδώσουν προς την ελληνική κοι-
νωνία: Ξεκινώντας ένα χρόνο πριν, 
από την πυρπόληση της αναρχι-
κής κατάληψης στη Λεωφόρο Στρα-
τού, κατά το πρώτο, μεγάλο συλλα-
λητήριο της Θεσσαλονίκης, πράξη 

η οποία διευκόλυνε τα ΜΜΕ, ώστε 
να συγκαλύψουν την κύρια διάστα-
ση των γεγονότων, που το απίστευ-
το μέγεθος και ο πάνδημος χαρακτή-
ρας της συγκέντρωσης· περνώντας 
στα γεγονότα της ΔΕΘ, που η τεχνη-
τή πρόκληση πρόωρων επεισοδίων 
δεν επέτρεψε σε ένα πολύ μεγάλο 
κομμάτι του πλήθους να φτάσει στον 
τόπο της συγκέντρωσης, με συνέ-
πεια να διευκολυνθεί η προπαγάνδα 
της κυβέρνησης περί των «2.000» 
ακραίων· και καταλήγοντας στην τε-
ράστια συγκέντρωση της 20 Ιανου-
αρίου, όπου η έναρξη των συγκρού-
σεων με τα ΜΑΤ στα σκαλιά δίπλα 
από τον Άγνωστο Στρατιώτη, ταυ-
τόχρονα με την επίσημη έναρξη της 
συγκέντρωσης και την τήρηση ενός 
λεπτού σιγής στη μνήμη του Κωνστα-
ντίνου Κατσίφα, διέσπασε το πλήθος 
μπροστά από τη Βουλή, το έστειλε 
στα στενά με συνέπεια να δημιουρ-
γηθεί κενό στην Αμαλίας και εν τέ-
λει επέτρεψε στην αστυνομία να δι-
αλύσει τη συγκέντρωση πνίγοντάς τη 
στα χημικά. 

Την επομένη, οι φωτογραφίες 
του Λαγού και των υπολοίπων κα-
θοδηγητών της Χρυσής Αυγής, που 
είχαν συντονιστικό ρόλο στα «μπά-
χαλα» της 20ης Ιανουαρίου, φι-
γουράριζαν σε όλες τις καθεστω-
τικές ιστοσελίδες, ως τεκμήριο 
της «βαθιάς διαπλοκής και ώσμω-
σης» πατριωτικού λαϊκού κινήμα-
τος και ακροδεξιάς. Στο στόμα του 
Νίκου Βούτση, δε, αυτά τα «μπάχα-
λα» αναβαθμίστηκαν σε γενική πρό-
βα εκτέλεσης ενός σχεδίου εισβο-
λής στο κοινοβούλιο. Οι εκατοντά-
δες χιλιάδες, αν όχι το εκατομμύ-
ριο, των ανθρώπων που συγκε-

ντρώθηκαν την Κυριακή στο κέντρο 
της Αθήνας είναι, δηλαδή, ο «εσω-
τερικός εχθρός του πολιτεύματος» 
κατά τον πρόεδρο της Βουλής, γνω-
στού για τις μεθοδεύσεις και τις με-
σιτείες του από τη θέση του προέ-
δρου της Βουλής και ως «μπακάλης 
της Δημοκρατίας». Από την άλλη, 
ωστόσο, εκείνοι που «οργανώ-
νουν την εισβολή» στο κοινοβούλιο, 
έχουν πολλάκις παίξει... σταθερο-
ποιητικό ρόλο ως προς τη συνέχεια 
και την επιβίωση της συριζαϊκής 
εξουσίας: Όχι μόνο επέτρεψαν με 
τις κοινοβουλευτικές τους ψήφους 
τη διεξαγωγή της δημοψηφισματι-
κής απάτης του 2015, αλλά στήρι-
ξαν, ακόμα και με τραμπουκισμούς, 
το νομοσχέδιο Παπά για τις τηλεο-
πτικές άδειες, και, βέβαια, ψήφισαν 
υπέρ της Βασιλικής Θάνου, ομολο-
γώντας ότι προσβλέπουν σε μια ευ-
νοϊκή μεταχείριση από την κυβερνη-
τικά ελεγχόμενη δικαιοσύνη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Μα, προ-
φανώς, ότι «ακόμα κι αν δεν υπήρχε 
η Χρυσή Αυγή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρε-
πε να την είχε εφεύρει», μιας και η 
θέση της κυβέρνησης θα ήταν, όλους 
αυτούς τους μήνες, ιδίως και μετά 
τη διεξαγωγή του τελευταίου μεγα-
λειώδους συλλαλητηρίου, που επι-
βεβαίωσε την συντριπτική αντίθεση 
της λαϊκής βούλησης στην Συμφω-
νία των Πρεσπών, πολύ δυσκολό-
τερη, αν δεν δρούσε προβοκατόρι-
κα και διαλυτικά μέσα στις μαζικές 
κινητοποιήσεις. Όλη η κυβερνητική 
επικοινωνιακή εκστρατεία παραπλά-
νησης και αποσιώπησης του πατρι-
ωτικού κινήματος πάνω στην ύπαρ-
ξη και τη δραστηριότητά της στηρί-
ζεται...

Χρυσή Αυγή: 
Το δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ στην καταστολή

Του Γιώργου Ρακκά

Το μεγάλο συλλαλητή-
ριο της Κυριακής δεν έφτασε 
ποτέ στο σημείο της κορύφω-
σής του. Μέχρι τις 14.45, που 
μιλούσε η Αφροδίτη Μάνου, 
συνέρρεε κόσμος από κάθε 
κατεύθυνση. Γι’ αυτό και η 
αστυνομία αποφάσισε να το 
διαλύσει εξαπολύοντας δεκά-
δες δακρυγόνα, θέτοντας σε 
κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπους, 
που κινδύνεψαν να ποδοπα-
τηθούν. Σκοπός της ήταν να 
εκφοβίσει τις εκατοντάδες χι-
λιάδες πολιτών για να μην ξα-
νακατεβούν στον δρόμο, στο 
επόμενο ραντεβού, την ημέ-
ρα που θα κυρώνεται από το 
ελληνικό κοινοβούλιο η Συμ-
φωνία των Πρεσπών. Δεν θα 
το καταφέρουν. Το τρίτο με-
γάλο συλλαλητήριο σε διά-
στημα δώδεκα μηνών για τη 
Μακεδονία αποδεικνύει ότι 
το ονοματολογικό των Σκοπί-
ων αλλάζει εκ βάθρων το πο-
λιτικό σκηνικό. 

Η επιτροπή για τη διε-
νέργεια δημοψηφίσματος 
για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών έδωσε όλες τις δυνά-
μεις για την επιτυχία του συλ-
λαλητηρίου. Με το μεγάλο 
της πανό, που δέσποζε από 
τα σκαλάκια του Συντάγμα-
τος, και καλούσε σε «δημο-
ψήφισμα τώρα», έδινε τον 
τόνο, να αποφασίσει ο κυρί-
αρχος λαός για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών. Στα τραπεζά-
κια της επιτροπής δεκάδες χι-
λιάδες στάθηκαν υπομονετι-
κά να υπογράψουν και εκατο-
ντάδες από όλες τις άκρες της 
Ελλάδος πήραν έντυπα για να 
συγκεντρώσουν υπογραφές 

από τους οικείους τους. Ενώ 
με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν 
μέσα σε έξι μέρες που έχει 
ξεκινήσει η καμπάνια δεκά-
δες χιλιάδες συμπολίτες μας 
έχουν υπογράψει. Μεταξύ 
αυτών μεγάλος αριθμός καλ-
λιτεχνών, επιστημόνων, συγ-
γραφέων κ.λπ.

Η επιτροπή, ενθαρρυ-
μένη από τη μεγάλη αντα-
πόκριση που έχει η καμπά-
νια για διενέργεια δημοψη-
φίσματος, θα συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Οποιοσ-
δήποτε θέλει έντυπα συλ-
λογής υπογραφών, ας επι-
κοινωνήσει μαζί μας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
dhmopshfismamakedonia@
gmail.com για να του στεί-
λουμε.

Και, βέβαια, θα δώσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις για να 
συμμετάσχουμε στην πάνδη-
μη διαμαρτυρία που θα ορ-
γανωθεί την ημέρα της ψή-
φισης της συμφωνίας από 
τη Βουλή, για να διατρανώ-
σουμε για μια ακόμα φορά 
την αντίθεση του λαού στις 
αντιδημοκρατικές μεθοδεύ-
σεις της κυβέρνησης και τον 
ακραίο εκφυλισμό του πολιτι-
κού συστήματος.

Τέλος, καλούμε τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας να μη 
συναινέσει στο συντελούμε-
νο έγκλημα και να παραιτη-
θεί, εμποδίζοντας έτσι την κύ-
ρωση της επαίσχυντης συμ-
φωνίας.

21 Ιανουαρίου 2018

Επιτροπή Δημοψηφίσματος 
για τη Μακεδονία 

mailto:dhmopshfismamakedonia@gmail.com
mailto:dhmopshfismamakedonia@gmail.com
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της Μαρί Ντελκάς, 
από τη Le Monde

Μ 
ετά την αυτοανακήρυ-
ξη του αντιπολιτευόμε-
νου Χουάν Γκουαϊντό σε 
αρχηγό του κράτους, ο 
στρατηγός Παδρίνο επα-

νέλαβε την αφοσίωσή του στον «νόμιμο 
πρόεδρο», Νικολάς Μαδούρο. 

Περιτριγυρισμένος από όλο το γενι-
κό επιτελείο στρατού ο υπουργός Άμυ-
νας της Βενεζουέλας, στρατηγός Βλαδι-
μίρ Παδρίνο,  επιβεβαίωσε την Πέμπτη 
24 Ιανουαρίου, την πίστη του στον «νό-
μιμο πρόεδρο» της χώρας, Νικολάς Μα-
δούρο. Την προηγούμενη ημέρα, κατά τη 
διάρκεια μιας διαδήλωσης της αντιπο-
λίτευσης, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευ-
σης, Χουάν Γκουαϊντό, 35 ετών, είχε ανα-
κηρυχθεί «εν ενεργεία πρόεδρος». 

Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι το πρα-
ξικόπημα του νεαρού βουλευτή είχε 
τη σύμφωνη γνώμη, αν όχι την έμπρα-
κτη στήριξη της Ουάσιγκτον. Το ερώτη-
μα που τίθεται είναι εάν η αντιπολίτευ-
ση έχει συντονίσει τη δράση της με τους 
στρατιωτικούς της Βενεζουέλας. «Χωρίς 
την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων 
στην εγχώρια σκηνή, η μετάβαση θα δι-
αρκέσει καιρό», δηλώνει ο πολιτικός επι-
στήμονας Λουίς Βισέντε Λεόν.

«Ο διάβολος κόβει βόλτες στους 
στρατώνες»

Ο αυτοανακηρυγμένος πρόεδρος ανα-
γνωρίστηκε αμέσως ως νόμιμος ηγέτης 
από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ 
και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανι-
σμού Αμερικανικών Κρατών, Λουίς Αλ-
μάγκρο. Ωστόσο, μονάχα 16 από τις 32 
χώρες του Οργανισμού αναγνώρισαν 
τη νομιμότητα του Γκουαϊντό  κατά την 
έκτακτη συνεδρίαση της 24 Ιανουαρίου.

Η Ουάσινγκτον δεν κρύβει την επιθυ-
μία της να ρίξει την κυβέρνηση του Νικο-
λάς Μαδούρο. Την Πέμπτη, ερωτώμενος 
για τις προθέσεις του όσον αφορά τη Βε-
νεζουέλα, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε: 
«Δεν έχουμε αποφασίσει τίποτα, όλες οι 
επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι». Ωστό-
σο, μία στρατιωτική παρέμβαση από μέ-
ρους των ΗΠΑ δεν φαίνεται να βρίσκεται 
στην ημερήσια διάταξη. Οι Αμερικανοί 
εξετάζουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης των 
οικονομικών κυρώσεων. Ο Τζον Μπόλ-
τον, τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση 

μελετά λύσεις προκειμένου να αποσυν-
δέσει το παράνομο καθεστώς του Νικο-
λάς Μαδούρο από τις πηγές εσόδων του.

Για χρόνια, η αντιπολίτευση καρτερεί 
την παραμικρή ρωγμή στις ένοπλες δυ-
νάμεις. Την Πέμπτη, αυτές εμφανίστη-
καν ενωμένες.  «Οι στρατιωτικοί απο-
λαμβάνουν ειδική μέριμνα από την εξου-
σία, αλλά οι οικογένειές τους υφίστανται 
πάραυτα τις συνέπειες της κρίσης, ελ-
λείψεις τροφίμων και φαρμάκων, ανα-
σφάλεια, όπως όλες οι οικογένειες στη 
χώρα», λέει ο Ρόσιο Σαν Μιγκέλ, πρόε-
δρος της Κοντρόλ Σιουδαδάνο. Σύμφωνα 
με αυτό το μικρό κέντρο μελέτης, περισ-
σότεροι από 4.000 εθνοφύλακες λιποτά-
κτησαν το 2018, δυσαρεστημένοι από τις 
κακές συνθήκες διαβίωσής τους.

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμε-
ων, στρατηγός Παδρίνο εμφανίζεται νη-
φάλιος. Ωστόσο παραδέχτηκε ότι «ο διά-
βολος κάνει βόλτες στους στρατώνες». 
Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, μια χούφτα 
στρατιωτικοί εξεγείρονταν σε στρατόπε-
δο του Καράκας, καλώντας τον λαό να 
αγνοήσει την εξουσία του Μαδούρο. Η 
εξέγερση καταπνίγηκε και27 στρατιωτι-
κοί κρατούνται από τις αρχές.

Περιποιημένες παρελάσεις
«Ο αριθμός των στρατιωτικών που βρί-
σκονται σήμερα πίσω από τα κάγκελα εί-
ναι ένας δείκτης της δυσαρέσκειας που 
επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις», πι-
στεύει ο Ίντι Ροντρίγκες, από την Provea, 
μία οργάνωση προάσπισης των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων στο Καράκας. Υπενθυ-
μίζει ότι δύο στρατηγοί συνελήφθησαν 
μετά τη βομβιστική επίθεση με ντρόουν, 
που είχε ως στόχο τον Νικολάς Μαδού-
ρο, την 4η Αυγούστου 2018. Σύμφωνα με 
το Κοντρόλ Σιουδαδάνο, πάνω από 180 
στρατιωτικοί έχουν συλληφθεί το 2018, 
πολλοί από τους οποίους με την κατηγο-
ρία της «προδοσίας της πατρίδας» ή της 
«εξέγερσης».

Η «πολιτικοστρατιωτική συμμαχία», 
που τόσο αγαπούσε ο Ούγκο Τσάβες, 
φαίνεται να αντέχει. Όμως όσο η δημοτι-
κότητα του αρχηγού του κράτους καταρ-
ρέει, τόσο χαλαρώνει τον έλεγχο στους 
στρατηγούς του, ώστε να γεμίζουν τις 
τσέπες τους», λέει ο οικονομολόγος Πέ-
δρο Γκουτιέρες. Το ένα τρίτο των κυβερ-
νώντων προέρχεται άλλωστε από τον 
στρατό. Από τους τριάντα δύο υπουρ-
γούς, οι εννέα είναι στρατηγοί. Εκτός 

από την άμυνα, ελέγχουν τα υπουργεία 
Εσωτερικών, Γεωργίας και Τροφίμων.

Επίμ πλέον οι στρατηγοί ελέγχουν 
μια δημόσια τράπεζα, τις εισαγωγές και 
τη διανομή τροφίμων, την παραγωγή πε-
τρελαίου και την εκμετάλλευση –μέσω 
μιας δημόσιας εταιρείας– του γιγαντιαί-
ου ορυκτού πλούτου του Ορινόκου. Η Βε-
νεζουέλα εκμεταλλεύεται, μεταξύ άλλων, 
σε καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας, τα 
τεράστια αποθέματα χρυσού της.

Κατά την ορκωμοσία του, ο Χουάν 
Γκουαϊντό παρουσίασε ένα σχέδιο νόμου 
περί αμνηστίας, που υπόσχεται να προ-
στατεύσει όσους στρατιωτικούς είναι 
πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την εξουσία 
και να υποστηρίξουν την πολιτική μετά-
βαση που επιθυμεί η αντιπολίτευση. 

«Ένοπλες δυνάμεις, σας 
σφίγγουμε το χέρι»

Ο Χουάν Γκουαϊντό  επέλεξε τον διάλογο: 
«Σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις, στέλνου-
με ένα σαφές μήνυμα: από το Κοινοβού-
λιο, σας σφίγγουμε το χέρι και σας ζητά-
με να σταθείτε πιστοί στο Σύνταγμα και 
στον λαό.» Κατ’ ιδίαν, ένας βουλευτής 
της αντιπολίτευσης παραδέχεται: «Το 
παιχνίδι της διαίρεσης των ενόπλων δυ-
νάμεων είναι επικίνδυνο. Αλλά δεν έχου-
με άλλη επιλογή».

Αξιολογώντας, το βράδυ της Τετάρ-
της 23 Ιανουαρίου, τις πιθανότητες επι-
τυχίας του εγχειρήματος της αντιπολί-
τευσης, ώστε να ανατρέψει τον Νικολάς 
Μαδούρο, ένας διπλωμάτης δήλωνε ότι, 
«εάν οι ένοπλες δυνάμεις δεν κινηθούν 
μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες, ο Νικολάς 
Μαδούρο πιθανώς θα έχει κερδίσει αυ-
τόν τον γύρο της αντιπαράθεσης». Την 
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου, το πρωί, οι 
ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν ακόμα κινη-
θεί.

Μετάφραση από τα γαλλικά: 
Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Στη Βενεζουέλα, ο στρατός κατέχει 
το κλειδί της πολιτικής κρίσης

Για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
Για την υπό εξέλιξη κρίση στη Βενεζουέλα  παραθέτουμε δύο διαφορετικής οπτικής κείμενα, 
που βοηθούν πάντως τον αναγνώστη να συναγάγει τα συπεράσματά του.  

Τα χτυπήματα 
που ετοιμάζουν 
οι ΗΠΑ εναντίον 

της Βενεζουέλας

του Ραούλ Ζιμπεκί, 
www.aporrea.org

Η 

νέα στρατηγική που προω-
θείται από τις ΗΠΑ για να 
ανατρέψουν την κυβέρνηση 
του Νικολάς Μαδούρο περ-
νά μέσα από τη δημιουργία 

ενός «παράλληλου κράτους», υποστηριζό-
μενου από την Ομάδα της Λίμας, που  ανα-
γνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊντό, πρόεδρο 
της Εθνοσυνέλευσης, ως νόμιμο πρόεδρο.

Μια οργάνωση Βενεζουελάνων «εξόρι-
στων» στο Μαϊάμι, δημιουργημένη από τον 
αντισυνταγματάρχη Χοσέ Αντόνιο Κολίνα, 
που εμπλέκεται σε τρομοκρατικές βομβι-
στικές επιθέσεις στο Καράκας το 2003, κά-
λεσε στις 15 Ιανουαρίου τον Πρόεδρο της 
Εθνοσυνέλευσης, «να ορίσει ένα διοικη-
τικό συμβούλιο της Citgo, θυγατρικής της 
κρατικής Petroleos de Venezuela (PDVSA), 
στις ΗΠΑ», μία από τις κύριες πηγές ξένου 
συναλλάγματος για τη Βενεζουέλα. Αν πε-
τύχουν τον στόχο τους, που περνά απαραι-
τήτως από την έγκριση της Ουάσιγκτον, θα 
πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στον οι-
κονομικό στραγγαλισμό της κυβέρνησης 
Μαδούρο.

Η Citgo Petroleum Corporation είναι 
μια εταιρεία διύλισης και εμπορίας βενζί-
νης, λιπαντικών και πετροχημικών προϊό-
ντων ιδιοκτησίας του κράτους της Βενεζου-
έλας και θυγατρική της PDVSA στις ΗΠΑ. 
Η έδρα της βρίσκεται στο Χιούστον  του Τέ-
ξας και πρόκειται για την κυριότερη θυγα-
τρική εκτός της χώρας. 

Η Citgo διαθέτει σήμερα τρία διυλιστή-
ρια στις ΗΠΑ, 48 τερματικά αποθήκευσης 
και διανομής με περίπου 6.000 πρατήρια 
καυσίμων και βρίσκεται στην έκτη θέση 
των εταιρειών του κλάδου στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 
του Ούγκο Τσάβες, από το 2005 μέχρι το 
2013, περίπου δύο εκατομμύρια Αμερι-
κανοί, σε είκοσι πέντε πολιτείες, έλαβαν το 
ισοδύναμο των 860 εκατομμύριων λίτρων 
πετρελαίου, αξίας 465 εκατομμύριων δο-
λαρίων από τη Citgo, σε ένα πρόγραμμα 
της κοινωνικής βοήθειας που υλοποιή-
θηκε μετά τους τυφώνες  Ρίτα και Κατρίνα, 
σε συνεργασία με την οργάνωση Citizens 
Energy Corporation.
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του Τομ Κλίφφορντ 
από το Counterpunch

Υ 

πάρχουν φορές 
που είναι προφανές 
ότι ο κόσμος έχει 
αλλάξει. Το Ντάλας 
του 1963, η πτώση 

του Τείχους του Βερολίνου, το 
Μπρέξιτ. Υπάρχουν φορές που 
δεν είναι τόσο προφανές. Ο οδη-
γός του αρχιδούκα Φερδινάν-
δου πήρε μία λάθος στροφή στο 
Σεράγεβο, τον Ιούνιο του 1914. 
Είναι οι συνέπειες που μας κά-
νουν να συνειδητοποιήσουμε 
πόσο σημαντική ήταν η συγκε-
κριμένη στιγμή. Μια τέτοια στιγ-
μή προέκυψε την περασμένη 
εβδομάδα [από 11 Δεκεμβρίου]. 

Δεν ήταν η σύλληψη καθε-
αυτή, στον Καναδά, μετά από αί-
τημα των ΗΠΑ, της οικονομικής 
διευθύντριας (CFO) της Huawei, 
Μενγκ Γουανζού, λόγω πιθανο-
λογούμενων παραβιάσεων των 
κυρώσεων κατά του Ιράν, που 
ήταν τόσο σημαντική. Ούτε η εγ-
γύηση που κατέβαλε. Αυτό που 
άλλαξε τον κόσμο ήταν η παρα-
δοχή του Αμερικανικού προέ-
δρου ότι η Μενκγ ήταν όμηρος 
της τύχης. Έτσι, ο Τραμπ πέτυχε 
κάτι απίστευτο, δικαστική ισοδυ-
ναμία με την Κίνα. 

Η Κίνα απάντησε συλλαμβά-
νοντας δύο Καναδούς πολίτες, 
χωρίς να εξηγεί γιατί ακριβώς, 
απλώς αναφέροντας την «εθνι-
κή ασφάλεια», μια φράση που 
τα περιλάμβανε όλα. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 
θα μπορούσε να χρησιμοποι-
ήσει την εξουσία του ως πρόε-
δρος για να παρέμβει στην πε-
ρίπτωση της Μενγκ. Η παρέμ-
βαση, πρόσθεσε, είναι πιθανό να 
εξυπηρετεί την εθνική ασφάλεια 
των ΗΠΑ ή να ενισχύει τις προ-
οπτικές μιας εμπορικής συμφω-
νίας με την Κίνα.

«Αν θεωρήσω ότι είναι καλό 
για τη χώρα, αν θεωρήσω ότι εί-
ναι καλό για αυτό που μέλλε-
ται να αποτελέσει τη μεγαλύ-
τερη εμπορική συμφωνία που 
έγινε ποτέ – που είναι πολύ ση-
μαντικό πράγμα – κάτι καλό για 
την εθνική ασφάλεια, σίγουρα 
θα παρενέβαινα αν το θεωρού-
σα αναγκαίο», δήλωσε. Η προε-
δρική παρέμβαση στέλνει λάθος 
μήνυμα, αλλά ένα μήνυμα που 
είναι κατανοητό στην Κίνα: τον 

υποβιβασμό της δέουσας δικα-
στικής διαδικασίας.

Το Πεκίνο θεώρησε τη σύλ-
ληψη της Μενγκ ως κραυγαλέα 
παραβίαση μιας τέτοιας διαδι-
κασίας. Η σύλληψη ενός ατόμου 
προκειμένου να χρησιμοποιη-
θεί ως πιόνι για εμπορικές συ-
ναλλαγές κάνει τον κόσμο πιο 
επικίνδυνο και πιο απρόβλε-
πτο. Αυτή είναι η τέχνη της δι-
απραγμάτευσης; Ποια συμφω-
νία που να αξίζει τα λεφτά της θα 
μπορούσε να προκύψει από την 
κράτηση κάποιου όμηρου, για 
να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγ-
ματευτικό χαρτί;

Η σύλληψη της Μενγκ και τα 
αντίποινα της Κίνας με τη σύλλη-
ψη των Καναδών έχουν να κά-
νουν κυρίως με τον οικονομικό 
ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας και 
ελάχιστα με το διεθνές δίκαιο. Η 
παρέμβαση του Τραμπ – που δέ-
χτηκε επίπληξη από το αμερικα-
νικό υπουργείο Δικαιοσύνης – 
εξέθεσε την αμερικανική δικαι-
οσύνη και την έκανε να δείχνει 
όχι περισσότερο δίκαιη από την 
κινεζική. Την περασμένη εβδο-
μάδα, ο ανώτατος αξιωματούχος 
εθνικής ασφάλειας του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης επέμεινε ότι 
οι εισαγγελείς του δεν θα επη-
ρεαστούν από το τι κάνει ο Λευ-
κός Οίκος. «Δεν είμαστε εργαλείο 
εμπορικών διαπραγματεύσεων 
όταν ανοίγουμε τις υποθέσεις», 
δήλωσε ο βοηθός γενικός εισαγ-
γελέας Τζον Ντέμερς σε επιτρο-
πή της Γερουσίας.

«Αυτό που κάνουμε στο 
υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η 
εφαρμογή του νόμου. Δεν κά-

νουμε συναλλαγές», πρόσθεσε. 
Ωστόσο, στο Πεκίνο ακριβώς 
σαν συναλλαγή φαίνεται.

Και οι δύο πλευρές δείχνουν 
να είναι ένοχες για κάτι που, στην 
πραγματικότητα, αποτελεί ομη-
ρεία. Η παραβίαση των κυρώ-
σεων κατά του Ιράν, που έχουν 
επιβληθεί από τις ΗΠΑ, είναι 
αυτό που οδήγησε στη σύλλη-
ψη της Μενγκ, αλλά αυτό που εί-
ναι σχετικό είναι το υπόβαθρο. 
Η Huawei είναι ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής εξοπλισμού τηλε-
πικοινωνιακών δικτύων παγκο-
σμίως και ο δεύτερος μεγαλύτε-
ρος κατασκευαστής έξυπνων τη-
λεφώνων. Θεωρείται αντιπρό-
σωπος του κινεζικού κράτους. 
Μήπως όμως δεν γίνονται και 
στις ΗΠΑ τα ίδια; «Στα κυβερνη-
τικά συμβούλια, πρέπει να προ-
φυλαχτούμε από την απόκτηση 
αδικαιολόγητης επιρροής, είτε 
επιδιώκεται είτε όχι, από το πλέγ-
μα στρατού-βιομηχανίας. Η δυ-
νατότητα για μία καταστροφική 
άνοδο της εξουσίας του υπάρχει 
και θα παραμείνει». Έτσι προει-
δοποιούσε ο Άιζενχαουερ, λίγο 
πριν φύγει από το Λευκό Οίκο, 
τον Ιανουάριο του 1961.

Η σύλληψη ομήρων φαίνε-
ται να αποτελεί άλλο ένα εργα-
λείο για την τέχνη της διαπραγ-
μάτευσης.

Το αυτοκίνητο του Αρχιδού-
κα μόλις πήρε λάθος στροφή. 
Περιμένουμε τις συνέπειες.

Μετάφραση από τα αγγλικά:
 Μαριάννα Δεσύπρη

Εμπόριο αντί ομήρων;  
Η νέα αντιμετώπιση της Κίνας από τον Τραμπ

η σύλληψη ενός ατόμου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πιόνι 
για εμπορικές συναλλαγές κάνει τον κόσμο πιο επικίνδυνο και πιο 
απρόβλεπτο.

Τον Αύγουστο του 2018, ένας 
ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ 
επέτρεψε στην καναδική Cristallex 
International Corporation, να απο-
κτήσει μετοχές της PDV Holding, 
μιας από τις εταιρείες που κατέχει η 
Citgo, λόγω απώλειας δικαιωμάτων 
εξόρυξης στο έδαφος της Βενεζουέ-
λας. Το Καράκας κατάφερε να απο-
τρέψει την καναδική εταιρεία εξόρυ-
ξης από το να εισχωρήσει στη Citgo, 
καταβάλλοντάς της τα 1,2 δισεκατομ-
μύρια δολάρια που απαιτούσε.

Η εταιρεία αποτελεί την κύρια 
πηγή νέου χρήματος και βρίσκεται 
στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου. 

Η πίεση κατά της Βενεζουέλας 
αυξάνεται κατά τρόπο  εκθετικό. Η 
Πλατφόρμα των Πολιτών για την 
Υπεράσπιση του Συντάγματος, που 
αποτελείται από «διαφωνούντες τσα-
βιστές», και τοποθετήθηκε κατά το 
παρελθόν εναντίον ορισμένων απο-
φάσεων του Μαδούρο, παρέδωσε 
ένα έγγραφο στο οποίο καταγγέλ-
λει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της, 
όπως  την Ομάδα της Λίμας και τον 
γενικό γραμματέα της Οργάνωσης 
Αμερικανικών Κρατών (ΟΕΑ), Λου-
ίς Αλμάγκρο, ότι επιδιώκουν να επι-
βάλουν τη θέση του «χρεοκοπημέ-
νου κράτους», αποδεικνύοντας, κατ’ 
αυτούς, τη «μη νομιμότητα προέλευ-
σης» του προέδρου, ώστε στη συνέ-
χεια να δικαιολογήσουν την παρέμ-
βασή τους στη Βενεζουέλα, ακολου-
θώντας την οδό της δημιουργίας ενός 
«παράλληλου κράτους» , όπως έκα-
ναν στη Λιβύη.

Η συνεχιζόμενη επίθεση δεν 
υποστηρίζεται μόνο από την Ομά-
δα της Λίμας, δημιουργημένης κα-
τόπιν επιμονής των Ηνωμένων Πο-
λιτειών και λόγω της στροφής προς 
τα δεξιά στην περιοχή αλλά και από 
την Εθνοσυνέλευση, όπου η αντιπο-
λίτευση είναι πλειοψηφική, και από 
το «Ανώτατο Δικαστήριο Δικαιοσύ-
νης στην εξορία», υποστηριζόμενο 
από τις ΗΠΑ.

Αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο 
αποτελείται από τριάντα τρεις δικα-
στές που ορίστηκαν τον Ιούλιο του 

2017 από την Εθνοσυνέλευση, κατά 
τη διάρκεια της κρίσης που προκλή-
θηκε από τις διαμαρτυρίες της αντι-
πολίτευσης, τα μέλη του οποίου δι-
αμένουν στον Παναμά, τη Χιλή, την 
Κολομβία και τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες.

Αυτό το «παράλληλο κράτος», στο 
οποίο φαίνεται να ποντάρει η αμερι-
κανική στρατηγική, μπορεί να οδη-
γήσει σε μια εσωτερική σύγκρουση 
με βαθιές συνέπειες για τη Βενεζου-
έλα και την περιοχή. 

Σύμφωνα με την ανάλυση της 
Πλατφόρμας, μία από τις πιθανό-
τητες είναι να προωθηθεί μια «αν-
θρωπιστική επέμβαση», όπως εκεί-
νη με επικεφαλής το ΝΑΤΟ στη Λι-
βύη, που μπορεί να συντονιστεί  με 
την δραματοποίηση της εδαφικής 
σύγκρουσης για την Εσεκίμπο,  ζώνη 
της διαμάχης με τη Γουιάνα, της 
οποίας η κυριαρχία διεκδικείται από 
τη Βενεζουέλα, αλλά επίσης και με το 
αίτημα της Κολομβίας, λόγω της υπο-
τιθέμενης προστασίας ανταρτών του 
FLN στη Βενεζουέλα.

Μια αποσταθεροποίηση που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε στρατιωτι-
κές επεμβάσεις ή σε αποσταθεροποί-
ηση προωθούμενη από άτακτες ένο-
πλες ομάδες, ιδιαίτερα προερχόμε-
νες από την Κολομβία.

Υπάρχουν πολλά σχέδια σε εξέλι-
ξη, ορισμένα ποντάρουν στην εξέγερ-
ση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και άλλα στην εξωτερική πίεση. 
Σε κάθε περίπτωση, δημιουργού-
νται «οι συνθήκες υποδαύλισης μιας 
εσωτερικής σύγκρουσης που θα επι-
δεινώσει  την κρίση και θα μπορού-
σε να οδηγήσει σε έναν εμφύλιο με 
διεθνή συμμετοχή, ή, στην καλύτε-
ρη περίπτωση, σε μια διαπραγμάτευ-
ση, επιβαλλόμενη από τα έξω, απει-
λώντας την εδαφική ακεραιότητα και 
την εθνική κυριαρχία», καταγγέλλει 
η Πλατφόρμα Πολιτών από το Καρά-
κας.

Μετάφραση από τα ισπανικά: 
Στράτος Ιωαννίδης
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Α 
κριβώς πενήντα έξι χρόνια μετά 
την ιστορική γαλλογερμανική 
Συμφωνία του Ελιζέ, υπογρά-
φτηκε στις 22 Ιανουαρίου μετα-
ξύ Γαλλίας και Γερμανίας η εξί-

σου σημαντική Συμφωνία του Άαχεν. Ενώ 
με τη συμφωνία Αντενάουερ-Ντε Γκωλ, του 
1963, τέθηκε οριστικό τέλος στην προαιώ-
νια γαλλογερμανική έχθρα, στη συμφωνία 
Μακρόν-Μέρκελ συμφωνήθηκε ένα μεγα-
λεπήβολο και ευρύτατο σχέδιο γαλλογερ-
μανικής συνεργασίας και ενσωμάτωσης, την 
οποία ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές δεν δί-
στασαν να εξισώσουν με ένα σχέδιο σταδι-
ακής μετάβασης προς τη «Γαλλογερμανική 
Ομοσπονδία». Κάποιοι  μιλούν ακόμα και 
για ένα νέο γαλλογερμανικό έθνος-κράτος, 
σχεδόν ταυτόσημο γεωγραφικά με το πάλαι 
ποτέ καρολίγκειο βασίλειο των Φράγκων και 
Λομβαρδών. 

Όπως και να είναι, πρόκειται όντως για 
μια συμφωνία πολύ μεγάλης ιστορικής 
σπουδαιότητας για όλη την Ευρώπη, που 
αν κάποτε πραγματοποιηθεί, θα υπερβαίνει 
και τα πιο φρενήρη όνειρα εκείνων που εδώ 
και πολλά χρόνια εργάζονταν για την «Ευρώ-
πη των ομόκεντρων κύκλων», με έναν ευρω-
παϊκό πυρήνα αποτελούμενο όχι μόνο από 
τη Γερμανία και τη Γαλλία αλλά και από τις 
Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και την Αυ-
στρία. Άλλωστε, ο Μακρόν δεν έκρυψε ποτέ 
πως, στο πλαίσιο της «επανίδρυσης της Ευ-
ρώπης», υποστηρίζει την Ευρώπη των δύο 
ταχυτήτων.

Μέρκελ και Μακρόν δεν παρέλειψαν βέ-
βαια να δηλώσουν ότι, η Συμφωνία του Άα-
χεν είναι η απάντησή τους στην ενδυνάμωση 
του λαϊκισμού και εθνικισμού στην Ευρώπη, 
αλλά και στο Μπρέξιτ. Όπως αναμενόταν, η 
κριτική για το γαλλογερμανικό σχέδιο από 
τους «λαϊκιστές» ήταν σφοδρή, όπως για πα-
ράδειγμα από τον πρώην πρόεδρο της Τσεχί-
ας, Βάκλαβ Κράους, που μίλησε για ένα μυ-
στικό σύμφωνο, που εκ των πραγμάτων ση-
ματοδοτεί τη συγχώνευση Γαλλίας και Γερ-
μανίας, με στόχο την επικυριαρχία της Ευρώ-
πης από ένα νέο υπερκράτος, σύμφωνα με 
την παράδοση της πολιτικής του Χίτλερ και 
του Ναπολέοντα. Κριτικά είδε το σύμφωνο 
και η Μαρίν Λεπέν, που μεταξύ άλλων προ-
ειδοποίησε ότι κινδυνεύει η Αλσατία από τη 
γερμανική διείσδυση, ενώ ο Μελανσόν επι-
σήμανε κυρίως τις οικονομικές αδικίες του 
συμφώνου εις βάρος των λαϊκών τάξεων. Στο 
σημείο των εξοπλισμών και του μιλιταρισμού 
εστιάζει την κριτική της η γερμανική Αριστε-
ρά (die Linke), υποστηρίζοντας ότι η συμφω-
νία επί της ουσίας δεν είναι τίποτα περισσό-
τερο από ένα διεθνικό σύμφωνο εξοπλισμού, 
ενώ το ακροδεξιό AfD στάθηκε στο γεγονός 
ότι Γαλλία και Γερμανία απομακρύνονται 
από τις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Τα κύρια σημεία στα 28 άρθρα του επίμα-

χου συμφώνου, που προκάλεσαν την έναρ-
ξη ενός έντονου διαλόγου σε όλη την Ευρώ-
πη (πλην Ελλάδος), εστιάζονται στα παρακά-
τω σημεία:

α) Ενσωμάτωση των δύο εθνικών οικονο-
μιών με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου 
γαλλογερμανικού οικονομικού χώρου, ταυ-
τισμένου, εν πολλοίς, με τον ευρωπαϊκό πυ-
ρήνα, όπως διατυπώθηκε από τον Σόιμπλε 
ήδη το 1994. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο 
σχέδιο με κοινούς κανόνες, υπό την επίβλε-
ψη ενός οικονομικού συμβουλίου από δέκα 
ανεξάρτητους ειδικούς.

β) Κοινή γαλλογερμανική στάση σε όλα τα 
ευρωπαϊκά ζητήματα, βασισμένη σε διαβου-
λεύσεις ειδικών και από τις δύο χώρες για 
την εξεύρεση κοινής γραμμής πριν από κάθε 
σημαντική συνάντηση στις Βρυξέλλες. 

γ) Στενή συνεργασία για την ανάπτυξη 
του ψηφιακού καπιταλισμού και ειδικότε-
ρα στα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης και 
της ψηφιακής βιομηχανίας, όπου σημειώνε-
ται μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με Κίνα 
και ΗΠΑ.

δ) Θέσπιση κοινών θεσμών εσωτερικής 
ασφάλειας σε θέματα δικαιοσύνης, αστυνο-
μίας και υπηρεσιών. 

ε) Κοινή εξωτερική πολιτική και διπλω-
ματική αντιπροσωπεία, στοχεύοντας, μετα-
ξύ άλλων, και στην απόδοση μόνιμης θέσης 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Γερ-
μανία.

στ) Κοινή αμυντική πολιτική, συμπεριλαμ-
βανομένης και της αλληλοβοήθειας σε περί-
πτωση πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέ-
πεται η κοινή στρατιωτική παρουσία διε-
θνώς, συμπεριλαμβανομένων και των περι-
οχών μεγάλης αστάθειας, καθώς και η δημι-
ουργία ενός γαλλογερμανικού συμβουλίου 
άμυνας και ασφάλειας. 

ζ) Ώσμωση των κοινών συνόρων, με την 
διευκόλυνση καθημερινών ανταλλαγών με-
ταξύ των ανθρώπων που ζουν εκατέρωθεν 
των σημερινών, με τη δημιουργία κοινών 
μορφωτικών φορέων και  νέων εμπορικών 
ζωνών, με κοινά δίγλωσσα νηπιαγωγεία και 
παιδικούς σταθμούς, με τη συνεργασία σε 
θέματα ιατρικής περίθαλψης, υποδομών και 
ηλεκτροκίνησης.  

η) Πολυεπίπεδη εμβάθυνση της πολιτι-
σμικής πολυμορφίας των δύο χωρών (§9), 

όπως ξεκίνησε ήδη Ινστιτούτο Γκαίτε και 
το Γαλλικό Ινστιτούτο που σχεδιάζουν, στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας του Άαχεν να ιδρύ-
σουν από κοινού πολιτιστικά ινστιτούτα στο 
Έρμπιλ, στο Μπίσκεκ (Κιρκιζία), στο Ρίο Ντε 
Ζανέιρο και στο Παλέρμο.

Όπως και στην περίπτωση του συμφώ-
νου Αντενάουερ - Ντε Γκωλ, τα γεωπολιτικά 
δεδομένα (ήττα του ναζισμού, υποχώρηση 
της Ευρώπης, Ψυχρός Πόλεμος, ΝΑΤΟ) ήταν 
αυτά που επέβαλαν και τώρα το όραμα της 
γαλλογερμανικής ενσωμάτωσης. Δεν είναι 
τυχαίο που, μια τόσο σημαντική εξέλιξη στο 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, έρχεται σε μια περίο-
δο που η μεταπολεμική ευρωπαϊκή ιδέα βρί-
σκεται σε πολύ μεγάλη κρίση και μέσα σ’ ένα 
ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου η Γηραιά 
Ήπειρος οδηγείται σχεδόν νομοτελειακά στο 
περιθώριο της Ιστορίας.

Στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να προκα-
λεί εντύπωση και η συμβολική επιλογή του 
Άαχεν ως τόπου συνάντησης των δύο σημε-
ρινών ηγετών της Ευρώπης, της πάλαι ποτέ 
ιστορικής πρωτεύουσας του Καρλομάγνου 
(748-814), του «Άγιου Βάρβαρου» των Δυτι-
κών, το βασίλειο του οποίου αποτέλεσε τον 
γενεσιουργό πυρήνα της σύγχρονης Ευρώ-
πης. Αυτού του μυθικού προσώπου που, στη 
διαχρονική προσπάθεια της δυτικής ιστο-
ριογραφίας για την ανεύρεση μιας εμβλη-
ματικής προσωπικότητας σε ρόλο θεμελιω-
τή της υπερχιλιετούς ευρωπαϊκής ιδέας και 
σύμβολο για την ευρωπαϊκή ενότητα, αποτε-
λούσε την ιδανική εικόνα για να της απονε-
μηθεί η πατρότητα της μεταρωμαϊκής Ευρώ-
πης. Ακόμη και σήμερα, βιογράφοι του Καρ-
λομάγνου ισχυρίζονται ότι η αιματοβαμμένη 
ιστορία του Καρλομάγνου είναι η ιστορία της 
Ευρώπης.  

Οι οιωνοί πάντως, για την επιδιωκόμενη 
ενσωμάτωση των «φραγκοαλαμανών» είναι 
θετικοί, καθώς το 80% των Γάλλων εμπιστεύ-
εται πλέον τους Γερμανούς, ενώ στην άλλη 
πλευρά το ποσοστό φτάνει στο 85%. Γεγο-
νός που δικαιώνει αυτούς που ισχυρίζονται 
ότι στον πυρήνα του γαλλογερμανικού συμ-
φώνου ενσωμάτωσης βρίσκεται όντως μια 
προσπάθεια ώσμωσης των γαλλογερμανι-
κών «έμβιων κόσμων» (Lebenswelten) μέσα 
σ’ ένα ταραγμένο κι ανασφαλές διεθνές πε-
ριβάλλον.

Το Σύμφωνο για τη Γαλλογερμανική 
Συνεργασία και Ενσωμάτωση

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 Ελλάδα και την 
Κύπρο– σε μέρος του νεο-οθω-
μανικού χώρου, επιθυμώντας να 
κεφαλαιοποιήσει τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στο ευρύτερο γε-
ωπολιτικό πεδίο.

του Βασίλη Στοϊλόπουλου
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Τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο 
περιφερειακή Γαλλία; 

Η περιφερειακή Γαλλία έχει να κάνει με τη χω-
ροταξική κατανομή των εργαζόμενων τάξεων 
στη Γαλλία. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια έχω πα-
ρατηρήσει ότι η πλειοψηφία των τάξεων αυτών 
ζει στην πραγματικότητα πολύ μακριά από τις 
κυριότερες παγκοσμιοποιημένες πόλεις – μα-
κριά από το Παρίσι, τη Λυόν και την Τουλούζη 
και, βέβαια, πολύ μακριά από το Λονδίνο και τη 
Νέα Υόρκη. 

Τεχνικά, το παγκοσμιοποιημένο οικονομι-
κό μας μοντέλο αποδίδει καλά, με την έννοια ότι 
παράγει πολύ πλούτο. Το πρόβλημα είναι ότι 
δεν έχει ανάγκη πια από την ύπαρξη της πλειο-
νότητας του πληθυσμού. Δεν χρειάζεται πλέον 
τους χειρώνακτες εργάτες, τους τεχνίτες ακόμα 
και τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων έξω 
απ’ τις μεγάλες πόλεις. Το Παρίσι παράγει τόσο 
πλούτο που θα αρκούσε για όλη τη Γαλλία και 
το ίδιο συμβαίνει με το Λονδίνο και τη Βρετα-
νία. Αλλά δεν μπορείς να διατηρήσεις μια κοι-
νωνία κατ’ αυτό τον τρόπο. Τα Κίτρινα Γιλέκα εί-
ναι μια εξέγερση των εργαζόμενων τάξεων που 
ζουν σε αυτή την περιφέρεια. 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώ-
πους εργάζονται, αλλά δεν κερδίζουν πάρα πολ-
λά, κάπου ανάμεσα στα 1.000€ και τα 2.000€ 
τον μήνα. Άλλοι, είναι πάρα πολύ φτωχοί εξαι-
τίας της ανεργίας τους. Άλλοι πάλι, υπήρξαν κά-
ποτε μέλη της μεσαίας τάξης. Αυτό που έχουν 
κοινό είναι ότι ζουν σε περιοχές όπου δεν 
έχουν πολλές δουλειές. Γνωρίζουν πολύ καλά 
ότι, αν χάσουν τη δουλειά που έχουν σήμερα, 
δεν θα μπορούν να βρουν τίποτε άλλο.  

Ποιος είναι ρόλος του πολιτισμικού 
παράγοντα στο κίνημα των Κίτρινων 
Γιλέκων;

Η περιφερειακή Γαλλία δεν αντιμετωπίζεται 
μόνον άδικα από τη σύγχρονη οικονομία, πα-
ρεξηγείται και πολιτιστικά από τις ελίτ. Το κίνη-
μα των Κίτρινων Γιλέκων είναι ένα κίνημα του 
21ου αιώνα και γι’ αυτό είναι ταυτόχρονα και 
πολιτισμικό και πολιτικό κίνημα. Η πολιτιστι-
κή αναγνώριση είναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτη-
μα στην εποχή μας. 

Μια έκφραση αυτού του πολιτισμικού χά-
σματος είναι ότι τα περισσότερα σύγχρονα προ-
οδευτικά κοινωνικά κινήματα και κινητοποιή-
σεις αγκαλιάζονται γρήγορα από διασημότητες, 
ηθοποιούς, τους διανοούμενους και τα ΜΜΕ. 
Κανείς από αυτούς δεν εγκρίνει τα Κίτρινα Γιλέ-
κα. Η ανάδυσή τους έχει προκαλέσει ένα είδος 
ψυχολογικού σοκ στο πνευματικό κατεστημένο. 
Είναι το ίδιο σοκ που βίωσαν οι βρετανικές ελίτ 
με την ψήφο υπέρ του Brexit και που βιώνουν 
μέχρι και σήμερα, τρία χρόνια μετά.  

Πιστεύω ότι η ψήφος στο Brexit έχει να κά-
νει εξίσου με τον πολιτιστικό παράγοντα. Ήταν 
κάτι παραπάνω από μια απόφαση εγκατά-
λειψης της Ε.Ε. Πολλοί ψηφοφόροι ήθελαν να 
υπενθυμίσουν την ύπαρξή τους στην πολιτική 
τάξη. Γι’ αυτό και ο γαλλικός λαός χρησιμοποι-
εί τα φωσφορίζοντα γιλέκα, για να πουν «υπάρ-

χουμε κι εμείς». Το ίδιο φαινόμενο αντιμετωπί-
ζουμε με όλες τις λαϊκές εξεγέρσεις σε όλον τον 
κόσμο.

Γιατί αποκλείστηκαν οι εργαζόμενες τάξεις;

Όλη η ανάπτυξη και ο δυναμισμός βρίσκο-
νται στις μεγάλες πόλεις, απλώς οι άνθρωποι 
δεν μπορούν να μετακομίσουν σε αυτές. Οι πό-
λεις είναι απροσπέλαστες, κυρίως με την εκτό-
ξευση των τιμών της στέγης. Οι μητροπόλεις 
της σύγχρονης εποχής είναι κάτι σαν τα αστικά 
φρούρια του Μεσαίωνα. Και το αστείο είναι ότι 
το Παρίσι θα θεσπίσει εισιτήριο εισόδου στην 
πόλη, ακριβώς όπως γινόταν με τους δασμούς 
για την είσοδο στις μεσαιωνικές πόλεις. 
Υπάρχει μεγάλη ανισότητα στις πόλεις. Η πα-
ρισινή οικονομία χρειάζεται διευθυντές και ει-
δικευμένους ειδικούς. Χρειάζεται επίσης εργά-
τες, κυρίως μετανάστες, για την κατασκευαστι-
κή βιομηχανία, την εστίαση κ.ο.κ. Οι επιχειρή-
σεις στηρίζονται σ’ ένα πολύ συγκεκριμένο δη-
μογραφικό μείγμα. Το πρόβλημα είναι ότι, πέ-
ραν αυτού, ο «λαός» συνεχίζει να υπάρχει ακό-
μα. Στην πραγματικότητα, η «Περιφερειακή 
Γαλλία» περιλαμβάνει ακόμα την πλειονότητα 
του γαλλικού λαού. 

Ποιον ρόλο έχει παίξει η φιλελεύθερη 
μητροπολιτική ελίτ σε αυτό;

Έχουμε μια νέα μπουρζουαζία, αλλά επειδή εί-
ναι πολύ κουλ και προοδευτική, δίνει την εντύ-
πωση ότι οι ταξικές συγκρούσεις έχουν πλέον 
εξαλειφθεί. Είναι πολύ δύσκολο να αντιπολι-
τευθεί κανείς τους χίπστερ όταν λένε ότι νοιά-
ζονται για τους φτωχούς και για τις μειονότητες. 
Αλλά, στην πραγματικότητα, είναι συνένοχοι 
στην περιθωριοποίηση των εργαζόμενων τά-
ξεων. Όχι μόνον αποκομίζουν τεράστια κέρδη 
από την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά 
έχουν επίσης διαμορφώσει και ένα πνευματι-
κό περιβάλλον που εξοστρακίζει τον εργαζόμε-
νο λαό. Θυμηθείτε πώς τους αποκάλεσε η Χί-
λαρι Κλίντον: «θλιβερούς». Υπάρχει μια παρό-
μοια αντίληψη για τις εργαζόμενες τάξεις στη 
Γαλλία και τη Βρετανία. Τους υποτιμούν λες και 
πρόκειται για κάποια περίεργη φυλή του Αμα-

ζονίου. Το πρόβλημα για τις ελίτ είναι ότι, αυτή 
η φυλή, είναι πολύ μεγάλη. 

Η αντίδραση των νέων μεσαίων στρωμά-
των απέναντι στο κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων 
υπήρξε χαρακτηριστική. Αμέσως, οι διαδηλω-
τές καταγγέλθηκαν ως ξενόφοβοι, αντισημί-
τες και ομοφοβικοί. Οι ελίτ παρουσιάζουν τους 
εαυτούς τους ως αντιφασίστες και αντιρατσι-
στές, αλλά αυτός είναι ένας τρόπος για να προ-
φυλάξουν τα ιδιαίτερα ταξικά συμφέροντά τους. 
Είναι το μόνο επιχείρημα που μπορούν να επι-
στρατεύσουν για να υπερασπιστούν τη θέση 
τους, εντούτοις αυτό δεν λειτουργεί πια. 
Τώρα οι ελίτ φοβούνται. Για πρώτη φορά υπάρ-
χει ένα κίνημα που δεν μπορεί να τεθεί υπό 
έλεγχο από τους συνήθεις πολιτικούς μηχανι-
σμούς. Τα Κίτρινα Γιλέκα δεν αναδύθηκαν από 
τα συνδικάτα ή από πολιτικά κόμματα. Γι’ αυτό 
και είναι ασταμάτητα. Δεν έχουν «κουμπί τερ-
ματισμού». Ή η ιντελιγκέντσια θα αναγκαστεί 
να πάρει στα σοβαρά την ύπαρξη αυτών των 
ανθρώπων, ή θα διολισθήσουν σε μια μορφή 
ήπιου ολοκληρωτισμού. Πολλά έχουν λεχθεί 
για τα αντιφατικά αιτήματα των Κίτρινων Γιλέ-
κων. Αλλά, πάνω απ’ όλα, το κίνημά τους ανα-
δεικνύει μια απαίτηση για δημοκρατία. Ουσι-
αστικά, είναι δημοκράτες –θέλουν η πολιτική 
τάξη να τους πάρει στα σοβαρά και να τους συ-
μπεριλάβει στο οικονομικό μοντέλο. 

Πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτό το 
αίτημα; 

Πρώτα απ’ όλα, η μπουρζουαζία χρειάζεται μια 
πολιτιστική επανάσταση, κυρίως στα πανεπι-
στήμια και τα ΜΜΕ. Πρέπει να πάψουν να προ-
σβάλουν τις εργαζόμενες τάξεις, να πάψουν να 
θεωρούν ότι τα Κίτρινα Γιλέκα είναι ηλίθιοι. Ο 
σεβασμός στην κουλτούρα τους είναι καθορι-
στικό ζήτημα: Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική 
ή οικονομική συμπερίληψη, δίχως να υπάρξει 
και μια πολιτισμική μέριμνα. Έπειτα, βέβαια, 
θα πρέπει να προσεγγίσουμε διαφορετικά το 
ζήτημα της οικονομίας, πράγμα που σημαίνει 
να εγκαταλείψουμε το νεοφιλελεύθερο δόγμα. 
Πρέπει να σκεφτούμε πέρα από το Παρίσι, το 
Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.  

Τα Κίτρινα Γιλέκα είναι ασταμάτητα 
ο Γάλλος συγγραφέας Κριστόφ Γκιλουΐ για την πολιτισμική σύγκρουση που εμψυχώνει τα Κίτρινα Γιλέκα

Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέ-
κων έχει ταρακουνήσει το γαλ-
λικό κατεστημένο. Επί πολ-
λούς μήνες, πλήθη που κυμαί-
νονται από μερικές δεκάδες χι-
λιάδες έως εκατοντάδες χιλιά-
δες κατεβαίνουν στους δρό-
μους σε όλη την Γαλλία. Σημεί-
ωσαν μεγάλες επιτυχίας, απο-
σπώντας μείζονες υποχωρή-
σεις απ’ την κυβέρνηση. Και 
συνεχίζουν να διαδηλώνουν.

Στα 2014, η μελέτη του γε-
ωγράφου Κριστόφ Γκιλουΐ για 
την περιφερειακή Γαλλία προ-
κάλεσε μια μεγάλη συζήτηση 
στα ΜΜΕ. Τους ανάγκασε να 
προσέξουν τον πολιτικό, πο-
λιτιστικό και οικονομικό απο-
κλεισμό των εργαζόμενων τά-
ξεων, το μεγαλύτερο μέρος 
των οποίων ζει έξω απ’ τις με-
γάλες πόλεις. Έριξε φως στις 
συνθήκες οι οποίες μετέπειτα 
θα τροδοφοτήσουν την άνοδο 
των Κίτρινων Γιλέκων. Ο Γκι-
λουΐ εμβάθυνε σε αυτές τις θε-
ματικές στα νέα του βιβλία, «Δί-
χως Κοινωνία» και, «Το Λυκό-
φως των Ελίτ: Ευημερία, Περι-
φέρεια και το Μέλλον της Γαλ-
λίας». Ακολουθεί μια συζή-
τηση με τον συγγραφέα πάνω 
στα αίτια και τις συνέπειες του 
κινήματος των κίτρινων γιλέ-
κων. 

πηγή: Spiked online 11/01/2019
Μετάφραση από τα γαλλικά: 

Δημήτρης Παπαμιχαήλ
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Χ 
ρονιάρες μέρες, κι όπως 
περιπλανιόμασταν στην 
προσφυγομάνα Καλλιθέα, 
παρουσιάστηκε μπροστά 
μας η «οδός Αρετιάδος». 

Το εν λόγω συμπαθές σοκάκι εντοπί-
ζεται κάπου ανάμεσα στις οδούς Σι-
νώπης, Τραπεζούντος και Κερασού-
ντος. Τα τρία αυτά κέντρα πολιτι-
σμού κοσμούν τα μεσημβρινά παρά-
λια του Έλληνος Πόντου, έτοιμα λες 
να αγκαλιάσουν την Αρητιάδα τους. 
Βέβαια, το πολυσήμαντο αυτό νησάκι 
της Αρητιάδος βρίσκεται πολύ κοντά 
στα χείλη της Κερασούντας, απέχο-
ντας μόλις 3 χλμ. από την προκυμαία 
της σύγχρονης πόλης Giresun. Γενικό-
τερα, υπογραμμίζεται ότι στα εκτετα-
μένα βόρεια μικρασιατικά παράλια οι 
κόλποι και οι φυσικοί λιμένες σπανί-
ζουν, ενώ ο αριθμός νήσων είναι εξαι-
ρετικά περιορισμένος. Χηλή, Δάφνη, 
Κιλικόνησος είναι μερικά από τα ονό-
ματα των νησίδων της περιοχής που, 
παρά το μικρό μέγεθός τους, σχετίζο-
νται με κάποιες πτυχές της ιστορίας 
του Ελληνισμού.

Από τη μνημειώδη Γεωγραφία 
(της Μικράς Ασίας) του αειμνήστου 
Παντελή Κοντογιάννη και τις εμπε-
ριστατωμένες μελέτες του νησιολό-
γου κ. Γεωργίου Γιαγκάκη, πληρο-
φορούμαστε ότι η Κερασούντα, μέ-
χρι το 1922, είχε 22.000 κατοίκους, εκ 
των οποίων 10.000 Έλληνες και 2.000 
Αρμένιους. Παράλληλα, δεχόταν 750 
προσεγγίσεις ατμοπλοίων ετησίως, 
ενώ άλλοτε είχε αξιόλογο στόλο 60 
ιστιοφόρων τα οποία εναυπηγούντο 
στο λιμάνι της!

Η Αρητιάς (Νήσος του Άρεως) έλα-
βε το όνομά της από έναν ναό τον 
οποίον είχαν αφιερώσει οι Αμαζό-
νες στον θεό του πολέμου. Συγκεκρι-
μένα, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος γράφει 
στο έπος του «Αργοναυτικά» ότι, πριν 
από κάθε μάχη, οι βασίλισσες (Αντι-
όπη και Οτρήρη) της πολεμοχαρούς 
φυλής θυσίαζαν άλογα –τα οποία εξέ-
τρεφαν για τον συγκεκριμένο σκο-
πό- στον Άρη. Περνώντας στη ρωμα-
ϊκή περίοδο, ο Πλίνιος ο πρεσβύτε-
ρος αποδίδει στην Αρητιάδα την ονο-
μασία «Χαλκερίτις», ενώ αναφέρεται 
και αυτός στο υπαίθριο ιερό του Άρη. 
Οι γραπτές μαρτυρίες που προέρχο-
νται από τη βυζαντινή εποχή, μιλούν 
για κάποιο τείχος κατασκευασμένο 
επί της Νήσου, το οποίο περιελάμβα-
νε και έναν πύργο («Παλάτι της Βα-
σίλισσας» τον ονόμασαν οι ντόπιοι). 
Παράλληλα, εκείνη την περίοδο κατα-

γράφεται και ύπαρξη ναού του Αγίου 
Φωκά στο νησί της Κερασούντας. Το-
νίζεται ότι ο Άγιος Φωκάς προϋπήρ-
ξε του Αγίου Νικολάου ως προστάτης 
των ναυτικών και η λατρεία προς αυ-
τόν ήταν έντονη, ειδικά στην περιοχή 
του Πόντου. 

Έτσι, τα ιστορικογεωγραφικά δε-
δομένα συγκλίνουν στο ότι το συ-
γκεκριμένο «μικρό» (με έκταση 40 
στρέμματα) «νησαίον έδαφος» (γενι-
κότερα, ίσως είναι καλό να αποφεύ-
γεται ο μειωτικός όρος «βραχονησί-
δα») φιλοξένησε ανθρώπινη παρου-
σία και ποικίλες δραστηριότητες συ-
νεχώς και αδιαλείπτως για περίπου 
20 αιώνες. Πλην όμως, μόλις τα τε-
λευταία χρόνια (2011 – 2012) ήλθε 
η επίσημη αρχαιολογική σκαπάνη να 
φέρει στο φως εξαιρετικά ενδιαφέ-
ροντα ευρήματα που αποδεικνύουν 
πολλά από τα γραφόμενα των αλλο-
καιρινών ταξιδευτάδων. Συγκεκριμέ-
να, μετά την ολοκλήρωση των πρώ-
των ανασκαφών, δημοσιεύθηκαν σε 
τουρκικές εφημερίδες – ιστοσελί-
δες (π.χ. Hurriet) και ειδησεογραφι-
κά πρακτορεία (π.χ. Anadolu Agency) 
εκτενή αφιερώματα όπου παρουσιά-
ζονταν τα πρώτα πορίσματα των αρ-
χαιολόγων. Αρχικά, μετά τον βραχώ-
δη αιγιαλό εντοπίστηκαν δύο πύρ-
γοι και προμαχώνες ενός περιμετρι-
κού αμυντικού τείχους. Επίσης, στον 
ίδιο χώρο αποδεικνύεται ότι υπήρχαν 
στέρνες, αποθήκες τροφίμων και ένα 
κυβερνητικό κτήριο. Εντός των τειχών 
βρέθηκαν ακόμα τα θεμέλια του «κα-
ταπεσόντος ναού» του αγίου Φωκά, 
ο οποίος αποτελούσε το Καθολικόν 
ενός ολόκληρου καστρομονάστηρου. 
Γύρω από την εκκλησία ανεσκάφησαν 
πολλοί τάφοι με μεσημβρινό  προσα-
νατολισμό, ενώ οι 172 σκελετοί που 
μελετήθηκαν από τους επιστήμονες 
αντιστοιχούν σε πληθυσμό αποτε-
λούμενο από ενηλίκους και ανηλίκους 
(άνδρες και γυναίκες). Συνδυάζοντας 
τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η πολυαί-
ωνη παρουσία ανθρώπινης μικροκοι-

νωνίας στην Αρητιάδα δεν εξυπηρε-
τούσε μόνον θρησκευτικούς σκοπούς, 
αλλά είχε και πολιτικό - στρατιωτικό 
χαρακτήρα. Το Νησί αποτελούσε ένα 
προκεχωρημένο φυλάκιο της περιο-
χής, ήταν η απόληξη της Κερασούντι-
ας άμυνας, ένα αβύθιστο παρατηρη-
τήριο, μια άσβεστη κανδήλα στη νευ-
ραλγική θέση ανάμεσα σε Σινώπη και 
Τραπεζούντα (Ναυτική Ελλάς, Δεκέμ-
βριος 2018).

Κατόπιν τούτων, προκαλεί ελα-
φρά αμηχανία το γεγονός ότι η γει-
τονική χώρα έχει αναπτύξει ένα έντο-
νο πολιτιστικό μάρκετινγκ στην περι-
οχή, ανάγοντας σε τουριστικό προϊόν 
το Giresun Adasi (Νησί της Κερασού-
ντας) και οδηγώντας σε αυτό 27.000 
επισκέπτες ετησίως! Μάλιστα, τα του-
ριστικά γραφεία, που περιλαμβάνουν 
στο πακέτο τους την Αρητιάδα, έχουν 
υιοθετήσει και κάποιες πρωτότυ-
πες επικοινωνιακές τεχνικές ιδιάζου-
σας αισθητικής. Συγκεκριμένα, κατά 
τις ξεναγήσεις εκτυλίσσονται συμμε-
τοχικά δρώμενα (events), όπου νεα-
ρές κοπέλες με αμφίεση και οπλισμό 
Αμαζόνων αναλαμβάνουν να ενημε-
ρώσουν τον κόσμο για την πλούσια 
ιστορία του τόπου... 

Λοιπόν, από ξένο (;) τόπο κι απ’ 
αλαργινό μάς ήλθε σήμερα η γλυκε-
ρή μνημοσύνη του «χαμηλού και λοχ-
μώδους νησυδρίου» της Αρητιάδας. 
Μαζί με τα απόκοσμα μακάμια της 
Ανατολής, πρόβαλαν μπροστά μας οι 
φιλοπόλεμες Αμαζόνες και το «Πα-
λάτι της Βασίλισσας». Μέσα από τα 
αγριεμένα ποντιακά κύματα διακρί-
ναμε τον ναό του Άρεως, τον ημέτε-
ρο Άγιο Φωκά καθώς και…  θήκας τε 
προγόνων.

Τέλος, κλείνοντας με το θέμα αυ-
τού του ενάλιου κοσμήματος της 
Giresun, έρχονται στον νου (ελαφρώς 
παραφρασμένοι) οι στίχοι... «πουλιά 
της Μαύρης Θάλασσας που χαμηλο-
πετάτε, αν δείτε την αγάπη μου, να 
μου τη χαιρετάτε»! Αρητιάδα ήταν τ΄ 
όνομά της…

Αρητιάδα
Το ιστορικό νησί του Έλληνος Πόντου

του Ιωάννη Μ. Μιχαλακόπουλου

     ΙΣΤΟΡΙΑ

Για το 
Ολοκαύτωμα

Του Γιώργου Ρακκά

Α 

ν θέλουμε, η ημέρα μνήμης του ολοκαυτώ-
ματος να πιάσει τόπο, δεν θα πρέπει να πέ-
σουμε στην παγίδα των επίσημων εορτα-
σμών, να εργαλειοποιούμε τα γεγονότα, που 

αναπλαισιώνονται από μια προπαγάνδα σύγχρονη, η 
οποία δεν έχει καμία ιστορική συσχέτιση με τα συμ-
βάντα του εβραϊκού ολοκαυτώματος (που με τη σειρά 
του δεν αφορούσε μόνον τα πέντε με έξι εκατομμύρια 
των Εβραίων, αλλά, παράλληλα, ήταν και γενοκτονία 
όλων των υποτιθέμενα μη άρειων πληθυσμών, πολ-
λών εκατομμυρίων Ρώσων, δύο εκατομμυρίων Πο-
λωνών, οκτακοσίων χιλιάδων Ρομά κ.ο.κ.)

Αλλά, να εστιάσουμε σε αυτούς που τα προκάλε-
σαν. Όχι κατ’ ανάγκη με τη μορφή του παλιού ναζι-
σμού, που έχει προβληθεί στην ουσία με μια αρνητική 
διαφήμιση από ένα καθεστώς που υπηρετεί έναν πολύ 
διαφορετικό, πολύ σύγχρονο και προηγμένο ολοκλη-
ρωτισμό, ο οποίος προσπαθεί να ποινικοποιήσει κάθε 
αντίσταση, κολλώντας της την ταμπέλα του φασισμού.

να εστιάσουμε τελικώς στους ανθρώπους που 
εκτέλεσαν αυτό το έγκλημα, με υπέρμετρο γραφει-
οκρατικό ζήλο, πεπεισμένοι μάλιστα ότι δεν φέρουν 
καμία ευθύνη για τις επαίσχυντες πράξεις τους, αφού 
οι ίδιοι επιτελούσαν απλώς το καθήκον τους, «έκαναν 
απλώς τη δουλειά τους», ή, έστω, απλώς ήταν και τότε 
«με το γκουβέρνο».

Αυτός ο τύπος ανθρώπου, δίχως τον οποίο το ολο-
καύτωμα δεν θα είχε συντελεστεί «λογιστικά», όχι μό-
νον δεν εισέπραξε την ιστορική καταισχύνη που του 
αναλογούσε, αλλά μάλιστα συνεχίζει να βρίσκεται 
μέσα στα πράγματα, υπηρετώντας κάθε εξουσία, ναζι-
στική τότε, παγκοσμιοκρατική σήμερα.

Αρκετοί από εκείνους που υπηρετούν αυτόν τον 
τύπο ανθρώπου μπορεί σήμερα να αισθάνονται την 
ανάγκη να πλειοδοτήσουν στις επετειακές ρητορικές, 
οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν είναι να μεταβά-
λουν τη μνήμη σε νεκρό γράμμα, όμως είναι σίγουρο 
ότι εκείνη την εποχή θα υπηρετούσαν την τοτινή κατά-
σταση πραγμάτων με τον ίδιο ζήλο που υπηρετούν τη 
σημερινή, θα σιωπούσαν μπροστά στις σημερινές εκ-
φράσεις της βαρβαρότητας, για να θρηνήσουν αύριο 
με την ίδια υπερβολή στην επετειακή υπενθύμισή τους.

υ. Γ. Φυσικά, το έργο της Χάνα Άρεντ είναι καθοριστι-
κό για να συνειδητοποιήσει κανείς αυτήν τη διάσταση 
των γεγονότων.
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1   Πιστεύω πολύ και ξέρω πως ό,τι 
φωνάξουμε στην πλατεία θα ανέ-

βει με προσευχητική δύναμη προς τα 
πάνω. Θα διασχίσει προς όλες τις 
κατευθύνσεις τον αστικό ιστό και με 
ορμή διαρρηκτική θα τινάξει συθέμε-
λα και τα πιο αποχαυνωμένα μυαλά, 
εμφυσώντας, ανάμεσα στις πλαδαρές 
σκέψεις τους, τη φλόγα του πατριω-
τισμού και την ιδέα της δημοκρατίας, 
που στεριώνει μόνο πάνω σε αρραγή 
εδάφη. Τα συνθήματά μας θα ακού-
γονται όμοια με ομοβροντία πυροβό-
λων και η αναπεπταμένη σημαία του 
Κατσίφα θα τσακίζει ανεπαίσθητα σε 
φρικιάσεις απ’ την ένταση των ελλη-
νικών ιαχών μας. Η πλατεία θα τρέ-
μει από ποδοβολητά χιλιάδων φα-
ντασμάτων αλόγων. Και όποιος την 
πλησιάζει, περιχαρής θα νιώθει, σαν 
μέσα σε ηρώο και ενεργειακό πεδίο, 
τη μεταρσίωσή του από εκπρόσωπο 
του ανθρώπινου γένους σε δυνάμει 
υπερβαίνοντα τον φόβο του θανάτου. 
Η προσευχή αυτή δεν θα αφήσει τη 
Συμφωνία των Πρεσπών να εξελι-
χθεί σε πεπραγμένο.

         2   Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, θυ-
μάμαι πολύ εκείνη τη φωτογρα-

φία του νεκρού, μέσα στο ανοιγμένο 
φέρετρο στην εκκλησία. Την έβλεπα 
όντας σίγουρος για την κατάληξη της 
ψυχής του αποθανόντα στην αντίπερα 
όχθη των ηρώων και των ενάρετων 
ανθρώπων. Τούτα μου έλεγε εκεί-
νο το συγκλονιστικό αρχαϊκό μει-
δίαμα πάνω στο λάμποντα -σαν από 
φως ζωής- πρόσωπο του ηλιόλου-
στου λειψάνου. Και πήρα να διαβάζω 
για τον μόνο ήρωα που είχα την τύχη 
να γνωρίσω στη μέχρι τότε σαραντά-
χρονη ζωή μου. Πως ήταν, έγραφαν 
οι αρθρογράφοι και οι ελληνιστές 
διανοούμενοι, παιδί λαϊκής οικογέ-
νειας. Και σαν τον Κεμάλ του Χα-
τζιδάκι και του Γκάτσου, που κυνή-
γησε να αλλάξει τον κόσμο, ο Κων-
σταντίνος ομότροπα και μόνος του, 
σαν ο Κεμάλ κι ο Δον Κιχώτης σε 
μια ύπαρξη, προσπάθησε να φτερώ-
σει και πάλι τη θαμμένη στη γη ελ-
ληνικότητα της μειονότητας στην Αλ-
βανία. Χώρα παράξενη και σκληρή. 
Του Κωνσταντίνου του άρεσε, στην 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου να στο-
λίζει όλο το χωριό του με σημαί-
ες. Κάθε σημαία κι ένα ράγισμα στην 
καρδιά του. Για τη λήθη που κατάπι-
νε τον ελληνισμό. Οι Αλβανοί δεν 
μας αγάπησαν ποτέ. Και τώρα φύε-
ται μέσα τους μόνο οργή για τους Έλ-
ληνες, που τους δώσαμε χώρο στις 
ζωές μας. Ακόμη και τους ερωτευ-

τήκαμε. Και κάναμε παιδιά μαζί τους. 
Μα αυτοί σε κάθε ευκαιρία έρχονται 
πια να μας θυμίζουν πως ό,τι κοινό 
με τα χρόνια μας ένωσε, τώρα το δι-
αφορετικό διαρρηγνύει και θρυμμα-
τίζει αυτήν την κίβδηλη, όπως απο-
δεικνύεται καθημερινά, αγάπη τους. 
Το μίσος ανεφάνη. Ο Κατσίφας ήταν 
ο εθνεγέρτης της σαπισμένης και πα-
ραδομένη ελληνικής μειονότητας της 
Βορείου Ηπείρου. Ο φέρων ζείδω-
ρο αίμα για να αναπνεύσουν και να 
μιλήσουν πάλι ελληνικά οι γέροντες 
του χωριού του. Γιατί ο Κατσίφας 
ένιωθε μόνος του μέσα στο σχεδόν 
αφελληνισμένο κομμάτι της γης που 
ζούσε. Θέλω να φτιάξω μια βυζαντι-
νής σχολής προσωπογραφία του. Να 
είναι σ’ αυτήν τροπαιοφόρος με την 
άλω των αγίων. Και θα το κάνω άμε-
σα. Εκείνη την ημέρα που σκοτώθηκε, 
γιατί ήταν προστάτης των επηρμένων 
σημαιών του, ένιωσα πως ένας θνη-
τός ταυτίστηκε με τον Θεό και ανα-
λήφθηκε εις τους ουρανούς. Και θα 
κατέλθει πάλι για να ενσαρκωθεί στο 
σώμα του το αναλλοίωτο, το κυκλω-
μένο από αμάραντα άνθη. Μπροστά-
ρης στην εθνική αφύπνιση και παλιγ-
γενεσία.

3 Ο Κωνσταντίνος ένιωθε μόνος 
του μέσα στην επιβεβλημένη σί-

γαση των ελληνικών φωνών. Ήθελε 
να κάνει το χωριό του, τους Βουλια-
ράτες, ξανά μία γιορτή για τον ελλη-
νισμό της Βορείου Ηπείρου. Να ζω-
ντανέψει τα σχολεία, να αναφλέξει 
τα κεριά στα μανουάλια των εκκλη-
σιών. Και αναμετριόταν με τις δυνά-
μεις του για την αποπεράτωση των 
σχεδίων του. Θαρρώ πως ο νέος αυ-
τός άντρας έκοβε βόλτες στο χωριό 
του και άκουγε σαν αλαφροΐσκιωτος 
φωνές των προπατόρων του. Έβλεπε 
στον ορίζοντα εικόνες απ’ τις ημέρες 
που οι Βουλιαράτες ήταν ένα ακμαίο 
χωριό. Δεν άντεχε τον μαρασμό των 
εγκαταλελειμμένων κτηρίων, δεν 
άντεχε τους σιωπηλούς και ακίνη-
τους στα μπαλκόνια τους κατοίκους. 
Πιο πολύ μόνος ένιωθε απ’ την αδι-
αφορία της Ελλάδας. Που προσπα-
θούσε να του κάψει τα αγνά, έντιμα 
και καθ’ όλα ηθικά όνειρα. Πώς μας 
εγκαταλείπει έτσι η Ελλάδα, εμάς 
τους ανακαινιστές της; Κωνσταντίνε, 
σε νιώθω ως τα τρίσβαθα της ψυ-
χής μου, που συμπάσχει με την αγα-
νάκτηση της αδερφής σου Ερμιόνης. 
Μεταλαμπάδευσες αυτή την ελληνι-
κή φλόγα στις σκέψεις σου, σ’ αυτή 
τη συγγενή σου. Έφυγες και άφησες 
σε όλους μας ένα σκαλοπάτι ν’ ανέ-

βουμε πιο ψηλά, να υψώσουμε το κε-
φάλι, να μεγαλώσουμε σε πατριωτι-
κό ανάστημα. Η θύμησή σου, εικόνα 
ακλόνητη για τα μελλοντικά μου λά-
φυρα απ’ τα άθλα των εξωνημένων. 
Θα ήθελα να ξέρεις ότι, με άλλους 
Συνέλληνες, κράτησα τη σημαία που 
φιλοτέχνησες με τα ίδια σου τα χέ-
ρια. Στο συλλαλητήριο για τη ελλη-
νική Μακεδονία της 20ης Ιανουαρίου 
του 2019. Και ένιωσα σαν να έπια-
να τα πανάχραντα ιμάτια του Χρι-
στού. Ο Κωνσταντίνος θυσιάστηκε 
για να μεγεθυνθεί εντός μας ο πα-
τριδοκάπηλος ξεπεσμός μας, να γί-
νει φανερός, να τον αντιληφθούμε 
και να αλλάξουμε ρότα. Από ενάντι-
οι στην κουλτούρα μας, να συνεισφέ-
ρουμε σ’ αυτήν. Φτάνει πια με την ξε-
νομανία. Αυτή την προτροπή θα έλε-
γε και ο άλλος μέγας ήρωας: ο Πε-
ρικλής Γιαννόπουλος. Το πτώμα του 
Κωνσταντίνου ταλαιπωρήθηκε στα 
χέρια των σφαγέων του. Δείλαιοι 
καθώς ήταν, δεν είχαν την τόλμη να 
παραδώσουν το σκήνωμά του στα χέ-
ρια των συμπατριωτών του για να το 
τιμήσουν, να το αγγίξουν και να κα-
τευοδώσουν τον άγιο στη γενέθλια 
γη του. Αυτή τη φορά ο λαός της Ελ-
λάδας αντέδρασε με τ’ αντανακλαστι-
κά της μητέρας στο παιδί της που πέ-
θανε. Μαζευτήκαμε όλοι στη κηδεία 
του Κωνσταντίνου για να κλίνουμε 
το γόνυ στη σεπτή του σορό. Άραγε 
η ψυχή του να μας ένιωσε την ώρα 
που νιώθαμε τη δική του; Θνητοί τοις 
αθανάτοις γόνυ κλίνατε. 

Ο ελληνικός λαός ηρωοποίησε 
τον μεγάλο Κωνσταντίνο Κατσίφα και 
η μειοδοτική κυβέρνηση τον λοιδό-
ρησε και περιύβρισε τη μνήμη του. 
Σαν ένας κοινός εγκληματίας – η κυ-
βέρνηση- τάνυσε δόντια και ακόνι-
σε νύχια για να σκυλεύσει την ψυχή 
του ξεμακρυσμένου. Όμως απόρθητα 
κάστρα δεν γνώρισαν ποτέ λεηλασί-
ες. Ο Κωνσταντίνος μπήκε στη ιστο-
ρία νικηφόρος και δυσθεώρητος. Και 
τι δεν κάνανε για να το θάψουν. Τον 
είπαν έμπορο ναρκωτικών και μέλος 
της Χρυσής Αυγής. Άπλετο φως χύ-
θηκε και οι κατηγορίες κάηκαν και 
επέστρεψαν σαν τύψεις σε όσους τις 
εξαπέλυσαν. Ο Κωνσταντίνος στις 
σελίδες της ιστορίας θα γίνει μελλο-
ντικά η καταφυγή όλων εκείνων των 
ρομαντικών που άλλο στη ζωή τους 
δεν ψάχνουν απ’ τη διαιώνιση του 
ανθρώπινου προτύπου του Λεωνίδα.

4 Είχα δει τον Κωνσταντίνο σε 
μια φωτογραφία. Φαινόταν μι-

κροκαμωμένος και γλυκύτατος. Σε 

μια άλλη ήταν πιο επιβλητικός. Η 
γωνία της απαθανάτισής του ήταν τέ-
τοια, που του έδινε θωριά μεγάλη. 
Βλέμμα σπινθηροβόλο, γεμάτο υπο-
σχέσεις για ένα αξιόμαχο πέρασμα 
απ’ τον βίο. Το τέλος του επαλήθευ-
σε ό,τι προανακρουόταν μέσα σ’ αυ-
τήν τη ματιά. Τ’ αντρειωμένου ο θά-
νατος, θάνατος δεν λογιέται. Η μο-
ναχή που έψελνε την εξόδιο ακο-
λουθία έκλαιγε. Τον αγαπούσαν τον 
Κωνσταντίνο όλοι οι συγχωριανοί 
του και ίσως κρυφά να γνώριζαν 
τη σφραγίδα με την οποία ήθελε να 
κλείσει την ζωή του. Ο Κωνσταντίνος 
μου έμαθε ποιοι είναι στην πραγμα-
τικότητα οι άνθρωποι που πρέπει να 
στέκονται στα βάθρα της συνείδησής 
μου. Οι άνθρωποι που με τον ηρωι-
σμό τους αλλάζουν τον ρου της ιστο-
ρίας. Τον Κωνσταντίνο δεν θα τον 
ξεχάσει κανείς και κανείς δεν θα ξε-
χάσει και την Ελλάδα. Όταν αναλογί-
ζομαι το μέγεθος αυτού του ανθρώ-
που, όλοι μου φαίνονται μικροί και 
ασήμαντοι. Γιατί κανείς άλλος δεν 
φέρνει δάκρυα χαρμολύπης στα μά-
τια μου. Μόνο ο Κωνσταντίνος και ο 
Χριστός. Ήταν και χριστιανός ο Κων-
σταντίνος. Μάστορας σαν τον Ιωσήφ, 
έφτιαχνε πράγματα για τον εσωτερι-
κό διάκοσμο των χριστιανικών ναών. 
Τον είχα δει σε μια φωτογραφία δί-
πλα στα τεχνουργήματα της ξυλουρ-
γικής του και κατάλαβα αμέσως πως 
είχα να κάνω με έναν ακραιφνή χρι-
στιανό. Σφάγιο σφαγμένο από κατα-
βολής κόσμου. Στην κηδεία του είχαν 
φέρει κι έναν γνωστό δημοτικό καλ-
λιτέχνη να τον μοιρολογήσει. Το ρί-
γος την ώρα που ο τραγουδιστής επι-
καλούνταν το όνομα του τεθνεώτος 
διαπέρασε τη ραχοκοκκαλιά και του 
τελευταίου Έλληνα προδότη.

5 Τώρα ψάχνουνε να βρούνε το 
δίκιο σου αυτοί που μόλις και 

μετά βίας κράτησαν ενός λεπτού σιγή 

για τον θυσιαστικό χαμό σου. Ο πρω-
θυπουργός της Αλβανίας, από άκα-
κο πλάσμα, χριστιανό της απόλυτης 
και απροϋπόθετης αγάπης, σε μετα-
μόρφωσε σε οργίλο εξτρεμιστή. Στην 
Αλβανία το πτώμα σου ατιμάστηκε απ’ 
τα χέρια των βαρβάρων. Περιφε-
ρόμενο από νεκροτομεία σε νεκρο-
τομεία και από πλυντήρια των πλη-
γών σου σε πλυντήρια. Το έγκλη-
μα έπρεπε να μη φαίνεται. Να μην 
υπάρχει τεκμαρτό από τον τύπο των 
ήλων σου. Και δεν επέτρεψαν σε Έλ-
ληνα γιατρό να σ’ εξετάσει. Δεν θέ-
λουμε να κλείσουμε τα στόματα αυ-
τών που, ανάμεσά μας, δεν σε απο-
δέχονται δικό τους. Αυτοί είναι φύ-
τρα του Εφιάλτη. Περίλαμπρος εισέ-
βαλες στην ιστορία μας και ανέστρε-
ψες τη φορά μας προς τον ραγιαδι-
σμό σε ορμή προς τα πίσω. Προς τη 
δικιά μας ιστορία και κουλτούρα. Η 
μανία των Αλβανών μάς αναβίβα-
σε ξανά σε παιδιά του Σολωμού και 
του Σαράντου Καργάκου. Του Παλαμά 
και του Κολοκοτρώνη. Του Καραμπε-
λιά και του Κύπριου Σολωμού Σολω-
μού. Του Ανδρόνικου και του Θεόφι-
λου. Οι Αλβανοί προσπάθησαν να συ-
σκοτίσουν τα αίτια του θανάτου σου. 
Γι’ αυτό και απομάκρυναν το νεκρό 
σώμα σου από κάθε ελεγκτική ελλη-
νική αρχή. Αμφισβητώ ακόμη και την 
ύπαρξη κάποιας τέτοιας. Η Αλβανία 
έχει βάλει σαν στόχο της με φασι-
στικές πολιτικές να εκδιώξει απ’ τις 
πατρογονικές τους εστίες όλους τους 
νέους των μειονοτικών χωριών της 
Βορείου Ηπείρου. Μπορεί να δημεύ-
σουν και τις περιουσίες μας. Ας τα 
κάνουν. Ο ελληνισμός είναι πνεύ-
μα και ως πνεύμα φέρει την ιδιότητα 
της αθανασίας. Ξέρω καλά πως δεν 
ήσουν ένας δυνητικός δολοφόνος. 
Ήσουν ο πιο γενναίος άντρας. Ήσουν 
το γελαστό παιδί.  

Φώτης Θαλασσινός

Για τον Κ. Κατσίφα

                                                                             ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Ο 

Γιώργος Ανδρειωμένος 
μας δίνει έργα με ενδιαφέ-
ρον, γιατί θεμελιώνονται 
στην εκτεταμένη πρωτογε-
νή έρευνα ώστε, ως τελικό 

αποτέλεσμα, να έχουμε την παρουσίαση 
πλευρών της πορείας ενός στοχαστή που 
ή δεν γνωρίζουμε διόλου ή έχουν κατα-
χωνιαστεί κάτω από ένα πλήθος άλλων 
πληροφοριών. Για τον Ρίτσο, ενώ γνωρί-
ζουμε επαρκώς το σύνολο του έργου του 
από τον Επιτάφιο και μετά, έργο ίσως 
ορόσημο που τον κάνει ευρύτερα γνω-
στό, δεν γνωρίζουμε πολλά για τα πρώ-
τα κρίσιμα χρόνια της ζωής του. Το σημα-
ντικό αυτό κενό καλύπτει το βιβλίο του Γ. 
Ανδρειωμένου: 

 Ο Γ. Ρίτσος καταγόταν από μια αρχι-
κά ευκατάστατη οικογένεια της Λακωνί-
ας που όμως γλίστρησε, σταδιακά, στην 
ανέχεια, με συνέπεια πολλά μέλη της 
να νοσήσουν και μετά να πεθάνουν από 
τη φυματίωση. Πρώτα ο μεγαλύτερος 
αδερφός του και η ύστερα η μητέρα του. 
Η απώλεια ειδικά της μητέρας του ήταν 
το πιο μεγάλο κτύπημα που οδήγησε τον 
πατέρα του στη μελαγχολία, στην αδια-
φορία για τα κτήματά του και στη συνέ-
χεια στη χαρτοπαιξία. Ο Γιάννης Ρίτσος 
θα βρει καταφύγιο στην ποίηση και στην 
αφοσίωση της αδερφής του Λούλας. Δυ-
στυχώς, η εξέλιξη ήταν τραγική. Η αδερ-
φή του, μετά από έναν ατυχή γάμο, θα 
ασθενήσει ψυχικά και ο ίδιος θα προ-
σβληθεί από τη φυματίωση, γεγονός 
που θα τον αναγκάσει να εγκαταλείψει 
τις επαγγελματικές του ασχολίες. 

Η περίθαλψη των φυματικών στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ήταν τότε πρω-
τόγονη. Ζούσαν κάτω από άθλιες συν-
θήκες, σε παραπήγματα, σε καλύβες και 
γενικά σε χώρους χωρίς τις στοιχειώδεις 
συνθήκες υγιεινής. Ένας άλλος στοχα-
στής που προσβλήθηκε από φυματίωση 

και έζησε κάτω από παρόμοιες συνθή-
κες ήταν ο Γ. Κοτζιούλας και μας μεταφέ-
ρει παρόμοιες εμπειρίες. Ένα χαρακτηρι-
στικό στοιχείο της ζωής των φυματικών 
ήταν ότι ζούσαν απομονωμένοι από την 
υπόλοιπη κοινωνία, πράγμα που ευνο-
ούσε αφενός την εσωστρέφεια και αφε-
τέρου τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό, ως 
φυσιολογική αντίδραση κατά της άθλιας 
ζωής τους. 

Ο Γ. Ρίτσος, πριν αναγνωριστεί από 
τον Κ. Παλαμά με τη φράση, «Παραμερί-
ζω, ποιητή, για να περάσεις», είχε κάνει 
τα πρώτα του βήματα στη Διάπλαση των 
Παίδων, όπου είχε ενθαρρυνθεί η προ-
σπάθειά του από τον Γ. Ξενόπουλο. Όμως 
αυτός που έδωσε αέρα στα φτερά του 
ήταν ο συγγραφέας, δημοσιογράφος και 
ανθολόγος Ηρακλής Αποστολίδης (πατέ-
ρας του Ρένου), που έγραψε από τις στή-
λες της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαί-
δειας: «Εκφράζομεν όλην την χαρά μας 
διότι από το περιοδικό μας βγήκεν ένας 
καλός ποιητής μαζί με μερικούς άλλους» 
(σελ. 254), καθώς και, «εκείνο που χαρα-
κτηρίζει τα τραγούδια σας, κ. Ριτσε, είνε, 
προ παντός, η ειλικρίνεια, γι’ αυτό σου 
σφίγγουμε το χέρι» (σελ. 255).

Από τα γραπτά του Στερνοί αντίλαλοι, 
από το ημερολόγιο ενός φθισικού, διαλέ-
γω δύο αποσπάσματα: Το ένα για τη ση-
μασία του πόνου, το άλλο για τη μάνα 
του:

«Οι άνθρωποι που δεν επόνεσαν βα-
θειά δεν μπορούν να πιστέψουν τον 
πόνο των άλλων. Κι οι άνθρωποι που δεν 
ένοιωσαν τη ζωή δεν μπορούν να σεβα-
στούν τον πόνο μας. Η παγερή τους ειρω-
νεία θάναι ο αντίλαλος της κραυγής της 
απόγνωσής μας. Ο ειλικρινής πεσσιμι-
σμός θαναι ένας «καθαρός σνομπισμός». 
Θα μας κυττάζουν δύσπιστα ίσως και πε-
ριφρονητικά. Κι ακόμη θα γελάσουν μαζί 
μας. «Όπου υπάρχει πόνος είναι τόπος 

ιερός», είπε ο μεγάλος άγγλος συγγραφέ-
ας. Μα οι μικρόψυχοι άνθρωποι δεν το 
καταλαβαίνουν καθόλου» (σελ. 226).

«Μητέρα, μητέρα!... Όταν το μέτωπό 
μας φλογίζεται απ’ τον πυρετό και το νε-
ανικό κορμί μας σιγοτρώγεται απ’ το κρυ-
φό σαράκι της αρρώστιας θα σε καλέ-
σουμε απεγνωσμένα να σκύψης πάνου 
μας τρυφερά, να μας χαϊδέψης ήρεμα τα 
μαλλιά και να σταλάξης τη γαλήνη στην 
ψυχή μας. Η αρρώστεια που μας μαραί-
νει μέρα με την ημέρα μάς κάνει σαν πα-
ράξενα χαϊδεμένα παιδιά που ζητούμε με 
υστερική ευαισθησία μίαν αδιάκοπη εκ-
δήλωση αγάπης. Τότε, μητέρα, η νοσταλ-
γία σου γεμίζει την ψυχή μας κι ονειρευ-
όμαστε ναρθής –όπως τα παληά χρόνια– 
με το χαμόγελο της στοργής, με τα ειρη-
νικά μάτια, με την απέραντη καλωσύνη 
σου για ν’ απαλύνης τους πόνους μας. Κι 
όμως εσύ δεν θαρθής. Θα κοιμάσαι ανα-
παυμένη στην άπειρη γαλήνη των τάφων 
κι ούτε η απεγνωσμένη επίκλησί μας θα 
μπορέση να ξυπνήση τους παλμούς μιας 
συγκίνησης στα παγωμένα στήθη σου...
Μητέρα, μητέρα! Τι γλυκό πούναι τ’ όνο-
μά σου. 

Καμμιά μελωδία του Βέρδι ή του 
Ροσσίνι δεν θα μπορέση να ξεπεράση 
σε γλυκύτητα την απλή αυτή λέξιν. Μη-
τέρα, πόσο τρανός είναι ο προορισμός 
σου. Εσύ είσαι η αρχή κάθε πολιτισμού. 
Εσύ φυτρώνεις μέσα μας το σπέρμα της 
αγάπης. Εσύ μας ανοίγεις τα μάτια στο 
φως του ωραίου. Εσύ μας χαρίζεις τα 
φτερά του νου. Η αγάπη σου μας δίνει 
το παράδειγμα της αγάπης. Για την αγά-
πη σου θα τραβήξουμε μπροστά και το 
χαμόγελο της ικανοποιήσεώς σου από 
μας θάναι η μεγαλείτερη ικανοποίηση 
για μας. Η χαρά σου θάναι το πολυτιμώ-
τερο στέμμα της επιτυχίας μας. Κι όταν 
πάλι η ανάλγητος Ειμαρμένη θα σφίγγη 
την καρδιά μας με καϋμούς, θα φέρνη 
τα δάκρυα στα μάτια μας, την ανησυχία 
στη σκέψη μας, εσύ μόνο θα μπορέσης 
να ημερέψης την ψυχή μας με την ανε-
ξάντλητη στοργή σου. Είσαι η οδηγήτρια 
και η παρηγορήτρα. Όταν για πρώτη φο-
ρά-σαν είμαστε ανίδεα παιδιά- μας μίλη-
σαν για μια πονετική Παναγία που αγα-
πά, ενθαρρύνει, πονεί κι ανακουφίζει, 
απρόσμενα μπρος στα μάτια μας πρό-
βαλλε η εικόνα σου, ω μητέρα. Τη θέση 
της Παναγιάς μες τη θρησκεία, πήρες 
εσύ μες τη ζωή. Είχατε την ίδια υψηλή 
αποστολή» (σελ. 217, 218).

σωτήρης σόρογκας

ΚΕΙΜΕΝΑ 
για πρόσωπα και βιβλία

εναλλακτικές εκδόσεις 
Αθήνα 2014, σελ.126

Ο 
Σ. Σόρογκας έχει τη χάρη, κατά τον 
λόγο του Γ. Σεφέρη, να γράφει απλά. 
Απλά και ουσιαστικά. Στα σύντομα, 

αλλά πυκνά και έγκυρα δοκίμια που περιέ-
χει το βιβλίο, που τα περισσότερα έχουν δη-
μοσιευθεί αρχικά στα περιοδικά Λέξη, Εντευ-
κτήριο, Πορφύρας, αναφέρεται κατ’ αρχήν 
στο παράδειγμα ήθους που αποτέλεσε γι’ αυ-
τόν ο πατέρας του και στη συνέχεια στον Ελύ-
τη, στον Εγγονόπουλο, στη Δημουλά, στον 
Κόντο, στον Βαγενά, στον Φωστιέρη, στον 
Πάμπλο Πικάσο, στον Κόντογλου, στον Μό-
ραλη, στον Τσαρούχη. Επίσης περιέχει ομι-
λίες του, συνεντεύξεις του και παρουσιάσεις 
των βιβλίων του Τάσου Μπίρη, της Ε. Γλύκα-
τζη Αρβελέρ και του Τ. Μαυρωτά. Στο δοκί-
μιο για τον Ελύτη γράφει μεταξύ άλλων: 

Η δήθεν προοδευτική αυτή διανόηση εί-
ναι εδώ και πολλά χρόνια το κατεστημένο του 
τόπου. Οι κυρίαρχοι παράγοντες της πνευ-
ματικής μας ζωής. Καταφέρνουν ακόμα και 
να τρομοκρατούν ιδεολογικά παίρνοντας τη 
ρεβάνς από την έντρομη σήμερα, παλαιών 
αμαρτιών Δεξιά, η οποία τους προσλαμβάνει 
στα μέσα ενημέρωσης, σε οργανισμούς ή σε 
υπουργεία, προς απόκτηση κύρους και εξι-
λέωση. Ο πολιτιστικός χώρος κατειλημμένος. 
Όσο για τα πανεπιστήμια, από καιρό είναι σε 
μεγάλο βαθμό ελεγχόμενα. Μακρυγιάννης, 
Παπαδιαμάντης, Πικιώνης, Κόντογλου στο 
στόχαστρο. Η σειρά της γενιάς του ’30. Τελευ-
ταία, διά της μεθόδου των παραναγνώσεων –
όπως εύστοχα παρατηρεί ο Νάσος Βαγενάς–, 
βγάζοντας πρώτα τον Σεφέρη εθνοκεντρι-
κό, δηλαδή επαρχιακό ποιητή, επιχειρούν 
να απαξιώσουν και τους υπόλοιπους, γιατί 
με αυτούς η ελληνική ταυτότητα εξακολου-
θεί να υπάρχει, εμμένοντας στην καταγωγή 
της και αφομοιώνοντας –όχι μιμούμενη– όσα 
στοιχεία της ήταν αναγκαία. Θα ήταν νομίζω 
πολύ χρήσιμη μια μελέτη στις μέρες μας, που 
θα αποκάλυπτε σε τι αποβλέπει και γιατί πο-
λεμάει με τέτοια επιμονή την ελληνική πνευ-
ματική ιδιαιτερότητα και συνοχή η «προο-
δευτική» αυτή διανόηση, ανοίγοντας μάλιστα 
και δρόμους για την αμερικάνικη παγκοσμι-
οποίηση (σελ. 20)». 
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T 

ον Ιούνιο του 1973, ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Ρίτσαρντ Νίξον, και το 
επιτελείο του, ανέμεναν 
στην προεδρική εξοχι-

κή κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ του 
Μέρυλαντ το γενικό γραμματέα του 
ΚΚΣΕ, Λεονίντ Μπρέζνιεφ και την 
ακολουθία του, οι οποίοι επισκέ-
πτονταν τις ΗΠΑ για την υπογραφή 
της Συμφωνίας για την Αποτροπή 
πιθανού Πυρηνικού Πολέμου με-
ταξύ των δύο χωρών. Ο Σοβιετικός 
ηγέτης είχε καθυστερήσει και οι 
Αμερικανοί είχαν αρχίσει να αδη-
μονούν, ειδικά μετά την ενημέρω-
ση από το FBI ότι «οι Ρώσοι το είχαν 
κάψει» το προηγούμενο βράδυ στην 
Ουάσιγκτον. Ο Νίξον, γνωρίζοντας 
την αδυναμία του Μπρέζνιεφ για τα 
πολυτελή αυτοκίνητα, του είχε ετοι-
μάσει και μια έκπληξη. Στο προαύ-
λιο ήταν παρκαρισμένη μια ολοκαί-
νουρια λιμουζίνα Λίνκολν Κοντινέ-
νταλ, δωράκι για τον κομμουνιστή 
ηγέτη. Παρ’ όλα αυτά, την πρωτο-
φανή έκπληξη στα παγκόσμια δι-
πλωματικά χρονικά θα την έκανε 
ο Μπρέζνιεφ και το σάστισμα του 
Νίξον θα γινόταν ανέκδοτο ανάμε-
σα στους άνδρες της προεδρικής 
φρουράς. Όταν τελικά έφτασε το 
αυτοκίνητο με τον Μπρέζνιεφ, κα-
τέβηκε απ’ αυτό μια νεαρή ξανθιά 
την οποία ο, εν ευθυμία βρισκόμε-
νος, σύντροφος Λεονίντ, με τα κατα-
κρεουργημένα αγγλικά του, σύστη-
σε στον αποσβολωμένο πρόεδρο 
ως «μάι γκέρλφρεντ». Ο Νίξον γύ-
ρισε τότε στον Κίσιγκερ και ψέλλισε, 
«Κάποιος πρέπει να μας δουλεύει 
πολύ άσχημα, έτσι;»

Τελικά, η συνάντηση κορυφής 
ήταν πετυχημένη. Οι συμφωνί-
ες υπογράφηκαν και ο Μπρέζνιεφ 
πήρε την ξανθιά και τη Λίνκολν Κο-
ντινένταλ του κι έφυγε, αφού πριν 
έκανε μια φρενήρη βόλτα, με τον 
Νίξον συνεπιβάτη να φωνάζει, «πιο 
σιγά, πιο σιγά», και τους μυστικούς 
πράκτορες να τους ακολουθούν 
κατά πόδας και να μην τους φτά-
νουν, στην οποία κόντεψαν να σκο-
τωθούν και οι δύο ηγέτες των υπερ-
δυνάμεων.

Ποια ήταν όμως η ιστορία της 
ξανθιάς νεαρής, που ο αθεόφοβος 
Μπρέζνιεφ είχε το θράσος να πά-
ρει μαζί του σε συνάντηση κορυ-
φής, αντί για την επίσημη σύζυγό 

του; Η αλήθεια είναι ότι η εμφάνισή 
του, με εκείνα τα δασύτριχα φρύδια 
και τη σχεδόν κοιμισμένη έκφρα-
ση, η οποία συνδέθηκε απόλυτα 
με την εποχή της στασιμότητας στη 
Σοβιετική Ένωση από το 1964 ως 
το 1982, έδινε την εντύπωση μιας 
πληκτικής μέχρι θανάτου προσω-
πικότητας χωρίς εκπλήξεις. Ο άν-
θρωπος έμοιαζε με ένα κομμάτι πά-
γου που ζωογονούνταν μόνο στις 
συνελεύσεις του Πολιτικού Γραφεί-
ου και στις παρελάσεις. Μετά την 
κατάρρευση της ΕΣΣΔ, όταν άρχι-
σαν να βγαίνουν στη φόρα τα μυστι-
κά των διαφόρων ηγετών του ΚΚΣΕ 
και να αποχαρακτηρίζονται ολό-
κληρα δωμάτια ασφυκτικά γεμάτα 
με απόρρητα έγγραφα, λύθηκε και 
το μυστήριο της ξανθιάς, αλλά και 
της τραγικής ιστορίας του ίδιου του 
Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

Κατ’ αρχάς, δεν υπήρξε μία μόνο 
ξανθιά, αλλά πάνω από πενήντα. Ο 
γενικός γραμματέας είχε αδυναμία 
στις μικρόσωμες ξανθές με γαλανά 
μάτια και υπήρχε σοβαρός λόγος γι’ 
αυτήν του την προτίμηση, ο οποίος 
ήταν μάλλον το μέγα δράμα του. Το 
συγκεκριμένο δράμα θα τον ταλάνι-
ζε σε ολόκληρη τη ζωή του, θα τον 
έκανε να στραφεί στα ναρκωτικά 
χάπια και το αλκοόλ, θα κατέστρε-
φε ανεπανόρθωτα την υγεία του 
και τελικά θα τον μεταμόρφωνε σε 
ζόμπι που περπατούσε με δυσκο-
λία, τραύλιζε ακατάληπτα και είχε 

παρατεταμένα επεισόδια απώλειας 
μνήμης.

Φαίνεται πως η αιωνιότητα άγ-
γιξε τον Μπρέζνιεφ το καλοκαίρι 
του 1943, όταν ήταν πολιτικός κο-
μισάριος της 18ης στρατιάς στο Νο-
βοροσίσκ. Τραυματισμένος στο σα-
γόνι κατά τη διάρκεια μιας γερμα-
νικής επίθεσης, ο Μπρέζνιεφ νο-
σηλευόταν σε κάποιο στρατιωτικό 
νοσοκομείο, όταν γνώρισε μια νεα-
ρότατη γιατρό ονόματι Ταμάρα, την 
οποία ερωτεύτηκε σφόδρα. Κατά 
το συνήθειο του Κόκκινου Στρα-
τού, ο 37χρονος και ήδη παντρεμέ-
νος με δύο παιδιά, συνταγματάρχης 
Μπρέζνιεφ, εγκατέστησε τη νεαρή 
γιατρό στη σκηνή του ως «σύζυγο 
εκστρατείας». Συνήθως, οι σύζυγοι 
του συγκεκριμένου τύπου εγκατα-
λείπονταν με συνοπτικές διαδικασί-
ες με το τέλος του πολέμου και την 
επιστροφή στην κανονικότητα της 
επίσημης οικογένειας, αλλά ο Λεο-
νίντ είχε «καλό σκοπό». 

Με τη νίκη της ΕΣΣΔ επί της 
Γερμανίας, το ζεύγος επέστρεψε 
μαζί στη Μόσχα, όπου ο αφελής 
Μπρέζνιεφ σκόπευε να ζητήσει δι-
αζύγιο από τη γυναίκα του, Βικτώ-
ρια, για να κάνει μια νέα αρχή με 
τον έρωτα της ζωής του. Είχε λογα-
ριάσει όμως χωρίς «την» ξενοδόχο, 
καθώς η γυναίκα του τον παγίδευ-
σε, κλειδώνοντάς τον στο σπίτι και, 
με κίνηση ματ, βρήκε την ερωμένη 
του και την ξαπόστειλε στον αγύρι-
στο. Μήνες έψαχνε να τη βρει ο, σε 
βαρεία κατάθλιψη περιπεσών,  Λε-

ονίντ, αλλά η γιατρός είχε εξαφανι-
στεί από προσώπου γης για να μην 
εμφανιστεί ποτέ ξανά. Εκών, άκων, 
ο Μπρέζνιεφ επέστρεψε ως δαρ-
μένος σκύλος στην «οικογενειακή 
θαλπωρή» κι έπεσε με τα μούτρα 
στην κομματική δουλειά, που θα 
τον έφερνε είκοσι χρόνια αργότερα 
στο τιμόνι της ΕΣΣΔ. 

Η κατάθλιψη όμως του είχε 
αφήσει ένα κουσούρι που του έκα-
νε τη ζωή πολύ δύσκολη και αυτό 
ήταν η χρόνια αϋπνία. Ο Μπρέζ-
νιεφ στριφογύριζε σαν τον οβελία 
όλη νύχτα στο κρεβάτι και κατα-
ριόταν τη γυναίκα του, με την οποία 
ζούσαν σαν ξένοι, και την άχαρη 
ζωή του, και λαγοκοιμόταν μια δύο 
ώρες το ξημέρωμα για να σηκω-
θεί κατάκοπος και κακόκεφος. Όλα 
αυτά μέχρι το 1955 που κάποιος 
σύντροφος από την Κ.Ε. του πάσα-
ρε ένα κουτί υπνωτικά χάπια Νό-
ξυρον. Πού να ήξερε ο δύσμοιρος 
ότι το συγκεκριμένο υπνωτικό ήταν 
άκρως εθιστικό, καθώς προκαλού-
σε μια αίσθηση ευφορίας ανάλογη 
με αυτήν της ενδοφλέβιας ηρωίνης 
και είχε ανεπιθύμητες παρενέργει-
ες όπως το ντελίριο και οι παραι-
σθήσεις. Χαρακτηριστικά, ο σωμα-
τοφύλακάς του, Μέντβεντεφ, έχει 
δημοσιεύσει ένα τραγελαφικό επει-
σόδιο όπου ο Μπρέζνιεφ πετάχτη-
κε έντρομος απ’ το κρεβάτι φωνά-
ζοντας ότι ξύπνησε και είδε να κοι-
μάται δίπλα του ο Μάο Τσε Τουνγκ, 
ενώ δίπλα του κοιμόταν η γυναίκα 
του, Βικτώρια.

Ως το 1964, που «συνταξιο-
δότησε» τον πρώην μέντορά του 
Χρούστσεφ και ανέλαβε τη διακυ-
βέρνηση της ΕΣΣΔ, κατέβαζε 2 με 
3 χάπια κάθε βράδυ με τη βοήθεια 
βότκας για έξτρα αποτέλεσμα και η 
υγεία του είχε ήδη κλονισθεί. Ταυ-
τόχρονα, ασχολούνταν με τα δύο 
αγαπημένα του σπορ: τη συλλογή 
ακριβών αυτοκινήτων (μέχρι τον 
θάνατό του είχε μαζέψει ογδόντα 
δύο  πολυτελή αυτοκίνητα) τα οποία 
οδηγούσε ο ίδιος με πλήρη αδιαφο-
ρία για τη δημόσια ασφάλεια και τη 
συλλογή ξανθιών «κλώνων» της 
Ταμάρας. 

Ο Λεονίντ είχε ήδη αρχίσει να 
τα χάνει από το 1972 και πολλές 
φορές να μην ξέρει πού είναι και 
τι κάνει. Υπέγραφε σαν ρομπότ ό,τι 
του έφερναν μπροστά του κι έτσι 
υπέγραψε και τη διαταγή για την 
αποστολή στρατευμάτων στο Αφγα-
νιστάν το ’79, την οποία θέλησε να 
πάρει πίσω μερικές μέρες αργότε-
ρα χωρίς επιτυχία, απειλώντας να 
παραιτηθεί.  Δεν τον άφησαν όμως 
και παρέμεινε στο τιμόνι της ΕΣΣΔ 
ως αχυράνθρωπος για άλλα τρία 
χρόνια, στα οποία συνέβησαν απί-
στευτα ευτράπελα. Φαίνεται πως 
κάποιους βόλευε αυτή η κωματώ-
δης κατάσταση, καθώς μπορούσαν 
να αλωνίζουν πίσω απ’ την πλάτη 
του. Σε μια από τις τελευταίες πα-
ρουσίες του σε συνεδρίαση της ΚΕ, 
αφού διάβασε με δυσκολία την ομι-
λία του, κοίταξε δεξιά-αριστερά σαν 
να τους έβλεπε πρώτη φορά στη 
ζωή του και είπε, «εγώ, την κάνω», 
για να πεθάνει από ανακοπή λίγο 
καιρό αργότερα, στις 10/11/1982. 
Ήταν το τέλος μιας εποχής, μια και 
η ίδια η ΕΣΣΔ θα τον ακολουθούσε 
στον θάνατο  μια δεκαετία αργότερα.  
Ίσως η καλύτερη εκδίκηση του Λε-
ονίντ για όλα τα ανέκδοτα που κυ-
κλοφορούσαν εις βάρος του είναι 
πως πολλοί αναπολούν την εποχή 
του, που, κατά τον ιστορικό Ι. Σίσκιν, 
«Έβλεπες το χιόνι να πέφτει απ’ το 
παράθυρο και υπήρχε ησυχία, τάξη 
και ασφάλεια». Σε δημοσκόπηση 
του κέντρου Λεβάντα της Ρωσίας 
το 2013, το 56% των ερωτηθέντων 
απάντησε πως ο Μπρέζνιεφ ήταν 
ο καλύτερος ηγέτης της χώρας τον 
20ο αιώνα, ξεπερνώντας ακόμη και 
τον ίδιο τον Λένιν.

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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Λεονίντ Μπρέζνιεφ, ο χαπάκιας
η τραγική προσωπική ιστορία πίσω από την «εποχή της στασιμότητας» της ΕσσΔ
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Η επιστροφή του βυσσινόκηπου
«ο βυσσινόκηπος», του Αντόν τσέχωφ

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ο 

Αντόν Τσέχωφ εί-
ναι μία από τις ση-
μαντικότερες ανα-
φορές στην παγκό-
σμια θεατρική δρα-

ματουργία. Για αυτό εξάλλου τα 
έργα του επανέρχονται, ξανά και 
ξανά, στις θεατρικές σκηνές της 
υφηλίου. Τα έργα του αποτελούν 
ηθογραφία της αριστοκρατικής κυ-
ρίως τάξης στην προεπαναστατική 
Ρωσία. Η εμβριθής ματιά του δι-
εισδύει στα πάθη και  στις αντιφά-
σεις που την διαπερνούν κατορθώ-
νοντας έτσι να ξεπεράσει το απλό 
και περιγραφικό επίπεδο και να ει-
σέλθει σε ένα άλλο, αυτό της υπό-
γειας κριτικής. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούμε να πούμε ότι το έργο 
του είναι προφητικό, μιας και ου-
σιαστικά προαναγγέλλει τον άνε-
μο της αλλαγής που έμελλε να σα-
ρώσει την τσαρική Ρωσία τις σημα-
διακές χρονιές του 1905 και του 
1917. Άνθρωπος ανοιχτών οριζό-
ντων όσο και προοδευτικός, δεν δί-
στασε να διαφωνήσει με το πνευ-
ματικό κατεστημένο της χώρας του. 
Η παραίτησή του το 1902, από την 
Ακαδημία των Τεχνών για τη μη 
αποδοχή εκ μέρους της του Μαξίμ 
Γκόργκι στους κόλπους της, ήταν 
μια τέτοια έκφραση διαφωνίας. 
Λίγο πριν τον θάνατό του, το 1904, 
θα γράψει το τελευταίο του έργο, 
τον γνωστό πλέον «Βυσσινόκηπο». 

Στο συγκεκριμένο έργο κατα-
γράφεται η αριστοκρατική τάξη της 
εποχής του, η οποία έχει χάσει πλέ-
ον κάθε επαφή με την πραγματικό-
τητα. Η εδώ και καιρό κατάργηση 
της δουλοπαροικίας έχει ήδη βάλει 
τα θεμέλια για την αποδόμηση του 
συστήματος πάνω στο οποίο εδρα-
ζόταν η ύπαρξή της. Η ίδια παρα-
μένει προσκολλημένη στην παρα-
σιτική φύση της και προσπαθεί να 
διατηρήσει τα, οικονομικής κυρί-
ως φύσεως, προνόμιά της, ακόμη 
και όταν έχει πλέον μπει σε μια δι-
αδικασία παρακμής και πτώσης. Η 
απεγνωσμένη προσπάθεια να δια-
τηρήσει το επίπεδο πολυτελούς δι-
αβίωσης που είχε μέχρι πρότινος, 
σε συνδυασμό με την ανικανότη-
τά της να συμμετάσχει στην παρα-
γωγική διαδικασία, την έχει οδηγή-
σει να βυθίζεται ολοένα και περισ-
σότερο σε τεράστια χρέη. Κεντρικός 
άξονας του Βυσσινόκηπου είναι ο 
Λοπάχιν, γιος δουλοπάροικου, 

ελεύθερος όμως ο ίδιος,  ο οποίος 
έχει αντιληφθεί προς τα πού φυ-
σάει ο άνεμος. Με σκληρή δου-
λειά και εκμεταλλευόμενος την αλ-
λαγή του σκηνικού, έχει κατορθώ-
σει, σιγά-σιγά και με επιμονή, να 
αρθρώσει μια στέρεα επαγγελματι-
κή φυσιογνωμία. Οι συναισθημα-
τικοί δεσμοί που τον συνδέουν με 
την οικογένεια, που έχει στην ιδι-
οκτησία της τον Βυσσινόκηπο, τον 
οδηγεί στο να τους προτείνει τρό-
πους διατήρησης της ιδιοκτησίας 
τους, του εμβληματικού κτήματος. 
Φευ! Η αριστοκρατική οικογένεια 
αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την 
ανάγκη προσαρμογής που επιβάλ-
λουν οι καιροί και ο Βυσσινόκηπος 
θα βγει αναπόφευκτα σε πλειστη-
ριασμό. Ο Λοπάχιν θα πλειοδοτή-
σει, θα τον πάρει στα χέρια του και 
θα τον τεμαχίσει κυριολεκτικά. Στη 
θέση του θα αναγερθούν κατοικίες, 
στο πλαίσιο του οικονομικού μο-
ντέλου που αναδύεται γύρω του. 
Ως άνθρωπος που αντιλαμβάνεται 
την αναγκαιότητα του εκσυγχρονι-
σμού και της προσαρμογής, είναι 
αυτός που θα προχωρήσει. 

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλά-
κης είναι πλέον ένας καταξιωμένος 
θεατρικός σκηνοθέτης. Η επιλογή 

που έκανε με τον Βυσσινόκηπο δεν 
είναι μια απλή προσφυγή στο κλα-
σικό ρεπερτόριο.  Στο ανέβασμά 
του εμπεριέχεται το κωμικό στοι-
χείο που, κατά δήλωση του ίδιου 
του Τσέχωφ, διατρέχει τα έργα του. 
Έτσι η πρότασή του διαφοροποι-
είται από τις δραματικές παραστά-
σεις που έχουν ανέβει τα τελευ-
ταία χρόνια και οι οποίες έχουν χα-
ρακτηρίσει, τον Τσέχωφ, δραματι-
κό συγγραφέα. Με τον τρόπο αυτό 
το έργο αποκτά μια δροσερή, ανά-
λαφρη, αλλά ουδόλως επιπόλαια 
χροιά.  Η δραματικότητα της περί-
πτωσης ελλοχεύει, δεν είναι όμως 
κυρίαρχη. Ουσιαστικό επίσης είναι 
ότι, όπως ο σκηνοθέτης έχει αναφέ-
ρει,  το συγκεκριμένο έργο μπορεί 
κάλλιστα να εναρμονιστεί με όσα 
συμβαίνουν στη χώρα μας τον και-
ρό των μνημονίων, από το 2010 
δηλαδή και μετά. Από τη μια υπάρ-
χει η άρνηση της ουσιαστικής συ-
νειδητοποίησης ότι, το παρασιτικό 
οικονομικό μοντέλο των προηγού-
μενων δεκαετιών, έχει πλέον πα-
ρέλθει οριστικά και, από την άλλη, 
το ότι το ξεπέρασμα αυτού του πα-
ρασιτισμού επιβάλλει ένα νέο οι-
κονομικό μοντέλο, προσαρμοσμέ-
νο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

της περιόδου. Για αυτό ίσως θα 
έπρεπε η σύνδεση με το σήμερα 
να ήταν πιο εμφανής στην πρόταση 
την οποία κατέθεσε. Η παράσταση, 
πέρα από κάποια έξυπνα, διακριτι-
κά όμως, σκηνοθετικά ευρήματα, 
παραμένει στο πλαίσιο ενός «κανο-
νιστικού» ανεβάσματος. 

Η σκηνοθετική διεύθυνση του 
έμψυχου υλικού αποδίδει τα μάλα. 
Ανάμεσα στους ηθοποιούς ξεχω-
ρίζει η Θέμις Μπαζάκα σε έναν τε-
λείως διαφορετικό ρόλο από αυτόν 
που την έχουμε συνηθίσει, στον 
ρόλο της ανέμελης κτηματία Λιου-
μπόφ. Κυρίως όμως αυτός ο οποί-
ος παραδίδει μαθήματα είναι ο Δη-
μήτρης Λιγνάδης στον ρόλο του 
Λοπάχιν. Το παίξιμό του ξεχειλίζει 
όχι μόνο από την πλήρη κατανόη-
ση του ρόλου του, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο από τη βαθιά θεατρική 
παιδεία που κουβαλά. Ο Λιγνάδης 
δεν είναι απλώς ένας πολύ καλός 
ηθοποιός και σκηνοθέτης. Πολύ 
περισσότερο είναι ένας βαθύς γνώ-
στης της θεατρικής παιδείας όσο 
λίγοι στη χώρα μας. Αρκετά καλοί 
και οι υπόλοιποι ηθοποιοί στους 
επιμέρους ρόλους τους.

Η σκηνοθετική διευθέτηση 
του χώρου εκμεταλλεύεται πλή-
ρως τις δυνατότητες που προσφέ-
ρονται, καταλήγοντας σε μία δίχως 
ψεγάδια θεατρική παράσταση. Κα-
λοί και ουσιαστικοί, συμβάλλοντας 
στην επιτυχία της παράστασης, 
οι φωτισμοί, αλλά και η μουσική.  
Όπως όμως προαναφέραμε, το κε-
ρασάκι που θα την απογείωνε είναι 
η εμφανής σύνδεσή του με τα όσα 
συμβαίνουν γύρω μας. Είναι αυτό 
που θα τη χαρακτήριζε ως σημείο 
αναφοράς της περιόδου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Μετάφραση: Μαρίσσα Τριαντα-

φυλλίδη
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρ-

κουλάκης
Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή
Κοστούμια: Μαρία Κοντοδήμα
Μουσική: Μίνως Μάτσας
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Έλενα Σκου-

λά, Μανώλης Δούνιας

Βοηθός Σκηνογράφου: Γιώργος 
Θεοδοσίου

Παίζουν: Θέμις Μπαζάκα, Δη-
μήτρης Λιγνάδης, Κόρα Καρ-
βούνη, Αθηνά Μαξίμου, Γιάν-
νης Κότσιφας, Σίσσυ Τουμά-
ση, Γιώργος Μπινιάρης, Γιάν-
νης Στόλας, Αλέξανδρος Μαυ-
ρόπουλος, Γιάννης Γιαννού-
λης, Τάσος Δημητρόπουλος, 
Γεωργιάννα Νταλάρα. 

Κυκλοφορεί
από τις 
εναλλακτικές 
εκδόσεις

Γιώργος Καραμπελιάς

Παναγιώτης Κονδύλης
Μια διαδρομή

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

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

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

Μέσα στη γενικευμένη παρακμή 
του νεώτερου ελληνισμού, ο 
Παναγιώτης Κονδύλης αποτελεί 
άραγε έναν οδοδείκτη που κατα-
δεικνύει κάποιες «κρυμμένες» 
δυνατότητές ή, μήπως, όπως 
πιθανώς θα έλεγε ο ίδιος στην 
κάποτε πικρόχολη οπτική του, 
συνιστά μια έκφανση του τέλους 
– στο κύκνειο άσμα ενός άλλοτε 
μεγάλου πολιτισμού;
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Σ 
ε ποιανής το σώμα; Το ντο-
κιμαντέρ του Ζαχαρία Μαυ-
ροειδή για το έθιμο του «Δε-
καπέντε», αυτές και αυτούς 

που κατά παράδοση δεκαπεντίζουν, 
μένουν, δηλαδή, όλες τις μέρες του 
Δεκαπενταύγουστου, στη έρημη πλέ-
ον μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
στο νότιο άκρο της Θηρασιάς, «για να 
της κάνουν παρέα», τελώντας λειτουρ-
γίες και παρακλήσεις καθημερινά και 
ετοιμάζοντας τη μονή για το πανηγύρι 
της Παναγίας, δεν δίνει καθαρή απά-
ντηση. Είναι το σώμα της Παναγίας 
που καλούνται να κηδεύσουν οι προ-
σκυνήτριες και οι προσκυνητές; Είναι 
το γερασμένο σώμα των γυναικών που 
πρωταγωνιστούν; Είναι το «ερημωμέ-
νο σώμα της πάλαι ποτέ αγροτικής 
Θηρασιάς», όπως γράφουν οι συντε-
λεστές του έργου; Είναι το σώμα της 
παράδοσης; Είναι το σώμα της Ελλά-
δας, μήπως; Ή όλα αυτά μαζί;

Η ταινία έτσι κι αλλιώς έχει τρία 
σημεία θέασης. Το πρώτο είναι η στη-
μένη κάμερα, με τα πρόσωπα που 
περνούν και μιλούν άλλοτε μπροστά 
στον φακό κι άλλοτε –συνηθέστερα– 
αθέατα απ’ αυτόν. Αυτό το πρώτο ση-
μείο θέασης έχει να κάνει με τον σκη-
νοθέτη και τους δημιουργούς της ται-
νίας, τη φωτογραφία της Ζωής Μαντά, 
τον ήχο του Κώστα Φυλακτίδη και το 
μοντάζ της Σμαρώς Παπαευαγγέλου. 
Η δεύτερη είναι η ματιά μας, και του 
θεατή μαζί, πάνω σε αυτό που λέμε 
παράδοση –κάποιοι τη λένε «φθί-
νουσα»– ή την ελληνική κοινωνία, αν 
προτιμάτε. Και το τρίτο σημείο ή επί-
πεδο, απ’ όπου μπορεί κανείς να δει 
τα πράγματα, είναι οι ίδιοι οι πρωτα-
γωνιστές και οι πρωταγωνίστριες, εί-
ναι η ίδια η πραγματικότητα, να το πω 
αλλιώς, η λαϊκή πραγματικότητα, το 
σώμα του ελληνικού λαού, ή ό,τι έχει 
απομείνει απ’ αυτό. Τίποτα δεν είναι 
σαφές και άμεσα προσβάσιμο σε μια 
«αντικειμενική» αντίληψη. Όλα αυτά 
δημιουργούν περισσότερα ερωτημα-
τικά από κείνα που λύνουν.

Η ματιά των Ελλήνων κινηματο-
γραφιστών πάνω στη λαϊκή παράδοση 
–που για τη νέα ελληνική κοινωνία εί-
ναι αυτό το ίδιο το σώμα της ιστορικής 
ταυτότητάς της– είναι τουλάχιστον ελ-
λειμματική, για να μην πω συμπλεγ-
ματική: η φουστανέλα γίνεται το έμ-
βλημα του κινηματογραφικού κιτς, ο 
λαϊκός τύπος κρατά τον ρόλο του κλό-
ουν και του (επαρχιώτη) διασκεδαστή, 
η παράδοση έχει θέση μόνο ως γρα-
φικότητα ή ως σκοτεινή πρόληψη που 
πρέπει να αποβλαχέψει, κατά τη σύγ-
χρονη αργκό, κ.λπ. Ως συνέπεια αυτής 
της ματιάς, ο μέγας δεξιοτέχνης του 

κλαρίνου Γιάννης Βασιλόπουλος, φερ’ 
ειπείν, εμφανίζεται στο παλιό μας σι-
νεμά, σε ταινία φουστανέλας, ντου-
μπλαρισμένος (!) με μπελκάντο από 
οπερέτα· και ο επίσης μέγας Βαμβα-
κάρης, στη μοναδική του κινηματο-
γραφική εμφάνιση, ακούγεται μόνο 
(συγκλονιστικός) να παίζει σε κάποια 
γωνιά του εξοχικού κέντρου που βρί-
σκονται οι πρωταγωνιστές. Τον βλέ-
πουμε παρεπιμπτόντως. Η κάμερα δεν 
του χάρισε ούτε ένα πλάνο! 

Υπάρχουν, φυσικά, εξαιρέσεις, 
αλλά δεν είναι εδώ ο χώρος να τα 
πούμε αναλυτικά. Κυριότερη εξαίρεση 
το ντοκιμαντέρ. Από τις Γυναίκες που 
γνέθουν (1905), στην Αβδέλλα Γρεβε-
νών, την πρώτη ελληνική ταινία των 
αδελφών Μίλτου και Γιαννάκη Μα-
νάκη –που τους έχουν «υιοθετήσει» 
οι Σκοπιανοί, σε ακόμα μία λαθροχει-
ρία τους– και τον Μακεδονικό γάμο 
(1960) του Τάκη Κανελλόπουλου, από 
τον Λάμπρο Λιαρόπουλο ή τον Λευτέ-
ρη Ξανθόπουλο, μέχρι τον Κουσιαμπα-
σάκο του Αχελώου (1997) ή τον Ρήγα 
του Πάρβα (2008), το ελληνικό ντοκι-
μαντέρ επιχειρεί μια πιο κοντινή και 
σίγουρα πιο σεβαστική ματιά πάνω σ’ 
αυτό που λέμε ελληνική πραγματικό-
τητα ή, με άλλα λόγια, μπορούμε να το 
ονομάσουμε λαϊκή παράδοση.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις, το ελληνικό 
ντοκιμαντέρ χτίζει παράλληλα μια ιδι-
αίτερη, ελληνική ματιά, την πιο σύγ-
χρονη του ελληνικού κινηματογρά-
φου, ακριβώς πλησιάζοντας σε κάτι 
παλιό, που μοιάζει να φθίνει, αλλά 
περιέργως δεν χάνεται, αν κρίνει κα-
νείς από τα 104 χρόνια που μας χωρί-
ζουν από τις Υφάντρες των Μανάκη. 
Στα χνάρια αυτού του ιδιαίτερου «μο-
ντερνισμού» του ελληνικού ντοκιμα-
ντέρ πατά ευτυχώς και ο Μαυροειδής 
με τους συνεργάτες του. Η εκτεταμένη 
χρήση του voice off –της ομιλίας εκτός 
κάδρου–, για να χρησιμοποιήσω ένα 
μόνο στοιχείο της σκηνοθεσίας του, 
τον απομακρύνει από μελοδραματι-
σμούς ή γραφικότητες. Η ματιά του 
παραμένει σεβαστική, έστω και αν οι 
δεκαπεντίστριές του υπηρετούν μια 
ευαισθησία που σήμερα μοιάζει εξω-
πραγματική ή προχείρως χλευάζεται.

Μιλώντας για λαϊκή παράδοση, μι-
λάμε απλώς για ένα λαϊκό φολκλόρ; Ή 
μιλάμε για ό,τι επιβιώσε ως σήμερα 
από το καθαυτό σώμα του ελληνικού 
πολιτισμού, του ιδιαίτερου τρόπου –
ήθους, καλύτερα– που συγκροτεί μια 
ξεχωριστή στάση απέναντι στη ζωή 
και στον θάνατο; Ξέρω πως πολλοί θα 
αναρωτηθούν: Μα όντως υπάρχει σή-
μερα αυτό το ξεχωριστό, αυτή η ιδιαι-

τερότητα –η ιδιοτροπία, αν θέλετε–, 
αυτό που τόσο παρεξηγημένα σήμερα 
ονομάζουμε «ελληνικότητα»; Οι δεκα-
πεντίστριες του Μαυροειδή, ζωντανές 
στο σώμα και στην ψυχή, υπάρχουν. 
Αυτό είναι σίγουρο. Και θα υπάρχουν. 
Αυτό είναι σιγουρότερο. Γιατί αλλιώς 
θα έχει χαθεί οποιαδήποτε δυνατότη-
τά μας να μιλήσουμε, να κάνουμε τέ-
χνη, να ζήσουμε στον σύγχρονο κό-
σμο. Η επιπολάζουσα σημερινή μας 
αφωνία το καταδείχνει. Όχι. Η ταινία 
του Μαυροειδή μας γέμισε αισιοδο-
ξία. Τα σώματα των γυναικών –και των 
ανδρών– της Θηρασιάς υπάρχουν, εί-
ναι γερασμένα, αλλά υπάρχουν. Η Μά-
γδα, η Ειρήνη και οι άλλες γυναίκες, ο 
μικρός Ανάργυρος, ο παπάς, η παπα-
διά και οι υπόλοιποι. Υπάρχουν και γο-
ητεύουν. Όπως απεπιτήδευτα γοητεύ-
ει καθετί αληθινό και ζωντανό. Μπο-
ρεί απομακρυσμένες από την Ελλά-
δα του τουρισμού και της «ανάπτυ-
ξης» καθώς είναι, στο απώτερο άκρο 
της Θηρασιάς, να μη φαίνονται, αλλά 
υπάρχουν και ζεσταίνουν τον τόπο, κά-
νοντας κάτι ανόητο για τον τρέχοντα 
ωφελιμιστικό ναρκισισμό μας: κρατώ-
ντας συντροφιά στην Παναγιά και μαζί 
σ’ όσους για αιώνες πέρασαν απ’ εκεί. 
Ακόμα και στους αρχαίους Θηρασιώ-
τες, που τα απομεινάρια των τοίχων 
τους βρίσκουν οι αρχαιολόγοι εκεί δί-
πλα. Υπάρχουν και μνημονεύουν ονό-
ματα ζώντων και τεθνεώτων. Σώματα 
που ζουν. Κι ας πέθαναν· έμεινε η σκιά 
κι η ζέστη του φιλιού τους ακόμα στα 
χείλη. Τι ομορφιά!

Σημ.: Το κείμενο είχε ετοιμαστεί την 
προηγούμενη εβδομάδα. Εν τω μετα-
ξύ, η ταινία του Μαυροειδή δεν άντε-
ξε στην αίθουσα· προς τούτοις, προέ-
κυψε η νέα, οσκαρική, ταινία του Γιώρ-
γου Λάνθιμου. Του ευχόμαστε, καρ-
διακά, καλή επιτυχία. Στο «Στούντιο», 
5 & 6 Φεβρουαρίου, θα παιχτούν όλες 
οι ταινίες του, μαζί και οι Άλπεις (2011) 
που μας άρεσε περισσότερο και θα 
μπορούσε να είναι ένας προθύστερος 
λανθιμικός αποχαιρετισμός στον πα-
τέρα του Αντώνη Λάνθιμο, παλιά δόξα 
του ελληνικού μπάσκετ, που πέθανε 
αυτές τις μέρες.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Στο σώμα της

Τ 
ο ίδιο ζωντανή γυναίκα είναι και η εξίσου γε-
ρασμένη Χάλλα, η απεγνωσμένη ακτιβίστρια, 
η ηρωίδα του Μπένεκτιτ Έρλιγκσον από την 
Ισλανδία, στη νέα του ταινία Γυναίκα σε πόλε-

μο. Η Χαλντόρα Γκαϊρχαρδστοντίρ (τι όνομα!) υποδύεται 
τη Χάλλα μαζί και τη δίδυμη αδελφή της Άζα. Η Χάλλα, 
λοιπόν, οργανώνει μόνη της και εκτελεί σαμποτάζ στους 
πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος της πατρίδας της, ώστε να 
ακυρώσει την εξαγορά-επένδυση της ηλεκτρικής εται-
ρείας της Ισλανδίας από τους Κινέζους. Η αδελφή της 
Άζα, αντιθέτως, αναζητά την ειρήνη εσωτερικά, στη φυγή, 
στον βουδισμό. Η Χάλλα και η Άσα έχουν συμφωνήσει 
να υιοθετήσουν ένα κοριτσάκι. Η υιοθεσία έρχεται την 
ίδια ώρα με τη σύλληψη της Χάλλα. Τη Χάλλα τη βοηθά 
στο σαμποτάζ ένας «ξάδερφος», ένας άγνωστος συντοπί-
της της, ένας χωρικός. Η Χάλλα θα γίνει το σύμβολο της 
τρομοκρατίας και του «κακού» στη Χώρα της. Και η Άζα, 
στο τέλος, παρότι είναι στον κόσμο της, θα θυσιαστεί για 
τη Χάλλα.

Όπως γράψαμε και για το ιαπωνικό φιλμ Κλέφτες 
καταστημάτων, έχουμε και εδώ μια ελπιδοφόρα επι-
βίωση ενός ανθρωπισμού που έχει καταπλακωθεί από 
τον κυνισμό της νεοεπιχήτικης «ορθότητας». Συνάμα –
και συμπτωματικά και εδώ– μια ελπιδοφόρα επιστροφή 
στην παράδοση. Αυτήν τη φορά, στη μουσική πολυφω-
νική (!) παράδοση της Ισλανδίας. Με ένα άκουσμα που 
μοιάζει λίγο ηπειρώτικο και λίγο βαλκανικό και με πα-
ραδοσιακές φορεσιές, ο Έρλιγκσον βάζει ανάμεσα στη 
δράση της ηρωίδας του μια εξωπραγματική μπάντα 
που παίζει μουσική. Μόνο για τη μουσική της αξίζει κα-
νείς να δει την ταινία. Έχει, ωστόσο, και άλλα πολλά χα-
ρίσματα. Η Χάλλα δεν έχει καμία σχέση με τον γνωστό 
–δηλητηριασμένο από τη φιλαργυρία των ΜΚΟ– ακτι-
βισμό, ούτε, φυσικά, με τίποτα σταλινικούς «μπαχαλά-
κηδες». Είναι μια γυναίκα απλή, μεροκαματιάρισα, σαν 
την Ειρήνη του Μαυροειδή. Σηκώνει δικό της μπαϊρά-
κι και κάνει μια ολοδική της επανάσταση. Αγαπάει τη γη 
της και τις ερημιές της στεπώδους νήσου της. Δεν θέλει 
άλλη «ανάπτυξη». Αυτό. Έχει πεισμώσει. Αυτό το πείσμα 
την ενώνει με τη μικρή της υιοθετημένη ορφανή κόρη 
από την Ουκρανία. Την ενώνει με όλους μας στο τέλος, 
που φεύγουμε από την ταινία γεμάτοι ευφροσύνη και 
χαρά για την απλότητα και την καλοσύνη των ανθρώ-
πων. Λίγο είναι; 

Γυναίκα σε πόλεμο
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν στο 
εξωτερικό, ή για τους… ανυπόμονους που 
διαμένουν εντός της χώρας, υπάρχει η 
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

ακούμε εναλλακτικά!

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

Το Κίνημα Άρδην κόβει την 
ετήσια πίττα του Σάββατο, 
16/2, 9 μμ.. εορτάζει για τη 
διατήρηση του χώρου «Ρή-
γας Βελεστινλής». στην Ξε-
νοφώντος 4 και καλεί σε 

μουσική βραδιά με την 

Αφροδίτη Μάνου 

Αθήνα

13/02/2019 |  Παρουσίαση

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσι-
άζουν την Τετάρτη 13 Φεβρουα-
ρίου 2019 στις 19.30 το βιβλίο  του 
Γιώργου Καραμπελιά, Εκκλησία 
και γένος εν αιχμαλωσία. Θα μιλή-
σουν οι: κ. Ιερόθεος, Μητροπολίτης 
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Μα-
νώλης Κοττάκης, διευθυντής της εφ. 
Εστία, Κωνσταντίνος Χολέβας, πο-
λιτικός επιστήμονας, και ο συγγρα-
φέας του βιβλίου. 

Προσεχείς εκδηλώσεις

Βριλήσσια

18/02/2019 |  Διάλεξη

Η αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτι-
σμού του δήμου Βριλησσίων οργανώ-
νει την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 
2019 στις 18.00 διάλεξη του Γ. Καρα-
μπελιά με θέμα: Η ελληνοτουρκική 
διαμάχη και ο Παναγιώτης Κονδύ-
λης. Αίθουσα Νίκος Εγγονόπουλος, 
στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης (Μπα-
κογιάννη & Πλαταιών), Βριλήσσια.

Αθήνα

20/03/2019 | «Συναντήσεις Κο-  
ρυφής» του Ιανού

Ο Γιώργος Καραμπελιάς συνομιλεί 
την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 
με τον καθηγητή Φιλοσοφίας και εικα-
στικό, Δημοσθένη Δαββέτα, με θέμα 
«Έλληνες: Μιμητές της δυτικής Ευρώ-
πης ή θεμελιωτές μιας μη εργαλειακής 
ευρωπαϊκότητας;». Στο καφέ του Ιανού, 
Σταδίου 24, Αθήνα. Είσοδος ελεύθερη.

Πάτρα

07/02/2019 |  Παρουσίαση

Παρουσίαση του βιβλίου Το ανυπόφο-
ρο βουητό του κενού: όψεις της μετανεω-
τερικότητας στην ελληνική κοινωνία την 
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, 7.30 μμ στο 
Στέκι Κοινοτικόν, πεζόδρομος Ηφαίστου 
11, Πάτρα. Ομιλητές: Γιώργος Κοζίας, 
ποιητής, Γιάννης Παπαμιχαήλ, καθ. 
ψυχολογίας και συγγραφέας του βιβλί-
ου, Κώστας Μελάς, καθ. οικονομίας και 
συγγραφέας του βιβλίου. Συντονιστής: 
Θεόδωρος Ντρίνιας, δημοτικός σύμ-
βουλος Πατρών.

Θεσσαλονίκη

13/02/2019 |  Εκδήλωση 
για την Αμφίπολη

Η Δημοτική Παράταξη Μένουμε Θεσ-
σαλονίκη διοργανώνει την εκδήλω-
ση: «Αμφίπολη: Από την απαξίω-
ση στην ανάδειξη».  Την Τετάρτη 
13 Φεβρουαρίου 2019, 7 μ.μ., στην 
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσ-
σαλονίκης (2ος όροφος), Εθνικής Αμύ-
νης 27. Ομιλητές: Γρηγόρης Τσόκας, 
καθηγητής Γεωφυσικής Α.Π.Θ., Μι-
χάλης Λεφαντζής, Δρ. Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός, Γιώργος Ρακκάς, επικε-
φαλής δημ. παράταξης Μένουμε Θεσ-
σαλονίκη. Συντονιστής: Μάνος Κατρι-
βάνος.
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