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Τα Σκόπια, ο λαός και το εθνικό συμφέρον
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Έφυγε ο κορυφαίος ιστο-
ρικός Σπύρος Βρυώνης

  εκ ΡΗΞΗΣ

Για τα σαράντα 
χρόνια της Ιρανικής 
Επανάστασης

Σήμερα
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σΕλ. 8

το airbnb απειλεί την 
Αθήνα

του Γιώργου Καραμπελιά 

Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κύπρος: Ευρωεκλογές 
άνευ οράματος

Σελίδα 4

Γ. Παπασίμος

Κόκκινα δάνεια και «νεο-
αποικιοποίηση»       Σελίδα 5

Η 

δη οι αναφορές του Βο-
σκόπουλου, αλλά και του 
υπουργού Γαβρόγλου στη 
μακεδονική γλώσσα, που 
πρέπει να διδάσκεται στα ελ-

ληνικά πανεπιστήμια (!), οι προκλητικές 
δηλώσεις της Σίας Αναγνωστοπούλου, κα-
θώς και η προσπάθεια της κυβέρνησης να 
παραχωρήσει τον Δρομέα του Βαρώτσου 
στα Σκόπια, έρχονται να προστεθούν στην 
ήδη μακρά λίστα των προκλήσεων από τα 
Σκόπια και τους εγχώριους φιλοσκοπια-
νούς (Τσίπρα, Κοτζιά και κομπανία), που 
καταδεικνύουν πως με τη συμφωνία των 
Πρεσπών δεν έκλεισε τίποτε, αλλά αντίθε-
τα άνοιξαν όλα διάπλατα. 

Πράγματι, το μεγαλύτερο μέρος της αυ-
τοαποκαλούμενης ελίτ της χώρας υποστή-
ριζε πως η Ελλάδα δεν μπορεί να σπατα-
λά «πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο» 
σε ένα τέτοιο ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν, 
έστω και με κάποιες αβαρίες και υποχω-

ρήσεις, να κλείσουμε το ζήτημα. Μάλιστα, 
για όσους προέρχονται από την αριστερά, 
αυτό το σκεπτικό ενισχύεται με τη θετική 
προκατάληψη υπέρ των «Σλαβομακεδό-
νων αδελφών». 

Όμως το ζήτημα δεν μπορεί να κλεί-
σει, αντίθετα θα διαιωνίζεται. Διότι, για να 
διατηρήσει την ύπαρξή του, αυτό το εύ-
θραυστο μόρφωμα έχει αναγάγει τον μα-
κεδονισμό στην αποκλειστική ιδεολογική 
του αναφορά. Και η εντεινόμενη διαμάχη 
με τους Αλβανούς και τους Βουλγάρους 
δεν λειτουργεί κατευναστικά, αλλά συμ-
βαίνει το αντίθετο. Για να εντάξουν τους 
Αλβανούς στον μακεδονισμό και να ξεχω-
ρίσουν από τους Σλάβους Βουλγάρους, οι 
Σκοπιανοί έπαψαν πλέον να αναφέρονται  
στον σλαβικό χαρακτήρα των «Μακεδό-
νων», αλλά προσανατολίστηκαν προς 
την αρχαία Μακεδονία. Έτσι, και οι Αλβα-
νοί των Σκοπίων ως «γηγενείς» μπορούν 
να αναγορευτούν σε απογόνους του Με-

γάλου Αλεξάνδρου! 
Η αναφορά στους αρχαίους Μακεδό-

νες έγινε λόγος ύπαρξης του διχασμένου 
κράτους των Σκοπίων και ενέχει χαρακτή-
ρα θεμελιώδους και ενοποιητικού μύθου, 
γι’ αυτό και είναι απαραίτητη. Γι’ αυτό και τα 
αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν 
αποτελούν απλώς ένα ανώδυνο «κιτς», 
αλλά θεμελιώδες «επιχείρημα» ύπαρξης 
του σκοπιανού μορφώματος. Η δε «Βό-
ρεια Μακεδονία» θα έχει κάθε λόγο στο 
μέλλον να διεκδικεί την «απελευθέρω-
ση» της αλύτρωτης «νότιας Μακεδονί-
ας». Όταν λοιπόν θα έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της εισόδου στο ΝΑΤΟ, τα Σκό-
πια θα επανέλθουν πλησίστια στον... Μέγα 
Αλέξανδρο, γατί μόνο έτσι θα μπορούν να 
συντηρηθούν ως κράτος!

Γι’ αυτό και το μάτι του λαού βλέπει 
σωστά, όταν προτάσσει την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας ως το κεντρικό διακύβευ-
μα της τρέχουσας αντιπαράθεσης. Όταν εί-

σαι αδύναμος και υποχωρείς, είναι βέβαιο 
πως θα χάσεις κατά κράτος, ακόμα και 
από τον πιο αδύναμο από σένα. Γι’ αυτό και 
όλοι οι Μακεδόνες κυνηγούν και θα συνε-
χίσουν να κυνηγούν τους κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, στον βαθμό μάλιστα που 
συνεχίζουν τις προκλήσεις τύπου Γαβρό-
γλου και Αναγνωστοπούλου. 

Ο εγχώριος εθνομηδενισμός επί δε-
καετίες προσπαθεί λυσσαλέα να αποσυν-
δέσει τους Έλληνες από την ιστορία, τη 
γλώσσα και την πολιτισμική τους διαχρο-
νία. Γι’ αυτό και οι εθνομηδενιστές, όταν 
ανέβηκαν στην εξουσία, ανέλαβαν αυ-
τοί από τις ξένες πρεσβείες και ιδρύματα 
τύπου Σόρος το έργο της εκχώρησης της 
ιστορίας της Μακεδονίας.

Ευτυχώς όμως που υπάρχει και ο ελ-
ληνικός λαός για να προστατεύει το εθνι-
κό συμφέρον, που μεγάλο μέρος των ψευ-
δοελίτ αδυνατεί να κατανοήσει. 

 Αθήνα - Θεσσαλονίκη                                                             σελ. 3
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Με τον τρόπο του Σεφέρη 

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Η διαχείριση των απο-
βλήτων της Αθήνας 

 Σελίδα 11
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Τι κάναμε;
Κατά τα πέντε χρόνια παρουσίας μας στο δημοτικό συμβούλιο, προ-
σπαθήσαμε με καίριες παρεμβάσεις, χωρίς φωνασκίες και φτηνούς 
εντυπωσιασμούς, να τιμήσουμε την ευκαιρία που μας έδωσαν οι πολί-
τες της Πάτρας. Επισημάναμε τη δημογραφική κατάρρευση της πόλης, 

τη φυγή των νέων, τη διάλυση του κοινωνικού ιστού και την ανάδυση νέων μορφών 
φτώχειας και αποκλεισμού, που περιθωριοποιούν την μεγάλη πλειοψηφία των πολι-
τών. Αναδείξαμε τη δυσλειτουργία δομών και υπηρεσιών του δήμου, την υποβάθμιση 
των δημόσιων υποδομών της πόλης, την έλλειψη πρασίνου, την παρακμή των δημόσι-
ων χώρων. Δεν μείναμε μόνο στα ζητήματα της πόλης, αλλά με παρεμβάσεις στο δημο-
τικό συμβούλιο ανακινήσαμε ζητήματα κρίσιμα για την πορεία της πατρίδας μας: την 
αποικιοποίηση από τους δανειστές, τον νεοθωμανικό επεκτατισμό σε Αιγαίο – Κύπρο 
– Συρία, την επιζήμια «Συμφωνία των Πρεσπών».

Η πολιτική παρουσία του «Κοινοτικόν» δεν περιορίστηκε στην αντιπολίτευση, αλλά 
προχωρήσαμε στη διατύπωση στοιχείων μιας διαφορετικής πολιτικής για την πόλη.

Επεξεργαστήκαμε εναλλακτικές πολιτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων, στην 
αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην προώθηση και ανάδειξη του πολιτι-
στικού πλούτου της πόλης, στη διαχείριση του δημόσιου χώρου, στην ανάπτυξη των 
νέων τεχνολογιών προς όφελος του πολίτη. Διοργανώσαμε δεκάδες εκδηλώσεις ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Πάτρα, πάνω σε όλο το εύρος τοπικών και εθνι-
κών ζητημάτων. 

Εκδώσαμε πολυάριθμες ανακοινώσεις και δελτία Τύπου, άρθρα και αναλύσεις μας 
για τα περισσότερα από τα μείζονα ζητήματα που απασχόλησαν την πόλη. Με πλήθος 
γραπτών ερωτήσεων, ενημερώσαμε και φέραμε προ των ευθυνών της τη δημοτική αρχή 
για προβλήματα που, πολλά από αυτά, δυστυχώς, παραμένουν άλυτα μέχρι σήμερα: 
την περιβαλλοντική βόμβα της Αμιαντίτ, την ανακύκλωση που καρκινοβατεί, το νερό 
του Πείρου που δεν έρχεται, την κερδοσκοπική ασυδοσία στους δημόσιους χώρους, 
την ξεπερασμένη αστική συγκοινωνία, την τριτοκοσμική κατάσταση στις λαϊκές αγορές, 
την καθυστέρηση στις ψηφιακές υποδομές, το περιττό αποτεφρωτήριο, τους ανύπαρ-
κτους ποδηλατόδρομους, την έλλειψη πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το 
θαλάσσιο μέτωπο, το άλυτο κυκλοφοριακό, την άχρηστη αντιδρόμηση της Κανακάρη, 
την ασφάλεια των σχολικών μονάδων, τη φροντίδα των αδέσποτων και άλλα πολλά.

Η παρουσία του εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου και νυν υποψήφιου δημάρχου, 
Θεόδωρου Ντρίνια, αποτέλεσε μεγάλο κέρδος για εμάς και είμαστε περήφανοι για αυ-
τήν. Πολύτιμη πείρα και τεχνογνωσία μας έδωσε και η αντίστοιχη συμμετοχή μελών 
μας σε επιτροπές του δήμου. Μας χαροποιεί η συστηματική και συνεπής δράση όλης 
της «ομάδας μας» αυτά τα τέσσερα χρόνια. Θεωρούμε ότι οι καίριες παρεμβάσεις μας 
ήταν ευχάριστα δυσανάλογες για το μικρό μας εκλογικό μέγεθος. Η συλλογικότητά μας 
συνεδρίαζε σε εβδομαδιαία βάση, αλλά και εκτάκτως πολλές φορές, συναποφασίζο-
ντας όσα ψήφιζε ο εκλεγμένος εκπρόσωπός μας.

Συνεχίζοντας… 
Η δημοτική παράταξη «Κοινοτικόν» συνεχίζει τον αγώνα της στην τοπική πολιτική 
συμμετέχοντας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 με υποψήφιο δήμαρχο τον 
Θεόδωρο Ντρίνια. Επιμένουμε στη δημοκρατική επανίδρυση των κοινών, αμφισβητώ-
ντας το μονοπώλιο μιας κάστας επαγγελματιών της δημόσιας ζωής, που έχει φιμώσει 
την έκφραση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Υπερβαίνουμε την παλαιοκομματική διαί-
ρεση της αριστεράς με τη δεξιά, καθώς βλέπουμε ότι σήμερα αποτελούν δυο όψεις του 
ίδιου νομίσματος και διχάζουν το λαϊκό σώμα σε παραπλανητική βάση....

Απόσπασμα από ευρύτερο κείμενο.
Ολόκληρο μπορείτε να διαβάσετε στο http://www.koinotikon.gr

!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕρΙδΑ 
γΙΑ τΗΝ ΕθΝΙΚΗ ΑΝΕξΑρτΗσΙΑ
 τΗΝ ΚοΙΝωΝΙΚΗ ΧΕΙρΑφΕτΗσΗ 

τΗΝ οΙΚολογΙΑ 
ΚΑΙ τΗΝ ΑΜΕσΗ δΗΜοΚρΑτΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κωνσταντής Σεβρής 
Νικόλας Δημητριάδης, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
ξενοφώντος 4, 105 57

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

ορφέως 13, Κορωπί, 194 00 Αθήνα
τηλ.: 210 6620734

σΥΝδροΜΗ (1 Ετοσ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜοσ λογΑρΙΑσΜοΥ:
116/772277-01 - Εθνική τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

το επόμενο φύλλο της ΡηΞησ θα κυκλοφορήσει το σάββατο 13 Απριλίου 2019

Στο παρά πέντε

Ανοιχτή επιστολή του «Κοινοτικόν»

Ο Σύριζα παραδίδει 
τους ασφαλισμένους 

στα νύχια των 
κλινικαρχών!

Μ 
ε όχημα τον «είπα-ξεί-
πα» ο ΣΥΡΙΖΑ, παρα-
δίδει τους δύσμοιρους 
απόμαχους της εργα-

σιακής ζωής, τους συνταξιούχους, 
που πλήρωσαν ό,τι τους υποχρέω-
σε η κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή το 
κράτος, στα νύχια των πάσης φύσεως 
κλινικαρχών. Και όσο υπήρχαν του-
λάχιστον Έλληνες, έστω και άσχετοι 
με την ιατρική «επενδυτές» λειτουρ-
γούσαν κάποιοι κανόνες έστω και 
πυροσβεστικά. Τώρα όμως και λίγο 
πριν την αποκαθήλωση των «αριστε-
ρών» της Κουμουνδούρου; 

Πάει περίπατο κάθε πρόσχημα και 
φερετζές! Μας δίνουν στεγνά στα κο-
ράκια των fund΄s των κερδοσκόπων 
της ΥΓΕΙΑΣ! Πως; Προσθέτοντας, 
ίσως ύπουλα, στον πρόσφατο νόμο 
για την υγεία (και στη σελίδα 1189 
του ΦΕΚ) την φράση «οι κλινικές δεν 
είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν 
νοσηλευτικούς θαλάμους όλων των 
κατηγοριών». Τι σημαίνει αυτό;

Αυτό σε απλή γλώσσα και για να μά-
θει ο κάθε έλληνας πολίτης ότι οι κυ-
βερνήτες του, αποφάσισαν να τον ρί-
ξουν στα νύχια των κορακιών της 
υγείας, αφού οι κλινικές θα μπορούν 
να τον χρεώνουν ό,τι θέλουν, με το 
πρόσχημα ότι δεν διαθέτουν θέση 
νοσηλείας Γ!, που προβλέπεται από 
τη σχετική νομοθεσία. 

Έτσι θα τον σπρώχνουν με τη «μέθο-
δο» της «αναβάθμισης θέσης» δηλα-
δή σε θέση ακριβότερων χρεώσεων 
και στο μέρος «ξενοδοχειακής» φι-
λοξενίας αλλά και στην χρέωση ια-
τρικών πράξεων-εξετάσεων-παρο-
χών που δεν σχετίζονται με την θέση 
νοσηλείας αλλά είναι ίδια σε κάθε 
θέση! Μία καλοδουλεμένη απάτη 
στην οποία φαίνεται να ορκίζονται 
και οι γιατροί βουλευτές, που μάλλον 
κάνουν το ζήτημα γαργάρα, αφού 
πολλοί από αυτούς είναι υπάλληλοι 
ή ενδεχομένως και μέτοχοι τέτοιων 
κλινικών. 

Φ.Μ. 



Αριθμός φύλλου 151      ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Μαρτίου 2019 3

Χ 
ωριάτες. Μια κατη-
γορία που οι παλαι-
ότεροι απηύθυναν 
στους άρτι αστικο-
ποιημένους πληθυ-

σμούς των μεγάλων ελληνικών 
πόλεων, υπονοώντας μια κάποια 
έλλειψη αστικού πολιτισμού 
στην καθημερινή συμπεριφορά 
τους. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι 
ιστορικά, λόγω της τουρκοκρα-
τίας, οι Έλληνες είχαν να επιδεί-
ξουν έναν υψηλό πολιτισμό της 
υπαίθρου, ιδίως των ορεινών 
κοινοτήτων που, κατά την περί-
οδο της ακμής τους, είχαν αγγί-
ξει με τις βιβλιοθήκες, τις εκκλη-
σίες και την έντονη παραγωγική 
τους δραστηριότητα έναν υψηλό 
πρωτοαστικό πολιτισμό, με έντο-
νο βαθμό, μάλιστα, συμμετοχής 
των ανθρώπων του στα κοινά και 
έντονο το αίσθημα της αλληλεγ-
γύης μεταξύ τους.

Από αυτήν τη σκοπιά, η σύγ-
χρονη νεοελληνική πόλη, προϊ-
όν μιας καταναγκαστικής αστι-
κοποίησης, αλλά και ενός εξί-
σου βίαιου, πνευματικά κυρίως, 
μιμητικού εξευρωπαϊσμού, έχει 
την όψη και τις λειτουργίες μιας 
τριτοκοσμικής πόλης: Σε αυτό 
το επίπεδο, όντως, το θεωρητι-
κό σχήμα των ευρωκεντρικών 
εθνομηδενιστικών δυνάμεων 
αντιστρέφεται θεαματικά. Κοι-
τάς, για παράδειγμα, τα στοιχεία 
εκείνα της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης που μας έχει κληρο-
δοτήσει αυτός ο πρώτος κύκλος 
ενδογενούς εκσυγχρονισμού, 
που σφραγίστηκε με το πνευμα-
τικό, και το τεχνικό, σε ό,τι αφο-
ρά τον δομημένο χώρο, εγχείρη-

μα της γενιάς του ’30: Στις πολυ-
κατοικίες του Πικιώνη, ή στη δι-
αμόρφωση του Λουμπαρδιάρη 
μπορεί ακόμα κανείς να διακρί-
νει μιαν άλλη ταυτότητα της νε-
οελληνικής πόλης, αυθεντικότε-
ρη, έναν ελληνικό μοντερνισμό 
που συνομιλεί επί ίσοις όροις με 
τη Δυτική Ευρώπη, και, μάλιστα, 
επειδή συνεχίζει την παράδοση 
του αρχαιοελληνικού και βυζαντι-
νού μέτρου, είναι ικανός να πα-
ράγει έναν αστικό πολιτισμό πιο 
ισορροπημένο ως προς το φυσι-
κό του περιβάλλον και πιο φιλι-
κό προς τον άνθρωπο. Και το ίδιο 
μπορεί να συναντήσει κανείς στη 
Θεσσαλονίκη, όχι μόνο με τα αρ-
χιτεκτονήματα της πρόσφατης 
αστικής της κληρονομιάς, που 
χαρακτηρίζονται περισσότερο 
απ’ τις κεντροευρωπαϊκές επι-
δράσεις, αλλά και με τα… 15 μνη-
μεία παγκόσμιας κληρονομιάς 
της Ουνέσκο, τα οποία έρχονται 

να υπενθυμίσουν ότι η Θεσσα-
λονίκη κατά τη ρωμαϊκή και βυ-
ζαντινή περίοδο θα λειτουργήσει 
ως μείζων πνευματική και οικο-
νομική μητρόπολη της Ανατολι-
κής Ευρώπης.

Γιατί λέγονται όλα αυτά; Μα για 
να αποδείξουν τη μεγάλη πλάνη 
στην οποία έχουν υποπέσει τις 
τελευταίες δεκαετίες οι δήμαρ-
χοι των μεγάλων ελληνικών πόλε-
ων, με τα ιδεολογήματα καχεξίας 
και ευρωπαϊστικού μιμητισμού 
που διακινούν. Διότι δεν έχει κα-
μία απολύτως σημασία οι πόλεις 
να γίνουν «ευρωπαϊκές πόλεις», 
αφού, όσο αρνούνται τον ίδιο 
τους τον εαυτό, άλλο τόσο βυθί-
ζονται σε αυτήν την γκρίζα, ρυπα-
ρή απραξία, που τους προκαλεί η 
κατάθλιψη του δανεικού, κακέ-
κτυπου εαυτού. Κι άλλο τόσο επί-
σης εγκλωβίζονται σε δραστηριό-
τητες παρασιτικές, εστιασμένες 
στην... κατανάλωση, τις πελατει-
ακές σχέσεις κι ένα μοντέλο του-
ριστικό που δαπανά αλόγιστα το 
τουριστικό κεφάλαιο της χώρας 
πνίγοντάς το στα τραπεζοκαθί-
σματα και τη φούσκα των βραχυ-
χρόνιων μισθώσεων. 

Φυσικά και υπάρχει εναλλακτι-
κός δρόμος. Η επιστροφή στον 
ελληνικό πολιτισμό δεν εγκαινι-
άζει μόνο μια νέα διεθνή φυσι-
ογνωμία των ελληνικών πόλε-
ων, που επαναπροσδιορίζουν 
την θέση τους στον διεθνή πολι-
τιστικό χάρτη, αξιοποιώντας τον 
πραγματικό ρόλο που τους απο-
δίδει η ιστορική τους πορεία. 
Ο άξονας Αθηνών-Θεσσαλονί-
κης, με το νότιό του σκέλος να 
αναδεικνύει την αρχαιοελληνι-
κή κληρονομιά και το βόρειο τη 

βυζαντινή-μεσαιωνική, δημιουρ-
γεί ένα πλαίσιο αναφοράς (city 
branding το λέν’ οι γιάπηδες στη 
νεογλώσσα τους) το οποίο απευ-
θύνεται εξίσου στην Ανατολική 
και Δυτική Ευρώπη. Εισηγείται 
έτσι ένα εναλλακτικό ευρωπαϊκό 
πρότυπο πολιτισμού που υπερ-
βαίνει την παρούσα ευρωπαϊκή 
καχεξία του μηδενισμού, της πο-
λυπολιτισμικής αντιπαλότητας 
και των βαθιών κοινωνικών-πο-
λιτικών διαιρέσεων των ευρωπα-
ϊκών κοινωνιών, γεγονός που με 
τη σειρά του αποδίδει ξανά ενερ-
γό πολιτιστικό ρόλο όχι μόνο στη 
συμπρωτεύουσα, ή την ίδια την 
πρωτεύουσα, αλλά σε ολόκληρη 
τη χώρα. 

Αυτή η επιστροφή, ωστόσο, εί-
ναι μεγάλη, γιατί δεν περιορίζε-
ται μόνο στην ανάδειξη της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς και του 
τεράστιου ιστορικού κεφαλαίου 
της χώρας. Το αξιοποιεί για το 
αύριο. Το μεγάλο, σύγχρονο συ-
γκριτικό πλεονέκτημα της Ελλά-
δας, είναι το ανθρώπινό της δυ-
ναμικό, το οποίο σήμερα απο-
μυζούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές 
χώρες με τη φυγή μαστόρων και 
εγκεφάλων από τη χώρα. Αυτό 
το συγκριτικό πλεονέκτημα, που 
είναι αποτέλεσμα μιας ιδιαίτε-
ρης παιδείας, μιας οικογενεια-
κής κουλτούρας και ηθικής του 
μόχθου και της δημιουργίας, κα-
θώς και μιας μαστορικής παρά-
δοσης χιλιάδων χρόνων, πασχί-
ζει σήμερα να… ενταφιάσει ο ελ-
ληνικός παρασιτισμός: Είτε με τη 
μορφή της προώθησης των φα-
γητοφραπεδουπόλεων και του 
αεριτζή επιχειρηματία της εστί-
ασης και της διασκέδασης, είτε 
με τη μορφή του εθνομηδενιστή 

πανεπιστημιακού, υπουργικού 
και σχολικού συμβούλου, που 
αγωνίζεται για την κατεδάφιση 
της ελληνικής παιδείας, φιγού-
ρες που αποτελούν όψεις του 
ίδιου νομίσματος. 

Αντιπαρατίθενται, επομένως, 
στην Ελλάδα του 21ου αιώ-
να, όχι οι αριστεροδεξιοί βρικό-
λακες του 20ού, ούτε κάποιος 
υποτιθέμενος ρεαλισμός με κά-
ποιον τάχα αποκρουστικό λα-
ϊκισμό - όπως θέλουν οι πολι-
τικές ελίτ, που μέσα στην ηθι-
κή και πνευματική τους καθίζη-
ση «δεν ξέρουν που πατούν και 
πού πηγαίνουν». Αντιπαρατίθε-
ται ένα πολύ συγκεκριμένο μο-
ντέλο εθνικής παρακμής, που οι 
φαυλοκράτες και κομματοκράτες 
ταγοί του το βαφτίζουν «ανά-
πτυξη», στην τσιπρική κρατικο-
μαφιόζικη, ή στη νεοδημοκρατι-
κή φιλελεύθερη εκδοχή, και από 
την άλλη ένα όραμα που αποκα-
θιστά τη βιωσιμότητα της χώρας 
και το μέλλον της, επενδύοντας 
σε μια μεγάλη επιστροφή: στον 
πολιτισμό, στην παιδεία, τη δη-
μιουργία και την παραγωγή. 

Αυτό είναι το στοίχημα που 
έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελ-
ληνικές πόλεις και η τοπική τους 
αυτοδιοίκηση. Γιατί, ως το πολι-
τικό κύτταρο που βρίσκεται πιο 
κοντά στην πραγματικότητας της 
κοινωνίας, είναι και εκείνο που 
μπορεί πραγματικά να την κινη-
τοποιήσει προς τη μία ή την άλλη 
κατεύθυνση.   

* Ο Γιώργος Ρακκάς είναι υπο-
ψήφιος  δήμαρχος Θεσσαλονί-

κης με τον Συνδυασμό «Μένου-
με Θεσσαλονίκη»

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη
Μια νέα ελληνική πολιτιστική - 
παραγωγική γεωγραφία

Του Γιώργου Ρακκά*

“ 
Ο άξονας Αθηνών-

Θεσσαλονίκης ειση-

γείται ένα εναλλακτι-

κό ευρωπαϊκό πρό-

τυπο πολιτισμού που 

υπερβαίνει την πα-

ρούσα ευρωπαϊκή 

καχεξία, του μηδενι-

σμού, της πολυπολιτι-

σμικής αντιπαλότητας 

και των βαθιών κοι-

νωνικό-πολιτικών δι-

αιρέσεων των ευρω-

παϊκών κοινωνιών.
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«η τουρκία εμένα προσπάθησε να σκοτώσει και όχι τον Νιαζί», είπε ο σενέρ λεβέντ κατά την 

παρουσίαση των υποψηφίων του κινήματος γιασεμί για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου και έριξε 

λίγη σάλτσα στη… στεγνή προεκλογική περίοδο της κυπριακής πραγματικότητας. 

Σ 
τις ευρωεκλογές του 2014 ο Σύριζα αποκαλύ-
φθηκε, σε όσους δεν είχαν παρωπίδες, για το 
πώς θα πολιτευόταν όταν θα ανέβαινε στην 
εξουσία. Θυμίζουμε ότι τότε η υποψηφιότητα 

της Ρομά ακτιβίστριας, Σαμπιχά Σουλεϊμάν από τη Θρά-
κη, είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους 
του Σύριζα. Ο Δημήτρης Χριστόπουλος, η Σία Αναγνω-
στοπούλου και πολλοί άλλοι ανέλαβαν να εκφράσουν 
τις ανησυχίες της Τουρκίας και η υποψηφιότητα της Σα-
μπιχά κόπηκε από τον Τσίπρα. Εκείνη η σύγκρουση που 
δεν δόθηκε τότε στο εσωτερικό του Σύριζα και θα μπο-
ρούσε να περιορίσει όσους λάμβαναν γραμμή από ξένα 
κέντρα σφράγισε την ιστορία του Σύριζα. Ο Μανώλης 
Γλέζος ανέλαβε τότε να ηγηθεί του ευρωψηφοδελτίου 
για να διαφυλαχθεί το προφίλ του κόμματος. Το ότι ηγή-
θηκε ένα σύμβολο της εθνικής αντίστασης, όπως ο Μ. 
Γλέζος έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε ο Σύριζα να κερδί-
σει την πρώτη εκλογική νίκη στην ιστορία του.

Οι ευρωεκλογές του 2019 δεν έχουν καμιά σχέση με 
αυτές του 2014 για το κυβερνών κόμμα. Τα δεκαέξι πρώ-
τα ονόματα καμιά σχέση δεν έχουν με εκείνα του 2014, 
όταν προσωπικότητες από διάφορους χώρους συνω-
στίζονταν να εξασφαλίσουν μια θέση στο ψηφοδέλτιό 
του. Τώρα παρατηρούμε γόνους σημαντικών προσωπι-
κοτήτων (Λοΐζου, Πλουμπίδης, Τσάτσου), που δεν επι-
λέχτηκαν για το δικό τους έργο, αλλά για την αναγνωρι-
σιμότητα των επωνύμων τους. Αποτυχημένους πρώην 
υπουργούς του Σύριζα που ξέπεσαν στην ευρωβουλή, 
όπως ο Π. Κουρουμπλής και ο Γ. Μουζάλας. Δημοσιο-
γράφους που έχουν στενή σχέση με τα υπόγεια του Μα-
ξίμου, όπως ο Στέλιος Κούλογλου, αλλά και ο Κώστας 
Αρβανίτης, που επιτέλους δικαιώθηκε για τον στρατευ-
μένο αγώνα του υπέρ του Σύριζα σε διάφορα Μέσα (Ρ/Σ 
Κόκκινο, Ρ/Σ 24/7, ΕΡΤ κ.λπ.). Επίσης, συναντούμε μέλη 
της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη (Ουφούκ 
Μουσταφά), που προφανώς έχουν την έγκριση της 
τουρκικής πρεσβείας, τον πρόεδρο του Ελληνικού Φό-
ρουμ Προσφύγων, Μουχαμέντι Γιόνους κ.ά. 

Βλέπουμε ένα ψηφοδέλτιο με πολύ περιορισμένη 
δυναμική, γεγονός που εξηγεί και την αυξημένη γκρί-
νια που υπήρχε και στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας του Σύριζα. Ονόματα όπως του 
Σπύρου Δανέλλη και της Έλενας Κουντουρά, που θα 
εξαργυρώσουν το γεγονός ότι ψήφισαν υπέρ της κύρω-
σης της Συμφωνίας των Πρεσπών με μια θέση στο ευρω-
ψηφοδέλτιο του Σύριζα, δεν θα φτιάξουν το κλίμα, ίσα 
ίσα θα το χειροτερέψουν. Το κλίμα δεν θα ανατρέψει 
και η φημολογούμενη υποψηφιότητα του Πέτρου Κόκ-
καλη με το ευρωψηφοδέλτιο του Σύριζα, αλλά θα ανα-
δείξει τους δεσμούς του Μαξίμου με τα μεγάλα τζάκια 
της διαπλοκής. 

Σύριζα και 
ευρωεκλογές

Του Γιάννη Ξένου

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Από το δησΑκΕλ στο ΕλΑΜ και από τον σενέρ στον Νιαζί

Η 
ταν μια ουσιαστική 
απάντηση για τον πα-
νεπιστημιακό Νιαζί Κι-
ζίλγιουρεκ που δεσπό-
ζει του ψηφοδελτίου 

του ΑΚΕΛ, το οποίο επιχειρεί να ανα-
κτήσει τις δυνάμεις που χάνει, εκλογές 
με εκλογές.

Ο Τουρκοκύπριος δημοσιογρά-
φος Σενέρ Λεβέντ ήταν ξεκάθαρος. 
Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ δεν κάνει ανα-
φορά σε κατοχή και, αν ψηφιστεί, τότε 
στην Ευρώπη θα υποστηρίξει την 
Τουρκία και τα δικαιώματά της. Υπό-
σχεται, άλλωστε, αγώνα για την ένταξη 
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. 

Ο Κιζίλγουρεκ είναι ένα από τα νε-
οφανή στοιχεία αυτής της προεκλογι-
κής εκστρατείας. Το άλλο είναι η ενδε-
χόμενη πανηγυρική είσοδος στην ευ-
ρωβουλή του Εθνικού Λαϊκού Μετώ-
που (ΕΛΑΜ), του αδερφού κόμματος 
της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο. Το 
ΕΛΑΜ, πατώντας στην απουσία ικα-
νής αντιπολίτευσης, κατόρθωσε μέσα 
σε μερικά μόλις χρόνια να πολλαπλα-
σιάσει τα ποσοστά του, να μπει στην 
κυπριακή βουλή και να φλερτάρει με 
την τέταρτη θέση και την εκλογή ενός 
ευρωβουλευτή.

Κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε αν ο 
λεγόμενος πατριωτικός δημοκρατικός 
χώρος πετύχαινε κάποια συνεννόη-
ση και συνέχιζε, έστω και με τα τόσα 
ελαττώματά της, τη δουλειά που ξεκί-

νησε πριν τις προεδρικές εκλογές του 
2008. Κι όμως, ο ενδιάμεσος χώρος 
δεν είναι πια χώρος, αλλά κομματικές 
ταμπέλες.

Το Δημοκρατικό Κόμμα του Νι-
κόλα Παπαδόπουλου, σίγουρο για 
την εκλογή ενός ευρωβουλευτή, προ-
χωρεί στις ευρωεκλογές με μοναδι-
κή συνεργάτιδα τη νυν ευρωβουλευ-
τή Ελένη Θεοχάρους. Η ΕΔΕΚ του 
Μαρίνου Σιζόπουλου προσπαθεί αυ-
τόνομα να διατηρήσει την έδρα, αν 
και νιώθει πως το ΕΛΑΜ εδραιώθη-
κε πίσω ή μπροστά της και προσπα-
θεί με ψελλίσματα να απορροφήσει τη 
δυναμική του. Κίνημα Οικολόγων και 
Συμμαχία Πολιτών, χωρίς ξεκάθαρες 
πολιτικές θέσεις, ελπίζουν σε μια αξι-
οπρεπή… ήττα.

Όλα αυτά, καθώς απουσιάζει το 
αναγκαίο όραμα. Επειδή, λοιπόν, η 
συζήτηση για το Κυπριακό παραμέ-
νει άνευ περιεχομένου, εφόσον οι συ-
νομιλίες καρτερούν από το ψυγείο 
τις όποιες αποφάσεις του Ταγίπ Ερ-
ντογάν, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, 
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, έχουν όλη την άνε-
ση να κτίσουν την προεκλογική περί-
οδο όπως τους συμφέρει.

Ο κυβερνών Δημοκρατικός Συ-
ναγερμός συντηρεί με επικοινωνιακή 
μαεστρία τις διπολικές του παντιέρες –
πότε με τον Γρίβα και πότε με τον Ακι-
ντζί– και κατεβάζει στο γήπεδο και τον 
ενδοτικότερο του Αναστασιάδη Νίκο 
Τορναρίτη, αλλά και τη «γαλανόλευ-
κη» Ελένη Σταύρου. Υπό αυτό το σκη-
νικό, συντηρεί την πρωτιά και τα ψηλά 

ποσοστά του, πλησιάζοντας ακόμα και 
το 40%. Χωρίς ουσιαστική πρόταση 
και με μοναδικό όραμα τον Μάνφρεντ 
Βέμπερ και το «κυπροκεντρικό» Ευ-
ρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ταυτόχρονα, στην απουσία συζή-
τησης για το Κυπριακό, το ΑΚΕΛ εμ-
φανίζεται ως ο μπροστάρης του αγώ-
να για τη διατήρηση της «Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας». Κατη-
γορώντας τον πρόεδρο Αναστασιά-
δη –τον οποίο σιγόνταρε από το 2013 
μέχρι το 2017– ότι προετοιμάζει λύση 
δύο κρατών, το κόμμα της Αριστε-
ράς εμμένει στην επανέναρξη των δι-
απραγματεύσεων, ακόμα και με την 
παρούσα Τουρκία ή με το παρόν κα-
τοχικό καθεστώς. Προτάσσει, επί τού-
του, την υποψηφιότητα του Τουρκο-
κύπριου Νιαζί Κιζίλγιουρεκ με σκοπό 
να πάρει τα εύσημα για την πατριωτι-
κή και ενδοτική του στάση.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, οι ευρωεκλο-
γές στην Κύπρο, αντί να είναι ευκαι-
ρία πρόταξης ενός νέου εθνικού και 
κοινωνικού οράματος, πλησιάζουν 
τα όρια της βαρεμάρας. Αν και υπάρ-
χουν υποψήφιοι με άλλες ανησυχί-
ες και για το Κυπριακό και για την οι-
κονομία και για την Ευρώπη, εντού-
τοις βουλιάζουν στα κομματικά πλαί-
σια που περιγράψαμε παραπάνω. Δι-
ότι, ο δημοκρατικός πατριωτικός χώ-
ρος συναγελάζεται εντέχνως πότε με 
την εξουσία και πότε με τις καρέκλες 
του. Και σχεδόν ποτέ δεν κατορθώνει 
να αντιληφθεί τις αγωνίες αυτού του 
τόπου…

Κύπρος: 
Ευρωεκλογές άνευ οράματος;

Του Αλέκου Μιχαηλίδη
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        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η 
κατάργηση του λε-
γόμενου «Νό-
μου Κατσέλη» 
(3869/2010) και 
η πρόθεση ψήφι-

σης νέου νόμου περί ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας, δέκα σχεδόν 
χρόνια μετά την είσοδο της χώρας 
στο μνημονιακό φρενοκομείο, απο-
τελούν την κορυφή του παγόβου-
νου, του τεράστιου, πλέον, εθνι-
κών διαστάσεων, προβλήματος των 
κόκκινων δανείων. Πρόβλημα, που 
αφορά άμεσα το μέλλον της παρα-
παίουσας οικονομίας, την ισορρο-
πία μιας αποδιοργανωμένης κοι-
νωνίας και, εν τέλει, της ίδιας της 
εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. 

Και αυτό, διότι τα κόκκινα δά-
νεια, λόγω της πρωτοφανούς 
αδράνειας και ανικανότητας των 
μνημονιακών κυβερνήσεων έως 
σήμερα, μετεξελίχθηκαν σε ένα 
ισχυρό εργαλείο, αφενός, υποτα-
γής και χειραγώγησης των πολι-
τών και, αφετέρου, μετατροπής της 
χώρας σε αποικία χρέους και πεδίο 
μιας ανελέητης «συσσώρευσης δια 
της υφαρπαγής».

Το σύστημα παρακμής, που έχει 
όλα αυτά τα χρόνια τις ευθύνες (η 
οικονομική ολιγαρχία παρασιτι-
κού τύπου, το πολιτικό προσωπικό 
εξουσίας, που αποτελεί, πλέον, μια 
καρικατούρα κακής κομματοκρατί-
ας και οι πάσης φύσεως ιδιοτελείς 
φορείς), στην προσπάθειά του να 
επιβιώσει και να προστατεύσει τα 
προνόμιά του κατά την περίοδο της 
σκληρής δοκιμασίας της κρίσης, 
υπερκέρασε σε πολλούς τομείς, 
ακόμα και την πιο ακραία απαίτηση 
των δανειστών εις βάρος του εθνι-
κού συμφέροντος.

Ένας εξ αυτών των τομέων εί-
ναι το μείζον ζήτημα των κόκκινων 
δανείων, το οποίο θα μπορούσε να 
είχε λυθεί επ’ ωφελεία του τραπε-
ζικού συστήματος, της οικονομί-
ας και της κοινωνίας, εάν εφαρμό-
ζονταν κάποιες πολιτικές, που άλ-
λες χώρες εφάρμοσαν, λύνοντάς 
το. Είναι γνωστή η σπουδαία, ορ-
θολογική, δίκαιη και αποτελεσμα-
τική πολιτική της Ισλανδίας, που 
μετά την χρεοκοπία της το 2010, 
το πολιτικό σύστημα προχώρη-
σε σε δίκαιη «σεισάχθεια» όλων 
των ληφθέντων δανείων («κόκκι-
νων» και «πράσινων»), σε ποσο-

στό 30% έως 70% των τόκων και 
του κεφαλαίου, με βάση την πτώ-
ση των τιμών των ακινήτων και της 
αγοραστικής δύναμης από τη χρεο-
κοπία, ανάλογα με την οικονομική 
δύναμη κάθε δανειολήπτη, με συ-
νέπεια να υπάρξει «παροχή οξυγό-
νου» στην κοινωνία και την οικο-
νομία, που κατάφερε να βγει από 
την κρίση και τη χρεοκοπία. Αλλά 
υπάρχει και το παράδειγμα της Κύ-
πρου, η οποία νομοθέτησε τη ρή-
τρα προτεραιότητας του δανειολή-
πτη έναντι των funds, στα οποία οι 
τράπεζες σκόπευαν να πουλήσουν 
τα δάνεια, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε κάθε δανειολήπτη, προσφέρο-
ντας αυτός τιμή ελάχιστα μεγαλύ-
τερη από το μειωμένο ποσοστό, με 
το οποίο πωλούνταν το δάνειό του 
σε αυτά, να το αναλαμβάνει ο ίδιος. 

Όχι μόνο δεν έγινε τίποτα από 
αυτά, τα οποία θα αποτελούσαν μια 
σοβαρή και αποτελεσματική αντι-
μετώπιση του προβλήματος, αλλά 
στην Ελλάδα διαπράχθηκαν διαρκή 
οικονομικά εγκλήματα, τόσο με τις 
ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπε-
ζών με χρήματα των φορολογουμέ-
νων, τα οποία έχουν εξαφανιστεί, 
αφού αυτές σήμερα είναι, στην κυ-
ριολεξία, «οικονομικά πτώματα», 
όσο και με τη συντελούμενη μαζική 
πώληση των δανείων αντί πινακί-
ου φακής σε ξένα και ντόπια funds, 
σε συνδυασμό με τους επιθετικούς 
και μαζικούς ηλεκτρονικούς πλει-
στηριασμούς, που πλέον αγγίζουν 
τον σκληρό πυρήνα της λαϊκής κα-
τοικίας. 

Επειδή οι παραπάνω λύσεις, 
που εφαρμόσθηκαν αλλού, δεν 
αποτελούν απαγορευμένη διαδικα-
σία για την παγκόσμια νεοφιλελεύ-
θερη «ορθοδοξία» και τους κερ-
δοσκόπους δανειστές, όπως προ-

σπαθούν να εμφανίσουν με φληνα-
φήματα οι μνημονιακές κυβερνή-
σεις (πρόκειται για την οδυνηρό-
τερη κωλοτούμπα της κυβέρνησης 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στο θέμα αυτό), προκύ-
πτει το συμπέρασμα ότι, η μη εφαρ-
μογή τους στην Ελλάδα, οφείλεται 
στη στρατηγική επιδίωξη των δα-
νειστών για πλήρη αφελληνισμό 
της ελληνικής παραγωγικής βάσης 
και τη σκύλευση των φιλέτων της 
ελληνικής γης, με αγαστή συνερ-
γασία των ντόπιων Εφιαλτών.

Μέσα σε αυτό το σκοτεινό πε-
ριβάλλον, η κατάργηση του «Νό-
μου Κατσέλη», που αποτελούσε μια 
μορφή ασπίδας για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας και η αντικα-
τάστασή του από νόμο, οι προϋπο-
θέσεις – κόφτες του οποίου, ιδι-
αίτερα αυτού του υπολοίπου του 
κεφαλαίου των 130.000 ευρώ, 
θα άρουν την προστασία στο 80 – 
90% του συνόλου των υπερχρεω-
μένων νοικοκυριών και θα δυναμι-
τίσουν περαιτέρω την, ήδη, εκρη-
κτική κατάσταση. 

Αντί, έστω και στο παρά πέ-
ντε, την ώρα που απειλείται η πε-
ριουσία των Ελλήνων φορολογου-
μένων, την ώρα που το τραπεζικό 
σύστημα καταρρέει και η κοινωνία 
στενάζει, να υπάρξει μια τολμηρή 
και γενναία λύση του προβλήμα-
τος, με συνδυασμό της ισλανδικής 
και της κυπριακής εμπειρίας, όπως 
προαναφέρθηκε, το βαθιά εξαρτη-
μένο και ανίκανο πολιτικό προσω-
πικό εξουσίας και η ντόπια οικο-
νομική ολιγαρχία επιχειρούν, για 
μια ακόμα φορά, να φορτώσουν τα 
βάρη στις πλάτες των φορολογου-
μένων, υπονομεύοντας την ίδια την 
εθνική κυριαρχία και το μέλλον της 
Ελλάδος. 

Κόκκινα δάνεια 
και «νεοαποικιοποίηση»

Του Γεωργίου Παπασίμου, δικηγόρου

Μακεδόνες, Κρήτες 
και...

κρατική καταστολή

Ο 
πως είναι γνωστό εν Αθήναις, στο συμβολικό τοπίο 
του Ολυμπιείου (Στύλοι Ολυμπίου Διός) είχαν υιο-
θετηθεί διαχρονικά ποικίλες χρήσεις. Συγκεκριμένα, 
πέραν του δεδομένου υψηλού αρχαιολογικού ενδι-
αφέροντος σημειώνεται, ότι ο χώρος αυτός αποτέ-

λεσε επί Tουρκοκρατίας το μεγάλο αλώνι της Αθήνας. Εκεί αλώνι-
ζαν οι αγάδες τα γεννήματά τους και πλουτίζανε με τον ιδρώτα των 
υποδούλων. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλάτωμα -που είχε καθιερωθεί 
σαν αγροτικό κέντρο- ελάμβαναν χώρα και οι δεήσεις προς το Θεό 
εν καιρώ δεινής ανομβρίας. Σε αυτές συμμετείχαν όλες οι εθνοθρη-
σκευτικές ομάδες της Παλιάς Αθήνας, όπως οι Ελληνορθόδοξοι, οι 
Τουρκομουσουλμάνοι και οι συμπαθείς Αφροαθηναίοι (Αιθίοπες). 

Όμως, υπάρχει μια ακόμα ανθρώπινη δραστηριότητα ταυτισμέ-
νη με το Ολυμπιείο (“Κολώνες”), η οποία είναι βγαλμένη μέσα από 
τα σπλάχνα της λαογραφίας και της ντόπιας παράδοσης, ενώ οι ρί-
ζες της χάνονται στο βάθος των αιώνων. Πρόκειται για το πέρας του 
Καρνάβαλου και τα Κούλουμα. Ιδιαίτερα κατά τους οθωνικούς χρό-
νους οι λαϊκοί εορτασμοί της Καθαράς Δευτέρας ήταν έντονοι και 
είχαν ως γενικό σύνθημα - προσκλητήριο το γνωστό: “Μασκαράδες 
και Πολίται, στις Κολώνες να βρεθήτε!”. Πολλοί σχολιαστές της επο-
χής δήλωναν πλέον μετά βεβαιότητος, ότι είχαμε γίνει εφάμιλλοι 
των Ευρωπαίων μασκαράδων και μπορούσαμε ... να “κοιτάξουμε 
στα μάτια” τα μεγάλα Καρναβάλια της Γηραιάς Ηπείρου!

Τον Φεβρουάριο του 1844 οι αποκριάτικοι εορτασμοί είχαν ίσως 
φθάσει στο ζενίθ τους. Το μελάνι από τις υπογραφές στα προσχέ-
δια του Συντάγματος ήταν νωπό. Ο Λαός αισιοδοξούσε αφού [νό-
μιζε ότι] είχε κερδίσει και κατοχυρώσει τις πολιτικές του ελευθερί-
ες και προσδοκούσε πολλά, χωρίς να τον έχει κουράσει [ακόμα] η 
αναμονή... Μολαταύτα, ανάμεσα στις εκατοντάδες των ευθυμού-
ντων που είχαν συρρεύσει στις Κολώνες -παρουσία του βασιλικού 
ζεύγους!- υπήρχαν δύο ομάδες από ανθρώπους κατηφείς, οι οποί-
οι “δεν ΄πίναν, δεν γλεντάγαν”... “Εκεί ίσταντο δύο σημαίαι μελα-
ναί”˙ η μια έγραφε “Οι ξενηλατούμενοι Μακεδόνες” και η άλλη “Οι 
αδικηθέντες Κρήτες”. Το σκηνικό των “πανό” συμπλήρωναν σπαρα-
κτικά αποσπάσματα από τον οικείο Ψαλμό του Δαυίδ, όπως: “Πώς 
άσωμεν την ωδήν Κυρίου επί γης αλλοτρίας; ... Κολληθείη η γλώσ-
σα μου τω λάρυγγι μου, εάν μη σου μνησθώ...”

Όπως ήταν λογικό «η περιέργεια των θεατών και άλλων ήρχισε 
να στρέφεται εις τας σημαίας ταύτας, πολλοί τας εχαιρέτησαν  με 
δάκρυα και άλλοι με αγανάκτησιν κατά της μεγίστης αδικίας την 
οποίαν υπέφεραν οι Ήρωες Σουλιώται, Ηπειρώται, Θεσσαλοί, Μα-
κεδόνες, Κρήτες, Χίοι, Σάμιοι και Κάσσιοι» (Γιάννης Βλαχογιάννης, 
Κούλουμα 1931). Υπενθυμίζεται ότι το 1844 η νεοσύστατη Ελλάς 
περιοριζόταν προς βορράν, στον ηπειρωτικό κορμό της, από τη νο-
ητή γραμμή Βόλος - Άρτα... 

Δυστυχώς, παρά τα δικαιότατα και αυτονόητα αιτήματα των ει-
ρηνικά διαμαρτυρομένων Μακεδόνων και Κρητών, σημειώθηκε 
άμεση “κρατική καταστολή” και απομακρύνθηκαν τα “πανό” μαζί 
με τις μαύρες παντιέρες... Συγκεκριμένα, “φοβηθείσα η Αστυνο-
μία, μήπως η λυπηρά αύτη σκηνή ερεθίση τον λαόν και ακολουθή-
ση καμμιά ταραχή, εσήκωσε τας σημαίας ταύτας και τας αφήρεσεν 
από την θέαν του λαού...”

Βέβαια, ακόμα και η μικρή εδαφικά Κάσος [η οποία κείται και 
μακράν], ακριβώς 103 χρόνια μετά την ειρηνική εκείνη διαδήλωση 
κατάφερε να αγκαλιάσει τη “γαλάζια πατρίδα” της! 

Γιάννης Μιχαλακόπουλος

από τα κούλουμα του 1844...
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Κάθε φορά που οι θιασώτες της Διζωνι-
κής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (Δ.Δ.Ο.) 
ξεμένουν από υποστηρικτικά επιχειρή-
ματα, επιστρατεύουν το γεγονός ότι και 
ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, 
αποδέχθηκε αυτό το πλαίσιο για τη λύση 
του Κυπριακού προβλήματος.

Ε 

ίναι αλήθεια ότι στις 31 Μαρτί-
ου και 7 Απριλίου 1977, κατά 
τον έκτο γύρο των δικοινοτικών 
συνομιλιών που έγιναν στη Βι-
έννη, η ελληνική πλευρά κατέ-

θεσε συγκεκριμένες προτάσεις και χάρτη. Η 
τουρκική πλευρά όμως παρά τις διαβεβαιώ-
σεις του Κλαρκ Κλίφορντ (ειδικού αντιπρο-
σώπου του Αμερικανού προέδρου, αρνήθη-
κε να πράξει το ίδιο.

Ο Μακάριος κατανόησε μετά απ’ αυτή 
την εξέλιξη ότι η παρελκυστική τακτική των 
Τούρκων αποσκοπούσε στο να ωθήσει την 
ελληνική πλευρά σε ακόμα μεγαλύτερες 
υποχωρήσεις.

Έτσι, στην ιστορική τελευταία ομιλία του, 
που έγινε κατά τη διάρκεια του παγκύπρι-
ου συλλαλητηρίου καταδίκης της τουρκικής 
εισβολής, στις 20 Ιουλίου 1977 (λίγους μή-
νες δηλαδή μετά την υπογραφή των Συμφω-
νιών της Βιέννης), έκανε μία πρώτη και τε-
λευταία προσπάθεια (διότι τον Αύγουστο του 
1977 απεβίωσε) να επαναπροσδιορίσει την 
ελληνική στρατηγική για το κυπριακό θέμα.     
Είπε, λοιπόν, ο πρόεδρος Μακάριος:  

 «Αλλεπάλληλοι κύκλοι διακοινοτικών 
συνομιλιών προσέκρουσαν στην τουρκική 
αδιαλλαξία και δεν κατέληξαν σε κανένα θε-
τικό αποτέλεσμα. Ο χρόνος των συνομιλιών 
χρησιμοποιείται από τουρκικής πλευράς για 
την άνετη παγίωση τετελεσμένων γεγονότων 
και για τη συγκάλυψη διχοτομικών σχεδίων.

Και έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να επα-
ναληφθούν οι συνομιλίες, αν η τουρκοκυ-

πριακή ηγεσία δεν είναι έτοιμη να υποβά-
λει σαφείς προτάσεις για όλες τις πτυχές του 
προβλήματος. Διαφορετικά θα συνεχισθεί η 
τουρκική παρελκυστική πολιτική και άκαρ-
πες θα είναι οι συνομιλίες».

Και πιο κάτω:
«Αλλά, συγχρόνως, πρέπει να τονίσω ότι 

η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει περιθώ-
ρια άλλων υποχωρήσεων, γιατί έκαμε ήδη 
πολλές και έφτασε σε όρια που δεν μπορεί 
να υπερβεί και, επομένως, οι πολιτικές συ-
νταγές ή συμβουλές περί αμοιβαίων υποχω-
ρήσεων δεν πρέπει να απευθύνονται προς 
τους Έλληνες Κυπρίους. Υποχωρήσεις πρέ-
πει να ζητούνται μονάχα από την τουρκική 
πλευρά, αν υποχώρηση μπορεί να ονομα-
σθεί στην περίπτωση αυτή η επιστροφή κα-
τακτηθέντων διά στρατιωτικής βίας».

Αποτελεί, αν μη τι άλλο, εσκεμμένη προ-
σπάθεια ιστορικής συσκότισης, η οποία εξυ-
πηρετεί συγκεκριμένες πολιτικές, η προβο-
λή των συμφωνιών εκείνων από κάποιους, 
απομονωμένες από το ιστορικό τους πλαίσιο 
και από τις απόψεις και ενέργειες που έκα-
νε ο πρωταγωνιστής τους, ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος, το αμέσως επόμενο χρονικό διά-
στημα.

Είναι σημαντικό, διότι δείχνει ακριβώς τι 
σκεφτόταν να πράξει το αμέσως επόμενο διά-
στημα ο Μακάριος, να παραθέσουμε το από-

σπασμα από την ομιλία του τότε πρέσβη της 
Ελλάδας στην Κύπρο Μιχάλη Δούντα, που 
έγινε κατά το πολιτικό μνημόσυνο του Αρχι-
επισκόπου στις 3 Αυγούστου 1990 στη Λευ-
κωσία, όπως δημοσιεύεται στο βιβλίο του με 
τίτλο: «Είναι Ανεξάρτητη η Ελλάς;» (εκδ. Κά-
κτος 2006).

«Κατά τη γνώμη μου, δύο ήταν τα κορυ-
φαία σφάλματα του Μακαρίου. Ότι υπέγρα-
ψε τη Ζυρίχη, και ότι υπέγραψε τη συμφω-
νία κορυφής με τον Ντενκτάς. Πρέπει όμως 
να παραδεχθούμε ότι στη Ζυρίχη υπαρκτή 
και ζοφερή ήταν η απειλή του Μακμίλαν. 
Και στην περίπτωση της κορυφής του 1977 
μείζων η διεθνής πίεση για διαπραγμάτευ-
ση. Ίσως ήταν αναπόφευκτο να το δοκιμά-
σει. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό έχω καθή-
κον να αποκαλύψω μια δραματικά ανθρώπι-
νη συνομιλία μου με τον Μακάριο, τον Απρί-
λιο του 1977. Παραδέχθηκε τότε αυθόρμητα 
και απερίφραστα ότι ήταν σφάλμα του η συμ-
φωνία εκείνη. Και μου εκμυστηρεύθηκε την 
πρόθεσή του να αναθεωρήσει γενικά την πο-
λιτική του, επανερχόμενος στην ασυμβίβα-
στη αγωνιστική γραμμή.

»Ούτε ο συμβιβασμός μας ωφέλησε» 
ήταν τα λόγια με τα οποία έκλεισε τη συνομι-
λία εκείνη. Δύο μήνες μετά, με τον λόγο του 
κατά την επέτειο της εισβολής, έδωσε σαφέ-
στατες ενδείξεις της νέας του πολιτικής. Αλλά, 
τον Αύγουστο πέθανε.

Οι επίγονοι, άλλοι από αδυναμία άλλοι 
από πρόθεση, κόλλησαν στη συμφωνία του 
1977, της οποίας ακόμη πληρώνει τις συνέ-
πειες ο Ελληνισμός.

Ήταν πράγματι ιστορικό ατύχημα ότι ο 
Μακάριος ετελεύτησε πριν προλάβει να τρο-
χιοθετήσει τη νέα πολιτική του. Και νομίζω 
ότι αυτό εννοούσε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, 
όταν μιλώντας, ως πρόεδρος τότε της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας στην κηδεία του Μακαρί-
ου, βροντοφώνησε τη συγκλονιστική, μυστη-
ριακή ρήση: «Μακάριε, δεν είχες δικαίωμα 
να πεθάνεις!». 

Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία
και Αρχιεπίσκοπος Μακάριος

Του Σάββα Π. Μαστραππά

“ 
«Υποχωρήσεις πρέπει να 

ζητούνται μονάχα από 

την τουρκική πλευρά, αν 

υποχώρηση μπορεί να 

ονομασθεί στην περίπτωση 

αυτή η επιστροφή 

κατακτηθέντων διά 

στρατιωτικής βίας».

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.
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       ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο εμπαιγμός του 
Έλληνα 
προχωρεί 
ακάθεκτος

Η 
περιφρόνηση που δείχνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
στον ελληνικό λαό, τον οποίο χαρακτηρίζει με τα 
πιο υβριστικά επίθετα από εθνικιστή έως και φα-
σίστα, δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη κυβέρνη-

ση από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Υποτίθεται ότι το 
πρώτο και βασικό καθήκον μιας υποτιθέμενης αριστερής κυ-
βέρνησης είναι ο σεβασμός στον λαό, που αποτελεί, υποτίθε-
ται πάλι, την ειδοποιό διαφορά της από μια συντηρητική κυ-
βέρνηση.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και η πρόσφατη συζήτη-
ση ανταλλαγής δύο αγαλμάτων ανάμεσα στην Ελλάδα και 
τα Σκόπια, που ξεκίνησε η υπουργός Πολιτισμού κ. Μυρσί-
νη Ζορμπά, στέλεχος του βαθέως ΠΑΣΟΚ την περίοδο του 
Κώστα Σημίτη και τώρα του βαθέως εθνομηδενιστικού ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Πρόκειται βασικά για μια ανταλλαγή, να δοθεί δηλαδή 
στους Σκοπιανούς το άγαλμα του δρομέα που κατασκεύασε 
ο γλύπτης Βαρώτσος και να πάρουμε το τερατώδες άγαλμα 
του Μέγα Αλέξανδρου που στήθηκε στην κεντρική πλατεία 
των Σκοπίων. Τελικά, αυτή η προσβολή στην ιστορική μνήμη 
αποσοβήθηκε. Την κατάσταση έσωσε βασικά ο ίδιος ο γλύ-
πτης, που αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτή την επαίσχυντη 
συναλλαγή μπροστά στο αίτημα της υπουργού Πολιτισμού, 
που μετά την άρνηση τη δική του, αρνήθηκε και η υπουργός 
ψευδώς ότι έγινε μεταξύ τους μια τέτοια συζήτηση, φανερώ-
νοντας παράλληλα και το ήθος και ύφος αυτής της εκπροσώ-
που του πολιτισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Για να φανταστούμε το μέγεθος του εμπαιγμού, πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε ότι, με συναίνεση της κυβέρνησης 
Τσίπρα, θα δεχόμασταν να μας χαρίσουν ή να ανταλλάξουν 
οι Σκοπιανοί τον «Μακεδόνα» κατ’ αυτούς, μη Έλληνα, όπως 
ισχυρίζονται, Μέγα Αλέξανδρο, για να τον βλέπουν οι Έλλη-
νες και οι ξένοι στην καρδιά της Ελλάδας και να θεωρούν ότι 
πρόκειται για δικό τους «Μακεδόνα», ώστε όλοι να συνειδη-
τοποιήσουν τη δική τους αλήθεια, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος 
βασικά ήταν Μακεδόνας, όπως αναγνωρίστηκαν από την ελ-
ληνική κυβέρνηση ως Μακεδόνες οι Σκοπιανοί, δηλαδή ο δι-
κός τους Μέγας Αλέξανδρος. Να τον κάνουν, με μια λέξη, και 
εξαγωγή στους ίδιους τους Έλληνες.

Φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση, στην πλήρη περιφρόνη-
ση που δείχνει απέναντι στην ελληνική ιστορία και τον πολι-
τισμό των Ελλήνων, θέλει να τους δείξει ότι κατατάσσει τους 
Έλληνες όχι μόνο στην κατηγορία με ελλειπή ιστορική μνή-
μη, αλλά ως ένα λαό αποτελούμενο όχι μόνο από ετερόκλη-
το όχλο, αλλά ταυτοχρόνως και  παντελώς ηλίθιο, κυριολεκτι-
κά Κάφρο, που δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τα αυτονόητα 
πια, αρνούμενος τη δική του ταυτότητα. Πρόκειται βασικά για 
ύβρη και θανάσιμη προσβολή απέναντι στον ελληνικό λαό, 
που δεν υπάρχει προηγούμενο σε όλη του την ιστορική δι-
αδρομή. Η κυβέρνηση αυτή, όπως φαίνεται, είναι αποφασι-
σμένη διά της βίας να μας επιβάλει τον εθνομηδενισμό της, 
ενισχύοντας παντοιοτρόπως των εθνικισμό των γειτόνων μας.

Ας ελπίσουμε, εμείς είμαστε βέβαιοι, ότι και αυτή η προ-
σβολή απέναντι στο φιλότιμο του Έλληνα και την υπεράσπιση 
της πολιτιστικής του ταυτότητας, που προσβάλλεται βάναυσα, 
δεν θα μείνει αναπάντητη.

Του Δαμιανού
     Βασιλειάδη

Ε 
ίναι γεγονός ότι το 1918, 
με την ίδρυση των ΣΕΚΕ 
ΚΚΕ και ΓΣΕΕ, που έγινε 
με προτροπή και στήριξη 
της κυβέρνησης Βενιζέ-

λου (Γ. Κορδάτου, Ιστορία του Εργατι-
κού Κινήματος), έχουμε μια τομή. Ενώ 
οι παλιοί σοσιαλιστές ήταν πατριώτες 
και πολλοί ανάμεσά τους χριστιανοί 
ορθόδοξοι – χαρακτηριστικότερο πα-
ράδειγμα ο ριζοσπαστικότερος εξ αυ-
τών Σταύρος Καλλέργης, που πετούσε 
τρικάκια από τα θεωρεία της Βουλής. 

Το 1918, λοιπόν, το νεαρό ΚΚΕ, 
ταυτιζόμενο με τις σκοπιμότητες της 
σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, υπο-
νομεύει στο μέτρο των δυνάμεων του 
τη μικρασιατική εκστρατεία ταυτιζόμε-
νο με τους βασιλικούς, ενώ στα συνδι-
κάτα της νεότευκτης ΓΣΣΕ αυτοί οι τε-
λευταίοι ήταν προνομιακοί συνομιλη-
τές του ενάντια στους βενιζελικούς και 
τους σοσιαλιστές που δεν προσχώρη-
σαν στις γραμμές του. Άλλωστε στην 
προεκλογική περίοδο, όπου κατόπιν ο 
Βενιζέλος έχασε τις εκλογές, οι βασιλι-
κοί στήριζαν μαζικά τις συγκεντρώσεις 
του ΚΚΕ. Τότε μάλιστα φωνάχτηκε και 
το σύνθημα: «Σφυρί, Στεφάνι, Ελιά & 
Δρεπάνι». 

Από τα πρώτα της βήματα η κομ-
μουνιστική αριστερά που κυριάρχησε 
στον χώρο παίρνει μια ανοιχτή εθνο-
μηδενιστική στάση στα πλαίσια ενός 
νόθου διεθνισμού σοβιετικών σκοπι-
μοτήτων. Οι σκοπιμότητες ήταν φανε-
ρές ακόμα και στους σοβιετικούς. Διό-
λου τυχαία, ο φερόμενος ως διάδοχος 
του Στάλιν, Κύροφ, σε ολομέλεια της 
ΚΕ του ΚΚΣΕ αναφέρθηκε στους χρι-
στιανούς της Τουρκίας, λέγοντας αυτο-
λεξεί: «Οι ομόθρησκοί μας καταπιέζο-
νται». 

Ακολούθησε βεβαίως το άγος του 
Μακεδονικού, όπου η Κομιντέρν κα-
τασκεύασε μακεδονικό έθνος και 
έστειλε εκλογικά και πολιτικά για πολ-
λά χρόνια την κομμουνιστική αριστερά 
στα τάρταρα. 

Η εθνομηδενιστική παράδοση θα 
υποχωρήσει στην ΕΑΜική εποποιία, 
όπου παρά τα πισωγυρίσματα στη δι-
άρκεια της κατοχής κι ακόμα και λίγο 
πριν την εμφύλια σύγκρουση του Δε-
κεμβρίου του ’44, συνειδητά το ΚΚΕ θα 
αρνηθεί να δεθεί στο βαλκανικό στρα-
τηγείο που πρότεινε ο Τίτο, λόγω του 
μακεδονισμού του τελευταίου. Τόσο οι 
συγκρούσεις του ΕΛΑΣ με τους σλα-
βόφωνους αυτονομιστές στη Φλώρινα, 
το αγωνιώδες τηλεγράφημα του Σιά-
ντου στους Μπακιρτζή - Βαφειάδη για 
τη φύλαξη των συνόρων της Μακε-
δονίας, αλλά και η μαρτυρία της Μα-

ρίας Καραγιώργη το επιβεβαιώνουν. 
Άλλωστε ο Σιάντος θα κηρυχτεί προ-
δότης από τον Ζαχαριάδη λόγω ΚΑΙ 
της εθνικής του στάσης στο Μακεδονι-
κό. Μα και ο Ζαχαριάδης με τη σειρά 
του, λόγω του εθνομηδενιστικού πολι-
τικού DNA που συνοδεύει τη νέα κομ-
μουνιστική αριστερά από γεννησιμιού 
της, θα διωχθεί ΚΑΙ για την εθνική του 
στάση στον πόλεμο του 40. Παρ' όλο 
που η εθνική στάση ήταν πάντα μει-
οψηφική στην αριστερά, το ΕΑΜ, ο 
Άρης, η στάση της ΕΔΑ των Πασσα-
λίδη, Ηλιού, δηλαδή η εθνικοαπελευ-
θερωτική στάση, ήταν πλειοψηφία στις 
μάζες που ακολουθούσαν ή διέκειντο 
ευνοϊκά στην αριστερά μετεμφυλια-
κά, με καταλύτη την άνευ όρων υπο-
στήριξη της τελευταίας στον αγώνα των 
Κυπρίων και της ΕΟΚΑ για την Ένω-
ση. Αυτές οι φοβερές αριστερές κωλο-
τούμπες στα εθνικά ζητήματα της χώ-
ρας έδωσαν την κυριαρχία στο Πασόκ 

του Ανδρέα μεταπολιτευτικά. Οι εαμι-
κές μάζες πλέον αναγνώριζαν το ΠΑ-
ΣΟΚ του Ανδρέα ως δικό τους. Κι ενώ 
όλη τη δεκαετία του ’70 σύμπασα η 
αριστερά καταγγέλλει τις τελετές στον 
Γράμμο ως γιορτές μίσους κι αποφεύ-
γει όπως ο διάολος το λιβάνι τις αναφο-
ρές στον εμφυλιοπολεμικό Δημοκρα-
τικό Στρατό, από τα τέλη της δεκαετίας 
του '80 η ΚΝΕ τον ξαναθυμάται κι ακο-
λουθεί κι ο υπόλοιπος αριστερισμός. 
Δειλά και διακριτικά ακολουθεί κι ο 
Συνασπισμός, ο πρόγονος του Σύριζα.

Επειδή τούτη η χώρα διαχρονι-
κά αντιμετωπίζει θέματα αμφισβήτη-
σης της ακεραιότητάς της από σχεδόν 
όλους τους γείτονές της, η στοιχειώδης 
σοβαρότητα επιβάλλει την ανάδειξη 
της εθνικοαπελευθερωτικής παράδο-
σης, είτε αυτή προέρχεται από την αρι-
στερά π.χ. ΕΑΜ, είτε από τη δεξιά, π.χ. 
ΕΟΚΑ. 

Με τούτη την κυβέρνηση η εθνο-
μηδενιστική ΝΑΤΟικής κοπής αλη-
τεία έφτασε, μέσω Καρτερού και Σιας, 
να ταυτίζει τον αγώνα του ΕΑΜ με τους 
κομιτατζήδες του ΣΝΟΦ και τη Μίρ-
κα Γκίνοβα. Άσχετα, βέβαια, όπου η 
ανιστόρητη πανεπιστημιακός, Σία, θα 
έπρεπε να γνωρίζει ότι, όταν ο ΕΛΑΣ 
προήλαυνε στα Σκόπια, ο Τίτο, με τη-
λεγράφημά του στο ΚΚΕ, αναρωτιόταν 
μήπως η εισβολή θα συνεχιστεί με τις 
πλάτες των Εγγλέζων.

Ο εμφύλιος σε πραγματικό ή φα-
ντασιακό επίπεδο στιγμάτισε πολλούς. 
Σήμερα που ο ελληνισμός θα παίξει 
κυριολεκτικά τα ρέστα του στον 21ό 
αιώνα για να επιβιώσει, οι πολίτες της 
χώρας θα πρέπει να γυρίσουν τις πλά-
τες στις εμφυλιοπολεμικές προβοκά-
τσιες συριζαυγιτών και χρυσαυγιτών 
και να αφήσουν μόνους τους κ.κ. Τσί-
πρα και Μιχαλολιάκο στο άθλιό τους 
παιχνίδι.

ΝΕΟΜΑΡΞΙΣΤΗΣ

“ 
Το ΕΑΜ, ο Άρης, η στάση 

της ΕΔΑ των Πασσαλίδη, 

Ηλιού, δηλαδή η εθνικο-

απελευθερωτική στάση, 

ήταν πλειοψηφία 

στις μάζες που 

ακολουθούσαν ή 

διέκειντο ευνοϊκά στην 

αριστερά μετεμφυλιακά, 

με καταλύτη την άνευ 

όρων υποστήριξη της 

τελευταίας στον αγώνα 

των Κυπρίων και της 

ΕΟΚΑ για την Ένωση.

Ο Σύριζα ως καταστροφή 
μιας παράδοσης
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Τ 
ο airbnb ή αλλιώς, η 
βραχυχρόνια μίσθωση 
κατοικιών, ίσως είναι 
το σημαντικότερο πρό-
βλημα που αντιμετωπί-

ζουν οι κάτοικοι στις μεγάλες πό-
λεις της Ευρώπης. Το διογκωμένο 
λάιφ στάιλ των διακοπών, σε συν-
δυασμό με την οικονομική κρίση 
και τα φτηνά αεροπορικά εισιτή-
ρια, στρέφει τα εκατομμύρια των 
Ευρωπαίων τουριστών σε φτη-
νότερες λύσεις διανυκτέρευσης. 
Όλες οι ευρωπαϊκές μεγαλουπό-
λεις βιώνουν τα προβλήματα που 
προκαλεί η βραχυχρόνια μίσθωση 
κατοικίας στους μόνιμους κατοί-
κους και στις υποδομές της πόλης. 

Στην Ελλάδα, τις αρνητικές συ-
νέπειες του airbnb βιώνει σε με-
γάλο βαθμό η Αθήνα, αλλά και 
άλλες πόλεις όπως τα Χανιά. Σε 
πλατφόρμες τύπου airbnb τοπο-
θετήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, 
το 2018, 126.000 διαμερίσματα, 
από 96.000 το 2017 και 57.000 
το 2016. Στα Χανιά που είναι ένα 
ακραίο, αλλά χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα, σε πλατφόρμες τύπου 
airbnb είναι τοποθετημένα 4.300 
σπίτια για βραχυχρόνια μίσθω-
ση, έναντι μόλις 250 για μακρο-
χρόνια μίσθωση. Ουσιαστικά στα 
Χανιά δεν μπορεί κάποιος να ενοι-
κιάσει σπίτι! Στην Αθήνα βρίσκο-
νται για βραχυχρόνια μίσθωση 
10.000 διαμερίσματα στο airbnb 
και άλλα 8.000 σε άλλες πλατφόρ-
μες. Η άνοδος της βραχυχρόνιας 
μίσθωσης έχει φέρει αύξηση στα 
ενοίκια που σύμφωνα με έρευ-
να της Grant Thornton, είναι 9,3% 
στην Αθήνα. Μπορεί να μη φαί-
νεται πολύ υψηλή, αλλά σε αρ-
κετές περιοχές της Αθήνας, όπως 
το Κουκάκι, αλλά και αλλού: Νέος 
Κόσμος, Πετράλωνα, Θησείο, Πα-
γκράτι, Μετς, Αμπελόκηποι, Γκύ-
ζη, ή ακόμα και η Κυψέλη (νέα 
τάση των τελευταίων 1-2 χρόνων), 
οι τιμές των ενοικίων έχουν φτά-
σει τα επίπεδα προ κρίσης. Στην 
Αθήνα το φαινόμενο έχει τέτοια 
δυναμική, που ενώ τον Ιανουάριο 
του 2019 οι αφίξεις από το εξωτε-
ρικό ήταν αυξημένες κατά 8% σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2018, τα ξενοδοχεία παρουσία-
σαν μείωση στις κλίνες που διέθε-
σαν κατά 8,7% και μείωση εσόδων 
κατά 10,1%! 

Η έρευνα της Grant Thornton 
για λογαριασμό του Ξενοδοχεια-
κού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 

(ΞΕΕ) είναι αποκαλυπτική για τις 
συνέπειες της βραχυχρόνιας μί-
σθωσης:

Η οικονομία του διαμοιρα-
σμού (η εξευγενισμένη ονομα-
σία του airbnb) διευρύνει το φαι-
νόμενο του «εκτοπισμού» και της 
αύξησης τιμών. Στην Αθήνα, ένα 
ακίνητο στην οικονομία διαμοι-
ρασμού στερεί δύο ακίνητα από 
τις μακροχρόνιες μισθώσεις, ενώ 
προκαλεί αύξηση 9,3% στις τιμές 
των ενοικίων. Σε επίπεδο χώρας, 
η αύξηση των ενοικίων ανέρχεται 
στο 8,3%. Συνέπειες καταγράφο-
νται στα δημόσια έσοδα, αλλά και 
στην απασχόληση. Στην τριετία 
2016-2018 εκτιμάται ότι η καθα-
ρή απώλεια των δημοσίων εσό-
δων ανήλθε στα 300 εκατ. ευρώ, 
ενώ χάθηκαν συνολικά 36.560 θέ-
σεις εργασίας.

Οι υπερασπιστές του aibnb 
αντιτείνουν ότι είναι ένας τρόπος 
οι μικρομεσαίοι κάτοχοι ενός ακι-
νήτου, που έχουν και αυτοί πλη-
γεί από την κρίση, να βγάλουν ένα 
επιπλέον εισόδημα και να συντη-
ρήσουν το ακίνητό τους. Μόνο 
που αυτές οι περιπτώσεις είναι η 
μικρή μειοψηφία. Στο άναρχο πε-
ριβάλλον της μεταμνημονιακής 
Ελλάδας αλλοδαποί (κυρίως Κινέ-
ζοι, Ισραηλινοί, Ρώσοι κ.λπ.), εκ-
μεταλλευόμενοι το καθεστώς της 
χρυσής βίζας, αγοράζουν κατά δε-
κάδες διαμερίσματα στην Αττική, 
τα μετατρέπουν σε δωμάτια προς 
ενοικίαση και μετά τα παραχω-
ρούν σε εταιρείες που τα διαχει-
ρίζονται. Είναι χαρακτηριστικό το 
παράδειγμα του Κινέζου γιατρού 
που φέρεται να έχει στην κατοχή 
του 700 διαμερίσματα στο κέντρο 
της Αθήνας και μέσα σε έναν μήνα 
το 2018 αγόρασε 70 ακίνητα. Τα 
στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι 
το ποσοστό εκμετάλλευσης από 

επαγγελματίες έχει ξεπεράσει το 
50% των συνολικών βραχυχρόνι-
ων μισθώσεων. 

Το airbnb, όπως είπαμε, δεν εί-
ναι φαινόμενο που πρωτοσυνα-
ντάται στην Ελλάδα, οι περισσότε-
ρες χώρες έχουν λάβει μια σειρά 
μέτρων που τείνουν στον παρακά-
τω άξονα:

1. Όριο ως προς τις μέρες που 
ένα διαμέρισμα μπορεί να μισθω-
θεί σε βραχυχρόνια μίσθωση, συ-
νήθως στις 90 μέρες τον χρόνο 
(αλλού το όριο πέφτει στις 60 μέ-
ρες και αλλού αυξάνεται στις 120 
μέρες). 

2. Απαγόρευση της βραχυχρό-
νιας μίσθωσης σε ορισμένες πε-
ριοχές, όπως έχει νομοθετήσει η 
Βαρκελώνη για την κεντρικότερη 
περιοχή της πόλης. Ενώ άλλες πε-
ριοχές, όπως η Μαγιόρκα, απαγό-
ρευσαν εντελώς τη βραχυχρόνια 
μίσθωση θέλοντας να προστατεύ-
σουν τους κατοίκους της, αλλά και 
το τουριστικό τους προϊόν. 

Στην Ελλάδα από το 2016 
υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο, το 
όποιο δεν τίθεται σε εφαρμο-
γή λόγω του ότι δεν συντάσσεται 
η κοινή υπουργική απόφαση. Το 
ρυθμιστικό πλαίσιο αναφέρει ότι:

1. Δεν θα επιτρέπεται η βρα-
χυχρόνια μίσθωση άνω των δύο 
ακινήτων ανά αριθμό φορολογι-
κού μητρώου δικαιούχου εισοδή-
ματος.

2. Η μίσθωση κάθε ακινήτου 
δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό 
έτος, ενώ για νησιά με πληθυσμό 
κάτω των 10.000 κατοίκων το αντί-
στοιχο όριο έχει οριστεί στις 60 
ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

3. Για να μπορεί να υπάρχει 
υπέρβαση του ορίου ενοικίασης 
των 90 ή των 60 ημερών αντιστοί-
χως, θα πρέπει να αποδεικνύεται 

ότι το σύνολο του εισοδήματος 
από την ενοικίαση ακινήτων δεν 
θα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ 
ανά έτος.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο συνα-
ντά την έντονη αντίδραση τριών 
συλλόγων που κερδίζουν από την 
ασυδοσία στον τομέα της βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης: Ο Σύλλογος Οι-
κονομίας Διαμοιρασμού (ΣΟΔΙΑ), 
ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζό-
μενων Διαμερισμάτων-Κατοικιών 
(ΣΙΕΕΔΚΕ) και ο Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Διαχειριστών Ακινήτων (ΠΑ-
ΣΥΔΑ) ανακοίνωσαν ότι θα συντο-
νίσουν τη δράση τους και δεν δέ-
χονται κανέναν περιοριστικό όρο 
από αυτούς που αναφέρει το ρυθ-
μιστικό πλαίσιο και, επειδή βρι-
σκόμαστε σε προεκλογικό περίο-
δο, είναι σίγουρο ότι κοινή υπουρ-
γική απόφαση δεν πρόκειται να 
βγει από αυτή την κυβέρνηση και 
έτσι θα χαθεί και το 2019. 

Το airbnb έρχεται να προστε-
θεί στις πληγές της Αθήνας και πι-
θανόν να την αποτελειώσει. Ο Δή-
μος Αθηναίων, σύμφωνα με την 
απογραφή του 1991 είχε 829 χιλ. 
πολίτες και μέσα σε είκοσι χρόνια 
ο πληθυσμός του έπεσε στις 662 
χιλ. εκ των οποίων οι πολίτες από 
αναπτυσσόμενες χώρες ήταν 150 
χιλ, ενώ είκοσι χρόνια πριν ήταν 
το 1/10, δηλ. 15 χιλ. Ο Δήμος Αθη-
ναίων φθίνει πληθυσμιακά, ηλικι-
ακά, οικονομικά, πολιτιστικά κ.λπ. 
Η πληγή της αντιπαροχής των δε-
καετιών ’70 και ’80 προκάλεσε μια 
αβίωτη πόλη. Οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες της δεκαετίας του 2000 δημι-
ούργησαν τις υποδομές (Αττική 
Οδός κ.λπ.) προκειμένου ο πλη-
θυσμός, που ασφυκτιούσε στο 
κέντρο της Αθήνας, να στραφεί 
προς τα προάστια. Οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες επέτειναν τη στρέβλωση, 
αφού ούτε την Αθήνα «εξευγένι-

σαν», ούτε επέτρεψαν να γίνει 
μια σοβαρή προσπάθεια αποκέ-
ντρωσης, που ήταν επιβεβλημένη 
στην Αθήνα της δεκαετίας του ’90.

Στις συνθήκες που δημιουργή-
θηκαν τις περασμένες δεκαετίες 
έρχεται να προστεθεί και η κρίση 
της τρέχουσας και διαμορφώνε-
ται μια ακόμα πιο επιδεινούμενη 
κατάσταση. Ο πληθυσμός του κέ-
ντρου της Αθήνας είναι γερασμέ-
νος, οι μετανάστες συνεχώς αυ-
ξάνονται, ενώ με την επιδρομή 
του airbnb και της «χρυσής βίζας» 
ολόκληρες γειτονιές θα γίνουν χα-
μηλής ποιότητας και μικρής αντα-
πόδοσης τουριστικές περιοχές. Οι 
εξώσεις αυξάνονται, ο θεσμός της 
κοινωνικής κατοικίας είναι άγνω-
στος και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος η 
Αθήνα να μετατραπεί σε ένα κου-
φάρι πόλης. Πόλη χωρίς πολίτες 
και μόνο με περαστικούς τουρί-
στες δεν υφίσταται. 

Για την Αθήνα είναι επιτακτική 
ανάγκη να μπει σε εφαρμογή το 
ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει ορι-
στεί ήδη από το 2016 και μάλιστα 
με πιο αυστηρούς όρους, δηλαδή 
την απαγόρευση της βραχυχρόνι-
ας μίσθωσης σε επιβαρυμένες πε-
ριοχές του κέντρου, όπως το Κου-
κάκι. Γιατί διαφορετικά οι δεκα-
ώροφες πολυκατοικίες που χτίζο-
νται στο Κουκάκι και απειλούν να 
κρύψουν την Ακρόπολη, με τη δι-
αφθορά που υπάρχει στο ελληνι-
κό δημόσιο και τα διάφορα «πα-
ράθυρα» των νόμων, θα ολοκλη-
ρωθούν. 

Μια πόλη με τα προβλήμα-
τα του κέντρου της Αθήνας, μείω-
ση και γήρανση πληθυσμού, είναι 
ανάγκη να ασχοληθεί με άλλα θέ-
ματα, όπως ο εξευγενισμός της πό-
λης και η καθιέρωση της κοινωνι-
κής κατοικίας. Στη Βιέννη, το 60% 
των 1,8 εκατ. κατοίκων μένει σε 
κοινωνικά διαμερίσματα. Τα δη-
μοτικά διαμερίσματα που διανέ-
μονται και διοικούνται από τη δη-
μόσια επιχείρηση Wiener Wohnen 
υπολογίζονται σε 220 χιλ.. Έως το 
2020, αναμένεται να χτιστούν επι-
πλέον 4.000 δημοτικά διαμερί-
σματα. Περίπου 500.000 άνθρω-
ποι ζουν σε αυτά με καθαρή τιμή 
5,58 ευρώ ανά τ.μ. Άλλες 200 χιλ. 
διαμερίσματα ανήκουν στην ομο-
σπονδία περιορισμένων εισοδη-
ματικών κατοικιών και κοστίζουν 
γύρω στα 500 ευρώ τον μήνα. Τέ-
τοια σενάρια και λύσεις αναζητά η 
Αθήνα για να έχει μέλλον και όχι 
τη μετατροπή σε μια απέραντη 
φθηνή τουριστική πόλη.  

Το airbnb απειλεί την Αθήνα
για ένα σχέδιο παρέμβασης στο υποβαθμισμένο κέντρο της πρωτεύουσας

Του Γιάννη Ξένου
Οι εξώσεις αυξάνονται, ο θεσμός της κοινωνικής κατοικίας 

είναι άγνωστος και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος η Αθήνα να 
μετατραπεί σε ένα κουφάρι πόλης. Πόλη χωρίς πολίτες και 

μόνο με περαστικούς τουρίστες δεν υφίσταται. 
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Σ 
ύμφωνα με την απογραφή 
του 2011, το ποσοστό των 
ξένων υπηκόων στον δήμο 
της Αθήνας ξεπερνούσε το 
22% του συνόλου των κα-

τοίκων (Έλληνες 512 χιλιάδες, αλλοδα-
ποί 150 χιλιάδες). Προφανώς και αυτό 
το ποσοστό, σήμερα, έχει ανέβει αι-
σθητά μετά την –κατά παραγγελία της 
Μέρκελ– πολιτική των ανοικτών συνό-
ρων που εφαρμόστηκε από το 2015 και 
μετά. Μετριοπαθείς εκτιμήσεις αναφέ-
ρουν πως, εν έτει 2019, τουλάχιστον 
ένας στους τρεις κατοίκους της Αθήνας 
δεν είναι Έλληνας. Η παρουσία σημα-
ντικού αριθμού ατόμων από διαφορε-
τικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, για τα 
οποία ιστορικά έχει αποδειχτεί στην Ευ-
ρώπη πως δεν δύνανται να ενσωματω-
θούν στις παρούσες κοινωνίες υποδο-
χής, αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για 
την κοινωνική συνοχή της πρωτεύου-
σας, αφού πρακτικά μειώνουν την έντα-
ση και την έκταση των σχέσεων μεταξύ 
των μελών της κοινωνίας και εμμέσως 
προκρίνουν ατομοκεντρικούς τρόπους 
διευθέτησης των όποιων διαφορών.

Η έλλειψη κοινωνικής συνοχής διο-
γκώνει το αίσθημα ανασφάλειας, αυξά-
νει την εγκληματικότητα, μειώνει δρα-
στικά την επίτευξη ταξικών και κοινω-
νικών γενικά διεκδικήσεων και εξασθε-
νεί τη διάθεση των δημοτών για συμμε-
τοχή στη λήψη συλλογικών αποφάσεων 
και την κατάκτηση δημοκρατικών διαδι-
κασιών. Τα γκέτα τρέφουν την ξενοφο-
βία όλων των φυλετικών ομάδων, κά-
ποιων, μάλιστα, περισσότερο από αυτή 
των γηγενών.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον και υπό 
αυτές τις συνθήκες (και μάλιστα σε σχε-
τικά καλύτερες από τις σημερινές), βρή-
κε πρόσφορο έδαφος και εκτοξεύτη-
κε εκλογικά η ανθρωποφάγα ακροδε-
ξιά της Χρυσής Αυγής, μέσω αρχικά της 
συμμετοχής της στις δημοτικές εκλογές 
του Δήμου Αθηναίων με την υποψηφι-
ότητα Μιχαλολιάκου το 2010, που απο-
τέλεσε το εφαλτήριο για τη μετέπειτα 
πανελλήνια γιγάντωσή της. Αν ανατρέ-
ξει κάποιος στα επίσημα στοιχεία του 
υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλο-
γές –τόσο τις αυτοδιοικητικές, όσο και 
τις βουλευτικές ή τις ευρωεκλογές–, εί-
ναι παραπάνω από οφθαλμοφανές ότι 
το ποσοστό της Χρυσής Αυγής ανά πε-
ριοχή είναι ευθέως ανάλογο με το πο-
σοστό των μεταναστών στις περιοχές 
αυτές. Ίσως και να είναι η μόνη πολιτική 
δύναμη που έχει ωφεληθεί τόσο πολύ 
από την γκετοποίηση του κέντρου της 
Αθήνας, πέρα, βέβαια, από την εμφανή 
ικανοποίηση των ιδεοληψιών όλης  της 

συριζαϊκής και πέρα αριστεράς που πα-
νηγυρίζουν για το κατόρθωμα της μετα-
τροπής των γειτονιών σε πολυεθνικές 
συνοικίες.

Με αυτά τα δεδομένα, θα είχε ενδι-
αφέρον η επεξεργασία ενός σχεδίου για 
μια συντονισμένη απόπειρα διασποράς 
των μεταναστών που διαβιούν στο κέ-
ντρο της Αθήνας σε περιφερειακούς δή-
μους της Αθήνας και της Αττικής.

Κατά διαβολική σύμπτωση, όλοι αυ-
τοί που πρωτοστάτησαν στην υπερά-
σπιση του willkommen party του 2015, 
και όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τη συ-
νέχιση της εγκατάστασης των μετανα-
στών και προσφύγων στο κέντρο της 
Αθήνας δεν κατοικούν οι ίδιοι εκεί. Ευ-
καιρία θα ήταν, λοιπόν, κάποιοι «αλλη-
λέγγυοι» δήμοι να αποδείξουν έμπρα-
κτα την πίστη τους στην ομαλή ενσωμά-
τωση των αλλοδαπών εθνοτικών ομά-
δων, δεχόμενοι μόνιμα σημαντικά τμή-
ματα αυτών στις περιοχές τους. Θα εί-
ναι η μεγάλη τους ευκαιρία να αποδεί-
ξουν στην πράξη το ανθρωπιστικό πρό-
σωπο που τους αποδίδεται. Εξάλλου, η 
συγκριτικά μεγαλύτερη οικονομική ευ-
χέρεια των δημοτών σε αυτές τις περι-
οχές (βόρεια, ανατολικά, νότια προά-
στια) θα τους φέρει πιο κοντά σε φτη-
νά εργατικά χέρια και σε μεγαλύτερη 
προσφορά προσωπικών υπηρεσιών. Οι 
δε μετανάστες θα έχουν τη δυνατότητα 
να απεγκλωβιστούν από τα γκέτο και να 
αυξήσουν στις καλύτερες γειτονιές τις 
πιθανότητες επαγγελματικής και κοινω-

νικής τους κινητικότητας, που σίγουρα 
δεν έχουν στις υποβαθμισμένες συνοι-
κίες του κέντρου.

Με την ακριβώς αντίθετη φορά, ο 
Δήμος Αθηναίων θα μπορούσε να θέσει 
σε εφαρμογή ένα σχέδιο επιστροφής 
δημοτών (ή γόνων αυτών), που εγκα-
τέλειψαν το κέντρο τις τελευταίες δε-
καετίες. Μεσοπρόθεσμα, θα ήταν πολύ 
πιθανή η αύξηση της αξίας των ίδιων 
τους των περιουσιών, ενώ ταυτόχρονα 
θα έδιναν νέα, διαφορετική πνοή στην 
πόλη.

Παράλληλα, αυτό θα μπορούσε να 
συνδεθεί με μια γενναία επιδότηση 
των γεννήσεων των Ελληνίδων δημο-
τισσών της Αθήνας (ή και αλλοδαπών, 
αρκεί να έχουν πολυετή παρουσία στην 
πόλη και να είναι της ημετέρας παιδεί-
ας μετέχουσες, προκειμένου να προ-
στατευτεί το κυρίως διακύβευμα, η κοι-
νωνική συνοχή). Στο δήμο της Αθήνας 
γεννιούνται περίπου 5000 χιλιάδες παι-
διά κάθε χρόνο. Στην περίπτωση που τα 
κίνητρα ήταν τέτοια που κατάφερναν να 
διπλασιάσουν τις κατ’ έτος γεννήσεις, 
αυτό θα ήταν εφικτό να χρηματοδοτη-
θεί με ένα εφάπαξ ποσό των 4000 χιλιά-
δων ευρώ ανά μητέρα για κάθε νέο παι-
δί από το πλεόνασμα που επιτυγχάνει 
ο Δήμος Αθηναίων τα τελευταία χρόνια 
και που κυμαίνεται από 20 έως 25 εκα-
τομμύρια ευρώ τον χρόνο. Επιτυγχάνο-
ντας, έτσι, μια σημαντική νίκη ανάτα-
σης στη μάχη κατά της δημογραφικής 
συρρίκνωσης.

Απογκετοποίηση
για ένα σχέδιο παρέμβασης στο υποβαθμισμένο κέντρο της πρωτεύουσας

Του Τάσου Αναστασίου

Η 
απόφαση του Γιώργου Καραμπελιά 
να είναι υποψήφιος δήμαρχος της 
Αθήνας αποτελεί επίσημο γεγονός. 
Μια υποψηφιότητα με συμβολικό 
χαρακτήρα, αλλά και ευρύτερο πο-

λιτικό. Και με απόφαση για παρουσίαση ενός πο-
λυσυλλεκτικού ψηφοδελτίου. Η υποψηφιότητά του, 
απέναντι σε τρεις συστημικές καθόδους, θέλει να 
τονίσει ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει μια εναλ-
λακτική πρόταση.

Μια πρόταση που να συνδυάζει την οικουμενι-
κότητα του Ελληνισμού, τον πολιτισμό, την παράδο-
ση, τον πατριωτισμό. Απέναντι σε μια Αθήνα γκρί-
ζα, φοβική, γκετοποιημένη, με άβατα, μια πόλη χω-
ματερή της παγκοσμιοποίησης και του airbnb, μια 
πόλη βρόμικη, πνιγηρή, με μιζέρια κι εγκατάλειψη, 
ο Γ. Καραμπελιάς τολμάει.

Με το πρόγραμμά του θέλει να πάρει την ευθύ-
νη να την αλλάξει, να την κάνει πιο ανθρώπινη. Θέ-
λει να αναδείξει τους ελεύθερους χώρους της, να 
δημιουργήσει νέους, να δώσει ζωή στα παρατημέ-
να της πάρκα. Να αναδείξει την πολιτιστική της κλη-
ρονομιά, τα μουσεία της, να πάρει τη θέση που της 
αξίζει και της πρέπει.

Με πρόγραμμα μελετημένο για όλα της τα προ-
βλήματα, από τα σκουπίδια και το πράσινο μέχρι 
τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Με πρόγραμμα 
ρεαλιστικό, συνομιλώντας με τους πολίτες. Με λύ-
σεις για το γκρι και μελαγχολικό του  ιστορικού κέ-
ντρου που αφισσοκρατείται και βανδαλίζεται, που 
θα αναδείξει τον πλούτο των μνημείων της.

Με δημοτικό συνδυασμό από  ανθρώπους που 
γνωρίζουν, που μπορούν, που θέλουν, καινοτόμους 
που θα παλέψουν, θα τρέξουν, θα συγκρουστούν. 
Που θα αγαπάνε την πόλη που ζουν, την πόλη τους, 
όπως ο ίδιος .

Χωρίς λόγια ψεύτικα, μεγάλες υποσχέσεις, 
φρούδες ελπίδες και νεφελώδη οράματα, που την 
επόμενη λησμονούνται. Ένα πρόγραμμα συγκεκρι-
μένο με ιδέες και λύσεις.

Ο Γ. Καραμπελιάς, με διαδρομή πενήντα ετών 
στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν βλέπει τον δήμο 
σαν εφαλτήριο για την προσωπική του ανέλι-
ξη. Τους είδαμε όλους τους προηγούμενους. Με 
συνθήματα και υποσχεσιολογία έκαναν καριέρες, 
εγκατέλειψαν τον δήμο. Ελάχιστες οι  φιλότιμες προ-
σπάθειες, πολλά τα ψεύτικα λόγια και τα επικοινω-
νιακά εφέ.

Ο Γ. Καραμπελιάς αγαπά την Αθήνα. Τη γνωρί-
ζει καλά. Όπως και τους ανθρώπους της. Ξέρει τις 
ανάγκες τους και τα προβλήματα που βιώνουν κα-
τοικώντας σ’ αυτήν. 

Αγαπά την Αθήνα, γιατί αγαπά την Ελλάδα. Την 
Ελλάδα που ζει την παρακμή της, που χάνεται.

Με πρόταση που θα επισημαίνει την παράδοσή 
της, τη σημασία της Ορθοδοξίας για τον Ελληνισμό, 
που θα δείχνει την πολιτισμική διασύνδεση χιλιετι-
ών. Μια υποψηφιότητα ακομμάτιστη, βαθιά ελληνι-
κή, μακριά από αναφορές και επιρροές, με συνδυ-
ασμό δημοτικό με ευρύτερο χαρακτήρα και απεύ-
θυνση.

Μια υποψηφιότητα-πρόταση που θα συνδυάζει 
το όραμα της Αθήνας, μητρόπολης  του 2021, δια-
κόσια χρόνια μετά την Επανάσταση.

Διδύμιος

Για την 
υποψηφιότητα του 
Γ. Καραμπελιά

Η έλλειψη κοινωνικής συνοχής διογκώνει το αίσθημα ανασφάλειας, 
αυξάνει την εγκληματικότητα, μειώνει δραστικά την επίτευξη διεκδι-
κήσεων και τη διάθεση των δημοτών για συμμετοχή στη λήψη συλλο-
γικών αποφάσεων. Τα γκέτα τρέφουν την ξενοφοβία όλων των φυλετι-
κών ομάδων, κάποιων, μάλιστα, περισσότερο από αυτή των γηγενών.
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Υ 
περψηφίστηκε το νομο-
σχέδιο για τη λειτουρ-
γία χώρων εποπτευόμε-
νης χρήσης (Χ.Ε.Χ), όπου 
χρήστες υψηλού κινδύ-

νου θα κάνουν ασφαλή χρήση ουσι-
ών, με την επίβλεψη προσωπικού και 
ιατρικής υποστήριξης στην περίπτω-
ση υπερβολικής δόσης ή επιπλοκών 
λόγω της χρήσης. 

Χρήστες υψηλού κινδύνου είναι 
οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, συ-
νήθως άστεγοι, με πολλαπλά προβλή-
ματα υγείας και με αδύναμο κίνητρο 
για θεραπεία. 

Οι Χ.Ε.Χ (αγγλιστί Shooting rooms 
ή shooting galleries) αποσκοπούν στη 
μείωση των επικίνδυνων συμπεριφο-
ρών του εξαρτημένου, όπως η από 
κοινού χρήση σύριγγας, η μείωση της 
μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών 
(HIV, η ηπατίτιδα C, κ.α) και η βελτίω-
ση της δημόσιας υγείας με τη μείωση 
της χρήσης στους δρόμους της Αθή-
νας. Πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, 
τα τελευταία χρόνια. 

Οι εξαρτημένοι εγγράφονται σε 
ένα ειδικό μητρώο και το νομοσχέδιο 
εξασφαλίζει ότι η κατοχή και η χρήση 
ναρκωτικών ουσιών εντός των χώρων 
δεν αποτελεί αδίκημα. 

Το ζήτημα των Χ.Ε.Χ. έχει διχάσει 
την κοινή γνώμη και τον επιστημονικό 
κόσμο, καθώς η αποτελεσματικότητα 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.  
Σαφώς, αποτελούν για τους χρήστες 
μια πρώτη πύλη επαφής με δομές 
υγειονομικής φροντίδας, ενώ σε ορι-
σμένες χώρες έχουν μειωθεί οι θάνα-
τοι από υπερβολική δόση και η δημό-
σια χρήση. Από την άλλη, στην Ελβε-
τία, την πρώτη χώρα που λειτούργη-
σε X.E.X (Βέρνη 1984), διαπιστώθη-
κε ελάχιστη μείωση της κοινωνικής 
βλάβης, η οποία οδήγησε στην από-
λυτη πολιτική μείωσης βλάβης με την 
κρατική χορήγηση συνθετικής ηρωί-
νης, κρίνοντας αναποτελεσματική την 
απλή διευκόλυνση της χρήσης. 

Επίσης, χρειάζεται να εξεταστεί 
πώς θα προλαμβάνονται οι θάνατοι 
από άλλες ουσίες ή συνδυασμό τους 
κατά τη χρήση ( από τη μύτη ή από το 
στόμα) πριν ή μετά την «εποπτευόμε-
νη χρήση», καθώς τον 21ο αιώνα μιλά-
με για πολυτοξικομανείς χρήστες. 

Τέλος, το Ν/Σ δεν περιέχει καμιά 
θεραπευτική πρόταση για αναγκαία 
θεραπευτικά προγράμματα (έγκυες 
και μητέρες, άτομα με συνύπαρξη το-
ξικομανίας και ψυχικής διαταραχής, 
κ.α), για σωματική αποτοξίνωση, για 
την Πρόληψη και την Επανένταξη. 

Ερωτήματα και σκέψεις
Σαφώς, η απάντηση στο ανθρωπιστι-
κό ερώτημα : «να σώσουμε κάποιους 
χρήστες, όταν μπορούμε να το κάνου-
με;» είναι ναι! Στη χώρα μας, όμως, το 
ζήτημα με τους Χ.Ε.Χ, δεν είναι αυτό. 
Είναι ότι εντάσσονται σε μια πατρί-
δα που έχει απολέσει την ανάγκη να 
«συλλογάται λεύτερα». Στην οποία 
χάνουμε το συνολικό, κοινό όραμα, 
για τον τόπο και τους ανθρώπους του. 
Που χάνουμε το κοινοτικό, συμβιωτι-
κό μοντέλο κοινωνίας, που μπορούσε 
να δίνει  νόημα και στη θεραπεία των 
εξαρτημένων συνανθρώπων μας. Κυ-
ριαρχεί  η κερδοσκοπική λογική, που 
έκανε τη σχέση «επικοινωνία» και την 
διαχείριση, «όραμα». 

Οι Χ.Ε.Χ, εντάσσονται στη λογική 
μιας υπερμοντερνικότητας, που ορί-
ζεται με δυο τρόπους. Τον έναν, εξέ-
φρασε ο Αμερικανός καθηγητής Ρί-
τσαρντ Φάλκ, στο βιβλίο του «Ο πλα-
νήτης που κινδυνεύει». Είναι η επιβι-
ωτική συμπεριφορά, που δημιουρ-
γεί «ηθική δέσμευση στην επιβίωση» 
με κάθε τρόπο, έναντι ενός εφιαλτι-
κού μέλλοντος. Ο αγώνας εστιάζει όχι 
τόσο στην επιθυμία για αλλαγή, όσο 
στην αποφυγή μιας συντριπτικής ήτ-
τας, που προσαρμόζει τον άνθρωπο 
στον «ελάχιστο εαυτό» του. Συνήθως, 
αυτό οδηγεί στην έλλειψη εμπιστο-
σύνης για το μέλλον (τη θεραπεία;). 
Ο άμεσος κίνδυνος θανάτου σαφώς 
πείθει, αλλά την ίδια στιγμή ακινητο-
ποιεί.  

Ο άλλος, είναι ο δογματικός νεο-
ηθικισμός του ατομικού δικαιώματος 
έναντι του κοινωνικού οράματος: του 
«θέλω», του αυτοπροσδιορισμού, της 
νομικής προστασίας της επιθυμίας 
(πόσο μάλλον της αυτοκαταστροφής 
και της ανελευθερίας). Διόλου παρά-
ξενο που, στην Ευρώπη, στην υλοποί-
ηση εμπλέκονται Μ.Κ.Ο, φανατικοί 

φορείς του «θρησκευτικού» δικαιω-
ματικού λόγου, οι οποίες ήταν αυτές 
που έδιναν  στοιχεία για το έργο των 
Χ.Ε.Χ και όχι οι τοπικές ή κρατικές αρ-
χές.

Ταυτόχρονα, οι Χ.Ε.Χ εντάσσο-
νται στη λογική του «καθαρού» κέ-
ντρου των πόλεων. Ο «εξωραϊσμός», 
η τουριστική μεγέθυνση του Airbnb, 
οι υπηρεσίες, μοιάζει να προσαρμόζει 
ειδικούς airbnb χώρους χρήσης. Είναι 
η πολυποίκιλη  ολοκλήρωση της Αθή-
νας, ως καπιταλιστικής νεοφιλελεύ-
θερης μητρόπολης της «προοδευτι-
κής» Ευρώπης, γεμάτης από κάθε εί-
δους «safe spaces». Μια πόλη για όλα 
τα γούστα και λάιφ στάιλ, που ως ευ-
ρωπαϊκή πόλη που σέβεται τον εαυ-
τό της έχει τα «shooting rooms» της, 
υγειονομική ατραξιόν ανάλογη των 
«πολιτιστικών» αξιοθέατων για την 
άγρια και ατίθαση τουριστική νεο-
λαία των «εδώ και τώρα» συγκινήσε-
ων. Κοινό όραμα, φαστ φουντ κοινω-
νικού πολιτισμού, των νεοσσών υπο-
ψήφιων δημάρχων του συρμού. 

Ως μέσον, εμπεδώνει την παγκό-
σμια θέση για την τοξικοεξάρτηση 
ως: «χρονία, υποτροπιάζουσα νόσο 
του εγκεφάλου», στενά συνδεδε-
μένη με τη βιοεξουσία των φαρμα-
κευτικών εταιρειών και του κοινωνι-
κού ελέγχου μέσω στατιστικών. Ενώ 
την ίδια στιγμή, η αντιφατική λογι-
κή: κατανάλωση παράνομων ουσι-
ών, ψωνισμένων από τη μαύρη αγο-
ρά, με τη διακριτική ανοχή της αστυ-
νομίας σε νόμιμο χώρο, θα διευκο-
λύνει την παραδόξως λογική πρότα-
ση της νομιμοποίησης των ναρκωτι-
κών, ως υπέρτατη μείωσης βλάβης.  

Πλησιάζουμε άραγε τη λαχτάρα 
του Γουίλιαμ Μπάροουζ, ο οποίος 
αδημονούσε για μια «γενιά που δε θα 
νιώθει, ούτε ηδονή, ούτε πόνο;» 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ 
ο πρόβλημα με την Θεσσαλονίκη και την Ελλά-
δα γενικότερα είναι ότι δεν έχει θέσει στόχους 
ως κοινωνία, συνολικά. Αυτό έχει καθορίσει την 
εθνική μας ανυπαρξία και γι’ αυτό τίποτε δεν λει-
τουργεί σε επίπεδο συλλογικό, από το κράτος 

μέχρι τον δήμο και τις… συνελεύσεις πολυκατοικίας.
Όσο ο κοινός τόπος των Ελλήνων περιορίζεται στην ατο-

μικιστική μιζέρια του κουτσοκατανάλωνε και κουτσοκαλο-
πέρνα, άλλο τόσο η πολιτική και η δημοκρατία, τοπική ή 
πανεθνική, θα είναι του τύπου φατρίες και καπετανάτα που 
συγκρούονται για την διαχείριση αυτής ακριβώς της συλ-
λογικής κατάντιας.

Όραμα χρειαζόμαστε για να δώσει σάρκα και οστά αυτό 
το «εμείς»: Τι θα κάνουμε ως Έλληνες και ως Θεσσαλονι-
κείς, το 2020. Όχι αφηρημένα μπαρμπούτσαλα του τύπου 
«η πόλη», «η ανάπτυξη», και λοιπά. Ούτε την αυτονόητη τε-
χνοκρατία του τύπου «εγώ θα κάνω τον μηχανισμό να λει-
τουργεί». Αν ήταν αυτό το πρόβλημα, ας ψηφίζαμε ένα μη-
χανάκι τεχνητής νοημοσύνης να μας κυβερνήσει, θα ‘ταν 
πολύ πιο αποτελεσματικό, θα γλυτώναμε όλον αυτόν τον 
προεκλογικό θόρυβο, και θα ‘μασταν και in.

Όλοι μέσα στην πόλη, ο καθένας ξεχωριστά, ξέρει μέ-
σες άκρες ποιο είναι το σωστό. Δεν περιμένει από κανέναν 
φωστήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης να του το πει. Δεν το 
ακολουθεί όμως, επειδή έχει χάσει από τον ορίζοντά του το 
ΓΙΑΤΙ πρέπει να πράξει έτσι. Δεν έχει πια κίνητρο, όπως 
είχαν οι Έλληνες πριν το ‘80, που αγωνίζονταν για την δι-
καιοσύνη και την ανεξαρτησία αυτού του τόπου, οι Έλληνες 
πριν το 1922, που τους ένωνε ο πόθος της απελευθέρωσης 
όσων είχαν μείνει υπόδουλοι στους Οθωμανούς, ή οι Έλλη-
νες πριν το 1821, που τους ένωνε ο πόθος για την αποτίνα-
ξη της σκλαβιάς. Αυτό μας λείπει σήμερα: Ο κοινός Λόγος.

Είδατε να συζητάμε πουθενά γι’ αυτό στην προεκλογική 
περίοδο – που ‘ναι, υποτίθεται, η πιο ουσιαστική και άμεση 
στιγμή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας;

Πουθενά. Αντί για την ουσία, μια πασαρέλα υποψηφι-
οτήτων, ένα ρεσιτάλ δημοσίων σχέσεων, η χαρά του γρα-
φίστα, του επικοινωνιολόγου, του φωτογράφου και των 
τρολλς.

Εν τω μεταξύ η χώρα καταρρέει, αλλά το μέλλον μάς 
ανήκει, σύμφωνα με την τεχνητή αισιοδοξία που εκπέ-
μπουν τα διάφορα «Εγώ» που ακούγονται αντί για πολιτικό 
λόγο στον προεκλογικό στίβο.

Γιώργος Ρακκάς -  «Μένουμε Θεσσαλονίκη»

Χώροι εποπτευόμενης χρήσης 
ο «ελάχιστος εαυτός» και η διαχείριση ως «όραμα»

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Εκλογές χωρίς 
πολιτική, εκλογές 

χωρίς συλλογικό στόχο

Οι Χ.Ε.Χ εντάσσονται στη λογική του «καθαρού» κέντρου των 
πόλεων. Ο «εξωραϊσμός», η τουριστική μεγέθυνση του Airbnb, οι 
υπηρεσίες, μοιάζει να προσαρμόζει ειδικούς airbnb χώρους χρήσης. 

https://menoumethess.wordpress.com/2019/03/12/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82/
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        ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ένας υποψήφιος δήμαρχος σ’ 
έναν μεγάλο δήμο με πολλά 
και σύνθετα προβλήματα σαν 
και αυτόν της Αθήνας δεν πρέ-
πει κατ’ ανάγκη να είναι βαθύς 
γνώστης πολύπλοκων τεχνικών 
ζητημάτων, όπως είναι η δια-
χείριση αστικών στερεών απο-
βλήτων. Αυτό που θα περίμενε 
όμως κάποιος είναι να γνωρίζει 
τουλάχιστον τις βασικές αρχές 
και την ιεράρχηση στόχων μιας 
σύγχρονης και ρεαλιστικής  δια-
χείρισής τους, όπως επίσης και 
τις πολιτικές προεκτάσεις, αλλά 
και τις κοινωνικές, οικονομικές 
και ψυχολογικές της διαστάσεις. 

Α 

ντ’ αυτού, διαβάζο-
ντας κανείς το άρ-
θρο του υποψήφιου 
δημάρχου Νάσου 
Ηλιόπουλου (ΣΥΡΙ-

ΖΑ), «Βρόμικη πόλη ή Αθήνα από 
την αρχή;» (Εφημερίδα των Συντα-
κτών, 12-3-2019)1 ξαφνιάζεται δυ-
σάρεστα, σε όλα. Όχι μόνο επειδή 
δεν βρίσκει πουθενά ρηξικέλευ-
θες ιδέες και καινοτόμες προσεγ-
γίσεις από έναν νέο ηλικιακά υπο-
ψήφιο δήμαρχο, αλλά ακόμη και 
για την εκτυφλωτική λεξιπενία που 
τον χαρακτηρίζει. Κυρίως όμως 
για τον κραυγαλέο και ιδεοληπτι-
κό βερμπαλισμό και αναχρονισμό 
του, που κατά κανόνα είναι συντα-
γή αποτυχίας, στα χνάρια της «συ-
ντρόφισσας» κας Δούρου. 

Κατ’ αρχάς προκαλούν αρνη-
τική εντύπωση οι εντελώς άστο-
χες ορολογίες («φτωχή διαχείρι-
ση», «διασπαρμένες δομές», «επα-
νάχρηση») και οι τετριμμένες δια-
τυπώσεις («σύγκρουση με την πο-
λιτική της ταφής των απορριμμά-
των», «μάχη για μια Αθήνα από την 
αρχή», «η Αθήνα δεν μπορεί να 
εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα» 
κ.ά.). Διατυπώσεις που υποδηλώ-
νουν ότι, ο προερχόμενος από τον 
κομματικό σωλήνα του ΣΥΡΙΖΑ 
υποψήφιος, ακολουθεί με συνέ-
πεια όχι μόνο ένα αποτυχημένο 
μοντέλο διαχείρισης, αλλά και ότι 
βρίσκεται όντως για πρώτη φορά 
στη ζωή του αντιμέτωπος με το πο-
λυδιάστατο και ετεροχρονισμένο 

1 Ολόκληρο το άρθρο του κου Ν. Ηλιό-
πουλου στο https://www.efsyn.gr/
stiles/apopseis/186795_bromiki-poli-
i-athina-apo-tin-arhi)

αυτό πρόβλημα που ταλανίζει επί 
δεκαετίες τον μεγαλύτερο δήμο της 
χώρας – και κατ’ επέκταση όλη την 
περιφέρεια Αττικής. Άλλωστε, σε 
μια αποστροφή του άρθρου, σχε-
δόν το ομολογεί: «Πρέπει να σκε-
φτούμε τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων από την αρχή». Κι αυτό 
όταν άπαντες στο λεκανοπέδιου 
Αττικής γνωρίζουν πως ολόκλη-
ρη η περιφέρεια Αττικής βρίσκε-
ται κοντά στο διαχειριστικό αδιέξο-
δο εξαιτίας μιας σειράς από παρα-
λείψεις, λάθη, αβελτηρίες, πολιτικές 
σκοπιμότητες, προσωπικές «ατζέ-
ντες» κ.λπ., που δεν είναι επί του 
παρόντος να αναλυθούν. 

Αυτό όμως που κάνει μεγάλη 
εντύπωση είναι ότι σε ολόκληρο το 
άρθρο δεν υπάρχει ούτε μία φορά 
η λέξη-κλειδί «πρόληψη» παραγω-
γής αποβλήτων, η οποία αποτελεί 
ιεραρχικά την κορωνίδα μιας θε-
σμικά κατοχυρωμένης σύγχρονης 
διαχείρισης. Αυτό όμως δεν εμπο-
δίζει τον κ. Ηλιόπουλο να γράφει 
μικροπολιτικές γενικότητες του τύ-
που: «Καλούμαστε να δράσουμε 
καινοτόμα και ριζοσπαστικά». Και-
νοτόμες λύσεις που θα μπορού-
σαν να συμβάλουν στη βελτίωση 
της σημερινής απαράδεκτης, έως 
και τριτοκοσμικής κατάστασης, θα 
ήταν, για παράδειγμα, η κατάρτιση 
και εφαρμογή ενός δημοτικού προ-
γράμματος πρόληψης της παραγω-
γής αποβλήτων και η δημιουργία 
σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρ-

μας, ή η αξιοποίηση ηλεκτρονι-
κών εργαλείων για τη βελτιστοποί-
ηση προγραμμάτων ανακύκλωσης 
και η ορθολογική χωροταξική κα-
τανομή κάδων συλλογής. Για τον 
υποψήφιο της «Πρώτη φορά Αρι-
στερά», όμως, η «πρόληψη» είναι 
ακόμα άγνωστη πρακτική στη δια-
χείριση αποβλήτων. Όσο για τη μία 
και μοναδική αναφορά στο άρθρο 
του για την «κυκλική οικονομία», 
είναι καθόλα επικεντρωμένη στη 
μελλοντική λειτουργία Πράσινων 
Σημείων. Γεγονός που υποδηλώ-
νει ότι η έννοια της «κυκλικής οι-
κονομίας», σαν μια διαδικασία που 
αφορά όλα τα στάδια παραγωγής 
ενός προϊόντος, από τον σχεδιασμό 
και την παραγωγή του μέχρι τη δι-
αχείρισή του ως εν δυνάμει απο-
βλήτου, αλλά και την επιχειρηματι-
κή – επενδυτική του διάσταση, του 
είναι «Terra Incognita». Ίσως διότι 
η πολυδιαφημιζόμενη (και από τον 

αναπληρωτή υπουργό Περιβάλ-
λοντος) «κυκλική οικονομία» είναι 
συνυφασμένη με την επιχειρηματι-
κή και επενδυτική δραστηριότητα, 
αλλά και τη μόχλευση ίδιων και ιδι-
ωτικών πόρων. Κάτι που σίγουρα 
δεν μπορεί να συμβαδίσει με ξεπε-
ρασμένες από τη ζωή απόψεις του 
Ν. Ηλιόπουλου, που θεωρεί τη δι-
ατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα 
της διαχείρισης των απορριμμάτων 
ως «κοινή βάση» για έναν «σύγ-
χρονο και αποτελεσματικό τρό-
πο διαχείρισης». Μια παραδοχή 
που δεν ισχύει, τουλάχιστον με τον 
τρόπο που τη φαντάζονται οι ιδεο-
ληπτικοί ταγοί του άκρατου κρα-
τισμού και εκείνοι που πιστεύουν 
εντελώς λανθασμένα ότι «το σκου-
πίδι είναι χρυσός» που αφήνει κέρ-
δη στους δήμους, ενώ στην πραγ-
ματικότητα απλώς μειώνει τα τερά-
στια διαχειριστικά κόστη. Μια θέση 
που, ειρήσθω εν παρόδω, ορισμέ-
νοι από τους κομματικούς συντρό-
φους του κου Ηλιόπουλου χρειά-
στηκαν μερικά χρόνια μέχρι να την 
εγκαταλείψουν, αφού προηγουμέ-
νως προκάλεσαν με τις ιδεοληψί-
ες τους αδικαιολόγητες καθυστε-
ρήσεις με αποτέλεσμα σημαντικές 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
επιπτώσεις για τη χώρα μας. Προ-
φανώς για αυτό τον λόγο πουθενά 
στο άρθρο δεν υπάρχει σαφής ανα-
φορά στον εξορθολογισμό του κό-
στους υπηρεσιών του δήμου ανα-
φορικά με τα ανταποδοτικά τέλη 
για τα απόβλητα. Το ίδιο ισχύ-
ει και για ένα άλλο βασικό ζήτημα 
όπως είναι τα εν δυνάμει οικονομι-
κά εργαλεία και οι διαθέσιμοι χρη-
ματοδοτικοί πόροι που πρέπει να 
εκλαμβάνονται ως «εργαλεία» και 
όχι ως «εξυπηρέτηση ιδιωτικών 
συμφερόντων». 

Με δεδομένο ότι η ετήσια πα-
ραγωγή αστικών αποβλήτων στον 
δήμο της Αθήνας είναι της τάξης 

των 300 χιλιάδων τόνων και η επα-
ναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση 
είναι σε απαράδεκτα χαμηλά επί-
πεδα (γύρω στο 5%), γίνεται σα-
φές ότι ένας υποψήφιος δήμαρχος 
θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα 
τη σύγκλιση με κεντρικούς φορείς 
παραγωγής πολιτικής διαχείρισης 
αποβλήτων στην περιφέρεια Αττι-
κής. Και συγκεκριμένα, με τον Ει-
δικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νο-
μού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ο οποίος 
έχει και το μεγαλύτερο μέρος της 
ευθύνης στη διαχείριση των πε-
ρίπου 1,8-2 εκατομμυρίων τόνων 
αποβλήτων το χρόνο της περιφέ-
ρειας Αττικής. Η παράλειψη έστω 
και μιας απλής αναφοράς στον ΕΔ-
ΣΝΑ, στο κείμενό του, είναι άλλη 
μία ένδειξη επικίνδυνης άγνοιας, 
πολύ περισσότερο που οι αρμοδιό-
τητες του δήμου περιορίζονται κυ-
ρίως στη συλλογή-μεταφορά συμ-
μείκτων και προδιαλεγμένων απο-
βλήτων, καθώς και σε δράσεις δη-
μοτικής κομποστοποίησης και λει-
τουργία Πράσινων Σημείων.

 Εν κατακλείδι, αυτό που μπο-
ρεί κάποιος να συστήσει στον κο 
Ηλιόπουλο είναι ότι «στη μάχη 
για την Αθήνα», αυτή την όντως 
«βρό(ώ)μικη πόλη», πρέπει ν’ αρχί-
σει εντατικά μαθήματα για τη σύγ-
χρονη διαχείριση των αποβλήτων 
και ν’ αφήσει αμέσως στην άκρη 
την ιδεοληπτική θεώρησή της. Το 
αποτυχημένο παράδειγμα της κας 
Δούρου είναι οδηγός. Και δεν πρέ-
πει να ξεχνά ότι το λεγόμενο «Δυ-
τικό Μέτωπο», η ομάδα πρώ-
ην ή / και νυν «συντρόφων» του 
που αγωνίζονται για οριστική, εδώ 
και τώρα, παύση λειτουργίας του 
ΧΥΤΑ Φυλής, παραμένοντες πι-
στοί στην «παλιά» άποψη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, καραδοκούν με «αγωνιστι-
κές διαθέσεις». 

Τι κρίμα! 
Μια απάντηση σε ένα άρθρο του κου Νάσου ηλιόπουλου για τη διαχείριση αποβλήτων της Αθήνας

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Το άρθρο του υποψήφιου δημάρχου Νάσου 
Ηλιόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ), ξαφνιάζεται δυσάρεστα, 
σε όλα. Όχι μόνο επειδή δεν βρίσκει πουθενά 
ρηξικέλευθες ιδέες και καινοτόμες προσεγγίσεις 
από έναν νέο ηλικιακά υποψήφιο δήμαρχο, αλλά 
ακόμη και για την εκτυφλωτική λεξιπενία που τον 
χαρακτηρίζει. Κυρίως όμως για τον κραυγαλέο και 
ιδεοληπτικό βερμπαλισμό και αναχρονισμό του, που 
κατά κανόνα είναι συνταγή αποτυχίας, στα χνάρια της 
«συντρόφισσας» κας Δούρου... 

Άπαντες  γνωρίζουν πως ολόκληρη η περιφέρεια Αττικής 
βρίσκεται κοντά στο διαχειριστικό αδιέξοδο εξαιτίας μιας 
σειράς από παραλείψεις, λάθη, αβελτηρίες, πολιτικές 
σκοπιμότητες, προσωπικές «ατζέντες» κ.λπ.,

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/186795_bromiki-poli-i-athina-apo-tin-arhi
https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/186795_bromiki-poli-i-athina-apo-tin-arhi
https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/186795_bromiki-poli-i-athina-apo-tin-arhi
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η απόφαση να 

παρουσιάσουμε ένα 

ψηφοδέλτιο στις εκλογές 

του δήμου της Αθήνας που 

να αντιστρατεύεται την 

παρακμή που πνίγει τους 

Έλληνες, τόσο στην Αθήνα 

όσο και σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, ανταποκρίνεται σε 

ένα σύνολο από ανάγκες και 

παραδοχές. 

E 
ίναι ανάγκη να αρχί-
σει να συγκροτείται 
και στο πολιτικό πε-
δίο μία πρόταση που 
να αντιστρατεύεται 

τον κυρίαρχο εθνομηδενισμό και 
καθεστωτισμό και παράλληλα 
να μην επιτρέπει σε φασιστικές, 
φασίζουσες και πατριδοκαπηλι-
κές αντιλήψεις να μονοπωλούν 
τα πατριωτικά αισθήματα του 
ελληνικού λαού. Αυτό που έγινε 
μέσα από τον μεγάλο πατριωτικό 
ξεσηκωμό και την καθολική ενα-
ντίωση στη Συμφωνία των Πρε-
σπών θα πρέπει να αρχίσει να 
παίρνει σάρκα και οστά και στο 
πολιτικό πεδίο, παρά τον πόλεμο 
που θα εξαπολύσουν, για να το 
εμποδίσουν ή να το συκοφαντή-
σουν, όλα τα εγχώρια και ξένα 
συνασπισμένα συμφέροντα.

Δυστυχώς, ένα πολιτικό κίνη-
μα ικανό να αντιπαρατεθεί ανοι-
κτά, να ανατρέψει το κυρίαρχο 
πολιτικό σκηνικό και να εγκαι-
νιάσει μια νέα ιστορική περίο-
δο για την Ελλάδα δεν έχει ακό-
μα συγκροτηθεί στον τόπο μας. 
Βέβαια καταβάλλονται αρκε-
τές προσπάθειες από διαφορε-
τικές κατευθύνσεις, όμως παρα-
μένουν ακόμα ασυντόνιστες και 
δεν μπορούν να ενοποιηθούν σε 
ένα ενιαίο και διακριτό πολιτι-

κό σχήμα, το οποίο να μπορεί να 
πείσει τον ελληνικό λαό. 

Εμείς από το Άρδην, εδώ και 
δεκαετίες πασχίζουμε να δια-
μορφωθεί ένας ιδεολογικός και 
πολιτικός πόλος που θα παρεμ-
βαίνει στο ιδεολογικό και πολι-
τικό τοπίο μιας παρακμασμένης 
Ελλάδας. Με μια τέτοια στόχευ-
ση έχουμε αποδυθεί σε έναν πο-
λύπλευρο ιδεολογικό αγώνα με 
έντυπα (Άρδην, Ρήξη, Λόγιος Ερ-
μής), βιβλία, παρεμβάσεις, εκδη-
λώσεις σε όλη την Ελλάδα, ώστε 
να διαμορφωθεί ένα απαραίτητο 
ιδεολογικό και οραματικό υπό-
στρωμα, ικανό να αντιμετωπίσει 
τον κυρίαρχο –σε πανεπιστήμια, 
ΜΜΕ και κόμματα– εθνομηδενι-
σμό· αγώνα στον οποίο συμπο-

ρευτήκαμε επί πολλά χρόνια με 
πολλούς φίλους και ομάδες. 

Παράλληλα, επί δεκαετίες, 
συμμετέχουμε σε πολιτικές κινη-
τοποιήσεις, που αφορούν τόσο 
τα εθνικά θέματα –από τη διάλυ-
ση της Γιουγκοσλαβίας μέχρι τον 
Οτσαλάν, το Σχέδιο Ανάν κ.λπ.– 
όσο και την οικονομική-κοινωνι-
κή λαίλαπα των μνημονίων, με 
τη συμμετοχή μας στη «Σπίθα» 
του Μίκη Θεοδωράκη, όσο και 
στο κίνημα των «αγανακτισμέ-
νων». Εξάλλου, από τις δημοτι-
κές εκλογές του 2014, παρουσι-
άσαμε δημοτικούς συνδυασμούς 
σε μεγάλες πόλεις (π.χ. Πάτρα 
και Θεσσαλονίκη), ή συνδεθήκα-
με πολιτικά με υπάρχουσες δη-
μοτικές κινήσεις («Σπάρτακος» 

στην Κομοτηνή), ενώ από το φθι-
νόπωρο του 2016 προχωρήσαμε 
και στη συγκρότηση του Κινήμα-
τος Άρδην, που έχει καταθέσει 
τον τίτλο του στον Άρειο Πάγο. 
Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια 
δοκιμάσαμε επανειλημμένα να 
διαμορφωθεί, είτε με τη μορφή 
μετώπου είτε ακόμα και εκλογι-
κής σύμπραξης, κάποιο πολιτικό 
σχήμα που να μπορεί να εμφανι-
στεί στην κεντρική πολιτική σκη-
νή, χωρίς όμως αυτό να καταστεί 
δυνατό. 

‘Oλοι οι φίλοι του Άρδην, 
αλλά και αρκετοί φίλοι μας από 
τον ευρύτερο δημοκρατικό πα-
τριωτικό χώρο, κρίναμε ότι θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν 
κάποια επιπλέον ουσιαστικά βή-

ματα για την πολιτική συγκρότη-
ση του δημοκρατικού πατριωτι-
κού χώρου, στην οποία να συμ-
βάλουμε και εμείς. Σε αυτά τα 
πλαίσια, και αφού διερευνήσα-
με και συνεχίζουμε να διερευ-
νούμε τη δυνατότητα μιας ευ-
ρύτερης συνεννόησης στο γενι-
κό πολιτικό πεδίο, αποφασίσαμε 
να παρέμβουμε στις εκλογές του 
δήμου της Αθήνας με την υπο-
ψηφιότητα του Γιώργου Καρα-
μπελιά, και έναν δημοτικό συν-
δυασμό με ευρύτερο χαρακτή-
ρα και απεύθυνση, που να απο-
τελεί, έστω εν μέρει, ένα επιπλέ-
ον πολιτικό βήμα στη συγκρότη-
ση του πατριωτικού δημοκρατι-
κού χώρου που τόσο ανάγκη έχει 
η πατρίδα μας.

για μια εναλλακτική πρόταση που να συνδυάζει την εμμονή στην παράδοση και το άνοιγμα στην ελληνική 
οικουμενικότητα και τον πολιτισμό, τον πατριωτισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

“ 
Αποφασίσαμε να παρέμβουμε στις εκλογές του 

δήμου της Αθήνας με τη δική μου υποψηφιότητα, και 

έναν δημοτικό συνδυασμό με ευρύτερο χαρακτήρα 

και απεύθυνση, που να αποτελεί, έστω εν μέρει, 

ένα επιπλέον πολιτικό βήμα στη συγκρότηση του 

πατριωτικού δημοκρατικού χώρου που τόσο ανάγκη 

έχει η πατρίδα μας.

Απέναντι στην παρακμή της Ελλάδας και της Αθήνας: 

πατριωτική Αναγέννηση

Αθήνα: μητρόπολη της παγκοσμιοποίησης ή του Ελληνισμού ;
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E 

πιλέξαμε την κάθοδο στον δήμο της Αθήνας, γιατί με αυτή εξασφαλίζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικώς, 
διότι η πολιτική αντιπαράθεση στον Δήμο Αθηναίων ενέχει και έναν ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα. Απένα-
ντι σε τρεις συστημικούς υποψηφίους (εκ των οποίων ο ένας δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας), που έχουν 
το ίδιο ή ανάλογο πολιτικό προφίλ, εκείνο της παγκοσμιοποιημένης και αποεθνικοποιημένης Αθήνας 

των ΜΚΟ, και από την άλλη πλευρά στη φοβική ή φασιστική αναδίπλωση, είναι δυνατό και πρέπει να υπάρ-
ξει μια εναλλακτική πρόταση. Μια εναλλακτική πρόταση που να συνδυάζει την εμμονή στην παράδοση και 
το άνοιγμα στην ελληνική οικουμενικότητα και τον πολιτισμό, τον πατριωτισμό και την κοινωνική δικαιο-
σύνη. Και οι εκλογές στην Αθήνα, ταυτόχρονα πρωτεύουσα του υπαρκτού ελληνισμού και μια πόλη με 
χιλιάδες προβλήματα και ανάγκες, επιτρέπουν τον συνδυασμό και τη σύνθεση ανάμεσα στον ελληνι-
σμό και την τοπικότητα, το καθολικό όραμα και τη συγκεκριμενοποίησή του στις γειτονιές της Αθήνας: 

γιατί στην Αθήνα; 

> 
Η απόρριψη του υδροκεφαλι-
σμού που καταστρέφει την Ελλά-
δα και μιας Αθήνας χωματερής 

της παγκοσμιοποίησης και του airbnb, 
πρέπει  να συνοδευτεί με συγκεκριμέ-
να μέτρα αποκέντρωσης  και ενίσχυσης  
της γειτονιάς. 

> 
Η εμμονή στο δημογραφικό ζή-
τημα και τη φυγή των νέων, ως 
των κορυφαίων στοιχείων της 

ελληνικής παρακμής, θα πρέπει να εξει-
δικευτεί στη λήψη συγκεκριμένων μέ-
τρων από τον δήμο της Αθήνας για την 
ενίσχυση των νέων ζευγαριών και την 
επιστροφή των κατοίκων στις γειτονιές 
που έχουν εγκαταλείψει.

> 
Μια πρόταση που θα συνδυά-
ζει τη γενική αναφορά στο με-
ταναστευτικό πρόβλημα με τις 

συγκεκριμένες προτάσεις για την απο-
γκετοποίηση πολλών περιοχών του κέ-
ντρου της Αθήνας.

> 
Η επισήμανση της σημασίας της 
Ορθοδοξίας για τον ελληνισμό 
θα πρέπει να εξειδικευτεί στη δι-

ασύνδεση των δήμων και των κοινωνι-

κών υπηρεσιών με το κοινωνικό έργο 
των ενοριών, σε αντίθεση με την ολο-
κληρωτική παράδοση των κοινωνικών 
υπηρεσιών στις ποικιλώνυμες και αδρά 
αμειβόμενες ΜΚΟ.

> 
Η αλληλεγγύη και η σημασία 
του κοινοτισμού και της κοινο-
τικής παράδοσης των Ελλήνων, 

συνδεδεμένη με την αντιμετώπιση του 
ζητήματος των αστέγων και της φτώ-
χειας δίπλα στη σπατάλη και τη χλιδή· 
Με στοχευμένες και ολοκληρωμένες 
δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας 
(όπως π.χ. της ενεργειακής φτώχειας)  
και του αποκλεισμού, σε συνδυασμό με 
την καθολική εφαρμογή του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος.

> 
Η αντιμετώπιση του οξύτατου 
προβλήματος της ανεργίας  που 
πλήττει  τους νέους, τις γυναίκες, 

τους μεσήλικες  και ιδιαιτέρως όσους 
έχουν χαμηλά και μεσαία εκπαιδευτικά 
προσόντα, μέσω της ανασυγκρότησης 
παραγωγικών- βιώσιμων εγχειρημά-
των με έμφαση στον συνεργατισμό, στην 
καινοτομία και στην κοινωνική επιχει-
ρηματικότητα.

> 
Η επικέντρωση στη 
διαχρονική πολιτισμι-
κή παράδοση χιλιετιών και η 

παρέμβαση σε μια πόλη όπου ο πολιτι-
σμός κινείται ανάμεσα στα «παλλόμενα 
πέη» των ποικιλώνυμων Γιαν Φαμπρ 
και τα σαρβάιβορ που έχουν κατακλύ-
σει τον τηλεοπτικό ορίζοντα. Προτάσ-
σοντας έναν πολιτισμό σύγχρονο, αλλά 
ταυτόχρονα ριζωμένο στην ελληνική 
διαχρονία, με έργα που θα επιμένουν 
στη συνέχεια του πολιτισμού της Αθή-
νας ως της πόλης του Σωκράτη, της Αγί-
ας Φιλοθέης, του Μακρυγιάννη και του 
Σεφέρη.

> 
Η σύνδεση του συνολικότερου 
κυκλοφοριακού προβλήματος 
της χώρας, και των τεράστιων 

πόρων που σπαταλούνται, με την καθη-
μερινή, απίστευτη ταλαιπωρία των πολι-
τών της Αθήνας, κ.λπ. κ.λπ.. 

> 
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
εφαρμογής δημοψηφισμάτων, 
στην πόλη που γέννησε τη Δη-

μοκρατία,  ως πρόκριμα της συμμετο-
χής των πολιτών στην λήψη αποφάσεων 
που αφορούν στη ζωή τους σε μια περί-
οδο που η κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία πλήττεται βάναυσα.  

> 
Η άρνηση του αυτιστικού μοντέ-
λου του εγκλωβισμού της νεο-
λαίας, στο αποξενωτικό σύστη-

μα των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέ-
σων, θα πρέπει να προβάλλει ως εναλ-
λακτική λύση μια νέα κοινωνικότητα 
και την πολιτισμική δραστηριότητα της 
νέας γενιάς.

Ως χώρα και ως λαός δεν έχουμε πλέον άλλα περιθώρια ούτε άλλο δρόμο 

πέρα από τη μεταβολή του πολιτισμικού μας κεφαλαίου στο τελευταίο όπλο για 

την επιβίωσή μας. Εν ολίγοις, μια πρόταση που θέλει να συνδυάσει  το όραμα 

μιας Αθήνας, μητρόπολης του ελληνισμού το 2021, διακόσια χρόνια μετά την 

Επανάσταση, σε μια Ελλάδα αποκεντρωμένη και ζωντανή μέχρι το τελευταίο 

χωριό,  σε διασύνδεση  με την καθημερινότητα όλων, σε μια αξιοβίωτη πόλη.

Αθήνα για την Ελλάδα
Δημοτική Κίνηση 
για τον Δήμο Αθηναίων

υποψήφιος δήμαρχος: 

Γιώργος Καραμπελιάς

Επικοινωνία:
Ξενοφώντος 4, Αθήνα
τηλ. 210 3826319
karampeliasathina@gmail.com 

www.athinaellada.gr
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Τοπικές ταυτότητες και καταγωγές στην Αθήνα
και η ευθύνη μιας άλλης δημοτικής αρχής

Η 

Αθήνα συγκροτή-
θηκε κυριολεκτικά 
αποστερώντας την 
υπόλοιπη Ελλάδα 
από μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού της. Οι άνθρωποι 
που συνέρρευσαν για μια καλύτε-
ρη ζωή στην πρωτεύουσα, διωγ-
μένοι από τα χωριά τους λόγω της 
εγκατάλειψης αυτών από το κράτος, 
έφεραν μαζί τους τις επί μέρους 
ταυτότητες των περιοχών τους. Αυ-
τές τους στήριξαν στα πρώτα τους 
βήματα στην πόλη, αυτές δημιούρ-
γησαν τις πρώτες συσσωματώσεις 
στην πρωτεύουσα μέσα από κοινές 
παρέες και αργότερα συλλόγους 
διατήρησης, για τους παλιούς, και 
μεταλαμπάδευσης, για τους νεότε-
ρους, των αξιών και των εθίμων της 
ιδιαίτερης πατρίδας.

Ο χορός, το τραγούδι, η τέλεση 
τοπικών εθίμων, η ίδρυση ναών 
αφιερωμένων σε τοπικούς αγίους, 
μαζί με την αρχική συγκέντρω-
ση στην ίδια γειτονιά των νεοφερ-
μένων από την επαρχία (καθώς ο 
ένας τραβούσε τον άλλο χωριανό 
σε χώρο που θα ήταν πιο οικείος 
λόγω της ύπαρξης γνωστών), κρά-
τησαν την τοπική ταυτότητα ζωντα-
νή, παράλληλα με την ενσωμάτω-
ση στο άστυ. Στην πράξη, έμπαιναν 
στον χώρο της πρωτεύουσας συ-
νεισφέροντας την ταυτότητά τους 
και συνυπήρχαν με όρους αμοι-
βαίου σεβασμού με τις υπόλοιπες 
επί μέρους ταυτότητες των ομοιο-
παθών που συνέρρεαν στην Αθή-
να από κάθε μεριά της επικράτειας 
και όχι μόνο.

Αρχικά, λοιπόν, υπήρχε μια 
συνύπαρξη στην πόλη, μικρογρα-
φία του τι συνέβαινε στην Ελλάδα 
ολόκληρη, των διαφορετικών το-
πικών ταυτοτήτων μέσα από κοι-
νές αξίες που διαπερνούν όλο τον 
Ελληνισμό: Εργατικότητα, αλλη-
λεγγύη, κοινοτικό πνεύμα, τιμιότη-
τα, σεβασμός και, βεβαίως, αγάπη 
στην ελευθερία και αντιστασιακό 
ήθος. Κι αυτές, μέσα από τις χαμη-
λές ακόμα γειτονιές, και την κοινο-
τική τους διάσταση, μεταφέρονταν 
στην επόμενη γενιά, που γεννιό-
ταν στην Αθήνα, αλλά είχε αναφο-
ρές στο χωριό μέσα από τις αφηγή-
σεις των μεγάλων και τις τακτικές 
επισκέψεις, τουλάχιστον σαν χώρο 
θερινών διακοπών.

Η «ανάπτυξη» οδήγησε στον 
εκδυτικισμό του αστικού χώρου. Οι 
γειτονιές δεν ήταν πια χώρος δημι-

ουργίας και ζωής, αλλά δυστοπία 
διανυκτέρευσης ανθρώπων των 
οποίων η ζωή, η εργασία, οι συνα-
ναστροφές εκτυλίσσονταν αλλού. 
Από τη μία οι πολυκατοικίες που 
αποξενώνουν τους ανθρώπους, 
από την άλλη η διόγκωση του αστι-
κού ιστού και η ευκολία (που έγι-
νε κατάρα) του αυτοκινήτου, έσπα-
σαν το τοπικό δέσιμο με τη γειτονιά, 
τις προσωπικές σχέσεις. Η Αθήνα, 
από πολιτισμός του χώρου, μετα-
βλήθηκε σε πολιτισμό του χρόνου, 
απρόσωπη και εχθρική. Μεταξύ 
αγνώστων δεν υπάρχει σεβασμός, 
αλληλεγγύη, παρά μόνο αν επιμέ-
νει η ανθρωπιά. Αυτή όμως χάνεται 
ανάμεσα στα κτήρια  και το κυνήγι 
της κοινωνικής ανόδου, μέσα στον 
ανταγωνισμό για μια θέση στάθ-
μευσης, εργασίας, για ένα τραπέζι 
σε κάποιο μαγαζί που είναι της μό-
δας. Η απώλεια του προσώπου αλ-
ληλεπιδρά με την αναζήτηση της 
επιτυχίας σε ατομικό επίπεδο σε 
μια φαύλη σπείρα που οδηγεί στην 
απώλεια κάθε ταυτότητας, κάθε 
αξίας. Παράλληλα, το «πολιτιστικό» 
πρότυπο που επιβάλλεται, δυτικό 
και εισαγόμενο, ισοπεδωτικό και 
απρόσωπο, αποκλείει τον αναβα-
πτισμό στην κολυμπήθρα των πα-
ραδοσιακών αξιών μέσα από την 
πιο προσιτή μορφή τους, την ψυχα-
γωγία του χορού, του τραγουδιού, 
της συντροφιάς.

Γιατί από κει θα μπορούσε να 
πιαστεί κάποιος και βήμα βήμα να 
ξαναβρεί τον εαυτό του. Οι τρίτης 
και τέταρτης γενιάς πια επαρχιώ-
τες, υποτιμούν την καταγωγή τους, 
επισκέπτονται σπάνια τη γενέτειρα 
των παππούδων τους, προτιμώντας 

προορισμούς προβεβλημένους 
από τα περιοδικά μόδας και φιγού-
ρας, έχουν ένα μικτό λεξιλόγιο με 
ελληνικές και αγγλικές λέξεις, φτω-
χό και για τα απολύτως απαραίτητα, 
είναι διασυνδεμένοι με τον παγκό-
σμιο ιστό σαν φύλλα που τα παίρ-
νει ο αέρας του κοσμοπολιτισμού, 
δίχως πια ρίζες και στέρεες βάσεις. 

Μια στάση αντίστασης στην 
εξατομίκευση θα ήταν ακριβώς 
η αντιστροφή της πορείας αυτής. 
Η επανασύνδεση με την ταυτότη-
τα του καθενός, που του μιλάει πια 
όχι βιωματικά, αλλά γονιδιακά, που 
την έχει μέσα του και πρέπει να 
βρει τρόπο να τη βγάλει. Μέσα από 
τον χορό και το τραγούδι των τοπι-
κών ταυτοτήτων ο καθένας μπορεί 
να αρχίσει να ξαναβρίσκει το εαυ-
τό του. Όχι ως φολκλόρ και όχι ως 
έθνικ, αλλά σαν κάτι δικό μας. Όχι 
σαν κάτι που μας αρέσει ως παρα-
τηρητές, αλλά που το ζούμε σαν φο-
ρείς του, που είναι εμείς οι ίδιοι. 

Αυτό προϋποθέτει και το άλλο 
μεγάλο βήμα: Να ξαναβρούμε τι 
γέννησε αυτούς τους σκοπούς, 
αυτά τα βήματα του χορού, να ξα-
ναβρούμε την ψυχή μας. Να δούμε 
την ιστορία που αφηγούνται τα τρα-
γούδια μας, τα γεγονότα που δη-
μιούργησαν τους χορούς μας, να 
βρούμε τις γεύσεις της γαστρονομί-
ας μας, γεύσεις μοναδικές, στηριγ-
μένες σε φτωχά υλικά, να νιώσομε 
πώς ο λαός μας τη φτώχεια του την 
έκανε καλοπέραση, γιατί είχε τον 
ελληνικό τρόπο. 

Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτό 
σε μια διαμορφωμένη κατάσταση, 
που αντιπαθεί τις ταυτότητες, που 
ισοπεδώνει ό,τι ξεφεύγει από το δυ-

τικό πολιτιστικό πρότυπο; Σίγου-
ρα η αυτενέργεια και η θέληση εί-
ναι κυρίαρχα εδώ. Στο ατομικό επί-
πεδο πρώτα και στο επίπεδο της οι-
κογένειας, της παρέας μετά. Μέσα 
από άτυπες διαδικασίες κοινωνι-
κοποίησης, δίχως την παρέμβαση 
του κρατικού μηχανισμού, που θέ-
λει όλα να τα οικειοποιηθεί. 

Εκεί ένας δήμος με προσωπο-
κεντρικά χαρακτηριστικά θα μπο-
ρούσε να συμβάλει. Όχι για να 
υποκαταστήσει τη βούληση των 
ανθρώπων και να τους χειραγωγή-
σει. Αλλά για να αφήσει χώρο στην 
πρωτοβουλία τους, να δημιουργή-
σει χώρους σε κάθε γειτονιά όπου 
ο κόσμος θα μπορεί να συναντηθεί, 
να δημιουργήσει, να ξαναβρεθεί, 
να ξαναβρεί τις αξίες του λαού μας. 
Για να φέρει κοντά αυτές τις πρωτο-
βουλίες μέσα από εκδηλώσεις που 
θα αναδεικνύουν τις ταυτότητες αυ-
τές. Με κοινό παρονομαστή τις αρ-
χές μας, που εκφράζονται με δια-
φορετικό τρόπο από τις επί μέρους 
ελληνικές παραδόσεις. Η συνάντη-
σή τους, η ώσμωση μεταξύ τους, 
θα αναδείξει ακριβώς αυτές τις αξί-
ες. Αυτό, βέβαια, απαιτεί τη θέλη-
ση να τις ξαναβρούμε, αφού η πα-
ρακμή διαπερνά όλη την πατρίδα 
και πολλές φορές τις εφαρμόζομε 
επιφανειακά για να τις ακυρώσο-
με στην πράξη. Και ο Δήμος μπο-
ρεί να δημιουργήσει τον καμβά για 
να ζωγραφιστεί η τοπική ιδιαιτερό-
τητα. Μπορεί να αναδείξει την ιστο-
ρία των συνοικιών που δημιουρ-
γήθηκαν από εσωτερικούς μετανά-
στες συγκεκριμένης προέλευσης, 
από πρόσφυγες του ’22, της ανταλ-
λαγής, από αιτίες που έχουν οικο-

νομικό και γεωπολιτικό πρόσημο. 
Μπορεί να διοργανώσει ημερίδες 
και συνέδρια για να συνδέσει τους 
πληθυσμούς αυτούς με τον τόπο 
καταγωγής, να ενισχύσει πρωτο-
βουλίες συλλόγων που ψάχνουν σ’ 
αυτή την κατεύθυνση και δεν απο-
τελούν άθροισμα παραγόντων που 
αποβλέπουν σε ρουσφετολογι-
κή εξαργύρωση τυχόν αξιωμάτων 
τους. Γιατί η προσπάθεια αυτή προ-
ϋποθέτει κι έναν άλλο τύπο συλλό-
γων: όχι αυτούς που συναλλάσσο-
νται με την όποια εξουσία τριγύρω 
τους, αλλά αυτούς που έχουν συ-
νείδηση του τι εκπροσωπούν και 
τι ευθύνη αποτελεί τούτο. Κι ένας 
δήμος που θα διοργάνωνε εκδη-
λώσεις κα συναντήσεις των επί μέ-
ρους ταυτοτήτων, θα στηριζόταν 
στη δουλειά τέτοιων συλλόγων και 
των ανθρώπων τους. 

Αυτό θα μπορούσε να πάει 
ακόμα πιο πέρα, στην επανασύν-
δεση της επαρχίας με την πρωτεύ-
ουσα μέσα από τους καταγόμενους 
από εκεί. Όχι μόνο στο θυμικό, 
αλλά και στο παραγωγικό κομμά-
τι. Θα μπορούσε να αναδείξει την 
τοπική παραγωγή και να την αντι-
παρατάξει στην αντίστοιχη εισαγό-
μενη, σε μια πόλη που, έχοντας χά-
σει την ταυτότητά της, αγνοεί και 
τις δημιουργίες του τόπου της. Να 
συνδέσει τις εκεί παραγωγικές μο-
νάδες με ένα δίκτυο διανομής που 
θα κάνει την παραγωγή τους γνω-
στή και προσιτή στον κάτοικο της 
πόλης. Παράλληλα, αυτό προϋπο-
θέτει και μια ακόμα λειτουργία του 
δήμου, την ανάδειξη ενός άλλου 
τρόπου ζωής, με έμφαση στην ποι-
ότητα και όχι στην κατανάλωση, σε 
αλληλεπίδραση πάντα με ένα ζω-
ντανό και ογκούμενο κομμάτι των 
δημοτών που θα ήθελε να ξαναγυ-
ρίσει σε ένα διαφορετικό πρότυπο 
και ως προς τη διατροφή, εκτός επι-
ταγών της μόδας και της τεχνολογί-
ας, κοντά στη φύση και στην ταυτό-
τητα. Μια τέτοια διαδικασία θα ενί-
σχυε τους δεσμούς με το χωριό και 
θα δημιουργούσε ένα ρεύμα προς 
τα εκεί.

Άρα, γυρνούμε πάλι στην ανά-
γκη ενός δήμου προσωποκεντρι-
κού, που θα ενθαρρύνει την έκ-
φραση των τοπικών ταυτοτήτων 
και στη χρεία να αναδειχτούν ξανά 
αυτές από τον καθένα μας. Αυτό εί-
ναι το στοίχημά μας αν θέλομε την 
επιστροφή μας ως παράγοντα στην 
οικουμένη, να ξαναβρούμε τον ελ-
ληνικό τρόπο, να εκσυγχρονίσομε 
την παράδοσή μας…

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μέσα από τις τοπικές ταυτότητες, ο καθένας μπορεί να αρχίσει να ξαναβρίσκει το εαυτό του. 
Όχι ως φολκλόρ και όχι ως έθνικ, αλλά σαν κάτι δικό μας. Όχι σαν κάτι που μας αρέσει ως 
παρατηρητές αλλά που το ζούμε σα φορείς του, που είναι εμείς οι ίδιοι. 

Του Μανόλη Εγγλέζου-Δεληγιαννάκη
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Τ 
ραγωδία, πεπρωμένο, 
ιστορία, ψυχικά και σω-
ματικά προβλήματα, τιτα-
νομαχίες, ηρωίδων έπος, 

λόγος και εξουσία» - φαίνεται να 
συνυπάρχουν άρρηκτα συνδεδε-
μένα στην περίπτωση της Γερμα-
νίδας βουλευτή της Αριστεράς Σά-
ρας Βάγκενκνεχτ. Με αυτό το «σχε-
δόν ύποπτο λογοτεχνικό αφήγη-
μα» συνοψίζει η έγκυρη εφημερί-
δα die Zeit την ξαφνική απόφαση - 
για λόγους υγείας - της «Κόκκινης 
Σάρας» να μη θέσει εκ νέου υπο-
ψηφιότητα για τη θέση της επικε-
φαλής της κοινοβουλευτικής ομά-
δας της Αριστεράς (die Linke), αλλά 
και ν’ αποχωρήσει από την ηγεσία 
του κινήματος Aufstehen («Σηκω-
θείτε»). 

Όντας «απογοητευμένη, αλλά 
και ανακουφισμένη», η μοναδική 
εν ζωή τόσο αναγνωρίσιμη Γερμα-
νίδα «σοσιαλίστρια» και «πατριώ-
τισσα» για τους υποστηρικτές της 
και η «προδότρια» για τους ποικι-
λόχρωμους εχθρούς της, αποχω-
ρεί από την πολιτική ζωή της Γερ-
μανίας σε μια εποχή που η πολιτι-
κή αστάθεια είναι το κύριο χαρα-
κτηριστικό σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Ίσως γιατί το βασικό χα-
ρακτηριστικό της προσωπικότη-
τάς της «δεν ήταν η εξουσία, αλλά 
το πνεύμα, το διάβασμα, η συγγρα-
φή». Ίσως πάλι γιατί δεν κατάφε-
ρε να συνδέσει αντιφατικές θέσεις, 
όπως για παράδειγμα του σοσιαλι-
σμού και της οικολογίας ή να ενώ-
σει όλη τη γερμανική Αριστερά με 
τη σοσιαλδημοκρατία. Προφανώς 
όμως σε αυτήν την απόφασή της 
συνέβαλε και το γεγονός ότι τα τε-
λευταία χρόνια ήταν συχνά άρρω-
στη και έπρεπε πολλές φορές να 
ακυρώνει τις εμφανίσεις της και τις 
κομματικές δραστηριότητές της.  

Όπως και να έχει πάντως, οι 
παγκοσμιοποιητικές δυνάμεις 
όλου του πολιτικού φάσματος πα-
νηγυρίζουν που η αδιαμφισβήτητη 
αντισυστημική σταρ της γερμανι-
κής πολιτικής ζωής των τελευταίων 
χρόνων και χαρισματική πολιτικός 
με ευρύτατη απήχηση σε διαφο-
ρετικά κομματικά ακροατήρια της 
Γερμανίας, επέλεξε ένα πολιτικό 
«τέλος χωρίς χάπι έντ». Όμως όλοι 
παραδέχονται ότι η Σάρα, με τη ρι-
ζοσπαστική κριτική της, έφερνε στις 
κάλπες ανθρώπους που διαφορε-
τικά θα ήταν οι «πολιτικά απογοη-
τευμένοι». Γιατί, αν και περιτριγυρι-
σμένη από πολλούς εχθρούς, ιδιαί-
τερα στο ίδιο της το κόμμα της γερ-
μανικής Αριστεράς (die Linke), δεν 

ενδιαφερόταν μόνο για την κατα-
πολέμηση της φτώχειας, τις συντά-
ξεις πείνας των συμπατριωτών της 
και τον κατώτατο μισθό στη Γερμα-
νία, δεν αντιμαχόταν μόνο την ακό-
ρεστη βουλιμία του χρηματοπιστω-
τικού κεφαλαίου, την αντιρωσική 
υστερία, την κυριαρχία των λόμπι 
και των βρυξελλιώτικων ελίτ και 
τον μιλιταρισμό της πολεμικής βιο-
μηχανίας, αλλά προωθούσε με επι-
μονή ταυτοτικά ζητήματα, αναφε-
ρόταν σε ανώτατα όρια στις εκτός 
ελέγχου μεταναστευτικές ροές και 
αναγόρευε το δικαίωμα για άσυ-
λο σε «δίκαιο φιλοξενίας». Γεγονός 
που είχε σαν αποτέλεσμα να κατη-
γορηθεί με το γνωστό τοις πάσι λα-
σπολόγιο (εθνικισμός, ρατσισμός, 
ακροδεξιά, λαϊκισμός κ.λπ.) και το 
γερμανικό κατεστημένο να επιδι-
ώκει σταθερά τον εκτοπισμό μιας 
«παρείσακτης» από τη θαλπωρή 
της «πραγματικής δημοκρατίας» 
με το ολιγαρχικό πρόσημο.

Οι πολιτικές της απόψεις, ιδι-
αίτερα στο μεταναστευτικό και το 
κοινωνικό, αλλά και η εν γένει ρι-
ζοσπαστική κριτική της, ήταν για 
πολλούς το αντίδοτο στην καταθλι-
πτική πολιτική της αγίας συναίνε-
σης που επικρατεί στο γερμανικό 
πολιτικό γίγνεσθαι όπου κυριαρχεί 
η παγκοσμιοποιητική λογική. Γι’ 
αυτόν και μόνο το λόγο η αποχώ-
ρησή της από την γερμανική πολι-
τική ζωή αποτελεί μια ακόμα ήττα 
για τις λαϊκές δυνάμεις της Γερμα-
νίας (αλλά και της Ευρώπης) και δί-
νει μεγαλύτερο χώρο δράσης στην 
πραγματική ακροδεξιά. Παράλλη-
λα, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό 
στις τάξεις των απανταχού αντιπα-
γκοσμιοποιητικών δυνάμεων σε 
μια πολύ κρίσιμη περίοδο. 

Η ίδια θεωρεί καθαρή τύχη 
που η πρόθεσή της αυτή ανακοι-
νώθηκε ακριβώς είκοσι χρόνια 
από την ημέρα που ο σύζυγός της, 
«ο κόκκινος» Όσκαρ Λαφονταίν, 
εγκατέλειπε εντελώς ξαφνικά την 
προεδρία του γερμανικού σοσι-
αλδημοκρατικού κόμματος (SPD) 
και το υπουργείο Οικονομικών 
της Γερμανίας, διαβλέποντας ότι η 
ένταξη της σοσιαλδημοκρατίας στις 
τάξεις της καπιταλιστικής παγκο-
σμιοποίησης ήταν πλέον ασταμά-
τητη. Ίσως όμως να ήταν πεπρω-
μένο να χαμηλώσει μια φωνή που 
μπορούσε με συναρπαστικό τρό-
πο να εκφράζει «το Μεγάλο Δια-
φορετικό», καθώς «μερικές φορές 
η επανάσταση τρώει τα παιδιά της 
πριν καν ξεσπάσει». 

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Μια οδυνηρή
παραίτηση

Ν 
α επαναφέρουμε την παραγωγή μέσα 
στις πόλεις: Μια στρατηγική η οποία 
τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος, 
όχι μεταξύ κάποιων ρομαντικών της 
παλαιοβιομηχανικής εποχής, αλλά με-

ταξύ των πιο επιδραστικών εμπειρογνωμόνων της πα-
γκόσμιας οικονομίας (όπως είναι η εταιρεία συμβού-
λων McKinsey, που αναλαμβάνει στρατηγικές αναλύ-
σεις για λογαριασμό ολόκληρων κρατών), τα Ηνωμέ-
να Έθνη, και Δήμοι όπως αυτός της Βαρκελώνης. 

Η συλλογιστική που κρύβεται πίσω από αυτήν την 
νέα τάση είναι ευνόητη: Το μοντέλο διαβίωσης της 
ανθρωπότητας απειλείται, καθώς η πλειοψηφία του 
παγκόσμιου πληθυσμού ήδη διαμένει σε πόλεις, που 
σήμερα είναι ελλειμματικές ως προς την παραγωγή 
των ζωτικών τους πόρων, και η παραγωγή των τελευ-
ταίων στην ύπαιθρο απειλείται από την καλπάζουσα 
οικολογική κρίση. Μόνη λύση, η υπέρβαση του παρα-
σιτικού χαρακτήρα των πόλεων, που μέχρι τα τώρα 
γύρευαν την τροφοδοσία τους απ’ τις περιφέρειές 
τους, δημιουργώντας την κλασική αντίθεση πόλης-
υπαίθρου που ανέλυσαν όλοι οι μεγάλοι κοινωνικοί 
στοχαστές, και η επαναφορά στρατηγικών αυτάρκει-
ας μέσα στις ίδιες τις πόλεις, που στηρίζονται στην 
αρχή της επιτόπιας παραγωγής-κατανάλωσης, κάτι 
που θα εξοικονομήσει πόρους (και εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα σε πλανητικό επίπεδο).

Πραγματικά, αν κάνει κανείς έναν διαδικτυακό πε-
ρίπατο σε όλες αυτές τις «συστημικές» πρωτοβουλίες 
για την επεξεργασία νέων αστικών πολιτικών, θα εκ-
πλαγεί για τον βαθμό της διάχυσης και της απήχησης 
που είχαν απόψεις, που μέχρι πρότινος εξέφραζαν 
μόνο στο επίπεδο της θεωρίας ριζοσπάστες στοχα-
στές, όπως ο Αντρέ Γκορζ: Η τεχνολογία επιτρέπει πλέ-
ον την αποκέντρωση της παραγωγής, και μικρά εργα-
στήρια μπορούν να ξεπηδήσουν σε κάθε αστική γει-
τονιά. ακόμα και στην παραγωγή μεγάλης κλίμακας, 
όμως, τα σύγχρονα πρότυπά της αναβαθμίζουν θεα-
ματικά την σημασία της έρευνας, της γνώσης, της δια-
συνδεσιμότητας μικρών και μεσαίων μονάδων παρα-
γωγής, κάτι που ευνοεί την ανάπτυξή τους μέσα στις 
πόλεις, καθώς οι τελευταίες συγκεντρώνουν τις μεγά-
λες εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες, τα εξειδι-
κευμένα γραφεία, και τους νεομάστορες - ανεξάρτη-
τους υπερειδικευμένους εργαζόμενους της νέας χιλι-
ετίας. Άρα, οι πόλεις μπορούν να καταστούν ξανά πα-
ραγωγικά εργαστήρια, και η ίδια τάση επιβεβαιώνε-
ται στην παραγωγή ενέργειας, καθώς οι πόλεις ενδεί-
κνυται για την διασπορά των ήπιων μορφών παραγω-
γής της από ανανεώσιμες πηγές, την δημιουργία πό-
ρων από την ανακύκλωση των απορριμμάτων. ή ακό-
μα, και την παραγωγή τροφίμων, καθώς τα διάσπαρ-
τα μέσα στην πόλη περιβόλια, αποτελεί μια αστική 
καινοτομία διεθνώς αναγνωρισμένη για τις ωφέλειες 
που έχει στο περιβάλλον, την διατροφική ασφάλεια, 
την συνοχή του κοινωνικού ιστού. 

Η τομή, συντελείται και σε ανώτερο επίπεδο, ανα-
διοργάνωσης των προτύπων ζωής μέσα στις ίδιες της 
πόλεις: Οι παγκόσμιοι ειδικοί τείνουν πλέον να ανα-
γνωρίσουν, με την οικονομίστικη αντίληψη που τους 
χαρακτηρίζει, βέβαια, την εξαιρετικά ανοικονομική 
φύση του ατομοκεντρισμού, που παράγει εξαιρετι-
κά κοστοβόρες συμπεριφορές μέσα στις πόλεις: Πόσο 
συμβάλλει στην φωτορύπανση, στην διάχυση ενερ-
γοβόρων πρακτικών, στην μεγιστοποίηση του όγκου 
των απορριμμάτων η διάχυση λογικών του τύπου 

«ζήσε και άφησε τους άλλους να πεθάνουν»; Αναρω-
τιούνται τώρα αυτοί που συνέβαλαν τα μέγιστα στο 
να επικρατήσουν κατά το παρελθόν. Γι’ αυτό και τώρα 
μιλούν για «συλλογική αστική νοημοσύνη», την δυ-
νατότητα που έχει σήμερα το «μοναχικό πλήθος» να 
ενταχθεί εκ νέου σε συλλογικά κύτταρα διαδικτυακά 
συνδεδεμένο: Σε πολλές πόλεις, από την Σαγκάη μέ-
χρι τη Βαρκελώνη, λειτουργεί ένα πιλοτικό πρόγραμ-
μα διανομής αισθητήρων, που πληροφορούν τους 
κατόχους τους για τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης, της φωτορύπανσης, τον όγκο των παραγόμε-
νων απορριμμάτων, την κατανάλωση ενέργειας στην 
πόλη που ζουν. Καλούνται να ρυθμίσουν την συμπε-
ριφορά τους με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι παρά-
γουν από κοινού, και με βάση τους συλλογικά καθο-
ρισμένους στόχους. Οι βέλτιστες πρακτικές, επιβρα-
βεύονται μ’ ένα σύστημα εκπτώσεων στα δημοτικά 
τέλη. Φυσικά όλα αυτά δεν είναι παρά τάσεις, και όχι 
ο «θαυμαστός νέος κόσμος» --γιατί έτσι περίπου πα-
ρουσιάζει τις εξελίξεις αυτές η κατεστημένη σκέψη. 
Και σίγουρα υπάρχουν κι οι αντίρροπες, που απει-
λούν να εκτρέψουν το μέλλον σε δυστοπία: Ήδη οι 
πιο τεχνολογικά προηγμένες πόλεις στην Κίνα φαντά-
ζουν πάρκα ψηφιακής επιτήρησης, με μια ένταση που 
κάνει τον Μεγάλο Αδελφό του Όργουελ να φαντάζει 
διακριτικός, γεγονός που αποδεικνύει πως το τίμη-
μα των «έξυπνων πόλεων» είναι να καταστούν αυτές 
απολύτως διάφανες για την εξουσία. Επιπλέον, όλη 
αυτή η συζήτηση για την νέα συμμετοχικότητα μέσα 
στην πόλη, αμφισβητείται από τα ίδια τα δεδομένα 
των «παγκόσμιων πόλεων», που επιφυλάσσουν στην 
κοινωνική πλειοψηφία των κατοίκων της αποκλει-
σμούς πολύ πιο απόλυτους σε σύγκριση με τις παλιές 
μητροπόλεις των εθνικών κρατών, γιατί είναι ταυτό-
χρονα αποκλεισμοί οικονομικοί, μορφωτικοί και… 
ψηφιακοί. Και τέλος, είναι ο φουτουριστικός, από την 
άποψη της αρχιτεκτονικής του, ανασχηματισμός των 
σύγχρονων πόλεων που εφαρμόζει υπερβολική πίεση 
πάνω στο ψυχισμό και την βιολογική του φύση, γε-
γονός που έχει εκτοξεύσει τις πάσης φύσεως ιατρικές 
παθήσεις που οφείλονται σε κοινωνικά αίτια. 

Άρα το μέλλον δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, 
κάθε άλλο. Οι κατευθύνσεις όμως που παίρνει η πα-
γκόσμια συζήτηση σήμερα, γύρω από την αναγκαιό-
τητα της επιστροφής των πόλεων σε πολυλειτουργικά 
πρότυπα, και στρατηγικές αυτάρκειας δείχνει αν μη τι 
άλλο πόσο επαρχιώτες και… παλαιολιθικοί είναι στην 
πραγματικότητα εκείνοι που στην χώρα μας πουλάν 
φτηνό εκσυγχρονισμό, τάζοντας μεγαλεία ανάπτυξης 
με την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού… 

Γ.Ρ.

Πόλεις
εργαστήρια

      ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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«Πόλεις-δάση»
Το ριζοσπαστικό σχέδιο για την διάσωση της Κίνας από την ατμοσφαιρική ρύπανση 

Ο 

Στέφανο Μποέρι ο αρχιτέκτο-
νας που έγινε διάσημος για 
τους πράσινους ουρανοξύστες 
του, σχεδιάζει να δημιουργή-
σει νέους πράσινους οικισμούς 

σε μια χώρα που μαστίζεται από την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση. Όταν ο Στέφανο Μποέρι φα-
ντάζεται το μέλλον των κινέζικών πόλεων, βλέ-
πει πράσινο –και μάλιστα πολύ. Κτήρια γρα-
φείων, σπίτια και ξενοδοχεία καλυμμένα από 
τις ταράτσες μέχρι το ισόγειο από μια καταπρά-
σινη αύρα θάμνων και φυτών μια ανάσα φρέ-
σκου αέρα για μητροπόλεις που πνίγονται σε 
μια τοξική δίαιτα σκόνης και καυσαερίων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ιταλός αρ-
χιτέκτονας, διάσημος για την κατασκευή ενός 
συμπλέγματος πράσινων ουρανοξυστών στο 
Μιλάνο, παρουσίασε τα σχέδιά του για ένα πα-
ρόμοιο εγχείρημα στην πόλη της Ανατολικής 
Κίνας, Ναντσίνγκ.

Η κινέζικη εκδοχή –η πρώτη που θα κατα-
σκευάσει ο αρχιτέκτονας στην Ασία– θα απο-
τελείται από δύο γειτονικούς πύργους, που θα 
καλύπτονται με 23 είδη δένδρων και πάνω 
από 2.500 θάμνους. Οι κατασκευές αναμένε-
ται να στεγάσουν γραφεία, ένα πολυτελές ξε-
νοδοχείο δυναμικότητας 247 δωματίων, ένα 
μουσείο και μια σχολή πράσινης αρχιτεκτο-
νικής. Το έργο βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη 
χρονιά (2018).

Αλλά ο Μποέρι ήδη έχει πιο φιλόδοξα σχέ-
δια για την Κίνα: Να δημιουργήσει ολόκληρες 
«πόλεις-δάση» σε μια χώρα που έχει καταστεί 
συνώνυμη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
και της αιθαλομίχλης.

«Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε μια ολό-
κληρη πόλη, στην οποία δεν θα έχεις μόνο ένα 
ψηλό κτήριο, αλλά 100 ή 200 κτήρια διαφορε-
τικών μεγεθών, καλυμμένα όλα με δέντρα και 
φυτά στις προσόψεις τους», είπε στον Γκάρ-

ντιαν. «Εργαζόμαστε πολύ συστηματικά για 
τη σχεδίαση όλων αυτών των διαφορετικών 
κτηρίων. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν την κα-
τασκευή της προς τα τέλη της χρονιάς. Μέχρι 
το 2020, πιστεύουμε ότι θα έχουμε την πρώτη 
‘δασωμένη πόλη’ στην Κίνα».

Ο Μπόερι περιέγραψε την ιδέα του για 
το «κατακόρυφο δάσος» ως το αρχιτεκτονι-
κό αντίστοιχο ενός μοσχεύματος ανθρώπι-
νου δέρματος, μια στοχευμένη παρέμβαση 
που αποσκοπεί στο να φέρει νέα ζωή σε αυ-
τήν τη μικρή γωνιά της μολυσμένης κινέζικης 
αστικής επέκτασης. Σύμφωνα με την μελέτη, 
τα κτήρια αυτά θα είναι σε θέση να απορρο-
φούν 25 τόνους διοξειδίου του άνθρακα από 
τον αέρα του Ναντσίνγκ, παράγοντας 60 κιλά 
οξυγόνου την ημέρα.

«Η παρουσία τόσων πολλών φυτών, δέν-
δρων και θάμνων συμβάλλει στο φιλτράρισμα 
της ατμόσφαιρας, στην απορρόφηση του διο-
ξειδίου του άνθρακα και παράγει οξυγόνο», 
υποστηρίζει ο αρχιτέκτονας. «Και αυτό που εί-
ναι τόσο σημαντικό σε αυτήν την αύξηση της 
παρουσίας των φυτών, είναι η εντυπωσιακή 
συνεισφορά που έχουν στην απορρόφηση 
της σκόνης που προκαλείται από την κίνηση 
στους δρόμους».

Παρ’ όλα αυτά, ο Μποέρι λέει ότι θα χρεια-
στεί κάτι πολύ παραπάνω από τρεις καλυμμέ-
νους με δένδρα ουρανοξύστες για να λύσουν 
το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
που αντιμετωπίζει η Κίνα.

 «Οι δύο πύργοι σε ένα τόσο μεγάλο αστικό 
περιβάλλον (όπως το Ναντσίνγκ) έχουν πολύ 
μικρή, ελάχιστη συνεισφορά –αλλά πρόκειται 
μόνο για ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Ελπίζουμε 
ότι αυτό το μοντέλο πράσινης αρχιτεκτονικής 
μπορεί να γίνει αντικείμενο επανάληψης και 
αντιγραφής».

Ο πρώτος από αυτούς τους οικισμούς θα 
κατασκευαστεί στο Λιουζού, μια μεσαίου μεγέ-

θους κινέζικη πόλη 1,5 εκατομμυρίων κατοί-
κων, στην βραχώδη νότια επαρχία του Γκου-
ανζί. Μια δεύτερη σχεδιάζεται να γίνει κοντά 
στο Σιζιατσιαζχουάνγκ, έναν βιομηχανικό κόμ-
βο στη βόρεια Κίνα, που βρίσκεται μεταξύ των 
δέκα πιο μολυσμένων πόλεων της χώρας.

 Ο Μποέρι υποστηρίζει ότι, επί τέλους, οι 
Κινέζοι αξιωματούχοι κατανόησαν ότι έπρε-
πε να υιοθετήσουν ένα νέο, πιο βιώσιμο μο-
ντέλο αστικού σχεδιασμού, που προβλέπει όχι 
«τεράστιες μεγαπόλεις» αλλά συσσωματώσεις 
των 100.000 ανθρώπων, ή και λιγότερων, που 
θα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου σύμφωνα 
με τις αρχές της «πράσινης αρχιτεκτονικής».

 «Αυτό που έκαναν μέχρι σήμερα, ήταν 
απλώς να συνεχίζουν να προσθέτουν νέα πε-
ριφερειακά περιβάλλοντα στις πόλεις τους», 
λέει. «Έτσι, δημιούργησαν αυτό το χαοτικό, εφι-
αλτικό μητροπολιτικό περιβάλλον. Θα πρέπει 
να επινοήσουν ένα νέο αστικό μοντέλο, όπου 
δεν θα κυριαρχεί η επέκταση και η εντατικο-
ποίηση, αλλά ένα σύστημα μικρών πράσινων 
πόλεων».

Ο Μποέρι υποστήριξε ότι η ιδέα που κρύ-
βεται πίσω από τις πράσινες κατασκευές του 
είναι λιτή και όχι θεαματική: «Αυτό που είναι 
θεαματικό είναι η φύση, η ιδέα ότι μπορείς να 
έχεις ένα κτήριο που θα αλλάζει χρώμα κάθε 
εποχή. Καθώς τα φυτά και τα δέντρα θα ανα-
πτύσσονται, η εικόνα της πρόσοψης θα μετα-
βάλλεται.

»Πιστεύουμε –και ελπίζουμε– ότι αυτή η 
ιδέα των κατακόρυφων δασών μπορεί να αντι-
γραφεί παντού. Δεν έχω κανένα απολύτως 
πρόβλημα εάν εμφανιστούν άνθρωποι που θα 
μας αντιγράψουν. Πιστεύω ότι αυτό που κά-
νουμε μπορεί να αποβεί χρήσιμο και στο πλαί-
σιο άλλων παρόμοιων πειραματισμών».

πηγή: εφημερίδα Γκάρντιαν, 17/2/2017
μετάφραση: Γ. Ρακκάς

Είναι γνωστό ότι η Αθήνα και 
η Θεσσαλονίκη είναι από 
τις πόλεις με το λιγότερο 

πράσινο στην Ευρώπη. Το 
γεγονός αυτό δεν είναι 

μόνο αποτέλεσμα της βίαιης 
αστικοποίησης του ’60 και του 
’70 και της ολικής αδιαφορίας 

που έδειχναν οι δήμαρχοι 
μέχρι τα τέλη του 1980 για 

τα οικολογικά θέματα. Είναι 
και αποτέλεσμα του τρόπου 

με τον οποίον προσεγγίζει 
την οικολογία έκτοτε το 

κατεστημένο, ως φύλλο συκής 
και άλλοθι μιας κάποιας 

ευαισθησίας –στην καλύτερη 
περίπτωση στο πλαίσιο μιας 

λογικής καλλωπιστικής των 
ελεύθερων χώρων. 

Κι όμως στο εξωτερικό, 
ιδίως στην Κίνα που 

αντιμετωπίζει τεράστιο 
οικολογικό πρόβλημα, η 

έρευνα στην αστική καινοτομία 
αναδεικνύει τις πολλαπλές 

γενικές ωφέλειες που έχουν 
οι καθαρές επενδύσεις 

σε πράσινο καθώς: 
Εξοικονομούν διάφορους 

πόρους, επιτυγχάνοντας 
τον φυσικό κλιματισμό και 

την μόνωση στα κτήρια των 
πόλεων, φιλτράρουν τον 

αέρα καθαρίζοντάς τον από 
την ατμοσφαιρική ρύπανση 

και συμβάλλουν στην 
αναβάθμιση της πνευματικής 

και σωματικής υγείας των 
πολιτών.

Κι ενώ σε διεθνές επίπεδο 
προωθούνται και εξελίσσονται 

αυτές οι πρακτικές, κανείς 
από αυτούς που διεκδικούν 

μια προσχηματική οικολογία 
στην Ελλάδα δεν προτείνει 

πολιτικές προς αυτήν την 
κατεύθυνση… 

Ρήξη
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Ο 

θρύλος λέει ότι το 
1972, όταν ο Κινέ-
ζος πρωθυπουργός 
Τσου Εν Λάι ρωτή-
θηκε για τον αντί-

κτυπο της Γαλλικής Επανάστασης, η 
απάντησή του ήταν πως είναι ακόμα 
νωρίς για να ξέρουμε. Αν και αμφι-
σβητείται η ακρίβεια αυτής της ιστο-
ρίας, πιστεύω πως η θρυλική αυτή 
στιχομυθία παραμένει ιστορικά 
έγκυρη. Οι επαναστάσεις, οι αποτυ-
χίες και οι επιτυχίες τους, ο αντίκτυ-
πός τους στη διάρκεια του χρόνου, 
τα εμφανή, αλλά και τα απροσδιό-
ριστα επιτεύγματά τους, παρουσιά-
ζονται συχνά με αντικρουόμενους 
όρους, που κάνουν πολύ δύσκολη 
την αποτίμησή τους. Η ιρανική επα-
νάσταση το 1979 δεν αποτελεί εξαί-
ρεση. 

Η τεσσαρακοστή επέτειός της 
βρίσκει τους Ιρανούς σε μια συγκυ-
ρία όπου οι κραυγές μετάνοιας κα-
τακλύζουν τη χώρα, τόσο στην ύπαι-
θρο όσο και στα αστικά κέντρα. Οι 
κραυγές αυτές εκδηλώνονται ανοι-
κτά στους δρόμους των μεγάλων 
πόλεων και τα μικρά χωριά, τόσο 
από τους καταπιεζόμενους όσο και 
από τους εύπορους. Η δυσαρέσκεια 
αυτή αναπαράγεται και ενθαρρύνε-
ται από ένα πλήθος ΜΜΕ των εξό-
ριστων Ιρανών, που θρηνούν για 
την επανάσταση, νοσταλγώντας το 
παλιό καθεστώς. Οι εκπομπές τους 
επικεντρώνονται στη συνεχιζόμενη 
διαφθορά, την καταστολή, την πο-
λιτιστική και κοινωνική απομόνω-
ση, τις εθνικές και φυλετικές διακρί-
σεις, τις οικονομικές δυσκολίες και 
την περιφερειακή αποσταθεροποί-
ηση. Και, φυσικά, σε κάθε επέτειο 
της επανάστασης, θέτουν το ερώτη-
μα για το κατά πόσο θα διαρκέσει 
το παρόν καθεστώς, ερώτημα παλιό 
όσο και η ίδια η επανάσταση.

   Οι καταγγελίες αυτές είναι 
έγκυρες, ιδιαίτερα όσον αφορά το 

πρόβλημα της διαφθοράς και το βά-
θεμα των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Δεν αποτελούν μυστικό. Απασχο-
λούν κάθε συνεδρίαση του ιρανι-
κού κοινοβουλίου και γίνονται εκτε-
νείς αναφορές γι’ αυτές στις εφημε-
ρίδες και τα άρθρα γνώμης στο Ιράν. 
Σε αυτές τις συζητήσεις οι διανοού-
μενοι, οι αναλυτές, οι κυβερνητικοί 
αξιωματούχοι και τα μέλη του κοι-
νοβουλίου ακόμα επικαλούνται, πά-
ντοτε σχεδόν, τις επαναστατικές αρ-
χές, προειδοποιώντας για το αυξα-
νόμενο χάσμα ανάμεσα στις υπο-
σχέσεις της επανάστασης και την 
καθημερινή πραγματικότητα της 
χώρας. 

Πάει, όμως, ο καιρός που ο 
Αγιατολάχ Μπεχεσχτί, ο άλλοτε πα-
νίσχυρος αντιπρόεδρος της Συντα-
κτικής Συνέλευσης και σημαίνον 
στέλεχος του δικαστικού σώματος, 
μέχρι τη δολοφονία του το 1981, 
έθετε ως στόχο την αναδιανομή του 
πλούτου στη χώρα, με μια αναλογία 
ένα προς τρία για τη σχέση ανάμεσα 
στα χαμηλότερα και τα υψηλότερα 
εισοδήματα. Το εξισωτικό αυτό αί-
τημα επιζεί μόνο σαν σύνθημα, χω-
ρίς την παραμικρή αντιστοιχία με τα 
δεδομένα της πραγματικής ζωής.

Όλα αυτά είναι αληθινά. Είναι 
όμως σωστό να αμφισβητεί κανείς 
την εμπειρία του επαναστατικού με-
τασχηματισμού που τερμάτισε την 
αυτοκρατορική τάξη του σάχη, κα-
τέστησε το Ιράν περιφερειακή δύ-
ναμη και μετέτρεψε τη χώρα σε μια 
ζωντανή, συμμετοχική κοινωνία, 
με επίγνωση των δικαιωμάτων της; 
Η επαναστατική βούληση, η οποία 
κάποτε ανέτρεψε τον πέμπτο μεγα-
λύτερο στρατό του κόσμου με γυ-
μνά χέρια και διαδηλώσεις, επέφε-
ρε μια ιστορική αφύπνιση στο Ιράν 
που διαμορφώνει μέχρι και σήμερα 
τη συλλογική συνείδηση της χώρας. 
Αυτή η συνειδητοποίηση εξακο-
λουθεί να εκδηλώνεται με μια ποι-

κιλόμορφη πολιτική δέσμευση.
Η επανάσταση στο Ιράν ξέσπα-

σε σε μια εποχή κατά την οποία η 
ιδέα της επανάστασης είχε καταστεί 
ύποπτη στους κύκλους των Δυτι-
κών διανοούμενων. Η απογοήτευ-
ση της ευρωπαϊκής αριστεράς από 
το σοβιετικό και το κινέζικο πείρα-
μα, αλλά και η αποτυχία της να δρο-
μολογήσει μία επαναστατική διαδι-
κασία μετά το 1968, έκαναν τις έν-
νοιες της ουτοπίας και της επανά-
στασης όλο και περισσότερο συνώ-
νυμες του ολοκληρωτισμού και του 
καθεστώτος τρόμου. Είναι η επο-
χή που η διαψευσμένη ευρωπαϊκή 
αριστερά υιοθετεί το φιλελεύθερο 
τροπάρι, χαρακτηρίζοντας την τρο-
μοκρατία ως ένα εγγενές γνώρισμα 
των επαναστάσεων και τον ριζικό 
κοινωνικό μετασχηματισμό ως δυ-
σοίωνη ουτοπία.

Η επανάσταση στο Ιράν εμπνέ-
εται από το πνεύμα των μετααποι-
κιακών αφροασιατικών και καρα-
ϊβικών αντιστασιακών κινημάτων 
που μετατόπισαν τον παγκόσμιο πο-
λιτικό άξονα από τον ανταγωνισμό 
Ανατολής-Δύσης στην πάλη ανάμε-
σα στον Βορρά και τον Νότο. Όπως 
πολλές άλλες επαναστάσεις στον κό-
σμο, υπήρξε μία επανάσταση που 
διεκδίκησε το δικαίωμα αυτοδιά-
θεσης του έθνους, αναδιατάσσοντας 
την πλανητική πολιτική και οικονο-
μική ιεραρχία που συντηρούσε μία 
παγκόσμια ιμπεριαλιστική τάξη. Η 
ιρανική επανάσταση ενσάρκωνε το 
πνεύμα που ενέπνεε τον κόσμο των 
καταπιεσμένων από την Τζαμάικα 
του Μάνλεϊ ως την Τζακάρτα του 
Σουκάρνο, από το Κέιπ Τάουν ως 
το Κάιρο, από τη Μανάγκουα ως τη 
Μανίλα. 

Οι Ιρανοί οραματίζονταν έναν 
πιο δίκαιο κόσμο. Στο Ιράν αυτό το 
πνεύμα διαπέρασε ολόκληρο το 
έθνος και έφερε μια μακροχρόνια 
αίσθηση ενδυνάμωσης και αυτοπε-

ποίθησης, η οποία εισέρχεται σήμε-
ρα στην τεσσαρακοστή της επέτειο. 
Το θάρρος που επέδειξαν κατά τη 
διάρκεια του επαναστατικού κινή-
ματος, η έλλειψη φόβου που προ-
ώθησε την επανάσταση, η αξιοπρέ-
πεια με την οποία οι μάζες όρθωσαν 
το ανάστημά τους και η αποφασι-
στικότητα των ιστορικών διαδηλώ-
σεων και απεργιών, δημιούργησαν 
έναν λαό που εξακολουθεί να ασκεί 
την τόλμη, τη δημιουργικότητα και 
την αυτοπεποίθησή του.

Πριν από σαράντα χρόνια, μια 
μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων σε 
όλο τον κόσμο απαιτούσε την ανα-
τροπή του ιμπεριαλισμού, της αποι-
κιοκρατίας, του καπιταλισμού και 
του ατομικισμού. Η δικαιοσύνη, η 
ισότητα, η συμμετοχή στη διακυ-
βέρνηση δεν ήταν ιδέες που δια-
χώριζαν τους οραματιστές από τις 
απόκληρες μάζες. Σήμερα, αυτή η 
επαναστατική φρασεολογία ακού-
γεται παλιομοδίτικη και ξεπερα-
σμένη. Μία ολόκληρη βιομηχανία 
αντεπαναστατικής προπαγάνδας, 
που εμπνέεται από ένα πλανητικό 
δίκτυο νεοφιλελεύθερης καθοδή-
γησης, ένα δίκτυο ελεγχόμενου και 
αποσπασματικού εκσυγχρονισμού, 
επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο οι 
περισσότεροι αντιλαμβάνονται την 
ιρανική επανάσταση και άλλα πο-
λιτικά εγχειρήματα ριζικών κοινω-
νικών μετασχηματισμών στον πλα-
νητικό Νότο. Μια κοινότοπη οπτική 
γωνία εμφανίζει τις επαναστάσεις 
ως μια παιδιάστικη αναταραχή για 
την αναδιάταξη ενός κόσμου ο οποί-
ος έχει ήδη φτάσει στο τέλος του.

Πριν από σαράντα χρόνια, οι 
Ιρανοί ενσάρκωσαν τον ορισμό της 
επανάστασης του Γερμανού φιλό-
σοφου Βάλτερ Μπένγιαμιν και έκα-
ναν ένα άλμα στον ανοικτό ουρανό 
των πιθανοτήτων, ένα ριψοκίνδυ-
νο άλμα προς έναν κόσμο της αβε-
βαιότητας. Μετά από σαράντα χρό-

νια, τα ΜΜΕ των εξόριστων Ιρανών, 
με πλουσιοπάροχη υποστήριξη και 
από κοινού με τις ίδιες τις ιμπερι-
αλιστικές δυνάμεις των οποίων τα 
συμφέροντα περιόρισε η επανάστα-
ση, κατασκευάζουν τη νοσταλγία για 
τις «ένδοξες» προεπαναστατικές μέ-
ρες. Μέρες κατά τις οποίες μία αυ-
τοκρατορική μοναρχία οδηγούσε το 
έθνος προς τις πύλες του μεγάλου 
πολιτισμού», όπως περήφανα τό-
νιζε, σε ένα μέλλον που υποσχόταν 
την επαναφορά του αρχαίου μεγα-
λείου, προϋποθέτοντας ένα πλήθος 
που ακολουθεί ήσυχα και υπάκουα, 
με κλειστά μάτια, σκυμμένα κεφάλια 
και στόματα κλειστά.

Σήμερα, μία ανανεωμένη κοι-
νωνία πολιτών, μία μαζική ενασχό-
ληση των γυναικών με τα δημό-
σια πράγματα, ευρηματικές κινη-
ματογραφικές ταινίες, υποδειγματι-
κές καλλιτεχνικές και πνευματικές 
παραγωγές και δίκτυα, οφείλουν 
την ύπαρξή τους στην επανάσταση. 
Στην επαναστατική κληρονομιά θα 
πρέπει επίσης να αποδώσουμε τη 
θεμελιακή αλλαγή του τρόπου με 
τον οποίο οι Ιρανοί βλέπουν τον κό-
σμο, σχετίζονται με τον εαυτό τους 
και με τους άλλους, κατανοούν δι-
καιώματα και υποχρεώσεις και κα-
θιστούν υπόλογους τους κρατού-
ντες για αυτά που κάνουν ή αρνού-
νται να κάνουν. Δεν υπάρχει αμφι-
βολία πως το άλμα των Ιρανών πριν 
από σαράντα χρόνια τους οδήγη-
σε σε έναν επικίνδυνο δρόμο μέσα 
από μια κατάσταση τρόμου, πολέ-
μου, διεθνούς πολιτικής πίεσης και 
εξοντωτικών κυρώσεων. Αυτή η 
επέτειος ανήκει σε αυτούς που πί-
στεψαν και εξακολουθούν να πι-
στεύουν πως το θάρρος και η αξιο-
πρέπεια δεν μπορούν να καμφθούν 
από τον φόβο και την υποταγή.

Για τα σαράντα 
χρόνια της Ιρανικής 

Επανάστασης

του Behrooz Ghamari Tabrizi
από το Counterpunch 

Μετάφραση: Σπύρος Σπυρόπουλος
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Η 
Εταιρεία, τα πρώτα χρόνια, 
φυτοζωεί και κατορθώνει να 
μυήσει ελάχιστα μέλη –πέ-
ντε το 1814, ένα το 1815, δε-
κατρία το 1816, είκοσι τρία το 

18171  ή ίσως και ακριβώς εξαιτίας του–, και 
παραμένει μια συνωμοτική απόπειρα ορι-
σμένων «θερμόαιμων» Ελλήνων πατριω-
τών της Ρωσίας και των ηγεμονιών2. Ωστό-
σο, μετά το 1817, οι τύχες της αλλάζουν και 
ορισμένες αποφασιστικής σημασίας νέες 
μυήσεις διευρύνουν τον αριθμό των μελών 
και την απήχησή της. Η μύηση, το 1817, τρι-
ών Μοραϊτών οπλαρχηγών, του Χρήστου 
Αναγνωσταρά, του Ηλία Χρυσοσπάθη και 
του Παναγιώτη Δημητρόπουλου, καθώς 
και, το 1818, του Κωνσταντινοπολίτη μεγα-
λέμπορου, Παναγιώτη Σέκερη, θα εγκαινι-
άσουν μια νέα φάση στη μαζική ανάπτυξή 
της, τη σύνδεσή της με νέα κοινωνικά στρώ-
ματα και με την αυξανόμενη πρόσβασή της 
σε οπλαρχηγούς, πολεμιστές και πρόκρι-
τους της Πελοποννήσου. Εξάλλου, από το 
1818, ο ίδιος ο Σκουφάς, η κινητήρια δύνα-
μη της Εταιρείας, λίγο πριν πεθάνει, θα με-
ταφέρει το κέντρο της από την Οδησσό στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου οι μεγαλέμποροι 
αναλαμβάνουν και την ηγεσία. (Ο Σέκερης 
θα ενισχύσει αποφασιστικά και τα οικονο-
μικά – μέχρι τα τέλη του 1818, είχε προσφέ-
ρει 25.000 γρόσια ως ενίσχυση3).

Εν τέλει, και στην Οδησσό, παρά τους 
αρχικούς δισταγμούς τους, οι σημαντικότε-
ροι έμποροι της ελληνικής παροικίας θα μυ-
ηθούν σε αυτήν, ορισμένοι δε, όπως ο Αλέ-
ξανδρος Κουμπάρης, ο Καλαβρυτινός δή-
μαρχος της Οδησσού, Ιωάννης Αμβροσίου, 
ο Ηλίας Μάνεσης Τσάκωνας, ο Αλέξανδρος 
Μαύρος κ.ά., θα αναπτύξουν και σημαντική 
εταιρική δραστηριότητα. 

Η απογείωση της Εταιρείας σημειώνεται 
μετά το 1818, όταν θα μυηθούν 210 μέλη, 
το 1819 θα είναι 416, το 1820, 233, και τους 
πρώτους μήνες του 1821, 137 – σύνολο 
10584. Από τα 859 μέλη, γνωστής καταγω-
γής, οι 351 κατάγονταν από τον Μοριά, οι 
116 από τα Ιόνια νησιά, οι 107 από τα νησιά 
του Αιγαίου, 99 από την Ήπειρο, 59 από τη 
Θεσσαλία κ.λπ.5 

Παράλληλα, διευρύνεται η επαγγελμα-
τική διασπορά των μελών, παρότι οι έμπο-
ροι πλειοψηφούν: από 911 Φιλικούς γνω-

1 G. D. Frangos, The Philike Etaireia 1814-1821, 
a social and historical analysis, διδακτορική 
διατριβή, Columbia University, Νέα Υόρκη 1971, 
τ. I, σ. 227. 
2 Βλ. Κωστής Παπαγιώργης, Εμμανουήλ Ξάνθος. 
Ο Φιλικός, Καστανιώτης, Αθήνα 2004. 
3 G. D. Frangos, ό.π., τ. I, σ. 113.
4 G. D. Frangos, ό.π., τ. Ι, ό.π., σσ. 159-163. 
Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει μόνο τα 
καταγεγραμμένα σε όλους τους διασωθέντες 
καταλόγους μέλη της Εταιρείας. 
5 G. D. Frangos, ό.π., τ. Ι, σ. 195.

στού επαγγέλματος, εμπορευόμενοι γενικά 
δήλωναν 479 ή 53,7% του συνόλου – έμπο-
ροι 445, εμποροϋπάλληλοι 10 και πλοίαρ-
χοι ή πλοιοκτήτες 24· οι επαγγελματίες/δια-
νοούμενοι ήταν 117, 13,1% – δικηγόροι 13, 
γιατροί 26, δάσκαλοι 51, φοιτητές 6, υπάλ-
ληλοι και γραμματείς 21· οι προεστοί 111, 
11,7%· οι κληρικοί 85 (9,5%), εξ ων μητρο-
πολίτες-επίσκοποι 17· οι στρατιωτικοί 78 
(8,7%), εξ ων στην υπηρεσία των Ρώσων 15 
και των Άγγλων 8· τέλος, δήλωναν αγρότες 
6 (0,6%), βιοτέχνες 7 (0,7%), και ναυτικοί 28 
(3,1%)6.

Από τους 210 που μυήθηκαν στην Πε-
λοπόννησο, οι 178 δήλωσαν το επάγγελ-
μα τους και 59, ή το 33,1%, δηλώθηκαν ως 
πρόκριτοι, 43 ή 24,2% ως έμποροι και 35 ή 
19,7% κληρικοί7.

Όπως σημειώνει ο Φράγκος, είναι μικρό 
το ποσοστό των διανοουμένων και επαγ-
γελματιών που συμμετείχαν στην Εταιρεία, 
ενώ «είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό το γε-
γονός ότι η επιρροή τους στο εσωτερικό της 
Εταιρείας μοιάζει ασήμαντη»8. 
Πάντως, όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε 
σχετικά με τη σύνθεση των μελών (κοινω-
νική, ηλικιακή, καταγωγής κ.λπ.) πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικά και πιθανό-
τατα αναφέρονται στις εγγραφές των πλέ-
ον «επώνυμων» μελών, διότι είναι βέβαιο 
πως, ιδιαίτερα από το 1820, χιλιάδες νέα 
μέλη είχαν μυηθεί με τον ένα ή άλλο τρόπο 
στην εταιρεία. Κατά συνέπεια, τα δεδομέ-
να που παραθέσαμε αφορούν μάλλον στα 
«στελέχη» της εταιρείας. 

Οι ιδεολογικές κατευθύνσεις 
Οι ηγέτες της Φιλικής, παρά την κοινωνικά 
ριζοσπαστική αφετηρία τους, δεν θέλησαν 
ποτέ να περιορίσουν την απήχησή της σε 
ορισμένα κοινωνικά στρώματα, αλλά στό-
χευσαν εξ αρχής στη διεύρυνσή της και μά-
λιστα προς τις «ελίτ» του ελληνικού έθνους, 
είτε επρόκειτο για μεγαλεμπόρους είτε για 
προεστούς και οπλαρχηγούς είτε για εκκλη-
σιαστικούς ηγέτες και Φαναριώτες. Αυτή 
εξάλλου η μέριμνα θα τους κάνει να περι-
ορίσουν το πρόγραμμά τους στον στόχο της 
απελευθέρωσης του γένους, χωρίς να επι-
μένουν ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά της 
νέας πολιτείας, που επρόκειτο να εγκαθι-
δρυθεί μετά την Επανάσταση. Οι πρώτοι κα-
τηχούμενοι στην Εταιρεία ήταν ο Γεώργιος 
Σέκερης, στις 24 Οκτωβρίου 1814, φοιτητής 
από την οικογένεια των μεγαλεμπόρων της 
Κωνσταντινούπολης και της Οδησσού, ο με-
γαλέμπορος από τη Φιλιππούπολη, Αντώνι-
ος Κομιζόπουλος, ο εμποροϋπάλληλος Πα-
ναγιώτης Αναγνωστόπουλος και ο εργοδό-
της του Αθανάσιος Σέκερης. Μέχρι τα μέσα 

6  G. D. Frangos, ό.π., τ. Ι, σ. 229.
7 G. D. Frangos, ό.π., τ. Ι, σσ. 159-163.
8 G. D. Frangos, ό.π., τ. Ι, σ. 240.

του 1817, τα μυηθέντα μέλη φθάνουν τα 
τριάντα, ανάμεσά τους ο επίσης μεγαλέ-
μπορος, Νικόλαος Πατζιμάδης, ο Γεώργιος 
Λεβέντης, διερμηνέας του ρωσικού προξε-
νείου του Ιασίου, ο Γεώργιος Ολύμπιος και 
ο Χριστόφορος Περραιβός κ.ά.

Όταν μάλιστα θα αρχίσει να διευρύνεται 
(υποστηρίζεται καθ’ υπερβολήν πως, πριν 
από την Επανάσταση, είχε φτάσει τα 80.000 
μέλη9), θα μεταβληθεί περαιτέρω και η σύν-
θεση της ηγεσίας. Το 1818, μέλος της «Ανω-
τάτης Αρχής» και χρηματοδότης της Εται-
ρείας γίνεται ο μεγαλέμπορος της Κωνστα-
ντινούπολης, αδελφός των προηγουμένων, 
Παναγιώτης Σέκερης, στενός φίλος του Γρη-
γόριου Ε΄10. Εν συνεχεία, θα γίνουν μέλη 
της Φαναριώτες (Μαυροκορδάτος, Καρα-
τζάς, Νέγρης), ανώτατοι κληρικοί (Διονύσι-
ος Εφέσου, Παλαιών Πατρών Γερμανός), κο-
τζαμπάσηδες (Πετρόμπεης, Δηλιγιάννης11), 
όλοι οι πρόξενοι της Ρωσίας στις ελληνικές 
πόλεις, μεγαλέμποροι, τέλος δε, ο υπασπι-
στής του Τσάρου, Αλέξανδρος Υψηλάντης, 
θα χριστεί αρχηγός της. Παράλληλα όμως, 
«ποιμένες και χοιροβοσκοί και κάπηλοι και 
αχθοφόροι ακόμη εμυήθησαν»12, οι οποίοι 
προφανώς δεν έχουν καταγραφεί στους κα-
ταλόγους και η Εταιρεία αποκτά μια ευρύ-
τατη διαταξικότητα. 

Οι προσπάθειες ορισμένων μελών της 
να διατηρηθεί ένας πιο ριζοσπαστικός κοι-
νωνικά και πολιτικά χαρακτήρας, παράλλη-
λα με τον εθνικοαπελευθερωτικό, θα απο-
βούν μάταιες. Επί παραδείγματι, όταν, 
μετά τον θάνατο του Σκουφά, τον Ιούλιο 
του 1818, ο μεγαλέμπορος της Πόλης, Πα-
ναγιώτης Σέκερης13, αναλαμβάνει ουσιαστι-
κά την ηγεσία, συνεπικουρούμενος από τον 
επίσης μεγαλέμπορο Κυριακό Κουμπάρη, ο 
Ηλίας Χρυσοσπάθης, από τα επιφανή μέλη 
της στην Κωνσταντινούπολη, θα αποσχι-
σθεί πρόσκαιρα και θα ιδρύσει μια νέα εται-
ρεία. Σύμφωνα με τον Νικόλαο Υψηλάντη, 
επρόκειτο για «κλάδο της μυστικής Εται-

9 Λεωνίδας Στρίγγος, Η επανάσταση του ’21, 
Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1966, σ. 48.
10 Λεωνίδας Στρίγγος, ό.π., σ. 49.
11 Βλ. σχετικά, Kωστής Παπαγιώργης, Κανέλλος 
Δεληγιάννης, ό.π.
12 Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της ιστορίας 
της αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από του 
έτους 1715 και λήγουσα το 1837, Αθήνα 1839-41.
13 Ο Π. Σέκερης (1785-1846) γεννήθηκε στην Τρί-
πολη και σπούδασε στη Δημητσάνα. Στην Κων/
πολη, διηύθυνε έναν μεγάλο εμπορικό οίκο, ενώ 
στην Οδησσό και τη Μόσχα δραστηριοποιούνταν 
οι δυο μικρότεροι αδελφοί του, ο Αθανάσιος και 
ο Γεώργιος. Στις 5 Μαΐου 1818, μυήθηκε από τον 
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο στη «Φιλική Εται-
ρεία», στην οποία είχαν ήδη μυηθεί και τα δύο 
αδέρφια του. Οι αδελφοί Σέκερη προσέφεραν 
ολόκληρη την περιουσία τους στην Εταιρεία. Βλ. 
Δ. Βισβίζη-Δοντά, «Η ανεξαρτησία της Ελλάδος 
και η οικογένεια Σέκερη», Μνημοσύνη, τ. ΙΣΤ΄, 
Αθήνα 2003-2005, σσ. 283-340.

ρείας των καλών-εξαδέλφων (Confrérie des 
Buono-Coudzinos)», δηλαδή των Καρμπονά-
ρων. Όμως, μετά την έντονη αντίδραση του 
Τσακάλωφ, η νέα εταιρεία διαλύθηκε και τα 
μέλη της επανέκαμψαν στη Φιλική.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στο βι-
βλίο του Γ. Καραμπελιά, 1821, Η παλιγγενε-
σία, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2016.

Η Φιλική Εταιρεία επεκτείνεται
Όλες οι κοινωνικές τάξεις συμμετέχουν στην προετοιμασία της Επανάστασης

Ο Ηλίας Χρυσοσπάθης (1789-1828) 
γεννήθηκε στο Κοτρώνι και από μικρός μπάρ-

καρε στα μανιάτικα πειρατικά καράβια. Με τη 

«γαλιότα» του επιστρέφει στον Κότρωνα και 

δημιουργεί σώμα 30 ανδρών με τους οποί-

ους κατατάσσονται μαζί στον αγγλικό στρατό, 

στη Ζάκυνθο· το 1806, του δόθηκε ο βαθμός 

του λοχαγού και ετέθη υπό τη διοίκηση του 

Κολοκοτρώνη. Υπήρξε από τους πρώτους Φι-

λικούς ενώ μύησε και τον Μαυρομιχάλη. Στις 

17 Μαρτίου 1821, βρίσκεται στην Αρεόπολη, 

όπου οι Μανιάτες σήκωσαν τη σημαία της 

Επανάστασης, και στις 22 Μαρτίου, δίπλα στον 

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, στην παράδοση της 

Καλαμάτας. Στις 26 Μαρτίου, στις Σπέτσες, 

τραγουδώντας το «Δεύτε παίδες των Ελλή-

νων» του Ρήγα, από το δώμα ενός σπιτιού, 

καλεί τους Σπετσιώτες να προσχωρήσουν στο 

κίνημα. Εν συνεχεία, στην πολιορκία της Τρι-

πολιτσάς, συμμετείχε με 150 επίλεκτους Μα-

νιάτες που ο ίδιος συντηρούσε, ενώ πολέμησε 

στην πολιορκία της Κορώνης, της Μεθώνης, 

στα Δερβενάκια, στο Άργος, στη μάχη του Λάλα, 

στη μάχη των Τρίκορφων, όπου σκοτώθηκε ο 

αδελφός του, Γιάννης, και ο ίδιος τραυματίστη-

κε βαριά. Αργότερα, στη μάχη της Βέργας (Ιού-

νιος 1826), θα πάρει μέρος, επικεφαλής δι-

κού του σώματος. Ο Καποδίστριας τον διόρισε 

Γενικό Διευθυντή της Σύρου αλλά δεν πρόλαβε 

να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, γιατί αρρώ-

στησε από πνευμονία και πέθανε σε λίγες ημέ-

ρες. Βλ. Mémoires du prince Nicolas Ypsilanti, 

Gr. Kambouroglous, Ελευθερουδάκης, Αθήνα 

1901, σσ. 25-27· Στέφανος Μακρυμίχαλος, «Η 

Εταιρεία του Ρήγα και τα απομνημονεύματα του 

Νικ. Υψηλάντη», Βιβλιόφιλος 6, 1952, σσ. 123-

125·  Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, Ηρόδοτος, 
τ. Ε΄, σσ. 79-400.

     25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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Ό 
πως πολλοί προγενέστεροι 
μελετητές –αλλά εν τέλει και 
η ίδια η κοινωνία–, ο Γιώρ-
γος Καραμπελιάς επιχειρεί 
να ορίσει και να εντοπίσει 

χρονολογικά (σε μια ευρύτατη ιστορική κλί-
μακα) την περίοδο κατά την οποία αναδύ-
θηκαν για πρώτη φορά οι «ιδέες» οι οποί-
ες σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Το ανά 
χείρας πόνημά του δεν συνιστά ούτε μια 
παραδοσιακή πολιτική ιστορία ούτε μια κα-
θαρή ιστορία των ιδεών, αποτελεί μάλλον 
μια πολιτισμική ιστορία, υπό την ευρύτερη 
έννοια του όρου. 

Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος προγενέ-
στερων προσεγγίσεων, ο συγγραφέας προ-
τείνει μια συνεκτική διαλεκτική μεταξύ της 
εξωτερικής και εσωτερικής δυναμικής της 
δυτικής (βασικά ιταλικής στην προέλευσή 
της) πρωτοαποικιοκρατίας, και των αμυντι-
κού χαρακτήρα βυζαντινών αντιδράσεων 
(εσωτερική αναδίπλωση σε μια συντηρητι-
κή θρησκευτικότητα). 

Σε όλα τα κομβικά σημεία των επιση-
μάνσεων και των ερμηνειών του, αναφέρε-
ται σε συγκεκριμένες διασυνδέσεις μεταξύ 
της εξωτερικής και εσωτερικής δυναμικής, 
ανάμεσα στις παραδοσιακές αξίες/πεποι-
θήσεις του Βυζαντίου και εκείνες των Ιτα-
λών αποικιοκρατών, προκειμένου να εντο-
πίσει τη γένεση των «ιδεών» των σύγχρο-
νων Ελλήνων και της Ελλάδας γενικότερα. 
Ως μόνιμη επωδό δε, συγκρίνει την ανάδυ-
ση και την άνθηση των ιταλικών πόλεων-
κρατών με τις αρχικές επιτυχίες των Βυζα-
ντινών, αλλά και με την τελική αδυναμία 
των τελευταίων να οικοδομήσουν, επί τη 
βάσει της ήδη κατακτημένης δημιουργικό-
τητάς τους, νεώτερες και θετικές εξελίξεις 
για μια ολοκληρωμένη άνθηση μιας βυζα-
ντινής εκδοχής της Αναγέννησης. Μια κατα-
στρεπτική πολιτικοοικονομική ιστορική αλ-
ληλουχία στέρησε τελικά το Βυζάντιο από 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια τέ-
τοια άνθηση. 

Χαρακτηρίζει το ύστερο Βυζάντιο ως μια 
κοινωνία που υπερείχε ποιοτικά και όντως 
καινοτομούσε στη σφαίρα των τεχνών, της 
λογοτεχνίας και των κλασικών σπουδών· 
και, όντως, διαπιστώνεται όχι μόνο ένα 
ανανεωμένο ενδιαφέρον για τους αρχαίους 
Έλληνες κλασικούς, αλλά και η ύπαρξη ενός 
μικρού σώματος διανοουμένων-γραφειο-
κρατών που ενδιαφέρονταν ακόμα και για 
τη μετάφραση της αρχαίας λατινικής λογο-
τεχνίας και των μεσαιωνικών λατινικών εκ-
κλησιαστικών κειμένων.

Κατά την πραγμάτευση αυτών των «θε-
τικών» εξελίξεων στα ελληνικά γράμματα 
και τις τέχνες, στην περίοδο μετά το 1071, 
προβαίνει σε παραλληλισμούς με ανάλο-
γες πολιτισμικές εξελίξεις στην κουλτού-
ρα της πρώιμης ιταλικής Αναγέννησης. Αυ-
τός ο παραλληλισμός προσφέρει, δικαιο-
λογημένα, την ευκαιρία στον συγγραφέα 

να ανασκευάσει ορισμένες πτυχές της δυ-
τικής ιστοριογραφίας, παλαιότερης κοπής, 
η οποία συνέκρινε εξαιρετικά δυσμενώς το 
ύστερο Βυζάντιο με τις κατακτήσεις της ιτα-
λικής Αναγέννησης. Αν και οι πιο πρόσφα-
τες βυζαντινές σπουδές έχουν κάνει πολ-
λά βήματα για να μετριάσουν την αρνητι-
κή απολυτότητα της παλαιότερης βυζαντι-
νολογίας, παραμένουν ωστόσο σημαντι-
κές επιβιώσεις της στη συνολική αντίληψη 
για το Βυζάντιο της παλαιολόγειας περιό-
δου. Απέναντι σε μια τέ τοια μεροληπτική 
αντίληψη, ο Γ. Καραμπελιάς προχωράει σε 
μια πολεμική –τις βασικές προκείμενες της 
οποίας καταδεικνύει επαρκώς– με τις βα-
θύτερες ρίζες αυτών των προκαταλήψεων, 
που βρίσκονται στον Φαλμεράυερ και τους 
οπαδούς του, καθώς και σε νεοφαλμεραϋ-
ερανούς, όπως ο Romilly Jenkins και ο Cyril 
Mango. Επισημαίνει πως αυτή η αρνητική 
προκατάληψη για το ύστερο Βυζάντιο είχε 
αναπτυχθεί σε έναν βαθμό και από τους Έλ-
ληνες λογίους, κατά την πρώτη περίοδο της 
ίδρυσης του νεώτερου ελληνικού κράτους, 
όταν επέλεξαν την πρόσδεση στην κλασική 
Αθήνα, σε αντίθεση με τις παραδόσεις του 
Βυζαντίου.

Εν τέλει, σε αυτή τη μελέτη, ο συγγρα-
φέας επικεντρώνει την πραγμά τευσή του 
σε μια νέα μορφή βυζαντινού πολιτισμού 
και παιδείας που, ακόμα και στη χοάνη της 
συντηρητικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
κατόρθωσε να διαμορφώσει μια ελληνική 
εκδοχή του σύγχρονου Διαφωτισμού. Αυ-
τός ο εκτενής –μια αληθινή πρόκληση για 
γόνιμο προβληματισμό– τόμος θέτει ένα 
μεγάλο μέρος της προκαταρκτικής εργασί-
ας για τους τόμους που θα ακολουθήσουν 
και θα εξετάζουν την επίδραση τόσο των 
αρχαίων ελληνικών όσο και των βυζαντινών 
παραδόσεων και «ιδεών» στη διαμόρφωση 
του νεώτερου ελληνισμού, έως το 1922.

Ο ανά χείρας πρώτος τόμος δίνει μεγα-
λύτερη έμφαση στην απειλή από τη Δύση 
παρά από τη μουσουλμανική Ανατολή, γε-
γονός που, από πρώτη άποψη, μπορεί να 
φανεί παράδοξο. Αλλά δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία ότι η πολιορκία και η άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους / 
Ενετούς, το 1204, συνέβησαν σε μία επο-
χή κατά την οποία η πόλη ήταν πολύ μεγα-
λύτερη, πιο πυκνοκατοικημένη και πλουσι-
ότερη (καθώς επίσης και φτωχή), και, επο-
μένως, οι καταστροφές ήταν πολύ μεγαλύ-
τερες από ποσοτική άποψη, αν και ποιοτι-
κά ισοδύναμες με εκείνες του 1453. Σε ένα 
πρώτο επίπεδο, εύλογα υποστηρίζει πως η 
αυτοκρατορία δεν ανέλαβε ποτέ εντελώς 
από τα πλήγματα της Τέταρτης Σταυροφο-
ρίας του 1204, δεδομένου ότι οδήγησαν 
στην εγκαθίδρυση της λατινικής και ενετι-
κής κυριαρχίας σε πολλές περιοχές που στο 
παρελθόν ανήκαν στο βυζαντινό κράτος. 
Και όταν ο Μιχαήλ Παλαιολόγος ανακατέ-
λαβε την πόλη, το 1261, ανέλαβε να κυβερ-

νήσει, τελικά, ένα κατά πολύ συρρικνωμένο 
εδαφικά κράτος, ενώ το 1453 η Κωνσταντι-
νούπολη ήταν πλέον μια υδροκέφαλη πρω-
τεύουσα, που μετά βίας διέθετε σώμα, χέ-
ρια και πόδια.

Ο διαμελισμός των ιματίων της αυτο-
κρατορίας, μετά το 1204, ανάμεσα στους 
Λατίνους βαρόνους και επισκόπους καθώς 
και στους Ενετούς εμπόρους, παραλληλίζε-
ται με την αποκέντρωση της βυζαντινής πο-
λιτικής ζωής  μέσω της εγκαθίδρυσης ανε-
ξάρτητων «ελληνικών» κρατών στην Τραπε-
ζούντα, τη Νίκαια και την Ήπειρο. Κατά συ-
νέπεια, το πανίσχυρο και συγκεντρωτικό 
κράτος του παρελθόντος έσβησε γεωγρα-
φικά και πολιτικά. Το κράτος περιορίστη-
κε σταδιακά σε ένα κατ’ εξοχήν, αν όχι και 
αποκλειστικά, ελληνόφωνο βασίλειο, ανά-
λογο με εκείνα των Βαλκανίων –των Σέρ-
βων και Βουλγάρων–, ενώ, στη Μικρά Ασία, 
συρρικνώθηκε εξ αιτίας της εμφάνισης 
αναρίθμητων τουρκικών εμιράτων.

Αυτό συνέπεσε –αν και εν μέρει είχε 
προηγηθεί κατά τον δέκατο και ενδέκατο 
αιώνα– με την επανεμφάνιση του όρου Έλ-
ληνας ως εθνικού και όχι μόνο θρησκευτι-
κού όρου. Όλο και περισσότερο, οι παλαι-
ότεροι Ρωμαίοι –το κράτος, τα εδάφη, οι 
ποταμοί και οι θάλασσές τους– άρχισαν να 
αποκαλούνται Έλληνες και η άμεση συνά-
φεια αυτών των ελληνόγλωσσων Βυζαντι-
νών με τους αρχαίους Έλληνες γενικεύτη-
κε στην επιστολογραφία, σε πολλά χρονι-
κά και στους ιστορικούς της περιόδου. Ίσως 
όλα αυτά να οφείλονταν σε ένα μίγμα ιστο-
ρικών γεγονότων και αιτίων, όπως επιση-
μαίνει ο Γ. Καραμπελιάς. Δεν ήταν μόνο η 
λατρεία του ελληνισμού αλλά και η προτρο-
πή των Καππαδοκών πατέρων της Εκκλησί-
ας προς τους νέους ότι πρέπει να γνωρί-
σουν την ελληνική γραμματεία, διότι χω-
ρίς αυτή δεν θα ήταν εν τέλει σε θέση να 
κατανοήσουν τα μυστήρια του χριστιανι-
σμού. Μια τόσο συντηρητική μορφή όπως 
ο πρώτος Έλληνας πατριάρχης υπό τον νέο 
ηγεμόνα της Κωνσταντινούπολης, τον σουλ-
τάνο Μωάμεθ Β΄, ο Σχολάριος Γεννάδιος, 
στους οκτώ τόμους των γραπτών του, ανα-
φέρεται στους Βυζαντινούς ως «νῦν Ἕλλη-
νες», σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλλη-
νες, τους οποίους αποκαλεί «οἱ τότε Ἕλλη-
νες». Η δε πόλη της Αθήνας είναι η «πατρὶς 
ἡμῶν» (sic) […]

Έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος 
ιστορικός Σπύρος Βρυώνης

Μια σημαντική προσωπικότητα του Ελ-
ληνισμού, ο ιστορικός Σπύρος Βρυώ-
νης, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 11 

Μαρτίου 2019, στο Σακραμέντο της Κα-
λιφόρνιαw. Ο Σπυρίδων Βρυώνης άφησε 
εποχή με το έργο του. Κορυφαία θεωρεί-

ται η επιστημονική δουλειά που άφησε 
πίσω του για τους διωγμούς που υπέστη-

σαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 
τον Σεπτέμβριο του 1955, καθώς και το 
βιβλίο του Παρακμή του Μεσαιωνικού 
Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και διαδι-
κασία Εξισλαμισμού (11ος -15ος αιώνας). 

Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1928 
στο Μέμφις του Τενεσί των Ηνωμένων 

Πολιτειών, από γονείς μετανάστες κατα-
γόμενους από την Κεφαλονιά. Το 1950 

αποφοίτησε από το South- Western 
College του Μέμφις και έλαβε υποτροφία 
από το ίδρυμα Fulbright προκειμένου να 

ειδικευθεί στην ελληνική κλασική φιλο-
λογία και αρχαιολογία στην Αμερικανική 

Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας.
Το 1951 επέστρεψε στις ΗΠΑ και πα-
ρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές 

στο Ιστορικό τμήμα του Πανεπιστημίου 
του Χάρβαρντ, από όπου απέκτησε δι-

αδοχικά μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
το 1956 με θέμα της διατριβής του «The 

internal history of Byzantium during the 
time of troubles, 1057-81».

Εργάστηκε ως ερευνητής στο Βυζα-
ντινό Ινστιτούτο του Dumbarton Oaks 
και στο Κέντρο Μεσανατολικών σπου-

δών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. 
Διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Σπου-
δών της Εγγύς Ανατολής του Πανεπιστη-

μίου του Λος Άντζελες από το 1972 μέ-
χρι το 1975 και από το 1979 μέχρι το 

1982. Από το 1976 μέχρι το 1979 διορί-
ζεται μετακλητός καθηγητής στο Πανε-

πιστήμιο Αθηνών για να διδάξει Ιστορία 
των Μέσων και των Νεωτέρων Χρόνων. 

Επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο του Λος 
Άντζελες και διορίζεται προϊστάμενος του 
Κέντρου Αρμενικών Σπουδών του ίδιου 

πανεπιστημίου. Τον Ιούνιο του 1985 συ-
στήνει στη μνήμη του πρόωρα χαμένου 

γιου του Σπυρίδωνα-Βασίλη, Κέντρο Ελ-
ληνικών Σπουδών στο Σακραμέντο της 
Καλιφόρνιας. Το 1988 καλείται να ανα-

λάβει τη διεύθυνση του Ωνάσειου Κέ-
ντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου της Νέας Υόρκης.
Ο Σπύρος Βρυώνης είχε προλογίσει 

το βιβλίο του Γ. Καραμπελιά, 1204, Η δι-
αμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού 

(Εναλλακτικές Εκδόσεις) και μας είχε τι-
μήσει με το άρθρο του «Κοινωνικές επι-

στήμες, έθνος και εθνικισμός», στο πρώτο 
τεύχος του νέου Ερμή του Λόγιου. Δημο-

σιεύουμε ένα απόσπασμα από τον πρό-
λογό του στο 1204…
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Με τον τρόπο του Γ. Σεφέρη
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Μέρες Η΄, 2 Γενάρη 1961-16 Δεκέμβρη 1963
εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2018, 
φιλολογική επιμέλεια Κατερίνα Κρίκου – Davis
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Μ 

ε πολύ ενδιαφέρον αναμέ-
ναμε τον νέο τόμο από το 
Ημερολόγιο του Γιώργου Σε-
φέρη και μας δικαίωσε. Πρό-
κειται κατ’ αρχήν για φρο-

ντισμένη αισθητικά έκδοση του «Ίκαρου». 
Από τις καταγραφές αυτές που αναφέρονται 
στην παραμονή του ως πρέσβη στο Λονδίνο 
είναι οι λιγότερο ίσως σημαντικές. Συναντή-
σεις με υπουργούς, εστεμμένους κλπ. μάλ-
λον προκαλούν πλήξη στον Σεφέρη. 

Όμως στις συναντήσεις με τον Γ. Σαββίδη 
και τους ομότεχνους του, τον Έλιοτ, τον Ελύ-
τη, τον Γκάτσο, τον Γιώργη Παυλόπουλο, αι-
σθάνεται σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Δείγ-
μα της τέχνης του είναι οι περιγραφές –σε 
μια πολύ ωραία δημοτική– ελληνικών τόπων 
όπως των Δελφών, της Νάξου και της Αμορ-
γού. Στις 16 Σεπτέμβρη 1961 παρακολου-
θεί στο Ηρώδειο την «Ερωφίλη». Σχολιάζει: 
«Χρειάζεται καιρός ακόμη για να μάθουν οι 
ηθοποιοί μας να λένε τέτοιους στίχους -κα-
κές τομές- προσθέτουν ν’ εκεί που η κρητι-
κή γλώσσα δεν τα ’χει (βλέπεις, έχουνε μά-
θει να κουδουνίζουν). Μου κάνει εντύπωση, 
όπως το σημείωσα και στον «Ερωτόκριτο», 
η ωριμότητα αυτής της γλώσσας– τα σημε-
ρινά ελληνικά δεν έχουν φτάσει ακόμη στη 
στάθμη της, σ’ αυτή την ευλυγισία, αυτή τη 
φυσικότητα της άρθρωσης. Πλάι μου ήρθε 
και κάθισε η Μελίνα Μερκούρη - τη χειρο-
κρότησαν- αυτόγραφα- φυσικά δεν καταλα-
βαίνει τίποτε απ’ όλα αυτά. Προσέχει μόνο 
την πρωταγωνίστρια και τα ντυσίματά της... 
Κατά βάθος όταν ξανακούσεις και ξανακοι-
τάξεις κάμποσο την κρητικό δεκαπεντασύλ-
λαβο φτάνεις στο συμπέρασμα πως μόνο σ’ 
αυτή τη γλώσσα και μ’ αυτό το μηχανισμό 
μπορεί να γραφεί ακόμη 15σύλλαβος ελλη-
νικά. Φυσικά, υπάρχει ο Σολωμός, ο απο-
σπασματικός. ωστόσο μπροστά σ’ εκείνον 
μοιάζει ψέλλισμα. Βέβαια μιλώ για στίχο- 
για ρυθμό γλώσσας. Ξέρω, μπορεί να είμαι 
άδικος: Παλαμάς, άλλοι, ίσως- όμως εκεί εί-
ναι που δε βρίσκεις τίποτε τεχνητό ή φτιαχτό 
(σελ. 192-193).

Στις 14 Αυγούστου, 1961 περιμένοντας 
τους Σαββίδηδες να έρθουν να τους πάρουν 
με το αυτοκίνητό τους, γράφει: «Είναι πράγ-
μα άλλου καιρού και αυτός ο ρυθμός της 
κουδούνας του μουλαριού και τα πέταλά 
του στα κακοτράχαλα μονοπάτια του Παρ-
νασσού- αυτός ο ίαμβος που κράτησε την 
ακοή μου καταμεσήμερα» (σελ. 171).

Στις 4 Σεπτέμβρη 1961 γράφει: «Προτού 
φύγω από την Αθήνα, ο Κατσίμπαλης μου 
έγραψε πως η Αμοργός ήταν το αγαπημέ-
νο νησί του Περικλή Γιαννόπουλου, πως είχε 
μάλιστα γράψει ένα βιβλίο για το νησί (που 
έκαψε προτού πεθάνει). Σίγουρα η Αμοργός, 
όταν βάλει τα καλά της έχει έξοχο φως, που 
πλησιάζει πάρα πολύ προς το αττικό και μια 
γύμνια καταπληκτική, όλο πέτρα τουλάχιστο 
όσο μπόρεσα να ιδώ από τη Γιάλη, το λιμάνι 
όπου βρισκόμαστε- δεν πήγα πιο κάτω από 
το βουνό της Μινώας. Σε ξαφνίζει η χάρη 
των γραμμών και των σκιών του όπως παίζει 
ο ήλιος πάνω τους... Είχα μια εύκολη οικει-
ότητα με τους χωριάτες εδώ αισθανόμουν 
στο σπίτι μου συλλογίζομαι πως έχω, στις 
καλές περιπτώσεις, οικειότητα ή τουλάχιστο 
δεν αισθάνομαι χωρίς άνεση με τους ανθρώ-
πους στις μεγάλες πρωτεύουσες του σημερι-
νού πολιτισμού. Είναι διχασμός αυτό τον πα-
ρακολουθώ ως τη ρίζα του εκεί είμαι ένας» 
(σελ.190-191).

Στις 17 Φεβρουαρίου 1962, σημειώνει, 
πως «ο λαϊκός άνθρωπος (εννοώ της υπαί-
θρου) άλλαξε περισσότερο στα τελευταία 
35 χρόνια από τα προτελευταία 130 τόσα ή 
και περισσότερα (ας πω από το Μακρυγιάν-
νη ως τον Σωτήρη της Σκιάθου) με άλλα λό-
για οι άνθρωποι αυτοί άλλαξαν περισσότε-
ρο από τον καιρό που έγραψα τη Στροφή ή 
το Μυθιστόρημα ως τα σήμερα» (σελ. 235).

Στις 11 Οκτώβρη 1962 επισκέπτεται τα 
Καμμένα Βούρλα και μένει στο ξενοδοχείο 
Γαλήνη, επισημαίνει: «..από την άλλη μερι-
κοί απλοί άνθρωποι σ’ αυτή την Ελλάδα της 
Κοινής Αγοράς - που πάει να γίνει Ελλαδίξ» 
(σελ.279).

Ο Φ. Χέγκελ για τον Μέγα Αλέξανδρο

Η 
ελληνική ζωή είναι μια αληθι-
νή νεανική πράξη. Ο Αχιλλέας, ο 
ποιητικός νέος εγκαινίασε αυτή 

τη ζωή και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο πραγ-
ματικός νέος, την έφερε σε πέρας. Και οι 
δύο εμφανίζονταν να μάχονται κατά της 
Ασίας. Ο Αχιλλέας, ως η κορυφαία μορ-
φή της εθνικής εκστρατείας των Ελλήνων 
ενάντια στην Τροία, δεν είναι επικεφαλής, 
αλλά υπήκοος του βασιλιά των βασιλέων, 
δεν μπορεί να τεθεί επικεφαλής χωρίς να 
γίνει φανταστικός. Αντίθετα ο δεύτερος 
νέος, ο Αλέξανδρος, η πιο ελεύθερη και 
πιο όμορφη ατομικότητα που γέννησε 
ποτέ η πραγματικότητα, μπαίνει επικεφα-
λής σ’ αυτή τη νεαρή ζωή που έχει φτά-
σει στην εσωτερική ωριμότητα και εκδι-
κείται την Ασία.

Φ. Χέγκελ: Φιλοσοφία της ιστορίας, 
εκδόσεις Νεφέλη, 1981, τόμος β΄ σελ.10.

Ο 
Αλέξανδρος παιδαγωγήθη-
κε από τον πιο βαθύ και πολύ-
γραφο στοχαστή της αρχαιότη-

τας, τον Αριστοτέλη, και η ανατροφή του 
ήταν αντάξια του παιδαγωγού. Ο Αλέξαν-
δρος γνώρισε την πιο βαθειά μεταφυσι-
κή, έτσι το φυσικό του καθάρθηκε πλή-
ρως και ελευθερώθηκε από τα δεσμά της 
τρέχουσας νοημοσύνης, της χυδαιότη-
τας και των κενών παραστάσεων. Ο Αρι-
στοτέλης άφησε αυτή την μεγάλη φύση 
όπως τη βρήκε, της εντύπωσε όμως τη 
βαθειά συνείδηση του αληθινού, κάνο-
ντας έτσι αυτό το πνεύμα που ήταν γεμά-
το ευφυΐα, ένα πλαστικό πνεύμα όπως 
ακριβώς μια σφαίρα που πλανιέται ελεύ-
θερη στον αιθέρα. Αναθρεμμένος μ’ αυτό 
τον τρόπο ο Αλέξανδρος τέθηκε επικεφα-
λής των Ελλήνων για να μεταβιβάσει την 
Ελλάδα στην Ασία. Εικοσάχρονος νεαρός, 
οδηγούσε ένα πολύπειρο στρατό που οι 
στρατηγοί του ήταν προχωρημένης ηλι-
κίας και με εξαιρετική γνώση της στρα-
τιωτικής τέχνης. Σκοπός του Αλέξανδρου 
ήταν να εκδικηθεί την Ασία για τα όσα 
έκανε στην Ελλάδα από τα παλαιά χρόνια, 
και να δώσει τέλος με τα όπλα στην παλιά 
διένεξη και πάλη ανάμεσα στην Ανατολή 
και τη Δύση. Σ’ αυτή την πάλη, αν κατόρ-
θωνε να κάνει την Ανατολή να πληρώσει 
για το κακό που υπόφερε εξαιτίας της η 
Ελλάδα, συνάμα ευεργετούσε την Ανα-
τολή γιατί, ως αντάλλαγμα των πρωταρ-
χικών μορφών του πολιτισμού που ήρ-
θαν απ’ αυτή, διέδιδε στο χώρο της την 
ωριμότητα και τον αναπτυγμένο πολιτι-
σμό, μεταβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο 
σε ελληνική χώρα την Ασία που κατείχε. 
Το μεγαλείο και το ενδιαφέρον αυτού του 
έργου ήταν αντάξιο της μεγαλοφυΐας του, 
και της νεαρής ιδιάζουσας ατομικότητάς 
του, μια τέτοια ομορφιά, ποτέ δεν ξανα-
είδαμε να οδηγεί μια τέτοια επιχείρηση. 

Αυτός συνδύαζε όχι μόνο τη στρατιωτι-
κή ευφυΐα, το μεγαλύτερο θάρρος και την 
μεγαλύτερη αξία, αλλά όλες αυτές οι ιδιό-
τητες ανυψωνόντουσαν από την ομορφιά 
της ανθρωπιάς του και της ατομικότητας 
του. Οι στρατηγοί βέβαια του ήταν αφοσι-
ωμένοι, ήταν όμως οι παλιοί υπήκοοι του 
πατέρα του, πράγμα που δυσκόλευε τη 
θέση του. Πράγματι το μεγαλείο του και 
το νεαρό της ηλικίας του τους ταπείνωσε 
γιατί έτσι ένοιωθαν ξεπερασμένοι τόσο οι 
ίδιοι όσο κι αυτά που είχαν γίνει, όταν αυ-
τός ο φθόνος έφτανε, όπως στην περίπτω-
ση του Κλείτου, να γίνει τυφλή μανία, ο 
Αλέξανδρος ήταν αναγκασμένος να χρη-
σιμοποιήσει βία.

Η εκστρατεία του Αλέξανδρου στην 
Ασία ήταν ταυτόχρονα και μια επιχεί-
ρηση ανακαλύψεων γιατί πρώτος αυτός 
αποκάλυψε στους Ευρωπαίους τον ανα-
τολικό κόσμο και προχώρησε σε χώρες 
όπως η Βακτριανή, η Σογδιανή, η βόρεια 
Ινδία, που στη συνέχεια ελάχιστα ήρθαν 
σε επαφή ξανά σε Ευρωπαίους. Ο τρόπος 
που έγινε αυτή η επιχείρηση παραμένει 
πάντα ένα αντικείμενο θαυμασμού, όπως 
η στρατιωτική ευφυΐα του στην διάταξη 
των μαχών και γενικά στα ζητήματα τα-
κτικής. Ήταν μεγάλος στρατηγός στις μά-
χες, σοφός στις επιχειρήσεις και στις λή-
ψεις θέσεων κατά τις συγκρούσεις. Ο θά-
νατος του Αλέξανδρου στο 33ο έτος της 
ηλικίας του στη Βαβυλώνα, προσφέρει 
ακόμη ένα όμορφο θέαμα του μεγαλεί-
ου του και την μαρτυρία των σχέσεων του 
με το στρατό, γιατί αποχωρεί απ’ αυτόν με 
την πλήρη συνείδηση της αξίας του» 

ό.π., σελ. 65-66.

Ε 
πίσης ο Αλέξανδρος ενδιαφερό-
ταν εξαιρετικά για τις επιστήμες 
και μετά τον Περικλή είναι πε-

ρίφημος ως πιο γενναιόδωρος προστά-
της των τεχνών. Στην ιστορία της τέχνης 
που έγραψε ο Μάγερ λέει ότι η διανοητι-
κή αγάπη του Αλέξανδρου για τις τέχνες 
διατήρησε το όνομά του εξίσου αιώνια με 
τις κατακτήσεις του.

ό.π., σελ.67-68.



Αριθμός φύλλου 151      ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Μαρτίου 2019 21

Α 

νάμεσα στα δεκάδες 
ιστορικά και πολιτι-
κά βιβλία που έγρα-
ψε ο Ουίνστον Τσόρ-
τσιλ, υπάρχει κι ένα με 

τον αναπάντεχο τίτλο «Η ζωγραφι-
κή ως χόμπι». Αποτελεί μια συλλο-
γή από δοκίμια που έγραψε τη δεκα-
ετία του ’20 και προσεγγίζει τη χαρά 
του να ζωγραφίζεις στο ύπαιθρο και 
την ενασχόλησή του με τη συγκεκρι-
μένη τέχνη. Στο βιβλίο υπάρχει μια 
ξεκαρδιστική περιγραφή της πρώ-
της φοράς που ο άσχετος «καλλιτέ-
χνης» επιχείρησε να ζωγραφίσει ένα 
τοπίο. Φορτωμένος με τα απαραίτη-
τα εργαλεία για την καινούρια του 
ενασχόληση, ο Τσόρτσιλ είχε ανέ-
βει ασθμαίνοντας σε ένα λόφο όπου 
έστησε το ολοκαίνουριο καβαλέτο 
του, τοποθέτησε τον καμβά πάνω σ’ 
αυτό, έβαλε τις μπογιές και τα πινέ-
λα στη σειρά και, μη ξέροντας τι να 
κάνει, άναψε ένα πούρο. «Πέρασε 
μια ώρα κι εξακολουθούσα να κοι-
τάω το λευκό πανί σαν αποσβολω-
μένος. Είχα πινέλα, μπογιές, σπά-
τουλες, παλέτες κι εγώ δεν ξέρω τι 
άλλο και με είχε καταλάβει πανι-
κός. Στην αρχή σκέφτηκα να δώσω 
σ’ όλα μια κλοτσιά, αλλά μετά απο-
φάσισα να ζωγραφίσω λίγο ουρα-
νό και άνοιξα ένα σωληνάριο ανοι-
χτόχρωμο μπλε». Εκείνη ακριβώς τη 
στιγμή κατέφθασε ο Σκοτσέζος ζω-
γράφος Τζον Λάβερι με τη γυναί-
κα του, Χέιζελ, η οποία αναφώνη-
σε: «Ζωγραφική! Τι περιμένεις, λοι-
πόν;» Άρπαξε τότε ένα πινέλο και 
έκανε «φαρδιές, άγριες κυματιστές 
πινελιές από μπλε χρώμα στον άμοι-
ρο τον καμβά». Ήταν απελευθερω-
τικό! «Έπιασα κι εγώ το μεγαλύτερο 
πινέλο που βρήκα μπροστά μου και 
έπεσα πάνω στο θύμα μου με παρα-
νοϊκή μανία. Ποτέ δεν ένιωσα δέος 
μπροστά σε λευκό καμβά από τότε». 

Φαίνεται πως η ζωγραφική 
ήρθε στη ζωή του Τσόρτσιλ την κα-
τάλληλη στιγμή. Σε ηλικία σαρά-
ντα ετών, ο Ουίνστον είχε βρεθεί στο 
ναδίρ της σταδιοδρομίας του: Μετά 
το ανεκδιήγητο φιάσκο της εκστρα-
τείας της Καλλίπολης, έχασε τον τίτ-
λο του πρώτου Λόρδου του Ναυαρ-
χείου τον Μάιο του 1915. Παραιτή-
θηκε από το κυβερνητικό του αξίω-
μα και υποβιβάστηκε σε απλό αξιω-
ματικό του στρατού. Έχοντας χάσει 
την πρόσβαση στο ύψιστο ναρκωτι-

κό της εξουσίας και φορτωμένος με 
απίστευτο άγχος, βρήκε διέξοδο στη 
νέα του ενασχόληση, τη ζωγραφική, 
η οποία έγινε πηγή χαράς και από-
λαυσης από τα άγη της καριέρας του. 
Τελικά, θα δημιουργούσε πάνω από 
550 πίνακες, κυρίως τοπία, θαλασ-
σογραφίες, νεκρές φύσεις και κά-
ποια πορτρέτα, χρησιμοποιώντας το 
χόμπι του για να ακονίσει την οπτική 
του οξύτητα, τις δυνάμεις παρατήρη-
σης και τη μνήμη του. Αυτό που εί-
ναι άγνωστο στους πολλούς είναι το 
γεγονός ότι ο Τσόρτσιλ κατάφερε, 
κατ’ ομολογία των ιστορικών τέχνης, 
να αναπτύξει μια αξιοθαύμαστη αί-
σθηση για την τέχνη, παρά το γεγο-
νός ότι ο ίδιος πάντα θεωρούσε τον 
εαυτό του ενθουσιώδη ερασιτέχνη.

Η προσέγγισή του ήταν πολύ 
απλή: «Πηγαίνεις έξω στο ύπαιθρο 
και ζωγραφίζεις αυτό που βλέπεις». 
Ο Τσόρτσιλ προτιμούσε περισσότε-
ρο τα λάδια, για την ευχάριστη, εύ-
πλαστη φύση και τα φωτεινά χρώ-
ματά τους, καθώς και για τη χαρά 
που αναδίδουν όταν τα δουλεύεις. 
«Απλώς, το να ζωγραφίζεις είναι φο-
βερή διασκέδαση», έγραψε σε ένα 
από τα δοκίμιά του. «Τα χρώματα εί-
ναι υπέροχα στο μάτι και φαίνονται 
τόσο νόστιμα όταν τα ζουλάς για να 
βγουν από τα σωληνάριά τους». Τα 
έργα του Τσόρτσιλ διαβάζονται ως 
οικεία στιγμιότυπα που απεικονί-
ζουν τους αγαπημένους του τουρι-
στικούς προορισμούς στην Αίγυ-

πτο, την Ιταλία, το Μαρόκο και τον 
νότο της Γαλλίας, τις διακοπές και 
τα μέλη της οικογένειάς του. Χαρα-
κτηριστικά, ο Τσόρτσιλ δημιούργη-
σε μόνο ένα έργο κατά του Β΄ Πα-
γκόσμιου Πόλεμου. Ήταν το 1943, 
κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο 
Μαρακές με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Φράνκλιν Ρούζβελτ, μετά τη Διάσκε-
ψη της Καζαμπλάνκας. Ήταν ο μονα-
δικός πίνακας που θα ζωγραφίσει 
στον  πόλεμο και αργότερα τον χά-
ρισε στον Ρούσβελτ ως αναμνηστικό 
αυτής της πολύ σύντομης στιγμής 
ανάπαυλας.

Σε γενικές γραμμές, οι πίνα-
κές του αναδίσουν μια θετική αύρα, 
πράγμα που δείχνει την απόλαυση 
που αισθανόταν κατά την απεικόνι-
σή τους. Ο Τσόρτσιλ ήταν σε μεγά-
λο βαθμό αυτοδίδακτος και πίστευε 
ότι τα επίσημα μαθήματα ζωγραφι-
κής ήταν για πιο νέους, υποστηρίζο-
ντας ότι αυτό που ο ίδιος και οι ομοϊ-
δεάτες, ερασιτέχνες συνομήλικοί του 
χρειάζονταν περισσότερο, ήταν το 
πάθος για τη δημιουργία. «Δεν μπο-
ρούμε να φιλοδοξούμε να φτιάξου-
με αριστουργήματα», έγραψε. «Πρέ-
πει να είμαστε ικανοποιημένοι με 
μια χαρούμενη βόλτα μέσα σ’ έναν 
πίνακα ζωγραφικής. Και γι’ αυτό, το 
μοναδικό εισιτήριο είναι το θράσος». 
Παρ’ όλα αυτά, ήθελε να βελτιώσει 
την τεχνική του, και το έπραξε παίρ-
νοντας ιδέες από κορυφαίους καλ-
λιτέχνες. Όντας θαυμαστής των έρ-
γων των ιμπρεσιονιστών και μεταϊ-

μπρεσιονιστών ζωγράφων όπως οι 
Μανέ, Μονέ, Σεζάν και Ματίς, ταξί-
δεψε στις τοποθεσίες που είχαν ζω-
γραφίσει χρόνια πριν, αναζητώντας 
το φως και το περιβάλλον που τους 
είχε εμπνεύσει.

Ο Τσόρτσιλ είχε την τύχη να έχει 
πολλούς καλλιτέχνες ανάμεσα στον 
κοινωνικό του κύκλο και πολλοί απ’ 
αυτούς έγιναν μέντορές του. Ο κα-
ταξιωμένος ζωγράφος Ουίλιαμ Νί-
κολσον θα προσέφερε τις συμβου-
λές του στον Τσόρτσιλ, εκ των οποί-
ων άλλες δέχτηκε κι άλλες απέρρι-
ψε ως ασύμβατες με τον χαρακτήρα 
του. Υπάρχει ένα ζευγάρι πινάκων 
ζωγραφικής στη μόνιμη έκθεση στο 
Τσάρτγουελ, την κατοικία του Τσόρ-
τσιλ, που αφηγείται ένα επεισόδιο 
ανάμεσα στον Τσόρτσιλ και τον Νί-
κολσον, καθώς ζωγράφιζαν δίπλα 
δίπλα την ίδια σκηνή της λιμνού-
λας με τα χρυσόψαρα. Ο Νίκολσον 
είχε προσπαθήσει να εξηγήσει στον 
Τσόρτσιλ πως θα έπρεπε να βάλει 
πιο απαλά και διακριτικά χρώματα 
στην παλέτα του. Ο Τσόρτσιλ πάλι, 
μουρμουρίζοντας ακατάληπτα μέσα 
απ’ τα δόντια του, επέλεξε να αγνοή-
σει τις συμβουλές του και προς φρί-
κη του δύσμοιρου Νίκολσον, ζω-
γράφισε την ίδια σκηνή χρησιμο-
ποιώντας τα πιο εξωφρενικά, σχεδόν 
φωσφορούχα, πράσινα, που είχε στη 
διάθεσή του. Όπως δήλωσε αργότε-
ρα με τον μοναδικό του τρόπο: «Εί-
μαι πάντα έτοιμος να μάθω, αλλά δεν 
μου αρέσει πάντα να με διδάσκουν».

Τα έντονα χρώματα ευχαριστού-
σαν τον Τσόρτσιλ και στα έργα του 
χρησιμοποίησε κατά κόρον φωτεινά 
μπλε και πράσινα, ώριμα κόκκινα, 
πορτοκαλιά και κίτρινα. «Δεν μπο-
ρώ να προσποιούμαι ότι αισθάνο-
μαι αμερόληπτος για τα χρώματα», 
έγραψε στο Η Ζωγραφική ως Χόμπι. 
«Χαίρομαι με τα φωτεινά χρώματα 
και ειλικρινά λυπάμαι για τα καη-
μένα τα καφέ». Δεν είναι τόσο μεγά-
λη έκπληξη το γεγονός ότι ο Τσόρ-
τσιλ προτιμούσε τα λαμπερά χρώ-
ματα, αφού συχνά κατέφευγε στη 
ζωγραφική για να βελτιώσει τη δι-
άθεσή του. Είναι γνωστό ότι βυθι-
ζόταν σε περιόδους κατάθλιψης, τις 
οποίες ονόμαζε ο «μαύρος σκύλος» 
και οι οποίες λάμβαναν χώρα σε όλη 
του τη ζωή. Υπάρχει άμεση συσχέτι-
ση μεταξύ των πιο δύσκολων χρό-
νων στη ζωή του Τσώρτσιλ και του 
όγκου των έργων του. Για παράδειγ-
μα, οι διακοπές τριών εβδομάδων 
στην Ιταλία, μετά την πανηγυρική 
ήττα στις εκλογές του 1945, αποτέ-
λεσαν την πιο παραγωγική καλλιτε-
χνική του περίοδο.

Παρά τους επαίνους που κέρδι-
ζε για τα έργα του, ο Τσόρτσιλ ήταν 
πάντα διστακτικός να τα δείξει δη-
μόσια ή ακόμα και σε φίλους. Για 
παράδειγμα, ο Άλφρεντ Μάνινγκς, 
τότε πρόεδρος της Βασιλικής Ακα-
δημίας Τεχνών, κατάφερε να πεί-
σει τον Τσόρτσιλ να υποβάλει δύο 
πίνακες στην ετήσια θερινή έκθεση 
του 1947, αλλά ο Τσόρτσιλ το έκα-
νε μόνο υπό τον όρο να παρουσια-
στούν με την υπογραφή του μυστη-
ριώδη Ντέιβιντ Γουίντερ, ψευδώνυ-
μο που χρησιμοποιούσε συχνά σε 
παρόμοιες περιπτώσεις.

Ενώ δεν είναι ιδιαίτερα επανα-
στατικοί, οι αξιόλογοι πίνακες του 
Τσόρτσιλ αποτελούν υπενθύμιση 
της μεγάλης χαράς που μπορεί να 
φέρει η ζωγραφική στη ζωή κάθε 
ανθρώπου, ακόμη κι ενός γερο-πα-
ράξενου στραβόξυλου με μανιοκα-
ταθλιπτικές κρίσεις, όπως ο Ουίν-
στον Τσόρτσιλ. Ίσως ο ίδιος το έθε-
σε καλύτερα απ’ όλους, παραφρά-
ζοντας τα λόγια του Ματθαίου στην 
Καινή Διαθήκη: «Ευτυχείς είναι οι 
ζωγράφοι, γιατί δεν θα είναι μόνοι. 
Το φως και το χρώμα, η γαλήνη και 
η ελπίδα, θα τους κρατήσουν συ-
ντροφιά ως το τέλος, ή σχεδόν ως το 
τέλος της ημέρας».

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Υπάρχει άμεση 

συσχέτιση μεταξύ 

των πιο δύσκολων 

χρόνων στη ζωή του 

τσώρτσιλ και του 

όγκου των έργων 

του. οι διακοπές 

τριών εβδομάδων 
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πανηγυρική ήττα 

στις εκλογές του 

1945 αποτέλεσαν 

την πιο παραγωγική 

καλλιτεχνική του 

περίοδο...

Ντέιβιντ Γουίντερ ή αλλιώς Ουίνστον Τσόρτσιλ
ο τσόρτσιλ ως ιμπρεσιονιστής ζωγράφος
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Π 
ώς μπορεί να αντι-
δράσει κάποιος, 
όταν έρχεται ξαφ-
νικά αντιμέτωπoς 
με ένα γεγονός 

που τον εκμηδενίζει; Όταν βλέ-
πει αφανισμένη την οικογένειά 
του (τα δωδεκάχρονα δίδυμα, 
αγόρι–κορίτσι, αδέλφια του και 
τους γονείς τους) στα πρωτοσέ-
λιδα όλου του κόσμου, ύστερα 
από ένα βομβαρδισμό, ενώ αυ-
τός βρισκόταν αλλού και δεν είχε 
ιδέα;

Σε τι ατραπούς μπορεί να πε-
ριπλανηθεί η ανθρώπινη ψυχή 
και μέχρι πού μπορεί να την οδη-
γήσει το πένθος, αν δεν χαλινα-
γωγηθεί ή αν είναι αδύνατον να 
το χαλιναγωγήσει ο πενθών;

Μεσάνυχτα της 14ης Ιουλίου 
1974, ο 25χρονος Διονύσης Ταλ-
λανδιανός, μαζί με τη Βραζιλιά-
να Κλαούντια Βάμπες, φεύγει, 
χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, 
από την Κύπρο, όπου έκανε οι-
κογενειακώς διακοπές, και πάει 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο νησά-
κι Πακουέτα, να χαρεί απερίσπα-
στος τον έρωτά του με την Κλα-
ούντια. Στις 18 Ιουλίου επικοι-
νωνεί με τους δικούς του, που 
δεν του λένε τίποτα για το πρα-
ξικόπημα. Στις 23 Ιουλίου βλέπει, 
στο πρωτοσέλιδο της εφημερί-
δας Κρόνικα, κομματιασμένη την 
οικογένειά του από τους τούρκι-
κους βομβαρδισμούς κατά την ει-
σβολή, την οποία αγνοούσε.

Αποφασίζει να μη γυρίσει 
πίσω και να μείνει για πάντα 
στην Βραζιλία. Μετονομάζεται 
σε Κάρλος Λόπεζ Εντίνιο Αλβά-
ρο, κάνει μια αναγκαστική πλα-
στική προσώπου, παντρεύεται 
την Κλαούντια Βάμπες, δουλεύει 
στα ξενοδοχεία του πατέρα της. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 
χωρίζει, αγοράζει δικά του ξενο-
δοχεία και το 1993 πηγαίνει ως 
Βραζιλιάνος επενδυτής στα κα-
τεχόμενα και αγοράζει ένα εγκα-
ταλελειμμένο ξενοδοχείο, το 
«Σάιπρους Σάνσετ Μπέι», δια-

κόσια μέτρα από το ξενοδοχείο 
«Μπλου Βέλβετ», όπου βομβαρ-
δίστηκαν οι δικοί του.

Δύο χρόνια αργότερα ζητάει 
και παίρνει έντεκα Τουρκάκια να 
τα δώσει για υιοθεσία σε πλού-
σιες βραζιλιάνικες κι αργεντίνι-
κες οικογένειες. Η μηχανή παίρ-
νει μπρος: Απομονώνει τα παιδά-
κια σε ένα κτήμα, δεν τα αφήνει 
να βγουν έξω και τους μαθαίνει 
τα πάντα ανάποδα. Ότι τα τούρ-
κικα είναι ελληνικά, τα βραζιλιά-
νικα τούρκικα, ότι όποιος μιλά-
ει τούρκικα είναι Έλληνας, ότι οι 
Έλληνες έχουν σκοτώσει τη μητέ-
ρα τους, τον θείο τους και τα δί-
δυμα αδελφάκια τους Μπουλέντ 
και Τανσού. Και ότι τώρα κυνη-
γάνε να σκοτώσουν αυτά τα υι-
οθετημένα παιδιά τα οποία απο-
κτηνώνει κάθε μέρα και περισσό-
τερο και τα έχει ονομάσει Μπου-
λέντ 1,2,3,4 κ.λπ. και Τανσού και 
τα εκπαιδεύει καθημερινώς να 
μισούν τους Έλληνες για να πά-
ρουν μια μέρα εκδίκηση για τη 
σκοτωμένη οικογένειά τους.

Κι όταν τ’ αγρίμια του γίνο-
νται δεκαεφτά χρονών, τα με-
ταφέρει πάλι με το ιδιωτικό του 
αεροπλάνο στα κατεχόμενα, λέ-
γοντάς τους ότι τα πάει στην ελ-
ληνική Κύπρο, και ολοκληρώ-
νει το σχέδιό του. Απαγάγει ενε-
νήντα τέσσερα Τουρκάκια από 
δυο σχολικά λεωφορεία, τα φυ-

λακίζει στα υπόγεια του ξενοδο-
χείου του, που τόσα χρόνια λει-
τουργεί κανονικά, και βάζει τα 
17χρόνα αγρίμια να βασανίσουν 
και να σκοτώσουν τα απαχθέντα 
Τουρκάκια, που τα αγρίμια νομί-
ζουν για Ελληνάκια. Μετά, πάει 
και κρεμάει τα πτώματα στο ξε-
νοδοχείο όπου βομβαρδίσθηκε η 
οικογένειά του, κι ύστερα παρα-
δίδεται στην κατοχική αστυνομία 
της Κερύνειας. Δυο μέρες αργό-
τερα, στις 20 Ιουλίου 2011, ο Δι-
ονύσης Ταλλανδιανός ή Κάρλος 
Λόπεζ Εντίνιο Αλβάρο εκτελείται 
δημοσίως στο στάδιο Ατατούρκ 
της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Αλλά ένα απ’ τα αγρίμια του, ο 
Μπουλέντ 9, καταλήγει να θερα-
πευτεί στο Δρομοκαΐτειο  Ψυχια-
τρείο και αυτοονομάζεται σε Δι-
ονύσης Ταλλανδιανός Βήτα. Πώς 
γίνεται αυτό;        

Σε γενικές γραμμές έτσι έχει  
η ιστορία που εκτυλίσσεται στις 
493 σελίδες της Εκτέλεσης, του 
πρώτου βιβλίου της μυθιστορη-
ματικής τριλογίας του Αλέξαν-
δρου Ασωνίτη: Πένθος και ́ Εξαρ-
ση, που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο δεύ-
τερος τόμος: Εκδίκηση, θα κυ-
κλοφορήσει τα ερχόμενα Χρι-
στούγεννα. Ο τρίτος τόμος τιτλο-
φορείται: Καθαρμοί.

Ο Αλέξανδρος Ασωνίτης έγρα-
φε την τριλογία του τα τελευταία 
δέκα χρόνια. Πρωτοεμφανίστη-
κε στα γράμματα το 1995 με το 
μυθιστόρημα Η Συνείδηση της 
Αιωνιότητας (εκδ. Δελφίνι, Πα-
τάκη, Ανοιχτή Τέχνη), το «καλύ-
τερο μυθιστόρημα της δεκαετί-
ας του 1990», κατά το περιοδι-
κό Ιχνευτής. Ακολούθησε το πο-
λύκροτο Λάλον Ύδωρ (Πατάκης 
2002), που λόγω των συκοφαντι-
κών επιθέσεων που δέχτηκε, δι-
άνοιξε χάσμα στις σχέσεις του 
συγγραφέα του με τον χώρο του 
βιβλίου. 

Το 2006 εξέδωσε το δυστοπι-
κό Γεια σου, Τηλεόραση! και το 
2009 τις νουβέλες: Το μνημει-
ώδες σχέδιο του σερ Ουίνστων 
Τσώρτσιλ, από τις εκδ. Καστα-
νιώτη αμφότερα. Ο Αλέξανδρος 
Ασωνίτης ασχολείται με τη μελέ-
τη του λαϊκού τραγουδιού, αρ-
θογραφεί σε εφημερίδες και πε-
ριοδικά (Ελευθεροτυπία, Ρήξη 
κ.λπ.) και διευθύνει τη σχολή σε-
μιναρίων Ανοιχτή Τέχνη, όπου 
διδάσκει δημιουργική γραφή.

Εκτέλεση
Ένα μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Ασωνίτη

     ΒΙΒΛΙΟ

Άκλιτον   Της Άννας Αναγνώστη

Τον ρυθμό του Κόσμου τον αναποδογύριζα
Κωστής Παλαμάς

Βαθαίνοντας η Άνοιξη, τον νου μου κυριεύουν εκείνοι οι άνθρωποι που 
ορίζουν τον τρόπο τους από την ροή του φυσικού ρυθμού.

Αναφέρομαι σε όλους όσοι η σκοτοδίνη των πολλών παραμερίζει και 
κατά κάποιο τρόπο τους κάνει να φαίνονται σπάνιοι.

Κι όμως αυτοί υπάρχουν. Ζουν ανάμεσά μας, είναι γείτονες ή φίλοι, 
είναι διανοούμενοι ή αλιείς, καλλιτέχνες ή γεωργοί και χτίστες.

Τους αντιλαμβάνεται κάποιος από την σιωπηλή -άνευ θορύβου- 
περπατησιά. 

Από τον ανεπαίσθητο χαιρετισμό που μοιάζει μ’ ένα ποτήρι δροσερό 
νερό.

Έχουν κοινή αγωνία εάν σε έναν άλλον άνθρωπο συμβεί κάτι κακό 
και ίσως φοβερό γεγονός. Είναι αυτοί που δακρύζουν για τα πάθη του 
διπλανού δίχως την μεσολάβηση της μικρής, αλλά άδικης κρυφής 
χαράς, επειδή στους δικούς τους εαυτούς δεν ξέσπασε η καταστροφή.

Θα έλεγε κάποιος, θρασύς ίσως, ότι διακατέχονται από την συμπόνοια 
για τον άλλον επειδή στερούνται ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι 
εξοπλισμός των ισχυρών.

Κι όμως το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει.
Ισχυρός αληθινός είναι αυτός που με αιτία λόγου, ακολουθώντας τον 

δικό του εσωτερικό δρόμο, αρνείται να αδικήσει τον άλλον.
Αρνείται με πάθος ψυχής να το πράξει και γνωρίζει ότι ο ίδιος από την 

υλική του κατάσταση πολλές φορές χάνει.
Ψευτοϊσχυρός είναι ο δήθεν, λόγω θέσης ισχυρός, που ασκείται στην 

σκοποβολή, χρησιμοποιώντας ως πεδία βολής αθώους και ανίσχυρους.
Καλπάζοντας ο εαρινός αέρας των Παθών Θεού και Ανθρώπων, η 

άρνηση υψώνεται στον άνθρωπο με τρόπο τραγικό.
Θαρρείς και σκαρφαλώνει ο άνθρωπος στον ίδιο του τον εαυτό.
Πορεία εν τω μέσω της εξέγερσης των αρωμάτων, των χρωμάτων, του 

γαλάζιου, που εν είδει κλείστρου αναβοσβήνει την όραση και μπερδεύει 
τον νου με διλήμματα. Η ευθύνη και η απώλεια -ζεύγος λόγου- και η 
αδράνεια με την ανευθυνότητα ζευγάρι του παραλόγου.

Στρόβιλος εαρινός παθών, θυσιών, εσωτερικής αναμέτρησης και 
σπουδαίων αποτελεσμάτων.

Η αιτία που ξέσπασε η Επανάσταση πριν δύο αιώνες με φλόγα και 
πάθος μεγάλο προέρχεται από τον ανεμοστρόβιλο των αντιθέτων και 
την τελική κατάληξη στο ανθρώπινο κοινό καλό.

Το ίδιο και η άγια Έξοδος στο Μεσολόγγι. Με γνώση και λόγο. 
Παράδοση στο απέθαντο του ανθρώπου ρηγματώδες στήθος. Εκεί που 
ακόμη και ο χάρος προτιμά να ταξιδεύει κρατώντας λαούτο ή λύρα ή 
μια φλογέρα.

Παρατηρώντας σημερινούς παρόμοιους ανθρώπους, αυτούς που 
κατοικοεδρεύουν στα περάσματα κι ας νομίζεις ότι είναι ψεύτικοι και 
άλογοι, ιδιοτελείς και μικρόψυχοι , είναι που το νομίζεις επειδή, όταν 
συναντάς έναν από αυτούς, τότε κάνεις ότι δεν τον βλέπεις

Αν τον δεις και τον συναντήσεις ξέρεις ότι πρέπει να σκαρφαλώσεις 
στην δική σου ευθύνη.

Δύσκολο. Αλλά μόνο έτσι τον ρυθμό του κόσμου αναποδογυρίζεις 
στρέφοντας τον στα δίκια.
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Δ 
εν υπήρξα θιασώτης του 
Γιου του Σαούλ (2015), 
της πρώτης πολυθαυμα-
ζόμενης και πολυβρα-

βευμένης ταινίας του Λάζλο Νέ-
μες, όχι γιατί δεν είδα το προφα-
νές μεγάλο ταλέντο του, αλλά για-
τί πιστεύω ότι ο κυνισμός παραμέ-
νει άκαρπος και αδυνατεί να πα-
ραγάγει μεγάλα έργα. Στη δεύτερη 
ταινία του ο Ούγγρος Νέμες προ-
γραμματικά επιχειρεί ένα «μεγά-
λο» έργο και... όπως είναι απολύ-
τως συνακόλουθο, αποτυγχάνει. 
Στη δεύτερη αυτή ταινία του επα-
νέρχεται με κατατονική ματιά: Ο 
κόσμος είναι μια αιμάτινη κόλα-
ση υποκρισίας, κλοπής, ψεύδους, 
βίας και φόνου· εργαστήρι πολέ-
μου το δίχως άλλο. Δεν είναι; Προ-
φανώς είναι. Η μόνη απόδραση εί-
ναι η απόφαση του ανθρώπου να 
αντισταθεί, να ξεφύγει, να βρει τις 
απαντήσεις. Αυτό που διασώζει –
εδώ περισσότερο από τον Σαούλ– 
την ηρωίδα είναι η ενεργητική 
στροφή της κατά του βιασμού και 
του φόνου στο τέλος, που μεταβάλ-
λεται (ίσως) σε εγκαρτέρηση στα 
χαρακώματα του πολέμου.

Ναι, είμαστε και πάλι σε μια 
(προ)πολεμική εποχή, αυτήν τη 
φορά στις παραμονές του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτοκρα-
τορική Βουδαπέστη, 1913. Η Ίρις 
Λάιτερ επιστρέφει από την Τερ-
γέστη στο καπελάδικο της οικογέ-

νειάς της, το φημισμένο Πιλοποι-
είο Λάιτερ, που εν τω μεταξύ, μετά 
τον θάνατο των γονιών της, ανήκει 
στον Όσκαρ Μπριλ. Δεν ξέρου-
με ακριβώς τι είδους καταστροφή 
(οικονομική, θάνατος, πυρκαγιά;) 
αφαίρεσε το κατάστημα από την 
ιδιοκτησία της οικογένειας. Σε όλη 
την ταινία πλανάται μια διάθεση 
αντεκδίκησης, τόσο από την Ίρι-
δα, όσο και από τον χαμένο αδερ-
φό της, Κόλμαν. Η Ίρις, μεγαλω-
μένη σε ορφανοτροφείο, νήπιο 
όταν χάθηκαν οι γονείς της, αγνο-
εί την ύπαρξη του αδερφού της ως 
τη στιγμή που έρχεται να πιάσει 
δουλειά στο πιλοποιείο ως σχεδι-
άστρια και τεχνίτρια καπέλων. Το 
γιατί επιστρέφει στο κατάστημα 
των γονιών της δεν είναι φανερό. 
Το κατατονικό και ανέκφραστο, σ’ 
όλη την ταινία, βλέμμα της, μπο-
ρεί να ερμηνευτεί ως θρηνητική 
επιστροφή, ως πρόθεση αντεκδί-
κησης, ως μάσκα βαθιάς παραίτη-
σης ίσως. Στα 147 λεπτά της ταινί-
ας μόλις λίγα πράγματα ακόμη μα-
θαίνουμε γι’ αυτήν.

Με την κάμερα καρφωμένη 
πάνω της, η ταινία, μαζί και η ηρω-
ίδα, αναζητά τα ίχνη του χαμένου 
της αδερφού, ο οποίος αποκαλύ-
πτεται ως αρχηγός μιας μηδενιστι-
κής σέχτας που λεηλατεί και σκο-
τώνει (Αυστριακούς) ευγενείς. Η 
Αυστροουγγαρία είναι στις παρα-
μονές της διάλυσής της, έναν αι-

ώνα μετά τη φωτιά στα δυναστικά 
θεμέλιά της, που άναψε η παγκό-
σμια κραυγή ελευθερίας που ξε-
σήκωσε η όντως Μεγάλη Ελληνι-
κή Επανάσταση –μέρες πούναι. Η 
ταινία τελειώνει στα χαρακώματα 
του Μεγάλου Πολέμου, εκεί που 
οδηγεί αναπόφευκτα η υπόκωφη 
οργή που πλανάται σε κάθε πλάνο. 
Πίσω από τους εκλεπτυσμένους 
πίλους της αριστοκρατίας τροχί-
ζονται τα μαχαίρια που θα βυθί-
σουν στο αίμα την Αυτοκρατορία 
του Φραγκίσκου Ιωσήφ. Πίσω 
απ’ τις βιτρίνες του πολιτισμού, σε 
σκοτεινούς διαδρόμους, σε ρυπα-
ρά σοκάκια κι απόμερες ερημιές 
βυσσοδομεί ένας κόσμος πρωτό-
γονων ενστίκτων. Για να είμαι δί-
καιος, η ταινία καταφέρνει να δώ-
σει αυτό το ζοφερό κλίμα, το οποίο 
–φευ– ζώνει και στις μέρες μας τη 

νέα Παγκόσμια Αυτοκρατορία. Εί-
ναι το αναπόφευκτο κύλισμα της 
Ιστορίας αυτή η ατέλειωτη Μέρα 
της Κρίσεως, «έως η αυτή των αν-
θρώπων φύσις ει». Ο άνθρωπος 
όμως δεν είναι παιδί της φύσε-
ως μονάχα, είναι και κληρονόμος 
ελευθερίας. Αυτή είναι η τραγικό-
τητά του. Αυτή είναι και η λύτρω-
σή του. Ίσως, τώρα που το ξανα-
σκέφτομαι, αυτή η παγωμένη έκ-
φραση της θλίψης στο πρόσωπο 
της ηρωίδας να είναι ένα τραγικό 
προσωπείο που έρχεται –πιθανόν 
ανεπίγνωστα– να σαβανώσει τον 
ρεαλισμό του κινηματογράφου.

Η ταινία, που προβλήθηκε και 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, κέρ-
δισε το βραβείο της Διεθνούς Ένω-
σης Κριτικών στη Βενετία. Η σκη-
νοθετική μαεστρία του Λάζλο Νέ-
μες είναι αδιαμφισβήτητη, αν και 

εδώ έχει χάσει το μέτρο. Η Γιού-
λι Γιάκαμπ υποδύεται την Ίριδα 
Λέιτερ, κινηματογραφημένη πά-
ντα σχεδόν από πίσω ή στα τρία 
τέταρτα του προσώπου της, ανέκ-
φραστη, με μικρές αδιόρατες συ-
σπάσεις προς την οργή, τον φόβο 
ή κάποτε την αρχή ενός γέλιου. Το 
ονειρικό μεγαλείο του σινεμά ή 
αλλιώς η διαρκής παράσυρση του 
βλέμματος από την ηρωίδα σε όσα 
εκείνη βλέπει κάνει την ταινία συ-
ναρπαστική – το ίδιο και την ερμη-
νεία της επίπεδης και αδιατάρακτα 
ανέκφραστης σε αισθήματα ηρωί-
δα της. Ο Βλαντ Ιβάνοφ υποδύεται 
τον ατσαλάκωτο Όσκαρ Μπριλ και 
η Έβελιν Ντόμπος την αστραφτερή 
Ζέλμα, σε αυτό το μελόδραμα επο-
χής που τόσο θυμίζει την ήκιστα 
μελοδραματική εποχή μας.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Δύση ηλίου

Γ 
αλλικό γουέστερν; Και όμως υπάρ-
χει. Η νέα αγγλόφωνη και αμερικά-
νικη ταινία του Ζακ Οντιάρ ακολου-
θεί κατά πόδας τους κώδικες του 

είδους. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Λού-
κι Λουκ είναι Γάλλος ήρωας γουέστερν κό-
μικς. Αστείοι οπωσδήποτε και λαλίστατοι, 
γκαφατζήδες, αλλά και καταφερτζήδες, οι 
αδελφοί Σίστερς περιπλανώνται στην Άγρια 
Δύση και φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, τον 
απώτατο μέγα Ωκεανό. Εδώ κάπου οι κώδι-
κες αρχίζουν να σπάνε.

Ο Ιλάι κι ο Τσάρλι Σίστερς, λοιπόν, είναι 
περιπλανώμενοι πιστολέρος ή τυχοδιώκτες 
–όπως το δει κανείς–, που για λογαριασμό 
του Αρχηγού καθαρίζουν υποθέσεις. Σε μία 
από αυτές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη 
δουλειά που έχει αναλάβει ένας κυνηγός 
κεφαλών, ο Τζον Μόρις, ο οποίος δεν βά-
φει τα χέρια του με αίμα. Καταδιωκώμενος 
είναι ο Χέρμαν Κέρμιτ Γουόρμ, ένας χρυσο-

θήρας στην Καλιφόρνια, που έχει ξεγελά-
σει τον Αρχηγό. Ή ο Αρχηγός είναι κείνος 
που πάει να φάει τη θαυματουργή εφεύ-
ρεση του Γουόρμ; Ή μήπως όλοι πάνε να 
ξεγελάσουν όλους. Ναι, ακριβώς, είμαστε 
στην Άγρια Δύση, μια γαλλική Άγρια Δύση, 
με ήρωες που κουβαλούν ψυχικά τραύμα-
τα και στο τέλος γυρίζουν... άσε, ας μην πω 
το τέλος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το είδος του 
γουέστερν έχει πολύ ζουμί, ακόμα και για 
τους Ευρωπαίους. Μέχρι και ο Ταρκόφσκι 
ονειρευόταν κάποτε να κάνει ένα σενάριο 
για γουέστερν και να συνεργαστεί με τον 
Σέρτζιο Λεόνε! Άλλωστε όλη η υφήλιος ζει 
με το αμερικάνικο όνειρο – δείτε τι έγινε 
σε μας με το Όσκαρ του Λάνθιμου. Όλος ο 
κόσμος, εδώ που τα λέμε, έχει γίνει Άγρια 
Δύση. Ένας πλανήτης που τον διατρέχουν 
στίφη από πλάνητες χρυσοθήρες. Ένας 
άγριος φουτουρισμός κατάκτησης πλούτου 

με πιστολίδι. Ο Ιλάι, ο πρεσβύτερος, και ο 
Τσάρλι, ο νεώτερος αδερφός όμως, έχουν 
την ιδιαιτερότητά τους, όπως και ο Μόρις 
με τον Γουόρμ, που θέλουν το χρυσάφι για 
να χρηματοδοτήσουν μια αταξική ουτοπία, 
κάπου στο Όρεγκον. Αλλά, τα πιστόλια δυ-
στυχώς σκοτώνουν αδιακρίτως.

Ο Οντιάρ, με ένα επιτελείο Γάλλων συ-
νεργατών του, δίνει μια περιπέτεια με 
όλους τους όρους του είδους, με αρκετό 
χιούμορ και γλυκόπικρη αίσθηση στο τέλος. 
Το σενάριο το συνυπογράφει με τον Τομά 
Μπιντεγκέν, που διασκευάζει μια ιστορία 
του Καναδού Πάτρικ ντε Βιτ. Η φωτογραφία 
είναι του Μπενουά Ντεμπί, το μοντάζ της 
Ζιλιέτ Γουέλφινγκ και η μουσική του Αλε-
ξάντρ Ντεσπλά. Στην οθόνη βέβαια εμφανί-
ζονται τα καθαυτό Αμερικανάκια: ο αξιαγά-
πητος Τζον Σ. Ράιλι είναι ο Ιλάι, ο σοβαρός 
αδερφός, με την πάντοτε φιλοσοφική διά-
θεση· ο Χοακίν Φίνιξ, εδώ σε έναν αντιρό-

λο, είναι ο οξύθυμος και αψύς Τσάρλι, πολύ 
καλοί και οι δυο τους, έχουν δέσει σε ένα 
σπαρταριστό δίδυμο. Δίπλα τους ο Τζέικ 
Τζίλενχαλ είναι ο στοχαστικός Τζον Μόρις, 
που κρατά ημερολόγιο με αναφορές στον 
Θόρω και ο Ριζ Άχμεντ είναι ο ονειροπόλος 
επιστήμονας και εφευρέτης Γουόρμ, ένας 
μεταμοντέρνος «νέγρος» Ανατολίτης. Η ται-
νία καταφέρνει με τις συνεχόμενες ανατρο-
πές της να κρατήσει τον θεατή μέχρι την 
απρόσμενη για γουέστερν επιστροφή του 
τέλους της – αν και όχι τόσο απρόσμενη, αν 
σκεφτούμε τον κλασικό Τζον Φορντ και τον 
μελαγχολικό πατριωτισμό του, στην Αιχμά-
λωτο της ερήμου (1956), φερ’ ειπείν. Όλοι 
οι πλάνητες μιαν επιστροφή στο σπίτι ονει-
ρεύονται, από τον Οδυσσέα ως τα σήμερα. 
Μην κοιτάτε τι λένε οι ιδιοτελείς προπαγαν-
διστές-χρυσοθήρες της νομαδοποίησης του 
ανθρώπινου είδους. Ο άνθρωπος είναι που-
λί, μα είναι και δέντρο.

Οι αδελφοί Σίστερς
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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!

Άρδην
Κυκλοφορεί 

το νέο τεύχος

ΑφΙΕρωΜΑ:

Ο ελληνισμός της 
Βορείου Ηπείρου

 ΜΑΚΕδοΝΙΚο:
τίποτα δεν τελείωσε, όλα 

τώρα αρχίζουν

 γρΗγορΙοσ Ε΄:
Η εκτέλεσή του και η 

εξέλιξη της Επανάστασης

Πειραιάς

28/03/2019 |  Παρουσίαση

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019  στις 
7.30 μ.μ. η ενορία εν δράσει σε συνερ-
γασία με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων 
Πειραιώς και το Κίνημα «ΑΡΔΗΝ» 
Πειραιά, παρουσιάζουν  το βιβλίο του Γ. 
Καραμπελιά: «1821, Η παλιγγενεσία» 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Σεβ. Μη-
τροπολίτης Πειραιώς κ. Σερα-
φείμ., Αρχοντία Παπαδοπούλου, 
Φιλόλογος, ιστορικός, πρ. δ/ντρια Δ.Ε. 
Πειραιά., Εμμανουήλ Εγγλέζος-Δε-
ληγιαννάκης, δικηγόρος,  Ο συγγρα-
φέας Γεώργιος Καραμπελιάς. Εισαγω-
γή – χαιρετισμός από τον Παναγιώτη 
Χαρατζόπουλο, φυσικό, Msc, MEd, 
πρόεδρο του Συνδέσμου Επιστημό-
νων Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 
41, Πειραιάς.

Προσεχείς εκδηλώσεις

Κέρκυρα

21/03/2019 |  Ομιλία

Η Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών 
και Διαποντίων Νήσων και η Ένωση 
Χριστιανών Επιστημόνων διοργανώ-
νουν ομιλία με θέμα «1204- 1821: Εκ-
κλησία και Γένος εν Αιχμαλωσία», την 
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 
7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέ-
ντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Ακα-
δημίας 2). Ομιλητής θα είναι ο Γιώρ-
γος Καραμπελιάς, το ομότιτλο βιβλίο 
του οποίου θα παρουσιάσουν ο π. Θε-
μιστοκλής Μουρτζανός και ο οικο-
νομολόγος και συγγραφέας κ. Γιώρ-
γης Μαυρομιχάλης. Της ομιλίας θα 
ακολουθήσει διάλογος. Χαιρετισμό θα 
απευθύνει ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος. Η 
είσοδος είναι για όλους ελεύθερη.

Αθήνα

19/03/2019 |  Εκδήλωση ΙΝΕΠΑ

Το ΙΝΕΠΑ διοργανώνει την Τρίτη 19 
Μαρτίου 2019 στις 19.30 εκδήλωση 
ομιλία του οικονομολόγου – μέλους 
του ΔΣ του ΙΝΕΠΑ, Κώστα Μελά με 
θέμα: «Ελληνική Οικονομία, το πα-
ραγωγικό τοπίο δέκα χρόνια μετά την 
κρίση», στον χώρο πολιτικής και πολι-
τισμού Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώ-
ντος 4, Σύνταγμα.

Αθήνα

22/03/2019 |  Ιανός

Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συνο-
μιλήσει την Παρασκευή 22 Μαρτίου 
2019, με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο 
του Εκκλησία και γένος εν αιχμαλω-
σία, με τον πολιτικό επιστήμονα Κων-
σταντίνο Χολέβα, με θέμα: «Η Ορθο-
δοξία, ο Διαφωτισμός και η Επανάστα-
ση του 1821». Στο καφέ του Ιανού, Στα-
δίου 24, Αθήνα, ώρα 20:30.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 19:30, Κιν/θέατρο Αλέξανδρος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Ελλάδα σε ελεύθερη πτώση: Εθνομηδενισμός, 
κομματοκρατία, διχασμός

Η δημοτική παράταξη Μένουμε Θεσσαλονίκη – Ούτε Φυγή, Ούτε Υποταγή, δι-
οργανώνει εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Αλέξανδρος (Εθνικής Αμύνης 1)  
την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, ώρα 19.30 με θέμα: Η Ελλάδα σε ελεύθερη 
πτώση: Εθνομηδενισμός, κομματοκρατία, διχασμός.  Θα μιλήσουν οι:

Κώστας Καραΐσκος (υποψήφιος δήμαρχος Κομοτηνής),
Γιώργος Καραμπελιάς (υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας),

Σάββας Καλεντερίδης (εκδότης – συγγραφέας),
Παντελής Σαββίδης (δημοσιογράφος),

Γιώργος Ρακκάς (υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης).

http://enalekdoseis.gr/?product=1821-%CE%B7-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://enalekdoseis.gr/?product=%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BD
http://enalekdoseis.gr/?product=%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BD

