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Α 

ναρωτιούνται συχνά πολ-
λοί. Πώς άραγε γίνεται 
ενώ η πλειοψηφία των 
Ελλήνων είναι ενάντια 
στη Συμφωνία των Πρε-

σπών, αυτή να επιβάλλεται; 
Πώς γίνεται, ενώ η πλειοψηφία των 
πολιτών θεωρεί πως  το δημογραφικό 
είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της 
χώρας, η πληθυσμιακή συρρίκνωση να 
συνεχίζεται;
Πώς γίνεται, ενώ όλοι αναγνωρίζουμε 
πως η μεγαλύτερη αιμορραγία της χώ-
ρας  που την απειλεί με στειρότητα και 
θάνατο, είναι η φυγή των νέων, αυτή 
να συνεχίζεται;
Πώς γίνεται, ενώ  η συντριπτική πλει-
οψηφία των Ελλήνων θεωρεί ότι το 
έθνος μας έχει μια ιστορία που ξεπερ-
νάει τα τρεις χιλιάδες χρόνια, τα πανε-
πιστήμιά μας να διδάσκουν πως είμα-
στε χτεσινοί, διακοσίων χρόνων μωρά 

και γι’ αυτό είναι καιρός να εγκαταλεί-
ψουμε ως έθνος τον μάταιο ετούτον 
κόσμο;
Πώς γίνεται, ενώ θεωρούμε τους πο-
λιτικούς αναξιόπιστους και ψεύτες, να 
τρέχουμε από πίσω τους;
Πώς γίνεται, ενώ διακηρύσσουμε πως  
«ο καλύτερος από τους δημοσιογρά-
φουςέχει σκοτώσει τη μάνα του», να 
τους ακολουθούμε και να μας σέρνουν 
από τη μύτη μέσα από άθλια κανάλια 
και φυλλάδες;
Πώς γίνεται, ενώ γνωρίζουμε όλοι πως 
ο Τσίπρας και η παρέα του είναι απατε-
ώνες, το ένα τρίτο σχεδόν τον Ελλήνων 
να είναι έτοιμο να τον ξαναψηφίσει; 
Πώς γίνεται, ενώ σχίζουμε τα ρούχα 
μας για την αναγνώριση της  γενοκτο-
νίας των Ποντίων, να ψηφίζουμε τον 
εθνομηδενιστή κ. Καιρίδη;
Πώς γίνεται, ενώ όλους μάς κατέστρε-
ψε λιγότερο ή περισσότερο ο σαλταδό-

ρος Βαρουφάκης,  να θέλουμε να τον 
ξαναφέρουμε στη Βουλή, αυτόν και 
τον τηλεπωλητή των επιστολών του Ιη-
σού Χριστού;
Πώς γίνεται τον πατριωτικό ή τον αντι-
μνημονιακό χώρο να τον λυμαίνονται 
οι ναζί και, στην καλύτερη περίπτωση, 
απατεώνες, υποκείμενα και πειραγμέ-
νοι; 
Πώς γίνεται...; 
Ε, λοιπόν, γίνεται!
Γιατί, ΕΣΥ, που σχίζεις τα ρούχα σου και 
απορείς,  «υποκριτή αναγνώστη», ΕΣΥ 
είσαι που σπρώχνεις τα παιδιά  σου να 
φύγουν στην Ευρώπη ή στο Ντουμπάι 
, γιατί «εδώ δεν έχουν μέλλον», ΕΣΥ εί-
σαι που κάνεις τεμενάδες στους εθνο-
μηδενιστές καθηγητάδες  που τα στρα-
βώνουν, ΕΣΥ είσαι που καταπίνεις αμά-
σητα τα τουρκικά σήριαλ στις τηλεορά-
σεις που καταγγέλλουν τον «τουρκικό 
επεκτατισμό», ΕΣΥ είσαι που δεν ανοί-

γεις τα στραβά σου να διαβάσεις κανέ-
να βιβλίο και ξεκατινιάζεσαι καθημε-
ρινά στο Facebook, ΕΣΥ είσαι που ψη-
φίζεις τον Βαρουφάκη, τον Βελόπου-
λο ή ακόμα και τον Σώρα, ΕΣΥ είσαι, 
που κατά βάθος αδιαφορείς για το ξε-
πούλημα της Κύπρου, ΕΣΥ είσαι, έτοι-
μος να φιλήσεις κατουρημένες ποδιές 
για πάρεις κάποιο επιδοματάκι, ΕΣΥ... 
«Κ***έλληνα»...
«Υποκριτή αναγνώστη, όμοιέ μου 
αδελφέ μου», αν θέλεις «να ξαναγίνεις 
Έλληνας», καιρός είναι να ακούσεις τον 
Μιχάλη Κατσαρό: 
 «Τὸ ζήτημα πιὰ ἔχει τεθεῖ:
Ἢ θὰ ἐξακολουθοῦμε νὰ γονατίζουμε
ὅπως αὐτὸς ὁ δραπέτης
ἢ θὰ σηκώσουμε ἄλλον πύργο ἀτίθασο
ἀπέναντί τους.»

* Διονύσης Σαββόπουλος, 
«Μαύρη Θάλασσα».

Γιώργος Καραμπελιάς, Απαλλαγή                                                  σελ. 3
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Εντυπώσεις από τη μη 
«Λίμνη των Κύκνων» 
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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

Από πότε η «πορεία υπερηφάνειας» θεωρείται από κάποιους ως βήμα για 
να διασπείρουν μια ρατσιστική ρητορική μίσους; Έτσι μόνο 
μπορούν να χαρακτηριστούν τα συνθήματα «Ελλάδα σκάσε!», 
«στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο κι η πατρίς, να πεθάνει η 
Ελλάδα για να ζήσουμε εμείς». Κι αν αυτοί που τα εκφράζουν 
δηλώνουν «αντιφασίστες», αυτό θολώνει μόνο τα νερά της 
δικής τους ξενοφοβίας, καθώς αντιμετωπίζουν κάθε τι ανόμοιο 

με αυτούς ως οντολογικά εχθρικό, που πρέπει να εξολοθρευθεί. Ίδια λοιπόν, η 
κινητήρια αντίληψή τους με τους ναζί τους οποίους υποτίθεται ότι τόσο έντονα 
απεχθάνονται.

Ποιον, όμως, στ’ αλήθεια στοχοποιούν τα συνθήματα αυτά; Όχι μόνον όσους 
έχουν αισθήματα πατριωτικά, ή τα μέλη μιας οποιασδήποτε οικογένειας (στους 
οποίους αξίζουν, σύμφωνα με ένα άλλο προσφιλές σύνθημα, «σφαλιάρες και 
κλωτσιές»). Αλλά, τον άνθρωπο γενικά. Την ίδια του την ύπαρξη έτσι όπως 
πραγματοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια: Γιατί η οικογένεια είναι το πρώτο 
συλλογικό κύτταρο που ο άνθρωπος εκδηλώνεται αγαπητικά, δηλαδή μαθαίνει 
να λαμβάνει αρχικά, κι ύστερα να εκπέμπει, την αγάπη. Και πατρίδα είναι η 
ψυχική εκείνη γεωγραφία, που μεταβάλλει τον άνθρωπο και τις κοινωνίες του, 
από εφήμερο ον σε τυχαία συνύπαρξη, σε μια κοινότητα ικανή να διεκδικήσει την 
ίδια της τη μοίρα.

Η αμφισβήτηση όλων αυτών εκπορεύεται από το ίδιο το Σύστημα. Tο μοντέλο 
οικονομίας και κατανάλωσης, που ζητάει σήμερα από τον άνθρωπο να αλλάξει 
έναν τρόπο ύπαρξης που ακολουθεί από την αυγή της παρουσίας του σε 
αυτόν τον πλανήτη, να γίνει ένας μετάνθρωπος δίχως συλλογικές ταυτότητες, 
ιστορική μνήμη, φύλο, γι’ αυτό εύπλαστος, απόλυτα χειραγωγούμενος από τους 
μηχανισμούς του μάρκετινγκ και της κατασκευής επίπλαστων καταναλωτικών 
αναγκών. Γι’ αυτό και τα σκήπτρα αυτής της περίεργης θρησκείας του «νέου 
ανθρώπου» τα κρατούν οι πολυεθνικές και ο αυτοκράτορας των ΜΚΟ Τζορτζ 
Σόρος.

Για εμάς, που δεν πιστεύουμε ότι έχει μέσα στον 21ο αιώνα νόημα να δηλώνει 
κανείς «προοδευτικός» ή «συντηρητικός», αλλά να αγωνίζεται ώστε να βρει 
η κοινωνία μας το χαμένο της πνευματικό μέτρο και κέντρο, η έκφραση της 
σεξουαλικότητας είναι ζήτημα προσωπικής ελευθερίας. Το να χρησιμοποιείται 
όμως ως άλλοθι για μια σταυροφορία «επίθεσης στα πρότυπα ανδρών και 
γυναικών» και, άρα, μετάλλαξης του ανθρώπου, είναι κάτι το αποτροπιαστικό. 
Γιατί πρώτα απ’ όλα διασύρει την ίδια, ενώ αποπειράται να καπελώσει κάθε 
άνθρωπο που ασκεί την προσωπική του ελευθερία, ακόμα και πολλούς 
ομοφυλόφιλους συμπολίτες μας, βάζοντας στο στόμα τους μια πολιτική ατζέντα 
την οποία δεν έχουν συνομολογήσει ποτέ.

«Μένουμε Θεσσαλονίκη»

το επόμενο φύλλο της ΡηΞησ θα 
κυκλοφορήσει το σάββατο 7 σεπτεμβρίου 2019

Στο παρά πέντε

!

Πολύχρωμος ολοκληρωτισμόςΟ Δαλάι Λάμα, ο Πάπας, 
ο Βαρθολομαίος 

και το μεταναστευτικό

H στιγμή είναι αμήχανη. Παρακολουθού-
με έναν θρησκευτικό ηγέτη από την... άλλη 

άκρη του πλανήτη, να παρεμβαίνει για το μέλ-
λον της Ευρώπης και να λέει αυτά που θα έπρε-
πε να λέει ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμε-
νικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σε συνέντευ-
ξη που έδωσε στο BBC για την Ευρώπη, το μετα-
ναστευτικό ζήτημα και την άνοδο της άκρας δεξι-
άς, δήλωσε ότι μόνο ένα ποσοστό των μεταναστών 
που καταφθάνουν στη Γηραιά Ήπειρο θα πρέπει 
να μένουν  και οι υπόλοιποι θα πρέπει να επιστρέ-
φουν στις πατρίδες τους, αν και θα πρέπει να εκ-
παιδεύονται σε δεξιότητες με σκοπό την αναβάθ-
μιση της αγοράς εργασίας των χωρών αφετηρίας. 
Αν δεν συμβεί αυτό, συνέχισε, η Ευρώπη κινδυ-
νεύει να γίνει σε μερικές δεκαετίες μουσουλμανι-
κή ή αφρικανική. Φυσικά, οι δηλώσεις του προ-
κάλεσαν σάλο, ενώ δεν ήταν και λίγοι που εξαιτί-
ας του τον κατήγγειλαν ως «φασίστα» --έναν θρη-
σκευτικό ηγέτη που αυτήν τη στιγμή ζει ως πολι-
τικός πρόσφυγας στην Ινδία. Οι προειδοποιήσεις 
του Δαλάι Λάμα, ωστόσο, επαληθεύονται με μια 
απλή προβολή των μεταναστευτικών και δημο-
γραφικών δεδομένων στις επερχόμενες δεκαετίες. 

Α ξιοσημείωτη η στάση του πνευματικού ηγέ-
τη του βουδισμού, ιδίως αν την αντιπαραβάλ-

λουμε με εκείνη των κεφαλών της καθολικής και 
της ορθόδοξης Εκκλησίας, που πλειοδοτούν στη 
«ρητορική της συμπόνοιας και της ενοχικότητας», 
καλώντας την Ευρώπη να διευκολύνει τις μετανα-
στευτικές ροές προς αυτήν, ανοίγοντας τα σύνορα 
και επιταχύνοντας τις διαδικασίες ανθρωπιστικής 
υποστήριξης & υποδοχής τους. Πως αιτιολογούν 
τη στάση τους; Η Ευρώπη, υποστηρίζουν, έχει 
«ιστορικές ευθύνες» για την πρόκληση των δει-
νών του υπόλοιπου κόσμου και έχει καθήκον να 
επιδείξει τη μεταμέλειά της με την αποδοχή των 
προσφύγων και των μεταναστών. 

Γ ιατί ο πνευματικός ηγέτης της Ανατολής βλέ-
πει αυτά που δεν βλέπουν οι αντίστοιχοι της 

Δύσης; Εκείνος, που προέρχεται από την Ανα-
τολή, δεν έχει βυθιστεί στην αυτοαμφισβήτηση 
όπως οι ομόλογοί του, που δεν φαίνεται ν' αντέ-
χουν το «φορτίο του λευκού ανθρώπου», τις ενο-
χές του πρώην αποικιοκράτη. Κι άντε, ο Πάπας, το 
καταλαβαίνουμε. Ο Πατριάρχης όμως, που βρί-
σκεται σε ομηρία, από μια δύναμη καταπιεστική 
και επεκτατική, και εκφράζει έναν πολιτιστικό κό-
σμο που όχι μόνον δεν συμμετείχε, αλλά έπεσε ο 
ίδιος θύμα της δυτικής αποικιοκρατίας;  

Γ.Ρ.
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Οι  εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 
θα μείνουν στην ιστορία ως η 
ιστορική στιγμή κατά την οποία 
ο νεότερος ελληνισμός θα αφή-
σει οριστικά πίσω του τη μετα-
πολίτευση μαζί με την εμφυλιο-
πολεμική ιδεολογία και τις πολι-
τικές που την αναπαράγουν. 

Ο 
ι Έλληνες, έχο-
ντας καταβάλει 
ένα βαρύτατο τί-
μημα κατά την τε-
λευταία περίο-

δο, έχοντας απωλέσει κάθε υπό-
λειμμα οικονομικής ανεξαρτησί-
ας, απειλούμενοι πλέον και στην 
εδαφική τους υπόσταση και την 
ίδια την ιστορική τους επιβίωση 
ως έθνος, είναι υποχρεωμένοι να 
αρχίσουν μια μακρά πορεία αυ-
τοσυνειδησίας χωρίς προηγού-
μενο. Διότι, πλέον, δεν υπάρ-
χουν ούτε χωράνε ψέματα. Είτε 
θα σκοτώσουν τον «νεοέλληνα» 
που έχουν μέσα τους για να γί-
νουν ξανά αυτό που ήταν κάπο-
τε, Έλληνες, είτε ο νεοέλληνας, 
ως ο απόλυτος ραγιάς, θα εξο-
ντώσει οριστικά και αμετάκλητα 
τον Έλληνα που επιβίωνε σε κά-
ποια γωνιά της ύπαρξής μας. 

Δέκα ολόκληρα χρόνια κράτη-
σε η πορεία της απαξίωσης. Αρχί-
ζοντας από την άνοιξη του 2009. 
Και χρειάστηκε μια κυριολεκτική 
πορεία στην Κόλαση, με αναρίθ-
μητα θύματα, για να κλείσει η τε-
λευταία και καταστροφική περίο-
δος της μεταπολίτευσης και της 
μετεμφυλιακής Ελλάδας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι 
Έλληνες τρεφόντουσαν σχεδόν 
αποκλειστικά με ψέματα. Εξάλ-
λου, αποκορύφωμα του ψεύ-
δους υπήρξε ο Τσίπρας και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το ψεύδος ως διακυβέρνη-
ση. Ψεύδος ως Αριστερά, ψεύ-
δος ως Έλληνες, άνθρωποι που 
μισούν το έθνος τους και επιθυ-
μούν την κατεδάφισή του. «Να 
πεθάνουν οι Έλληνες, να ζήσου-
με εμείς», λέει το σύνθημα των 
παιδιών τους στα Εξάρχεια, και 

το εννοούν. Και όμως, έπρεπε να 
φτάσουμε στο τελευταίο σκαλί 
του ευτελισμού για να αρχίσου-
με να τον κατανοούμε ως τέτοιο. 
«...Ο εξευτελισμός σου να γίνει 
τέλειος./ Πρέπει να δεις/πρέπει 
να γίνεις./ Αυτό που ήσουν κά-
ποτε θα γίνεις ξανά.» (Μ. Θεο-
δωράκης).

Μήπως και η «απάθεια» που 
συνοδεύει τις εκλογές θα μπο-
ρούσε να αναγνωσθεί ως μια βα-
θύτερη ενσυναίσθηση του τέ-
λους εποχής, ή μήπως ως μια 
αδυναμία αντίδρασης ενός ημι-
θανούς οργανισμού, ή, τέλος, ως 
ένα κράμα της πρώτης και της 
δεύτερης εκδοχής; Πάντως, πι-
στοί στην αισιοδοξία της βούλη-
σης, παρά την προφανή απαισιο-
δοξία του Λόγου, προτιμούμε την 
πρώτη ερμηνεία.  

Όπως όμως και αν έχουν τα 
πράγματα, η έλλειψη αρώματος 
εκλογών, η έλλειψη συγκεντρώ-
σεων, μανιφέστων και πλαστικών 
σημαιών, που να ανεμίζουν πάνω 
στα Ντάτσουν, υποδηλώνει δύο 
πράγματα ταυτόχρονα: Πρώτον, 
ότι οι Έλληνες των μεταμνημονι-
ακών χρόνων σοβάρεψαν επιτέ-
λους και δεν πιστεύουν πια στα 
ψέματα. Ταυτόχρονα, όμως, δεν 
νιώθουν και κανέναν ενθουσια-
σμό γι’ αυτό που έρχεται. Πηγαί-
νουν επιφυλακτικοί, ψαχουλευτά 
σχεδόν, πατώντας στα νύχια για 
να μη σπάσουν τ’ αυγά. Ας θυμη-
θούμε τα ασύγγνωστα «έξαλλα 

πλήθη» του 2015, από τις 25 Ια-
νουαρίου μέχρι τη μεγάλη απάτη 
του δημοψηφίσματος. Και αν θέ-
λουμε θετικότερες αναφορές ας 
πάμε πιο πίσω, στις καταγωγικές 
αφετηρίες της μεταπολίτευσης, 
στις 24 Ιουλίου του 1974 ή στις 
18 Οκτωβρίου του 1981.  

Σήμερα κλείνουν οι λογα-
ριασμοί των εμφυλιακών υπο-
λειμμάτων, της μεταπολίτευσης, 
αλλά και των μνημονιακών χρό-
νων ταυτόχρονα. Τι πιο σημαδια-
κό από την εξαφάνιση των ΑΝΕΛ, 
του Ποταμιού, της ΔΗΜΑΡ και 
της ΛΑΕ, αλλά και την ουσιαστική 
«γεννημάτειο» έκλειψη του ΠΑ-
ΣΟΚ, τη νεκρική ακαμψία του ΚΚΕ 
– παρά τις καθημερινές ενέσεις 
που τους κάνουν τα ΜΜΕ για να 
συντηρούν κάποια ψευδαίσθηση 
ζωής· τι πιο χαρακτηριστικό από 
τη ραγδαία συρρίκνωση της Χρυ-
σής Αυγής. Τέλος, και το σημαντι-
κότερο, οι λογαριασμοί κλείνουν 
με την έκλειψη όχι μόνο της πο-
λιτικής κυριαρχίας της ψευδώνυ-
μης Αριστεράς, αλλά προπαντός 
μιας ιδεολογικής ηγεμονίας που 
κράτησε πενήντα, αν όχι εβδομή-
ντα ολόκληρα χρόνια. 

Η εποχή είναι του «τέλους 
εποχής». Είναι η εποχή της 
απαλλαγής, αλλά όχι ακόμα της 
«αλλαγής». Και είναι χαρακτη-
ριστικό το προφίλ του εκπρόσω-
που αυτής της απαλλαγής, του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Τεχνοκρά-
της, συντηρητικός από ιδιοσυ-
γκρασία, μάλλον εργατικός και 
ιδεοληπτικός, αλλά χωρίς όρα-
μα, χωρίς φτερά, χωρίς φαντα-
σία, χωρίς έμπνευση. Κυριολε-
κτικά το όργανο μιας απαλλαγής. 
Εξ ου και το περιβόητο «Μητσο-
τάκ», που πρωθύστερα και «προ-
φητικά» –όπως μόνο καλλιτέχνες 
σαν τον Σαββόπουλο μπορούν 
να το κάνουν: «Τα χώματα και τα 

νερά να μαζέψει, το μητσοτάκ»– 
μοιάζει γραμμένο για το σήμερα 
και όχι για το μακρινό 1989. Κα-
θόλου τυχαίο, εξάλλου, ότι και 
η απάντηση στο εθνομηδενιστι-
κό ξεχείλωμα της ύστερης μετα-
πολίτευσης έρχεται από τα δεξιά, 
και μάλιστα από μια δεξιά φρό-
νιμη, τακτική, ευρωπαϊστική, χω-
ρίς εξάρσεις, πατριωτικές ή άλ-
λες, και χωρίς γωνίες.

Και επειδή το αίτημα της αυ-
θεντικής αλλαγής που χρειάζε-
ται η χώρα αποτελεί ακόμα μια 
μουσική του μέλλοντος και όχι 
του παρόντος, δεν μπορεί, ούτε 
μπορούσε, να υπάρξει σε αυτές 
τις εκλογές κάποια αξιοπρεπής, 
ή έστω υποφερτή, πρόταση, συν-
δεδεμένη με κάποιο όραμα αλ-
λαγής, έστω ασυναίσθητη, έστω 
ασύγγνωστη. Και οι τρεις μικρο-
εναλλακτικές που εμφανίστηκαν, 
πάνω από τη σκόνη των λοιπών 
μικροκομμάτων, δείχνουν ακό-
μα πόσο πίσω είναι το πολιτικό 
σύστημα από τα αιτήματα μιας 
τέτοιας αλλαγής. Ο Βελόπου-
λος εκπροσωπεί τη διαστροφή 
και τη γελοιοποίηση του πατρι-
ωτισμού, ο Βαρουφάκης αποτε-
λεί απροκάλυπτο όργανο και οπι-
σθοφυλακή της πασοκικής και 
συριζαϊκής παγκοσμιοποίησης, 
η δε Ζωή Κωνσταντοπούλου θέ-
λει να συνεχίσουμε από εκεί που 
μας άφησε ο Τσίπρας το καλοκαί-
ρι του 2015. 

Όσοι, λοιπόν, προσδοκούν 
και εργάζονται για τη μεγάλη αλ-
λαγή, δεν μπορούν να ψευτίσουν 
το όραμα και την προσδοκία μιας 
ανάστασης την οποία απαιτούν 
οι εποχές, ευτελίζοντάς τα με μι-
κρόψυχες «συνάφειες και συνα-
ναστροφές». 

Και όμως, είμαστε πεισμένοι 
πως αυτές οι εκλογές σηματοδο-
τούν την εξάντληση τριών ιστορι-

κών κύκλων, της μετεμφυλιακής 
αντιπαράθεσης Αριστεράς-Δεξι-
άς, της μεταπολιτευτικής επικρά-
τησης του παρασιτικού εκσυγ-
χρονισμού και, τέλος, της ψευ-
δεπίγραφης σύγκρουσης μνημο-
νιακών-αντιμνημονιακών, με την 
υβριδική, αλλά καθολική επικρά-
τηση των πρώτων. Και ναι μεν εί-
ναι αναγκαίες για να κλείσουν 
αυτούς τους τρεις ιστορικούς κύ-
κλους, αλλά δεν μπορούν να γεν-
νήσουν το νέο που χρειάζεται η 
Ελλάδα. Διότι, όπως θα ανακα-
λύψουν οι συμπατριώτες μας 
την αμέσως επόμενη περίοδο, η 
«κανονικότητα» για την οποία δι-
ψούν μετά από δέκα χρόνια "πο-
λέμου" είναι ανέφικτη χωρίς μια 
νέα μεγάλη Επανάσταση. Για-
τί έτσι που αφήσαμε τα πράγ-
ματα να εξελιχθούν και να σαπί-
σουν, δεν αρκούν οι σκούπες του 
Κυριάκου για να «μαζέψουν τα 
νερά», χρειάζεται να ανασκου-
μπωθούν οι ίδιοι για να σταμα-
τήσουν την πλημμύρα. Εκεί που 
έφτασαν ως «νεο(κ###)έλλη-
νες», η μόνη τους ελπίδα είναι 
να επαναστατήσουν και ξαναγί-
νουν «Έλληνες». Και αυτό είναι 
ταυτόχρονα προϋπόθεση και της 
όποιας κανονικότητας, δυστυχώς 
για τον Κυριάκο και τη δική του 
ιδεοληπτική κανονικότητα. 

Επομένως, όλα θα αρχίσουν 
μετά τις εκλογές, αφού θα έχου-
με θάψει οριστικά και αμετάκλη-
τα τη μεταπολίτευση. Στο μετα-
ξύ, και μέχρι να περάσουν, θα 
προσφύγουμε και πάλι στην ορί-
τζιναλ εκδοχή του «Καραγκιόζη» 
του Διονύση Σαββόπουλου: 

Βάλε στη σκιά σου 
τούτο το παιδί, 

που δεν έχει κόμμα 
να ψηφίσει, να ψηφίσει...

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

“ 
Αυτές οι εκλογές σηματοδοτούν την εξάντληση 

τριών ιστορικών κύκλων, της μετεμφυλιακής 

αντιπαράθεσης Αριστεράς-Δεξιάς, της 

μεταπολιτευτικής επικράτησης του παρασιτικού 

εκσυγχρονισμού και, τέλος, της ψευδεπίγραφης 

σύγκρουσης μνημονιακών-αντιμνημονιακών.

Απαλλαγή
Του Γιώργου Καραμπελιά Είσαι Έλληνας

Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά.
πρέπει να γίνεις, πρέπει να κλάψεις.
ο εξευτελισμός σου να γίνει τέλειος.

η εκπόρθηση να φτάσει ως τις ρίζες των βουνών.
 Είσαι Έλληνας.

...ο εξευτελισμός σου να γίνει τέλειος.
 πρέπει να δεις

πρέπει να γίνεις.
 Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά.

Μίκης Θεοδωράκης, Είσαι Έλληνας
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Η 

ουσία της ανα-
τροπής, όμως, εί-
ναι εξωκομματική. 
Αφορά στον ιδεολο-
γικό κόσμο της με-

σαίας τάξης, αυτής της πολύφερ-
νης νύφης των κομμάτων εξου-
σίας, που για πρώτη φορά μετα-
τοπίζεται έξω από τον αστερισμό 
της μεταπολίτευσης, προς τον φι-
λελευθερισμό. Μια εξέλιξη που 
φέρει τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ, κα-
θώς αποτελεί αμιγώς προϊόν του 
μείγματος μνημονιακής πολιτικής 
«ταξικής μεροληψίας» που εφάρ-
μοσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. 
Δηλαδή, φορολόγηση του «κε-
φαλαίου» (sic!), δηλαδή του κατά 
πλειοψηφία μικρομεσαίου ιδιωτι-
κού τομέα, ενίσχυση των ανώτε-
ρων τάξεων και των πολυεθνικών 
και μια ευνοϊκή πολιτική υπέρ 
του δημοσίου, καθώς και των λου-
μπενοποιημένων στρωμάτων της 
κρίσης, με σκοπό τη συγκρότη-
ση ενός συμπαγούς κομματικού 
στρατού. Αυτή η πολιτική ενίσχυ-
σε τη φυσιογνωμία ενός κράτους 
αυτοαναφορικού, άκρως αναπο-
τελεσματικού και κυρίως εχθρι-
κού απέναντι στα μεσοστρώματα, 
συμπιεστή των εισοδημάτων και 
της κοινωνικής τους θέσης. 

Το μείγμα της μνημονιακής 
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που ας μην 
ξεχνάμε ότι, ως προς αυτό, είχε την 
ευλογία του ΔΝΤ και των σκλη-
ρότερων απόψεων λιτότητας της 
ίδιας της Ευρώπης, καταφέρνει να 
«εξορθολογίσει» την ελληνική ιδι-
αιτερότητα, δηλαδή να συρρικνώ-
σει τις εκτεταμένες μικροϊδιοκτητι-
κές τάξεις για τις οποίες φώναζε ο 
ΟΟΣΑ ήδη από τα τέλη της δεκαε-
τίας του 1970. 

Το αίνιγμα της βίαιης προ-
σαρμογής της ελληνικής κοινωνί-
ας στην παγκοσμιοποίηση λύνε-
ται, το λύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και με αυ-
τόν τον τρόπο «τελειώνει» τη μετα-
πολίτευση, που παύει να αντιπρο-

σωπεύει μια «μικρομεσαία δημο-
κρατία». 

Το γεγονός αυτό προκαλεί με-
τακινήσεις αξιών και πολιτικών 
στάσεων. Κοινώς, έχει αλλάξει η 
άποψη της κοινωνικής πλειοψη-
φίας για το δημόσιο, τις ιδιωτικο-
ποιήσεις, την ελεύθερη αγορά. 
Μαζί με αυτές, έχει αλλάξει και 
για τα κοινωνικά και πολιτικά δι-
καιώματα. Η άρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
της ασφάλειας, απαντώντας  με 
αναλύσεις περί… αστυνομοκρα-
τίας και δικαιωματισμού στο ζο-
φερό τοπίο των μεγάλων ελληνι-
κών πόλεων, όπου μεγάλες τους 
επικράτειες έχουν μεταβληθεί σε 
χωματερή της παγκοσμιοποίησης 
και επωαστήρια του μηδενισμού 
και της βίας, ώθησε την κοινωνι-
κή πλειοψηφία έξω από το επιτρε-
πτικό πλαίσιο της μεταπολίτευσης. 
Το σχήμα είναι κλασικό: οι ελευ-
θερίες διολίσθησαν σε ασυδοσία 
και η υπερβολή της επιτρεπτικό-
τητας οδήγησε σ’ ένα μπάχαλο 
που εν τέλει ίσχυε ο νόμος της δύ-
ναμης και της ισχύος. Έτσι τώρα, 
η κοινωνία, τα πιο αδύναμά της 
κομμάτια μάλιστα, μετατοπίζονται 
από την ελευθεριακότητα στην δι-
εκδίκηση της οριοθέτησης. 

Αυτή είναι η κοινωνική και 

ιδεολογική σύνθεση του αιτήμα-
τος για «απαλλαγή» που εκφρά-
ζεται με την ψήφο στη Νέα Δημο-
κρατία. Δεν είναι πολιτική, με την 
έννοια της «στροφής προς τη δε-
ξιά», τέτοια που την καταγγέλλουν 
σε συγχορδία τα γκόλντεν μπόις 
του ΣΥΡΙΖΑ, οι αριστεριστές και η 
αντιεξουσιαστική πτέρυγα των…. 
ΜΚΟ. Η ΝΔ σήμερα ψηφίζεται 
και από τα ακροατήρια του Ποτα-
μιού, του ΠΑΣΟΚ, λιγότερο από 
τη λαϊκή δεξιά, που θεωρεί την 
ηγεσία της μεγαλύτερο εχθρό απ’ 
τον Τσίπρα. 

Εξάλλου, είναι και σόλοικο 
να βλέπει κανείς στη ΝΔ σήμε-
ρα μόνο τον Άδωνι και τον Βορί-
δη, που προσπαθούν να συγκρο-
τήσουν έναν εθνοφιλελευθερισμό 
α λα Μπόρις Τζόνσον, και να μην 
βλέπει τον καταφανέστατο «μα-
κρονισμό» του Μητσοτάκη. Υπάρ-
χει βέβαια και κάτι άλλο: Τα ση-
μερινά κριτήρια της ψήφου είναι 
πολύ περισσότερο ταξικά, με την 
έννοια ότι εκφράζουν καθαρότε-
ρα κοινές συνισταμένες κοινωνι-
κών συμφερόντων από τα συγκι-

νησιακά, αριστεροδεξιά κριτήρια 
της ύστερης μεταπολίτευσης, που 
μπορεί να ένωναν τον Κόκκαλη 
με κάποιον ψιλικατζή, που ο μπα-
μπάς ή ο παππούς του πολέμησε 
στον εμφύλιο με τον δημοκρατικό 
στρατό.  

Το πρόβλημα της ΝΔ
Η ΝΔ του Μητσοτάκη δεν ηγείται 
αυτών των αλλαγών, έχει καταφέ-
ρει όμως να τις παρακολουθήσει 
σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που 
τις προκάλεσε και μάταια βάλλει 
εναντίον τους. Λαμβάνει, επομέ-
νως, μια ψήφο «απαλλαγής» -- το 
γεγονός ότι δεν σηματοδοτεί μιαν 
αλλαγή φαίνεται στην αδυναμία 
γενικής κινητοποίησης, που την 
έχει κάνει να αγωνιά για την αυτο-
δυναμία. Ωστόσο η αλλαγή μέσα 
στην κοινωνία, το κλείσιμο ενός 
κύκλου πενήντα χρόνων δηλαδή, 
έχει συντελεστεί. 

Το πρόβλημα του κύριου διεκ-
δικητή της εξουσίας έγκειται στο 
ότι αδυνατεί να ανοίξει έναν νέο 
ρηξικέλευθο δρόμο, τέτοιον που 

απαιτούν οι ανάγκες της χώρας.  Η 
ΝΔ προτείνει σήμερα απλώς μια 
προσαρμογή της χώρας στον πα-
ρασιτικό της ρόλο μέσα στην Ε.Ε, 
ομαλότερη, και ενδεχομένως κοι-
νωνικά δικαιότερη για τους μεγά-
λους χαμένους της προηγούμενης 
πενταετίας. Ωστόσο, δεν μιλάει για 
άρση του παρασιτισμού και ανα-
βάθμιση της θέσης της στον κα-
ταμερισμό εργασίας, κάτι που θα 
διέσωζε τον μικροϊδιοκτητικό της 
χαρακτήρα. Η εθνική παραγωγή, 
η εθνική έρευνα, η εθνική παι-
δεία, το εθνικό πολιτιστικό κεφά-
λαιο είναι έννοιες που τις αντιμε-
τωπίζει επιφυλακτικά, θεωρώντας 
τες ύποπτες «εθνολαϊκισμού»: Για 
τον Μητσοτάκη, η Μαριέτα Γιαν-
νάκου Κουτσίκου, ο Θάνος Βερέ-
μης και η… Άννα Διαμαντοπού-
λου είναι οι εμβληματικές προσω-
πικότητες που σηματοδοτούν τις 
κατευθύνσεις που θα πάρουν οι 
αλλαγές στην Παιδεία, όχι ο Κων-
σταντίνος Χολέβας. 

Οι περισσότεροι σύμβουλοι 
που θα παίξουν ρόλο στη διακυ-
βέρνηση, κυρίως στα οικονομικά, 
το μεταναστευτικό και τα κοινω-
νικά ζητήματα, ελπίζουμε όχι στα 
εθνικά, πιστεύουν (ως ακραιφνείς 
μακρονιστές) ότι το εθνικό κράτος 
με τον κοινωνικό και δημοκρατι-
κό του χαρακτήρα είναι ένα ιστο-
ρικό απολίθωμα. Κάποιοι από 
αυτούς εκθειάζουν δημόσια επι-
λογές του Αλέξη Τσίπρα, καθώς 
πιστεύουν ότι υπηρετούν το πρό-
τυπο μιας «υπεύθυνης ηγεσίας, 
που δεν διστάζει να συγκρουστεί 
με τις πλειοψηφίες». Αν και δη-
λώνουν ευρωπαϊστές, αποτυγ-
χάνουν να αναγνώσουν τις εξελί-
ξεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, που «φωνάζουν» ότι οι από-
ψεις τους υποχωρούν μέσα στο 
ίδιο τους το γήπεδο. 

Κυρίως, δεν έχουν αντιλη-
φθεί κάτι: Το «Μένουμε Ευρώ-
πη» ήταν ένα σύνθημα αντίθε-
σης στο πόκερ Τσίπρα του 2015, 
που συγκέντρωσε ετερογενή και 
ίσως αντιφατικά κοινωνικά ακρο-
ατήρια, αρχικώς μειοψηφικότε-
ρα του ΟΧΙ το οποίο έσκασε σαν 
φούσκα, στη συνέχεια όμως ικα-
νά να συγκροτήσουν ρεύμα νίκης. 
Το γεγονός αυτό δεν το ανάγει αυ-
τόματα σε «πολιτικό πρόγραμμα». 
Κάτι που θα ανακαλύψουν μάλ-
λον οδυνηρά μόλις ασκήσουν δι-
ακυβέρνηση…  

Μεσαία τάξη: Από τον κρατισμό στον φιλελευθερισμό
η αλλαγή που εκφράζεται σε αυτές τις εκλογές είναι κοινωνική, όχι πολιτική

η επικράτηση της φιλελεύθερης νέας Δημοκρατίας 
του κυριάκου Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές και, κατά 

πάσα πιθανότητα, στις επερχόμενες εκλογές, δεν 
σηματοδοτεί, αλλά εκφράζει μιαν ανατροπή. Αυτή που 
έχει συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια και μένει να 

αποτυπωθεί στις κάλπες.

το σχήμα είναι κλασικό: οι 
ελευθερίες διολίσθησαν σε 
ασυδοσία και η υπερβολή της 
επιτρεπτικότητας οδήγησε σ’ ένα 
μπάχαλο που εν τέλει ίσχυε ο 
νόμος της δύναμης και της ισχύ-
ος. Έτσι τώρα, η κοινωνία, τα 
πιο αδύναμά της κομμάτια μά-
λιστα, μετατοπίζονται από την 
ελευθεριακότητα στην διεκδίκη-
ση της οριοθέτησης. 

Του Γιώργου Ρακκά
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λίγες μέρες μετά τη συντριβή του συΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές με διαφορά κοντά στις 10 μονάδες από τη νΔ, την αφυδάτωση των ΑνΕλ που οδήγησε σε 
«αποστράτευση» τον κο καμμένο και  της νέας παροχολογίας εν όψει των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, οφείλουμε έναν μικρό απολογισμό για τον 
πρωθυπουργό και την παρέα του, που έχτισαν καριέρες με το αντιμνημόνιο...

Τα ψέματα του Τσίπρα στον ελληνικό λαό

1 Κατάργηση Μνημονίου μ’ έναν νόμο 
κι ένα άρθρο. Δημοψήφισμα για τη 

ρήξη με την Ευρώπη των τοκογλύφων. Τι 
έκανε: Υπέγραψε Μνημόνιο με αυξημένη 
επιτήρηση και πλεονάσματα μέχρι το 2060, 
υποβιβάζοντας μεγάλα κομμάτια της με-
σαίας τάξης σε «επιδοματούχους». Έθεσε 
το εκβιαστικό δίλημμα, νέα μέτρα ή έξοδος 
από την Ε.Ε, με το διχαστικό δημοψήφισμα 
του 2015, για να μετατρέψει το ΟΧΙ  σε ΝΑΙ, 
απαξιώνοντας τη λαϊκή ετυμηγορία. Ζήτη-
σε λαϊκή νομιμοποίηση της συνταγματικής 
εκτροπής με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 
του 2015, έχοντας συμφωνήσει με τους δα-
νειστές δυσβάσταχτα μέτρα που ήταν μο-
νόδρομος.

2 Διατήρηση των συντάξεων. Τι έκανε: 
Επαναπροσδιορίστηκαν οι νέες  κύ-

ριες συντάξεις με τον Νόμο Κατρούγκαλου 
(N4387/2016) που οδηγούν σε μειώσεις 
έως και 35% για ασφαλισμένους με υψη-
λές εισφορές. Μείωσε τις επικουρικές έως  
50% και κούρεψε το εφάπαξ. Δυσχέρανε το 
πλαίσιο καταβολής των συντάξεων χηρεί-
ας.  Συρρίκνωσε σταδιακά το ΕΚΑΣ για 370 
χιλ. χαμηλο-συνταξιούχους κατ’ εφαρμογή 
του Ν 3863/2010. Υπέγραψε την κατάργη-
ση της προσωπικής διαφοράς και των πα-
λαιών συντάξεων με εφαρμογή από 2019, 
η οποία ανεστάλη λόγω της Συμφωνίας 
των Πρεσπών. 

3 Επαναφορά του δώρου των Χριστου-
γέννων για τους συνταξιούχους κάτω 

των 700€. Τι έκανε: Δεν το επανέφερε παρά 
μόνον λίγο πριν τις  εκλογές του 2019 (δη-
μοτικές και ευρωεκλογές) νομοθέτησε τη 
13η σύνταξη, η οποία δόθηκε πετσοκομμέ-
νη στους δικαιούχους.

4 Δημόσιος έλεγχος των τραπεζών. Τι 
έκανε: Τον Ιούνη του 2015, μετά την 

«επιτυχημένη» διαπραγμάτευση του ειδι-
κού επί της θεωρίας των παιγνίων Για(ν)η 
Βαρουφάκη, έκλεισαν οι τράπεζες και επι-
βλήθηκαν κάπιταλ κοντρόλ. Οι διοικήσεις 
των τραπεζών τέθηκαν υπό τον απόλυτο 
έλεγχο των δανειστών, με αποτέλεσμα για 
πρώτη φορά στην ιστορία μας να μη διαθέ-
τουμε ελληνικές τράπεζες. Τον Απρίλιο του 
2019 θεσμοθετήθηκε η Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αποφά-
σεων που σχετίζονται με τον νόμο και τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία.

5 Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Τι έκανε: 
εκχώρησε με το άρθρο 196 του Ν. 

4389/2016, το σύνολο της δημόσιας περι-
ουσίας στο Υπερταμείο δίνοντας μέρισμα 
25δισ. € στον ESM από τη διαχείρισή της. 
Ξεπούλησε 14 περιφερειακά αεροδρόμια 
στην κοινοπραξία FRAPORT-Κοπελούζου-
Κόκκαλη καθώς και λιμάνια, μαρίνες, σιδη-
ροδρομικά δίκτυα σε ιδιωτικές και κρατικές 
εταιρείες άλλων χωρών.

6 Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα 
της ΔΕΗ. Τι έκανε: Έσπασε τη ΔΕΗ σε 

μικρότερες εταιρείες, οι οποίες πωλούνται, 
ενώ η κύρια εταιρεία οδηγείται σε κατάρ-
ρευση λόγω χρεών. Άφησε τα περιθώρια 
να εισέλθουν στην αγορά ενέργειας χωρίς 
κανέναν έλεγχο δεκάδες ιδιωτικές εταιρεί-
ες παροχής ηλεκτρικής ενέργειες.

7 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Τι έκανε: Δι-
ατήρησε τον ΕΝΦΙΑ, ενώ υπόσχεται 

προεκλογικά τη μείωσή του κατά 30% με-
σοσταθμικά σε βάθος 2ετίας. Σύμφωνα με 
την τρέχουσα 3η αξιολόγηση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, επίκειται η αναπροσαρμο-
γή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων 
ώστε να συμπέσουν με την εμπορική αξία 
τους, η οποία αυξάνεται λόγω Airbnb. 

8 Κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη. Τι 
έκανε: Εισήγαγε τους ηλεκτρονι-

κούς πλειστηριασμούς από 1/5/2018 με 
τον Ν. 4512/2018 του Σταθάκη. Με τον Ν. 
4605/2019, που αντικατέστησε τον Νόμο 
Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας, άνοιξε τον δρόμο για μαζικές πω-
λήσεις  κόκκινων στεγαστικών  δανείων στα  
distress funds στο 1/3 της αξίας τους, χω-
ρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση με τους 
οφειλέτες. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να 
προκαλέσει μαζικό κύμα πλειστηριασμών 
από τον Σεπτέμβριο του 2019. 

9 Κατώτατος μισθός 751€. Τι έκανε: Τον 
Φεβρουάριο του 2019 αύξησε τον  κα-

τώτατο μισθό από τα 586€ στα 650€ μει-
κτά, κατήργησε τον υποκατώτατο και υπό-
σχεται περαιτέρω αύξηση 7,5% την επό-
μενη διετία. Η αύξηση θα εξανεμισθεί 
εάν εφαρμοστεί το μέτρο της μείωσης του 
αφορολόγητου στα 5.000€. Το μέτρο απο-
τελεί ελάχιστη βελτίωση στο καθαρό εισό-
δημα του εργαζόμενου λόγω υψηλών κρα-
τήσεων (φορολογικών και ασφαλιστικών).

10 Αφορολόγητο στα 12.000€. Τι έκα-
νε: Μείωσε σταδιακά το αφορολό-

γητο στα 8.636€ ενώ συμφώνησε με τους 
δανειστές την ακόμα μεγαλύτερη μείωσή 
του στα 5.000€ για να περάσει προεκλο-
γική τροπολογία, για κατάργηση της μείω-
σης του αφορολόγητου! Αύξησε με τον Ν 
4334/2015 τον ΦΠΑ για τρόφιμα και υπη-
ρεσίες στο 24%, εκτινάσσοντας τη φοροδι-
αφυγή κατά 600 εκατ. €, για να έρθει λίγο 
πριν τις εκλογές να νομοθετήσει τη μείωση 
του ΦΠΑ και πάλι στο 13% για τρόφιμα και 
υπηρεσίες. Από 1ης Ιουλίου 2018 κατήργη-
σε το ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ στα 
νησιά χωρίς αντίστοιχη ωφέλεια από το 
αντισταθμιστικό μέτρο του «μεταφορικού 
ισοδύναμου».

11 Κανένας φόρος σε ελεύθερους 
επαγγελματίες και αγρότες. Τι 

έκανε: Επέβαλε προκαταβολή 100% φό-
ρου στους ελεύθερους επαγγελματίες –
την οποία υπόσχεται τώρα να μειώσει στο 
50%– και κατήργησε  όλες τις  εκπτώσεις. 
Μετέτρεψε ακόμα και τους μικρούς αγρό-
τες σε  ατομικούς επιχειρηματίες, αυξάνο-
ντας τις ασφαλιστικές εισφορές και φορο-
λογικές κρατήσεις. 

12 Μείωση του φόρου στα καύσιμα 
και αντιμετώπιση του λαθρεμπο-

ρίου καυσίμων. Τι έκανε: αύξησε τον φόρο 
κατά 8 λεπτά στο λίτρο, αποδυνάμωσε την 
υπηρεσία ελέγχων στα καύσιμα, με αποτέ-
λεσμα να αυξηθεί το λαθρεμπόριο κι η φο-
ροδιαφυγή.

13 Πάταξη φοροδιαφυγής, έσοδα 
από την εξέταση της λίστας Λα-

γκάρντ και Μπόργιανς. Τι έγινε: Οι αξιώσεις 
από τις εν λόγω λίστες παραγράφηκαν. Οι 
φορολογικοί έλεγχοι εξαντλούν την αυστη-
ρότητά τους στη μικροϊδιοκτησία και τους 
μικρομεσαίους επαγγελματίες, ενώ η οικο-

νομική ελίτ έχει αφεθεί ανέλεγκτη να προ-
καλεί με τη χλιδή της.

14 Πάταξη της διαπλοκής των ΜΜΕ. 
Τι έκανε: Μετέτρεψε την ΕΡΤ σε 

κομματικό όργανο προπαγάνδας της κυ-
βέρνησης. Δανειοδότησε μέσω της Τράπε-
ζας Αττικής δικούς της επιχειρηματίες για 
να αγοράσουν άδειες σε στημένο διαγωνι-
σμό, ενώ δίνει αφειδώς κρατική διαφήμι-
ση σε ΜΜΕ φιλικά προσκείμενα στην κυ-
βέρνηση.

15 Πάταξη της κυβερνητικής διαφθο-
ράς. Τι έκανε: μετά από δύο χρό-

νια ελέγχων της σχετικής επιτροπής της 
Βουλής για την υπόθεση NOVARTIS, οδηγη-
θήκαμε σε παραιτήσεις του αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου κου Αγγελή σε συνέχεια 
αυτής  της προϊσταμένης της Εισαγγελίας 
διαφθοράς κας Ράικου το 2017, οι οποίοι 
κατήγγειλαν παρεμβάσεις πολιτικών προ-
σώπων για την άσκηση ποινικών διώξεων 
σε πολιτικούς προηγούμενων κυβερνήσε-
ων. Στο μεταξύ, τα δημόσια νοσοκομεία 
βρίσκονται σε κατάρρευση, αδυνατώντας 
ν ανταποκριθούν στα χρέη τους έναντι των 
πολυεθνικών του φαρμάκου.

Στα παραπάνω δεν γίνεται αναφορά στο 
μεταναστευτικό και στο Μακεδονικό, γιατί 
δυστυχώς γι’ αυτά είπε την αλήθεια η εθνο-
μηδενιστική ομάδα του Μαξίμου, αφού τα 
πίστευε. Γι’ αυτό και επιλέχθηκε από Γερ-
μανούς και Αμερικάνους ώστε να προχω-
ρήσουν πέρα από την οικονομική ομηρία 
των μνημονίων και των δανειακών συμβά-
σεων και στην υποταγή της χώρας στον νε-
οθωμανισμό. 

Η  κατάργηση των άρθρων  150 (περί νό-
θευσης αποδεικτικά) & 151 (περί κατάχρη-
σης πληρεξουσιότητας) που προέβλεπαν 
ποινές κάθειρξης, με την κύρωση του νέου 
Ποινικού  Κώδικα στις 7/6/19 αποτελεί έν-
δειξη των φόβων που διακατέχει όσους θα 
χάσουν τη βουλευτική ασυλία. Την ύστα-
τη στιγμή προσπαθούν  να προστατεύσουν  
άτομα που ενεπλάκησαν στις διαπραγμα-
τεύσεις για τη Συμφωνία των Πρεσπών και  
να καλύψουν ποινικές ευθύνες σχετικές με 
τη διαπραγμάτευση του τρίτου μνημονίου.

Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και η απονομή δικαι-
οσύνης δεν αποτελεί απλώς ζήτημα αποκα-
τάστασης του κοινού περί δικαίου αισθή-
ματος, αλλά κι ένα ξεκάθαρο μήνυμα για 
όποιον από εδώ και πέρα αναλάβει τη δια-
κυβέρνηση της χώρας αγνοώντας τη λαϊκή 
ετυμηγορία και εφόσον προχωρήσει στην 
εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στα 
υπερεθνικά κέντρα και ευθυγραμμιστεί 
πλήρως με την εγχώρια παρασιτική ελίτ.

Νίκος Ντάσιος
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Ο 
Γιάννης Βαρου-
φάκης, στις συ-
χνές ερωτήσεις 
που του απευ-
θύνουν το τελευ-

ταίο διάστημα αν διατηρεί σχέ-
σεις με τον Τζορτζ Σόρος, απα-
ντά ότι δεν τον γνωρίζει. Ισχυ-
ρίζεται ότι η μόνη σχέση που 
έχει μαζί του είναι ότι ο κερδο-
σκόπος Σόρος ζήτησε τον Ιούλιο 
του 2015 από τον Τσίπρα να τον 
απομακρύνει από την κυβέρνη-
ση. Απαντά εν πολλοίς ότι, σχέ-
σεις με τον Σόρος, έχει ο Τσί-
πρας και όχι εκείνος.  

Φυσικά, η προσπάθεια να 
εντοπίσουμε ποια από τα λεγό-
μενα του Βαρουφάκη είναι αλη-
θή και ποια ψευδή είναι αδιέ-
ξοδη. Ο άνθρωπος έχει κάνει το 
κρυφτούλι με την αλήθεια δεύ-
τερη φύση του, γι’ αυτό θα εξε-
τάσουμε αν γνωρίζει τον Σόρος, 
τη δραστηριότητα και τις από-
ψεις του, όπως εκφράζονται 
από τα πολυάριθμα ιδρύματα 
που χρηματοδοτεί. Φυσικά, δεν 
εξετάζουμε αν γνωρίζονται σε 
προσωπικό επίπεδο, σιγά μην 
καταδέχονταν ο Σόρος να γνω-
ριστεί προσωπικά με έναν δευ-
τεροκλασάτο Έλληνα καθηγητή, 
αλλά αν ο Βαρουφάκης συμμε-
τέχει με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο στον πολύ διευρυμένο κύκλο 
ανθρώπων του Σόρος.  

Ας εξετάσουμε αυτήν τη σχέ-
ση μέσω όσο τον δυνατόν πιο 
αξιόπιστων πηγών, για να μην 
κατηγορηθούμε για συνωμοσιο-
λογία, που είναι η μόνιμη κατη-
γορία για όποιον ασκεί κριτική 
στον Τζ. Σόρος.

Ο Γ. Βαρουφάκης το 2012 

αποδέχτηκε την πρόσκληση να 
διδάξει ως επισκέπτης καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο του Τέ-
ξας (Lyndon Johnson Graduate 
School of Public Affairs), στο 
Όστιν. Εκεί συνάντησε τον 
γνωστό οικονομολόγο και 
έκτοτε στενό του συνεργάτη, τον 
καθηγητή Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ. Ο 
Γκάλμπρεϊθ, μαζί με τον βρα-
βευμένο με Νόμπελ Στίγκλιτς 
και άλλους γνωστούς Αμερικα-
νούς οικονομολόγους, αποτε-
λούν ένα δίκτυο που, μεταξύ άλ-
λων, συμφωνούν ότι η Ευρώπη 
αντιμετώπισε λανθασμένα την 
κρίση του 2009 και δεν διστά-
ζουν να παρεμβαίνουν στο εσω-
τερικό τον πιο αδύναμων οικο-
νομικών χωρών, κυρίως στην Ελ-
λάδα επί Τσίπρα και Παπανδρέ-
ου, στην Ισπανία κ.ά1. 

Ο Γκάλμπρεϊθ εργάζεται ως 
καθηγητής στο Bard College. 
Το Bard College λειτουργεί το 
περιβόητο Ινστιτούτο Levi, το 
οποίο χρηματοδοτεί γενναιό-
δωρα κάθε χρόνο ο Τζορτζ Σό-
ρος (μόνο το 2011 το χρηματο-
δότησε με 60 εκατ. δολάρια). Το 
Ινστιτούτο Levi ποτέ δεν έκρυψε 
ότι είναι αντίθετο με το ευρώ. 
Διευθυντής στο Bard College εί-
ναι ο Λίον Μποστάιν, που δι-
ατηρεί στενή σχέση με τον με-
γαλοεπενδυτή. Είναι σύμβου-
λος στο ίδρυμά του Open Soci-
ety Foundation και πρόεδρος 

1 ηΝίκος Χρυσικόπουλος, «Οι υπό-
γειες διαδρομές της «σχολής του 
Όστιν»», https://www.capital.gr/
epikairotita/2234102/oi-upogeies-
diadromes-tis-sxolis-tou-ostin   

στο Πανεπιστήμιο Κεντρικής 
Ευρώπης, που έχει ιδρύσει ο 
Τζορτζ Σόρος στη Βουδαπέστη2. 
Στο Bard College υπενθυμίζουμε 
ότι δραστηριοποιούνταν άλλοι 
δύο Έλληνες, πρώην υπουργοί σε 
κυβέρνηση Σύριζα, ο Δημήτρης 
Παπαδημητρίου, ως επικεφαλής 
του Levi και η σύζυγος του Ράνια 
Αντωνοπούλου, ως καθηγήτρια 
του Bard College.    

To καλοκαίρι του 2012 
φαίνεται ότι ήδη είχε γίνει 
ο σχετικός ντόρος για τη 
μεταπήδηση Βαρουφάκη στην 
αυλή του Γκάλμπρεϊθ. Στη 
συνέλευση του Οικονομικού 
Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όταν συζητούνταν η 
αίτηση του Γιάννη Βαρουφάκη 
ώστε άδεια άνευ αποδοχών για 
να συνεχίσει να διδάσκει στο 
πανεπιστήμιο του Όστιν, η το-
ποθέτηση του Γιάννη Στουρνά-
ρα ήταν η εξής: «Γιατί πρέπει να 
του δώσουμε άδεια; Για να επι-
στρέψει στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες να σορτάρει τα ελληνικά ομό-
λογα με τον Σόρος;»3. Ο οικονο-
μικός κόσμος το είχε τούμπανο 
από τότε…

Το 2015 ο Γ. Βαρουφάκης, 
ενώ ήταν υπουργός Οικονο-
μικών, συμμετείχε τη Μεγάλη 
Εβδομάδα στο ετήσιο συνέδριο 
του «Ινστιτούτου Νέας Οικο-
νομικής Σκέψης»  (Institute for 

2 Γιώργος Δημητρομανωλάκης, «Ο 
Βαρουφάκης και η δραχμή», το 
κείμενο μπορείτε να βρείτε: http://
ardin-rixi.gr/archives/194368  
3 Αναφέρεται στο βιβλίο του Γιάν-
νη Βαρουφάκη, Ανίκητοι ηττημέ-
νοι, εκδόσεις Πατάκη, σελ. 131.

New Economic Thinking – INET), 
ως ομιλητής σε δύο πάνελ. Στο 
συνέδριο συμμετείχαν και οι 
φίλοι του, οι Τζόζεφ Στίγκλιτζ 
και Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ. Στο συ-
νέδριο μίλησε και ο ίδιος ο Σό-
ρος, με θέμα τις προκλήσεις που 
θέτει η Ελλάδα στη νομισματι-
κή σταθερότητα της ευρωζώ-
νης. Στην κατακλείδα του έλεγε: 
«Μήπως είναι καιρός να εξετα-
στεί η ιδέα διάλυσης του ευρώ; 
Ή υπάρχει εναλλακτική πρότα-
ση, η οποία μπορεί να αντιμε-
τωπίσει τα άμεσα προβλήμα-
τα της κρίσης και να δημιουργή-
σει μια νέα δυναμική ανάπτυξης 
στην ΕΕ;»4 

Αλλά και μετά την αποπο-
μπή του από την ελληνική κυ-
βέρνηση, ο Σόρος δεν ξεχνά τον 
«φίλο» του τον Βαρουφάκη και 
σχεδόν κάθε χρόνο τον καλεί να 
μιλήσει σε κάποιο συνέδριό του. 
Το 2016 ο Βαρουφάκης συμμε-
τείχε και πάλι σε συνέδριο του 
«Ινστιτούτου Νέας Οικονομι-
κής Σκέψης», με τίτλο «Το Μέλ-
λον της Εργασίας». Το ΙΝΕΤ είχε 
χρηματοδοτηθεί το 2009 με 50 
εκατ. δολάρια από τον Σόρος για 
να ξεκινήσει τις εργασίες του5. 
Τον Φεβρουάριο του 2017 συμ-
μετείχε μεταξύ άλλων στο δι-
αφημιστικό σποτ του «Open 
Democrasy»6, όπου συχνά δίνει 
και συνεντεύξεις ή κάνει δηλώ-
σεις. Το Open Democrasy επίσης 
χρηματοδοτείται από τον Σόρος. 
Πολλά άρθρα του Γ. Βαρουφάκη 
έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα 
«Project Syndicate», που επίσης 
ελέγχεται από τον διεθνή κερδο-
σκόπο. Επομένως, ο Γιάννης Βα-
ρουφάκης δεν μπορεί να ισχυρί-
ζεται ότι δεν γνωρίζει τον Τζορτζ 
Σόρος, η συνεργασία τους φτά-
νει και ίσως να ξεπερνά τη δεκα-
ετία.   

4 Γιάννης Ξένος, «Οι δραχμολά-
γνοι, το λόμπι της δραχμής και ο Γ. 
Βαρουφάκης», http://ardin-rixi.gr/
archives/194416  
5 Μέτωπο Κοινωνικής και Εθνικής 
Απελευθέρωσης, «Οι αδιαμφι-
σβήτητες σχέσεις Βαρουφάκη με 
Τζορτζ Σόρος και η σημασία τους», 
http://www.antipagkosmiopoihsh.
gr/2018/11/09/oi-adiamfisvitites-
scheseis-varoufaki-tzortz-soros-
kai-simasia-tous/
6 www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=McfEHflF9-0  

EΚΛΟΓΕΣ

Του Γιάννη Ξένου

Έχει σχέση ο Γιάννης Βαρουφάκης 
με τον Τζορτζ Σόρος;

“ 
Και μετά την απο-
πομπή του από την 
ελληνική κυβέρ-
νηση, ο Σόρος δεν 
ξεχνά τον «φίλο» 
του τον Βαρου-
φάκη και σχεδόν 
κάθε χρόνο τον 
καλεί να μιλήσει 
σε κάποιο συνέ-
δριό του...

Ο κακός χαμός 
στο κόμμα 

Βελόπουλου!

Τ 
ο εντυπωσιακό ποσοστό 
που έλαβε το κόμμα του 
Κ. Βελόπουλου στις ευρω-
εκλογές, αντί να φέρει την 

ομόνοια στο κόμμα, πυροδότησε 
διαλυτικές διαδικασίες. Αιτία είναι 
οι μεθοδεύσεις του προέδρου του 
κόμματος Κ. Βελόπουλου, όπως 
αποκαλύπτονται από τις καταγγε-
λίες του μέχρι πρότινος πολιτευτή 
του, Σάββα Γεωργιάδη. Ο Σ. Γε-
ωργιάδης που βγήκε τρίτος στο ψη-
φοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης, με 
15.570 σταυρούς στις ευρωεκλο-
γές, κατέθεσε ένσταση στο Ανώτα-
το Ειδικό Δικαστήριο για να ακυ-
ρωθεί η εκλογή του συνυποψηφί-
ου του Εμμανουήλ Φράγκου, που 
βγήκε δεύτερος σε σταυρούς και, 
μετά την παραίτηση του Βελόπου-
λου, που ήταν πρώτος, εξελέγη ευ-
ρωβουλευτής του κόμματος. Ο Σ. 
Γεωργιάδης καταγγέλλει ότι οι Βε-
λόπουλος και Φράγκος εξαπάτη-
σαν το εκλογικό σώμα, αφού ο δεύ-
τερος χρησιμοποίησε ως υποκορι-
στικό του ονόματός του, παρότι Εμ-
μανουήλ, το Φραγκούλης. Σκοπός 
τους ήταν να εξαπατήσουν τους ψη-
φοφόρους ότι στο ψηφοδέλτιο συμ-
μετέχει ο γνωστός στρατηγός Φρα-
γκούλης Φράγκος. Μάλιστα ανα-
φέρει ότι από τα κομματικά γρα-
φεία της Θεσσαλονίκης, με την κα-
θοδήγηση του Βελόπουλου, στήθη-
κε ολόκληρη επιχείρηση για να πα-
ρουσιαστεί ο κτηνίατρος Φράγκος 
από τη Χίο ως ο επίτιμος αρχη-
γός του Α/ΓΕΣ. Κατόπιν, ζητά από 
το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο να 
ακυρώσει την εκλογή του Εμ. Φρά-
γκου (και έτσι η έδρα να καταλήξει 
στον ίδιο), αλλά και την τιμωρία των 
Κ. Βελόπουλου και Εμ. Φράγκου. 

Ο Σ. Γεωργιάδης που είναι 
γνωστός πολιτευτής στις Σέρρες, 
το 2015 είχε κατέβει με το κόμμα 
του Απόστολου Γκλέτσου, βοήθη-
σε ώστε η «Ελληνική Λύση» στην 
πόλη του να λάβει το υψηλότερο 
ποσοστό της πανελλαδικά, 7,77%. 
Τα διαλυτικά φαινόμενα δεν περι-
ορίζονται στην ιστορία με τον Γε-
ωργιάδη, αλλά και πλειάδα άλλων 
πολιτευτών του κουνάν μαντήλι, 
καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί το κόμμα του ο 
Κ. Βελόπουλος. Ελπίζουμε να δια-
λυθούν πριν μπουν στη Βουλή, και 
όχι όπως γίνεται συνήθως με τέ-
τοια κόμματα, να διαλυθούν αφό-
του μπουν στη Βουλή.     
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Η 

υπεροψία ελληνιστί ονομάζεται «ψώ-
νιο», και ποτέ του δεν κατάλαβε ότι 
διέσυρε τη χώρα, την καταχρέωσε και 
καταλήξαμε σε ταπεινωτική ήττα, που 

δεν ήταν ατύχημα, αλλά το τέλειο έγκλημα. Απα-
ντήσεις ψυχιάτρου χρειαζόμαστε. Όχι απλά οικο-
νομικά. Για να μάθουμε τι εστί ναρκισσισμός. τι 
εστί άνθρωπος χωρίς ιδεολογία. Άνθρωπος που 
έκανε τα πάντα για να μείνει στην ιστορία.

η φιλοδοξία είναι και μια μορφή θράσους (;) 
κατά τους ψυχιάτρους. και ασκεί γοητεία. Είναι 
πηγή εντυπωσιασμού, βρίσκει θιασώτες, ας διο-
λισθαίνει  στη φαιδρότητα  και γίνεται μετά ιλα-
ροτραγικό θέαμα.

Ανθεκτική μορφή ο Γιάνης. Ζογκλέρ πραγμα-
τικός, όπως εύστοχα τον ζωγράφισαν. Με ελ-
κυστικό λόγο μέσα στη ριζοσπαστικότητά του. λα-
τρεύτηκε, λοιδορήθηκε, εξαφανίστηκε και επανα-
κάμπτει δριμύτερος. 

ποτέ του δεν είχε για ακροατήριο ντόπιους 
ιθαγενείς. τώρα απέκτησε. προτιμούσε τα μίντια 
όλου του πλανήτη. και φρόντισε να προβάλλει τον 
εαυτό του. και  να  συντηρεί τον μύθο του.

Ένας φιλελεύθερος  κομμουνιστής. και ο ποπ  
σταρ της κυβέρνησης της πρώτη φορά Αριστερά. 
ο άνθρωπος που δημιούργησε «βαρουφίτσες». 
Ένας κοσμοπολίτης των αντιφάσεων με μια  πολύ 
συναρπαστική ζωή. Ένας τρελός των καναλιών. ο 
νέος αντι συΡΙΖΑ.

τι πραγματικά είναι ο Γιάνης; Μια μιντιακή φι-
γούρα; Ένας διεθνής γυρολόγος; κάτι νέο στην 
πολιτική ζωή; Μια φιγούρα που μας επιβάλλει 
το σύστημα; σόουμαν και δημοσιοσχεσίτης; Ένας 
μελλοντικός κυβερνητικός εταίρος; Θα δούμε.

πάντως το ξυρισμένο κεφάλι, τα πουκάμισα 
έξω, ο σηκωμένος γιακάς, το χέρι στην τσέπη, η 
περισσή αυτοεκτίμηση, όλα αυτά πουλάνε. Δημο-
σιότητα και ναρκισσισμός μαζί. και στο …θολω-
μένο μου μυαλό, σχεδιασμοί για νέα και σύγχρο-
να ευρωπαϊκά «ντου», τσουλήθρες σε παράλληλα 
νομίσματα, όλα για τη… λαοκρατία.

Θα έρθει  η  πολιτική  εκδίκηση  τώρα; Θα πά-
ρει  τη ρεβάνς του ’15 για  τη θεωρία των  παιγνί-
ων που  παίχτηκε στου  κασίδη το κεφάλι; Με φα-
ντασιώσεις για νέους δρόμους, εναλλακτικές λύ-
σεις  από τα  χέρια …του ειδικού, από τον έμπειρο 
και  πολυταξιδεμένο;

που με την επικοινωνιακή του  δεινότητα εντυ-
πωσιάζει και  με τις ανατρεπτικές και αιρετικές του 
θεωρίες εκείνο το κολασμένο εξάμηνο μας φέσω-

σε για τα καλά. Με ρητορικές ακρότητες και λεκτι-
κά πυροτεχνήματα. 

ολέθριες επιλογές της πρώτης φορά. Από χα-
ριτωμένο μάγο που θαμπώνει φαίνεται ακόμα, και 
που  πιστεύεις ότι έχει τις λύσεις.

Ένας «τυπάς» που  έπαιξε  με  τη χώρα  και  
μόχλευσε ένα  άδειο πορτοφόλι. Με μόνιμο χα-
μόγελο, υφάκι και με ψυχώσεις στα πιστεύω του. 
Ένας κοσμοπολίτης καπιταλιστής με πολύ… στα-
ριλίκι .

Ανούσιες απειλές και λεονταρισμοί για νέο 
δήθεν παγκόσμιο Αρμαγεδδώνα, από ένα τεράστιο 
υπερεγώ που ζητάει συνεχώς την εκτόνωση, την 
επιβεβαίωση, που ποτέ δεν  έχει την  αίσθηση του 
χωροχρόνου,  με φανφαρικές υστερίες, διανθι-
σμένες με νέους… ανένδοτους  και  δήθεν δικαι-
ωματισμούς. προσωπικές υπερπτήσεις για αυτο-
προβολή με δήθεν προγράμματα, που είναι εκθέ-
σεις ιδεών, σε τυχοδιωκτισμούς, όλα δοσμένα με 
πολύ μπλαζέ ύφος στους απανταχού αδικημένους 
από έναν νεοδημαγωγό.

ο σύγχρονος σταρ με την προκλητική συμπε-
ριφορά, αυτός ο θεωρητικός της πλατείας, ο απο-
συνάγωγος, επιστρέφει. τελικά, μήπως είναι ένας 
ψευτοεπαναστάτης  του γλυκού νερού; Ή, μήπως, 
ένας εξαίσιος θεατρίνος, που  ξέρει να  παίζει  
καλά τον  ρόλο του;  

 νέοι δρόμοι για τον Γιάνη, με  το  απαρά-
μιλλο στυλ, που  φορτώνει όταν ακούει… «βάστα 
γερά, Γιάνη», και που με  την ιδιότυπη μαγκιά του  
δεν ξεχνιέται ακόμα κι αν το  παρακάνει και  γί-
νεται  γραφικός, αλλά  εύκολα  στήνει  μια  χώρα 
στο απόσπασμα.

Μια διαρκής τραγικότητα, από ένα αλαζόνα, 
που  απλοποίησε  πρόσωπα  και  γεγονότα, που  
με  τους  νεολογισμούς του  και τις αμπελοφι-
λοσοφίες του  για εικονικούς  παραδείσους  στο  
άγνωστο και  την  εξορία για  τη  χώρα, θέλησε  
και  θέλει να παίξει με τον Μινώταυρο  του νεοφι-
λελευθερισμού.

υπερεγώ  και  έδρες  στη  βουλή, σ’ έναν αγώ-
να  υπέρ  του  νέου  κοσμοπολίτικου  καπιταλι-
σμού.

Με ελάχιστη συνθηματολογία, πολύ  …σπρώ-
ξιμο  από πίσω  και καταγγελτικό  λόγο,  για  ονει-
ρώξεις απεγκλωβισμού  από μνημονιακά δεσμά, 
το νέο  στυλ εφορμά.

η σαπουνόπερα συνεχίζεται.

                                                        Διδύμιος

Βαρουφακειάδας συνέχεια. . .

Μ 
ετά από δέκα χρόνια 
έκλειψης από το πολιτικό 
προσκήνιο, την Τετάρτη 
26 Ιουνίου, με μια ομιλία 

δεκαπέντε λεπτών ο Κώστας Καρα-
μανλής έσπασε τη σιωπή του και επα-
νήλθε για τα καλά στα δημόσια πράγ-
ματα. Στην ομιλία του επιχείρησε να 
κάνει κάτι σαν αυτοκριτική («κάνα-
με λάθη…»), κατανάλωσε πολύ χρό-
νο για την αναγκαιότητα της παραμο-
νής της χώρας στην ΕΕ, αλλά τα πιο 
σημαντικά ήταν αυτά που είπε για τα 
εθνικά θέματα και τα μηνύματα που 
έστειλε σε Τουρκία και δυτικούς συμ-
μάχους.

Ωστόσο, δεν έχει τόση σημασία η 
ομιλία του, αλλά η στιγμή που επέλε-
ξε να βγει και να μιλήσει. Πριν δέκα 
χρόνια άφησε την οικονομία σε άθλια 
κατάσταση και παρέδωσε την εξου-
σία στον ανίκανο και επικίνδυνο Γ. 
Παπανδρέου, με τα γνωστά αποτελέ-
σματα. Αυτά τα δέκα χρόνια δεν ένιω-
σε την ανάγκη να βάλει πλάτη στην 
παράταξή του σε πολύ πιο δύσκο-
λες στιγμές, όπως το καλοκαίρι του 
2012 με τις διπλές εκλογές, στη διάρ-
κεια της διακυβέρνησης ΝΔ-Πασόκ το 
2012-14, που σε μεγάλο βαθμό λού-
στηκε και τις δικές του κυβερνητικές 
ανεπάρκειες. Δεν χρησιμοποίησε το 
πολιτικό του ανάστημα την ίδια περί-
οδο, προειδοποιώντας τους δεξιούς 
συνοδοιπόρους του να μην κατευ-
θυνθούν στον τυχοδιώκτη Π. Καμμέ-
νο και τους ΑΝΕΛ. Δεν στάθηκε εμπό-
διο στον καλπασμό του Σύριζα προς 
την εξουσία. Στα τεσσεράμισι χρόνια 
του Σύριζα στην εξουσία η μόνη δη-
μόσια παρέμβασή του ήταν λίγες μέ-
ρες πριν το δημοψήφισμα του Ιουλί-
ου του 2015, να βγάλει ένα ολιγόλε-
πτο διάγγελμα. Και μετά σιωπή… 

Όσο όμως απέφευγε το προσκή-
νιο, τόσο πιο κινητικός γινόταν στο 
παρασκήνιο, ειδικά την τελευταία πε-
νταετία η σκιά του απλωνόταν πα-
ντού. Ο Σύριζα ήθελε να τον κάνει 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αρνήθηκε 
και πρότεινε τον αντ’ αυτού, Προκό-

πη Παυλόπουλο. Πλειάδα στελεχών 
του κύκλου του ανέλαβαν κυβερνη-
τικά καθήκοντα στην κυβέρνηση Τσί-
πρα, με πρώτον από όλους τον «Ρα-
σπούτιν» Παπαγγελόπουλο. Οι δη-
μοσιογράφοι και δημοσιολογούντες 
του κύκλου του στήριξαν το σύστη-
μα Τσίπρα με την αστεία δικαιολογία 
ότι έτσι «ελέγχουν» τον «μικρό» και 
τον αποτρέπουν από το να διαπράτ-
τει επιζήμιες για την πατρίδα πράξεις. 

Όπως αποδείχτηκε, το μόνο που 
τον ενδιέφερε ήταν να παραμένει, 
από το παρασκήνιο, κεντρικός παί-
κτης. Τώρα όμως το παιχνίδι άλλα-
ξε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από εκεί 
που κανένας δεν το περίμενε, όχι 
μόνο εκλέχτηκε πρόεδρος της ΝΔ, 
αλλά έριξε και δέκα μονάδες στον 
Τσίπρα. Το ακόμα πιο επίφοβο για 
τον «Βούδα της Ραφήνας» είναι ότι 
ο Μητσοτάκης μπορεί να αυξήσει και 
άλλο τη διαφορά από τον μέχρι πρό-
τινος «άχαστο» Αλέξη και φέρει τα 
ποσοστά της ΝΔ κοντά στο 40%. Τότε 
μπορεί να γίνει αδιαφιλονίκητος ηγέ-
της της Δεξιάς, όπως δεν ήταν ο Σα-
μαράς, ακόμα λιγότερο ο Μεϊμαρά-
κης ή και ο Κυριάκος μέχρι πριν κάνα 
χρόνο. Αν γίνει αυτό, που είναι και το 
πιθανότερο, ο Καραμανλής δεν θα 
μπορεί πια από το παρασκήνιο να βά-
ζει τους όρους του και να περιμένει 
τη στιγμή που η πατρίδα θα του ζη-
τήσει να αναλάβει εκ νέου ευθύνες.

 Έτσι, ο Καραμανλής αναγκάζεται 
να βγει στο προσκήνιο, να μιλά, να 
δέχεται και κριτική, να στραπατσά-
ρει την εικόνα του «εθνάρχη» που φι-
λοτεχνούν οι αυλικοί του, αλλά τι να 
γίνει, καλύτερα έτσι από τον κίνδυ-
νο της αφάνειας. Τουλάχιστον, αφού 
αποφάσισε να βγει στο προσκήνιο, 
ας χρησιμοποιήσει τις ικανότητές και 
τις γνωριμίες του στα εθνικά θέμα-
τα, στον μόνο τομέα που είναι πάνω 
από τον μέσο όρο από το υπόλοιπο 
πολιτικό προσωπικό, και ας βοηθή-
σει τους επόμενους δύσκολους μήνες 
στην αναχαίτιση της τουρκικής επιθε-
τικότητας.      

η καθυστερημένη επιστροφή 
του κ. καραμανλή

Του Γιάννη Ξένου
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η δημιουργική ασάφεια επί σκηνής, ο γενναίος που τα βάζει με τη «χρεοδου-
λοκρατία» προβάλλει και... «αγάπη μου, μόλις έκλεισα τις τράπεζες»!
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο 
Ελληνοκύπριος 
μεγιστάνας Άλκης 
Δαυίδ αποχώρη-
σε από τον Άγιο 

Χριστόφορο την Τρίτη, μία 
μέρα αφότου συνελήφθη με 
την κατηγορία ότι εισήγα-
γε παράνομα στο νησιωτικό 
κράτος φυτά κάνναβης αξί-
ας 1,3 εκατομμυρίων δολα-
ρίων, καταβάλλοντας εγγύη-
ση ύψους 300.000 δολαρίων. 

Ο Αλκης Δαυίδ είναι μέλος 
της πασίγνωστης οικογένει-
ας Λεβέντη-Δαυίδ, γιος του 
Γιώργου Δαυίδ (μέλος του Δ. 
Σ. του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέ-
ντη, της Αμερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής, του ΕΛΙΑΜΕΠ 
και του Κέντρου για τη Δημο-
κρατία στα Βαλκάνια καθώς 
και πρόεδρος του αγγλόφω-
νου σχολείου Campion στην 
Αθήνα, Άρχων Μαΐστωρ του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και αντιπρόεδρος 
της Αδελφότητος των 
Οφφικιάλων της Αγίας του 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας 
Παναγία η Παμμακάριστος!) 
Η οικογένεια εμπορεύε-
ται το δημοφιλές αναψυκτι-
κό κόκα κόλα σε πάνω από 
28 χώρες, και τα τελευταία 
χρόνια έκλεισε το εργοστά-
σιο της Θεσσαλονίκης μετα-
φέροντας την παραγωγή στη 
Βουλγαρία. Η προσωπική πε-
ριουσία του, που αγγίζει τα 
2 δισ. λίρες Μεγάλης Βρετα-
νίας, τον κατατάσσει ανάμε-
σα στους πλουσιότερους Ελ-
ληνοκύπριους στον κόσμο. 
Το κατηγορητήριο που αντι-
μετωπίζει ο επιχειρηματίας 
είναι βαρύ και περιλαμβά-
νει τα αδικήματα της κατοχής 
ναρκωτικών με την πρόθε-
ση πώλησης και την εισαγω-
γή παράνομων ουσιών στον 
Αγίο Χριστόφορο και Νέβις. 

Ο Δαυίδ, ο οποίος ταξίδε-
ψε πρόσφατα στη χώρα μαζί 
με τον συνεργάτη του Τσέις 
Έργκεν και τον ηθοποιό Τζό-
ναθαν Ρις Μέγιερς, επιμέ-
νει ότι η μεταφορά των 5.000 
φυτών κάνναβης με το ιδι-
ωτικό του τζετ στο νησί του 
Αγίου Χριστοφόρου ήταν 
καθ’ όλα νόμιμη και εντάσ-
σεται στο σχέδιό του να 
ανοίξει νόμιμες επιχειρή-
σεις κάνναβης στην περιοχή. 
Το τεράστιο φορτίο των κλω-
νοποιημένων φυτών κάννα-
βης και σπόρων κατασχέθηκε 
από την αστυνομία του Αγίου 
Χριστοφόρου ως αποδεικτικό 
στοιχείο. 

Μιλώντας αποκλειστι-
κά στην Daily Mail μετά την 
απόφαση του δικαστηρίου, 
ο Δαυίδ εξέφρασε την αγάπη 
του για το νησί, η οποία δεν 
άλλαξε παρά την πρόσφατη 
περιπέτειά του με τον νόμο. 
«Υπάρχουν πολύ συναρπα-
στικά σχέδια για επενδύ-
σεις και για τη μεταμόρφω-
ση της περιοχής με νέες φυ-
τείες. Θα επιδιώξω την υλο-
ποίησή τους με όλα τα μέσα 
που έχω στη διάθεσή μου. 
Αυτήν την εβδομάδα ζήσα-
με πολλές τρελές και έντο-
νες στιγμές. Θέλω να αφή-
σω πίσω μου αυτά τα επεισό-
δια, στο πνεύμα της αγάπης 

και της συμφιλίωσης. Θέλω 
να βοηθήσω αυτό το ξεχωρι-
στό νησί. Η ανεργία των νέων 
είναι σε πολύ υψηλά επίπε-
δα και υπάρχει η ευκαιρία να 
δοθεί μια σημαντική ώθηση 
στην περιοχή. Θέλω να κάνω 
θετικά πράγματα για αυτό 
το όμορφο νησί. Αγαπώ τον 
Άγιο Χριστόφορο και τους 
ανθρώπους του. Στο κοντι-
νό μέλλον θα καλλιεργούμε 
μαζί χιλιάδες στρέμματα αυ-
τών των ξεχωριστών φυτών».

Είναι γνωστό ότι μια σει-
ρά μεγάλων εταιρειών  κα-
ταναλωτικών αγαθών έχουν 
στρέψει την προσοχή τους 
στον κλάδο της κάνναβης, 
καθώς η αποποινικοποίησή 
της εξαπλώνεται στη βόρεια 
Αμερική και τη δυτική Ευρώ-
πη. Μεταξύ αυτών η μητρι-
κή  Coca Cola, ο μεγαλύτε-
ρος παρασκευαστής αναψυ-
κτικών στον κόσμο, έκανε δι-
απραγματεύσεις με την κα-
ναδική Aurora για τη δημι-
ουργία αναψυκτικών. Τελι-
κά, μήπως οι «ελευθεριακοί»  
υποστηρικτές της απελευθέ-
ρωσης της χρήσης κάνναβης 
θα έπρεπε να διεκδικήσουν 
αμοιβή από τις πολυεθνικές 
που θα καρπωθούν το αντί-
τιμο των φιλότιμων προσπα-
θειών τους;

Η Κόκα Κόλα πάει με όλα
ο Άλκης Δαυίδ συνελήφθη στα μέσα Μαΐου 2019 στην 
καραϊβική, με κάνναβη $1,3 εκατ. στο ιδιωτικό του τζετ!

Ο φίλος μου ο Παύλος

Ε 
φυγε  ένας  φίλος. Ένας  ξε-
χωριστός  φίλος  και  άνθρω-
πος. Συνάδελφος, φίλος  κι 

αδερφός. Για  τριάντα πέντε  ολό-
κληρα  χρόνια. Ο Παύλος Τουμανί-
δης.

Τι  να πει  κάποιος σε λίγες  γραμ-
μές  για ένα  τόσο  ξεχωριστό  άν-
θρωπο;

Δημοκράτης, μαχητής, αγωνι-
στής, πατριώτης  και, πάνω απ’ όλα  
...άνθρωπος. Περήφανος. Αντισυμ-
βατικός,  αντισυστημικός.  Ένα  κο-
φτερό  μυαλό  και  μια  δυνατή  πένα.

Ο  Παύλος  ήταν  διαφορετικός  
απ’ τους άλλους. Άλλης  κοπής  συν-
δικαλιστής, δεν  ήταν επαγγελμα-
τίας πολιτικός. Και ξεχώριζε  για το  
δυνατό  του  μυαλό, την  αναλυτική  
του  σκέψη, τα  θέλω  του  και  τα   
πιστεύω   του.   Και   για   την  αξιο-
πρέπεια  και  την  ντομπροσύνη  του.

Ευγενής, προσηνής, χαμογελα-
στός, αδέκαστος, έντιμος, πάντα  
στην  πρώτη  γραμμή, δίπλα  στον  
συνάδελφο, στον κάθε  εργαζόμενο.

Πολιτικό  ον ο Παύλος. Μελε-
τηρός, ψαγμένος, με  λεβεντιά  και  
χιούμορ. Διάβαζε, έγραφε, έτρεχε. 
Ακούραστος  μέχρι την  τελευταία  
ώρα.

Θυμάμαι  τις  ατέλειωτες συ-
ζητήσεις-διενέξεις  μας, όταν τόσο 
έγκαιρα –μέσα  της 10ετίας  του 
’80– διέγνωσε τις  πολιτικές  μεταλ-
λάξεις των  φίλων  και  συντρόφων  
του. Πόσο αντιστάθηκε  στην Ευρώ-
πη των  ομίλων και  των τραπεζιτών, 
πόσο  λοιδόρησε  τον θλιβερό  πα-
ρασιτικό  εκσυγχρονισμό του Σημί-
τη, πόσο υποστήριζε τους  αγώνες  
του  κατά του  ΝΑΤΟ, την  αγάπη του 
για  την Κύπρο μας, τον αγώνα των 
Παλαιστινίων.

Χωρίς ακρότητες, χωρίς  κούφια 
λόγια, χωρίς  ξύλινο  λόγο, αλλά  με  
μια  πειθώ  που  γινόσουν αμέσως  
θιασώτης  του. Γιατί  ο  Παύλος  πα-
ρήγαγε  πολιτικό  λόγο. Το  δείχνουν  

οι παρεμβάσεις  του, τα  κείμενά  
του, όλη  η  αρθρογραφία του.

Ο Παύλος ήταν σημαία στον  πα-
τριωτικό  χώρο. Γι’ αυτό και  αγαπή-
θηκε  από όλους  και  έγινε  «μήλο  
της  έριδος». Και  γι’  αυτό καταξιώ-
θηκε. Θα μπορούσε να ’ναι  φτασμέ-
νος και φτιαγμένος.  Όχι όμως, γιατί 
αυτά αντιπάλεψε.

Ανυπότακτος και ανυποχώρη-
τος, είτε  στο ΠΑΣΟΚ, είτε  στο ΔΗΚ-
ΚΙ, είτε στην  Αριστερά.

Θα  μας λείψει  ο  Παύλος μας. 
Αυτός  ο  αισιόδοξος  και  με  χιού-
μορ  φίλος.

Τον  θυμάμαι  νύχτα, να  κάνου-
με  βάρδια  μαζί στο  αεροδρόμιο, 
στην πρώτη  γραμμή. Βάρδια ολάκε-
ρη. Για να δει τους φίλους  του, τους 
συναδέλφους του, την  πίστα.

Ξεχώριζες, φίλε. Ζούσες τις κα-
θημερινές χαρές, μας έδινες κουρά-
γιο, μας έφερνες  νέα, πάλευες για 
τα προβλήματά  μας.

Ο  διάλογος μαζί  σου ήταν  από-
λαυση  και  μάθημα μαζί. Ήσουν 
τόσο αυθεντικός. Τόσο αληθινός. 
Και συγχρόνως ζούσες κι ονειρευό-
σουν, το υπερβατικό, το  ουτοπικό, 
το ανέφικτο, αυτό το διαφορετικό 
που πρέσβευες και ευαγγελιζόσουν, 
έναν  διαφορετικό κόσμο με ισότητα 
και δικαιοσύνη.

Έζησες μέρες πίκρας, πόνου και 
απογοήτευσης. Αλλά έζησες μια  γε-
μάτη ζωή. Γιατί  ήσουν άνετος, ει-
λικρινής, χορτασμένος και αγαπη-
τός. Πηγή αναφοράς για φίλους και  
εχθρούς.

Το  μυαλό δεν μπορεί να στα-
ματήσει τις θύμισες, το μολύβι δεν 
σταματάει να  γράφει. 

Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Παύ-
λος μας.

Γεια  και  χαρά σου, φίλε ΠΑΥΛΟ.

Διδύμιος
Ο φίλος  σου  ο  Πασχάλης

 

πΑυλοσ τουΜΑνΙΔησ 1963-2019

ακούμε εναλλακτικά!

https://www.protothema.gr/tag/alkis-dayid/
https://www.protothema.gr/tag/alkis-dayid/
https://www.protothema.gr/world/article/890323/o-ellinokuprios-megistanas-alkis-dauid-sunelifthi-stin-karaiviki-me-kannavi-axias-13-ekat-sto-idiotiko-tou-tzet/
https://www.protothema.gr/tag/kannabi/
https://www.protothema.gr/tag/agios-xristoforos/
https://www.protothema.gr/tag/agios-xristoforos/
https://www.protothema.gr/world/article/890323/o-ellinokuprios-megistanas-alkis-dauid-sunelifthi-stin-karaiviki-me-kannavi-axias-13-ekat-sto-idiotiko-tou-tzet/
https://www.protothema.gr/world/article/890323/o-ellinokuprios-megistanas-alkis-dauid-sunelifthi-stin-karaiviki-me-kannavi-axias-13-ekat-sto-idiotiko-tou-tzet/
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8Το ότι μπορεί να είναι κάποιος και Νιγηρια-
νός και Έλληνας, Ελληνονιγηριανός δηλαδή, δι-

αφεύγει από τη συζήτηση περί του Γιάννη Αντετο-
κούνμπο.

8Το ότι, επίσης, αυτό είναι εφικτό επειδή υπάρ-
χουν υπαρκτές πολιτισμικές συγκλίσεις, π.χ., 

χριστιανός ορθόδοξος, και όχι γιατί έτσι το θέλει η 
ρηχή πολυπολιτισμικότητα του καιρού μας, επίσης.

8Το ότι η εθνική ταυτότητα μπορεί να είναι την 
ίδια στιγμή συμπαγής στον πυρήνα της, ευέλι-

κτη στην περιφέρειά της, συνεκτική ωστόσο στα κε-
ντρικά πολιτιστικά της στοιχεία, είναι κάτι που εξορ-
γίζει αμφότερους εθνομηδενιστές & αντιεθνομηδε-
νιστές: Οι πρώτοι θα καταγγείλουν ως φασιστική την 
έννοια της συμπαγούς εθνικής ταυτότητας, οι δεύτε-
ροι ως εθνομηδενιστική την ευελιξία της.

8Το να πεις ότι, η επιτυχία του Γιάννη Αντετο-
κούνμπο, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι η χώρα 

μας έχει καθήκον να πολιτογραφήσει όλους τους 
πληθυσμούς που διήλθαν, και θα διέλθουν τη χώρα, 
εν μέσω της μεγαλύτερης μετακίνησης πληθυσμών 
στην ανθρώπινη ιστορία, ισοδυναμεί για κάποιους με 
σκάνδαλο. Το ίδιο είναι αν πεις ότι, η περίπτωση του 
Αντετοκούνμπο δεν δικαιώνει την στρατηγική των 
ανοιχτών συνόρων.

8 Γενικά, φαίνεται να έχουν τρελαθεί όλοι: Άν-
θρωποι που βρίζουν 364 μέρες τον χρόνο πα-

τρίδα/θρησκεία/οικογένεια, αποθεώνουν κάποιον 
που τις εκθειάζει μόνο και μόνο επειδή ήταν μετα-
νάστης και είναι μαύρος. Άλλους δεν τους γουστά-
ρει που φοράει το εθνόσημο, πάλι γιατί είναι μαύρος. 
Υπάρχουν και εκείνοι που δεν τον συμπαθούν, γιατί 
ιθαγένεια του έδωσε ο Σαμαράς και μιλάει για πατρί-
δα, θρησκεία και οικογένεια (ενώ λόγω του χρώματος 
του δέρματός του έχει, ας πούμε, δικαίωμα να μιλάει 
μόνο για black power και Μαύρους Πάνθηρες).

8 Υπάρχουν βέβαια και οι «παντός καιρού», που 
έσπευσαν να βάλουν τη φωτογραφία του σε δι-

αδικτυακά προεκλογικά τρυκάκια, θέλοντας να θέ-
σουν το βραβείο πολυτιμότερου παίκτη που πήρε 
από το αμερικάνικο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης 
στην υπηρεσία της τάδε ή της δείνα κομματικής σκο-
πιμότητας. Αυτοί, όπως και οι κατσαρίδες, θα επιβιώ-
σουν ακόμα και ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος.

8Όλα αυτά, ένας πολυκαβγάς σε πολύ έντονους 
τόνους, προκάλεσε η βράβευση του Ελληνονι-

γηριανού καλαθοσφαιριστή Γιάννη Αντετοκούνμπο. 
Απέδειξε έτσι, εκτός του ότι ο συγκεκριμένος έχει 
πολύ μέλλον μπροστά του και ιστορία να γράψει στα 
αμερικάνικα παρκέ, ότι είμαστε εδώ μια ωραία ατμό-
σφαιρα, ένα έθνος νευριασμένων που κυκλοφορούν 
με λυμένο το διαδικτυακό τους ζωνάρι και είναι ικα-
νοί να μεταβάλουν σε διαμάχη για το φύλο των αγγέ-
λων οτιδήποτε ξεπηδήσει από την επικαιρότητα. Το 
μόνο δικαίωμα που έχεις σε αυτό το Χάνγκερ Γκέ-
ιμ είναι όχι βέβαια να σιωπήσεις, αλλά να επιλέξεις 
τη διαμάχη που ταιριάζει: Γιατί θα μαλώσουμε σήμε-
ρα, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ή για την Ντόμι-
νος Πίτσα;

η βράβευση Αντετοκούν-
μπο και οι ομηρικοί δια-
δικτυακοί καβγάδες που 
προκάλεσε

ΜΕ λυΜΕνΟ ΤΟ διΑδιΚΤυΑΚΟ ζωνΑΡι

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

Πως πάνε τα πράγματα;

Καλούτσικα μωρέ... Χάλια μαύρα

Διορισμένος, ε;

Το άξιζα! Όχι δα!

Κοψοχέρης;

Μια ζωή Ποτέ! 

Και τώρα; Κυριάκος;

Τώρα, υπεύ-
θυνη αντιπο-

λίτευση.
Καμιά ιδέα για από εδώ και πέρα;

Θα μας βοη-
θήσουν οι
φίλοι μας.

Θα τυπώσουμε
πεντοχίλιαρα.

Καθένας με
την αξία του.

Γυρίζει 
το

ματσάκι!

Πόσα;

Εκατομ-
μύρια!

Δισεκα-
τομμύρια!

Τρισεκα-
τομμύρια!

Οι ποιοι;

Οι Σύμμα-
χοι ντε!

Το Ξανθό
Γένος ντε!

Η Χίλαρυ
ντε!

Έχουμε συμμάχους;

Δηλαδή;

Μετανο-
είτε!

Πάμε
γερά!

Τι επαγγέλεστε;

Εργολά-
βος

ΜπράβοςΕντερ-
πρενέρ

Τις πταίει;

Φταίμε
και μεις

Φταίτε
και σεις

Φταίνε
κι οι άλλοι

Τώρα, 
Επανά-
σταση!

Φώφη;

Ναι, Φώφη!Βαγγέλης

Τους Αμερικά-
νους ντε!

Τους Γερμα-
νούς ντε!

Μνημονιάκι;

Έχει και τα 
καλά του.

Γίνεται κι 
αλλιώς;

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικός και θεσμικός τραγέλαφος

Το πολιτικό σύστημα με μεγάλη 
καθυστέρηση άρχισε να ξηλώ-
νεται σαν παλιό πλεκτό, αφήνο-
ντας πίσω του ένα τεράστιο χά-
σμα ανάμεσα στις ανάγκες της 
χώρας, τις προσδοκίες και τις 
ικανότητες των πολιτών από τη 
μία, και του καθεστώτος από 
την άλλη. Η Ελλάδα έχει θεσμικό 
πλαίσιο αυταρχικό και απηρχαι-
ωμένο όσο καμιά άλλη χώρα της 
περιοχής. Ενδεικτικό είναι ότι η 
Αλβανία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, 
η Κιργιζία, η Ουγκάντα, τα Σκό-
πια, η Αυστρία, Γερμανία, Γαλ-
λία κ.α., έχουν Συνταγματικό Δι-
καστήριο. Εμείς, όχι. Τα Σκόπια 
έκαναν δημοψήφισμα για μια 
διεθνή συνθήκη (των Πρεσπών), 
εμείς όχι. 

Η 
κυβέρνηση της χώ-
ρας είναι τυραννι-
κής θεσμικής θω-
ράκισης και το Σύ-
νταγμά μας (Σ.Ε.) 

στερεί από τον πολίτη κάθε δημο-
κρατικό μέσο ελέγχου της εξου-
σίας. Σύμφωνα με το άρθρο 120 
του Σ.Ε.: «O σεβασμός στο Σύ-
νταγμα και τους νόμους που συμ-
φωνούν με αυτό (!) και η αφο-
σίωση στην Πατρίδα και τη Δη-
μοκρατία αποτελούν θεμελιώδη 
υποχρέωση όλων των Eλλήνων. 
O σφετερισμός, με οποιονδήπο-
τε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας 
και των εξουσιών που απορρέουν 
από αυτή διώκεται μόλις αποκα-
τασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπό-
τε αρχίζει και η παραγραφή του 
εγκλήματος. H τήρηση του Συ-
ντάγματος επαφίεται στον πατρι-
ωτισμό των Eλλήνων, που δικαι-
ούνται και υποχρεούνται να αντι-
στέκονται με κάθε μέσο (!) ενα-
ντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να 
το καταλύσει με τη βία».

Το μόνον που αναφέρει σα-
φώς το άρθρο είναι η έναρξη της 
παραγραφής για τους προδότες 
και με αντιδιαστολή υπαινίσσε-
ται την ύπαρξη νόμων που δεν 
συμφωνούν με το Σύνταγμα. Μό-
νον την παραγραφή του προδότη 
προσδιορίζει σαφώς το Σύνταγ-
μα «αρχίζει η παραγραφή…». 
Τα μέσα (ανάκληση αιρετών, Συ-
νταγματικό Δικαστήριο, δημοψη-
φίσματα, κ.λπ.), καθώς κι οι δη-
μοκρατικοί - ειρηνικοί τρόποι 
ακύρωσης των αντισυνταγματι-
κών νόμων και επαίσχυντων συν-
θηκών (Πρέσπες, μνημόνια, κλπ) 

είναι έωλο ευχολόγιο, με κάποια 
αίσθηση χιούμορ πρέπει να το 
παραδεχθούμε.  

Παρόλα αυτά το Σύνταγμά 
μας είναι πολύ φλύαρο. Π.χ. στο 
άρθρο 15 μιλάει ακόμα και για τη 
φωνογραφία, ενώ πουθενά δεν 
προβλέπει κάτι για τα δημοκρα-
τικά μέσα για την επιβολή της 
νομιμότητας και την προάσπιση 
του δημόσιου και εθνικού συμ-
φέροντος από την κοινωνία. Ως 
θεσμός, δεν προβλέπεται η ανα-
κλητότητα, ούτε καν για τους δη-
μάρχους, πολλώ μάλλον για τους 
βουλευτές. Ο πολίτης, ως εντολέ-
ας των βουλευτών – αντιπροσώ-
πων του, είναι ανύπαρκτος για το 
Σύνταγμά μας. 

Για να προφασίζεται ότι 
δεν είναι τυραννικό, το καθε-
στώς κάνει (όποτε θέλει) εκλο-
γές. Μια στιγμιαία έκφραση λα-
ϊκής βούλησης διά της «εν λευ-
κώ» αντιπρoσώπευσης και μετά, 
τέσσερα χρόνια αδιαφανούς δια-
κυβέρνησης την οποία ο πολίτης 
παρακολουθεί από τις κερκίδες...

Κορυφαία διαδικασία στον 
κοινοβουλευτισμό μάς λένε ότι 
είναι η εκλογική διαδικασία. 
Όπως την έχουν εγκαθιδρύσει 
κόμματα και κυκλώματα, είναι 
βασισμένη στην άσκοπη σπατά-
λη χρόνου, χρήματος και προ-
σπάθειας με στόχο την εξαπάτη-
ση του πολίτη, πάνω σ’ ένα παι-
χνίδι πολιτικών εντυπώσεων. 
Με το πλούσιο μπόνους βου-
λευτών κερδίζεται η εξουσία, όχι 
με βάση την εμπιστοσύνη των 
συμπολιτών του, την εκτίμησή 
τους, τη συγκατάθεση και προ-

τίμησή τους για το πολιτικό του 
πρόγραμμα και το κοινωνικό του 
όραμα. 

Οι διορισμοί τακτικών και 
αναπληρωματικών δικαστικών 
αντιπροσώπων είναι περισσότε-
ροι από κάθε άλλη φορά καθώς 
πλησιάζουν τις 45.000. Οι δικη-
γόροι κατάφεραν, οι εκλογικές 
αποζημιώσεις να είναι αυξημέ-
νες κατά 30% στις εκλογές αυ-
τές, παρ’ όλο ότι ελήφθη μέριμνα 
για τη μείωση του φόρτου ερ-
γασίας των δικαστικών αντιπρο-
σώπων την ημέρα των εκλογών. 
Αυτό διότι, για πρώτη φορά (!) 
αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έτοι-
μες φόρμες με τα ονόματα των 
κομμάτων, των συνδυασμών και 
των υποψηφίων τους, οι οποίες 
είχαν την ίδια γραμμογράφηση 
με τα βιβλία των εκλογών, ώστε 
θα μπορούν να συμπληρωθούν 
έγκυρα από τους δικαστικούς 
αντιπροσώπους. Επί τόσα χρό-
νια, δεν γινόταν κάτι τέτοιο. ....

Οι εκλογές έχουν σαν στόχο 
να δοθεί ρόλος και στα κομματι-
κά επιτελεία για να χειραγωγηθεί 
η λαϊκή εντολή. Η οργάνωσή τους 
απαιτεί τεράστιο αριθμό ατόμων 
για τη στελέχωση των εκλογικών 
τμημάτων, τόνους χαρτί και έξο-
δα για εκτυπώσεις των καταστά-
σεων και ψηφοδελτίων και απο-
κλείει όσους δεν ζουν κοντά στο 
τμήμα που ψηφίζουν (εκατο-
ντάδες χιλιάδες Έλληνες που με-
τοίκησαν), έχουν κινητικά προ-
βλήματα ή είναι ασθενείς εκεί-
νη την ημέρα. Το ξεκαθάρισμα 
των εκλογικών καταλόγων και η 
ψήφος στους αποδήμους εκκρε-

μούν ακόμη.... Τα τελικά αποτε-
λέσματα κάνουν μέρες να ανα-
κοινωθούν, οι σάκοι με τα ψη-
φοδέλτια πάνε κι έρχονται, με-
τρώνται και ξαναμετρώνται με το 
χέρι και ο έλεγχος της εκλογικής 
διαδικασίας καθίσταται αδύνα-
τος για μικρούς και νέους σχημα-
τισμούς. Η συμμετοχή στις εκλο-
γές είναι πολύ δαπανηρή για 
τους νέους υποψηφίους, απαιτεί 
επιρροή στα ΜΜΕ για προβολή 
και διαφήμιση και αυτό στηρίζει 
την οικογενειοκρατία, την κομμα-
τοκρατία και τη διαφθορά. 

Οι εκλογές δεν σέβονται τις 
αρχές της δημοκρατίας: της ιση-
γορίας, ισονομίας και ισοκρατί-
ας, αλλά και της ανεμπόδιστης 
συμμετοχής των πολιτών. Η πρι-
μοδότηση του πρώτου κόμματος, 
με το τεράστιο μπόνους 50 βου-
λευτών, καταργεί την ισοκρατία 
βάναυσα. Η απλή αναλογική θα 
αποτελέσει ίσως μια θετική αλ-
λαγή, αν και ήρθε πολύ αργά, σε 
καθεστώς πλήρους υποτέλειας. 
Η απλή αναλογική δυσφημείται 
από τη ΝΔ πριν ακόμα εφαρμο-
στεί, αν εφαρμοστεί τελικά.

Τα ΜΜΕ που είναι ιδιοκτησία 
ισχυρών επιχειρηματιών απο-
κλείουν τους μη ισχυρούς και δί-
νουν τον λόγο μόνον στα συστη-
μικά κόμματα με ισχύ και χρήμα. 
Οι νέοι και οι μη συστημικοί συν-
δυασμοί δεν μπορούν να προβά-
λουν τις αξίες και τις θέσεις τους 
στους ψηφοφόρους. Η οικονομι-
κή κρίση και η ανεργία περιθωρι-
οποιούν το άτομο και το κάνουν 
ευάλωτο σε εξαγορά με επιδόμα-
τα ή παροχές προεκλογικές. 

Στις πρόσφατες εκλογές φά-
νηκε ότι όλα τα ΜΜΕ (ακόμα και 
τα μικροκάναλα μαζί με κόμματα 
διαφημίζουν θαυματουργές κε-
ραλοιφές, χειρόγραφα του Χρι-
στού) μπορούν να  επηρεάζουν 
σημαντικά τους ψηφοφόρους. 
Σε επίπεδο κομματικού εγχώρι-
ου συστήματος η στρατηγική του 
διαφημιζόμενου προϊόντος (του 
πολιτικού-υποψηφίου) έχει πά-
ρει επιστημονικές διαστάσεις τε-
ράστιες με αποτέλεσμα η προπα-
γάνδα, η αφίσα και το lifestyle να 
πείθουν και να κυβερνούν. Λόγος 
κούφιος, αλλά απατηλά παρήγο-
ρος, και παραμυθένιες εικόνες, 
ψηφίζονται σωρηδόν. 

Η εξουσία στον 21ο αιώνα ταυ-
τίζεται με την ισχύ του λόμπινγκ 
και του χρήματος. Το lifestyle πεί-
θει, π.χ. το DIEM25, ένα ολιγαρχι-
κό λόμπι που φιλοδοξεί να γίνει 
κόμμα με τυχοδιωκτικό και τζο-
γαδόρικο τρόπο και λόγο, πάτω-
σε στη Γερμανία, αλλά όχι εδώ.

Η επανεμφάνιση του αποτυ-
χημένου πρώην υπουργού Yanis 
Baroufakis είναι ένα νέο προϊόν 
για αφελείς που πλασάρεται για 
να φέρει το «νέο και ριζοσπα-
στικό» στην πολιτική σκηνή, που 
είναι πιο επικίνδυνο από το πα-
λιό. Το παλιό που ο ίδιος άλλω-
στε υπηρέτησε και ύμνησε, οι κο-
λακείες του Yanis στον Σόιμπλε 
και τον Τσίπρα είναι αξέχαστες. 
Οι επιπτώσεις της υπουργικής 
του οπερέτας (βαρουφακιάδας) 
ολέθριες για τη χώρα. Παρ’ όλα 
αυτά μια πλούσια διαφημιστι-
κή καμπάνια, παρά το ασυνάρτη-
το πρόγραμμα, του εξασφάλισαν 
στην Ελλάδα ένα καλό ποσοστό 
και παρ’ ολίγο την ασυλία του ευ-
ρωβουλευτή που την επιζητά για 
τα τερατώδη λάθη του κατά την 
ύποπτη και επιζήμια υπουργική 
του διαπραγμάτευση. Καμιά συ-
στολή και υπευθυνότητα, καμιά 
ενοχή εκ μέρους του, ρηχή μνή-
μη και κρίση για τους ψηφοφό-
ρους του. 

Συνεπώς, τα περιθώρια για 
την ανανέωση του πολιτικού 
προσωπικού και η ανατροπή του 
καθεστώτος διακυβέρνησης είναι 
περιορισμένα χωρίς ριζικό εκδη-
μοκρατισμό του Συντάγματος και 
της εκλογικής διαδικασίας, δύο 
κρίσιμα θέματα που δεν αναδει-
κνύει κανένα κόμμα.

* Δρ. Επιστήμης της Θάλασσας

Της Αγγελίνας Μεταξάτου*

Όλα τα ΜΜΕ (ακόμα και τα μικροκάναλα μαζί με κόμματα διαφημίζουν θαυματουργές κερα-
λοιφές, χειρόγραφα του Χριστού) μπορούν να  επηρεάζουν σημαντικά τους ψηφοφόρους. σε 
επίπεδο κομματικού εγχώριου συστήματος η στρατηγική του διαφημιζόμενου προϊόντος (του 
πολιτικού-υποψηφίου) έχει πάρει επιστημονικές διαστάσεις τεράστιες με αποτέλεσμα η προ-
παγάνδα, η αφίσα και το lifestyle να πείθουν και να κυβερνούν.
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αλώς ήλθατε στην εκ-
δήλωση με θέμα «Το 
ελλαδικό εθνικό κρά-
τος στο πλαίσιο της 
Ε.Ε. Εξελίξεις και Προ-

οπτικές» που συνδιοργανώνουν το 
ΑΡΔΗΝ και το Ινστιτούτο Συντηρη-
τικής Πολιτικής. Η εν λόγω θεματι-
κή είναι επίκαιρη λόγω των εκλο-
γών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για μια 
προβληματική διαχρονικά παρού-
σα από την πρώτη στιγμή εισόδου 
της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινό-
τητες.

Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με 
τις ευρωεκλογές  η πτώση των δύο 
μεγαλύτερων ομάδων στο ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο, Χριστιανοδη-
μοκρατών και Σοσιαλιστών, με την 
παράλληλη άνοδο Φιλελευθέρων, 
Πρασίνων και κομμάτων της Ριζο-
σπαστικής Δεξιάς/ Ακροδεξιάς κα-
τέστησε τον ευρωπαϊκό χώρο πιο 
σύνθετο περιπλέκοντας, παράλλη-
λα, και την προσπάθεια της ελλη-
νικής κυβερνήσεως να βρει συνο-
μιλητές για μια σειρά από θέματα 
που την αφορούν από την οικονο-
μική διακυβέρνηση, μέχρι τις σχέ-
σεις ΕΕ-Τουρκίας και την ενταξιακή 
προοπτική των Δυτικών Βαλκανί-
ων. Μάλιστα οι τελευταίες εξελίξεις 
και στο εσωτερικό της Γερμανίας με 
τα εκλογικά αποτελέσματα και την 
αποχώρηση της επικεφαλής των 
Σοσιαλιστών Andrea Nahles εμπε-
δώνουν την ρευστή εικόνα.

Παράλληλα, η συμμετοχή, μετά 
από αρκετές εκλογές συνεχούς πτώ-
σης παρουσιάζει άνοδο, λίγο πάνω 
από 50% ενώ το 2014  ήταν μόλις 
42.6%. Και τα θέματα που κυριαρ-
χούν στην κοινή γνώμη όλων ανε-
ξαιρέτως των χωρών όπως η ασφά-
λεια, οι προσφυγικές και μετανα-
στευτικές ροές, νόμιμες και παρά-
νομες και η οικονομία καθιστούν 
σε ένα σημαντικό βαθμό, την εθνική 
ατζέντα σε ευρωπαϊκή. 

Αναφορικά με την ευρύτερη 
θέση της Ελλάδας απέναντι στους 
ευρωατλαντικούς θεσμούς, η μετο-
χή της χώρας στο ευρωενωσιακό 
εγχείρημα προσεγγίζεται από πολ-
λούς στη χώρα μας με σωτηριολο-
γικούς και μεταφυσικούς όρους πα-

ρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
την κριτική αποτίμηση, με όρους 
εθνικού συμφέροντος, της παρου-
σίας της Ελλάδος στη διεργασία ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης. Παράλληλα, 
η εν λόγω νοοτροπία φαίνεται να κα-
θιστά περιττή την προσπάθεια από-
κτησης αυτοδύναμης ισχύος αφού, 
σύμφωνα με τη συμβατική σκέψη, 
ως μέλος της Ε.Ε., πρέπει να κινού-
μαστε πάντα σε κοινοτικό πλαίσιο.

Αυτό στερεί από τη χώρα ευκαι-
ρίες δράσης και ενίσχυσης ερεισμά-
των στον ευρύτερο ιστορικό χώρο 
του Ελληνισμού αφού ακόμα και σε 
αυτές τις περιοχές η Ελλάς καλείται 
να ευθυγραμμιστεί με τα κοινοτικά 
ή δυτικά συμφέροντα θέτοντας σε 
δεύτερη μοίρα τα δικά της. Δύο χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα: Πρώ-
τον, τον Οκτώβριο του 2018 ο Αμε-
ρικανός πρέσβης κ. Πάιατ επέπλη-
ξε τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Έβρου Χαράλαμπο Τοψίδη για την 
αδελφοποίηση του με το αντίστοιχο 
της Συμφερούπολης στην Κριμαία, 
συμφωνία που είχε λάβει χώρα το 
2016, δύο χρόνια μετά την ενσω-
μάτωση της Κριμαίας στην Ρωσι-
κή Ομοσπονδία. Η Ουάσιγκτον και 
το σύνολο των δυτικών χωρών δεν 
θεωρούν νόμιμη τη ενέργεια αυτή 
αλλά η αμερικανική πλευρά όφει-
λε να γνωρίζει την διαχρονική ελ-
ληνική παρουσία στην περιοχή και 
να αναγνωρίζει ως  θεμιτό το συμ-
φέρον των Αθηνών να διατηρηθούν 
οι δεσμοί με συμπαγείς ελληνικούς 
πληθυσμούς του εξωτερικού. Ωσάν 
η Κριμαία να μην εντάσσεται στον 
γεωγραφικό περίγυρο στον οποίο 
ο Ελληνισμός είχε πληθυσμιακή, 
θρησκευτική, πολιτιστική και εμπο-
ρική παρουσία χιλιάδες χρόνια, 
ωσάν να πρόκειται για μια αδιάφο-
ρη περιοχή για τον Ελληνισμό σαν 
την Οστάνδη ή τη Λυβέκη.

Δεύτερον, σύμμαχοι και εταί-
ροι σε ΕΕ και ΝΑΤΟ προσπαθούν 
να κατευνάσουν τις τουρκικές, αλ-
βανικές και σκοπιανές  ορέξεις εις 
βάρος των Αθηνών. Κουραστική 
και μονότονη η προτροπή προς την 
Αθήνα να διευκολύνει την ευρωατ-
λαντική προοπτική Αλβανίας και 
Σκοπίων και να  μην θέτει τα διμε-
ρή προβλήματα με τις χώρες αυ-

τές ως πρόσκομμα στην διαδικασία 
ένταξης σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Παρόμοια 
αντιμετώπιση με τις  προενταξιακές 
διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για 
την ΕΕ. Η Αθήνα καλείται να κατα-
βάλλει το κόστος εξευρωπαϊσμού 
Σκοπίων, Τιράνων και Άγκυρας χά-
ριν ευρύτερων συμμαχικών συμφε-
ρόντων, μεταξύ άλλων, τη σύμπηξη 
αντιρωσικού μετώπου. Μην αντι-
δρώντας, όμως, η Αθήνα στις ανα-
θεωρητικές αξιώσεις των τριών γει-
τονικών κρατών με την άρνηση συ-
νέχισης των ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων στους ευρωατλαντικούς 
θεσμούς αλλά αντίθετα με τη στήρι-
ξη των υποψηφιοτήτων τους, στα μά-
τια τρίτων φαίνεται να εκλαμβάνει 
τις πολιτικές αυτές ως θεμιτές αξιώ-
σεις που μέσω διαλόγου και με την 
προοπτική της ένταξης θα επιλυ-
θούν. Εντός του παραπάνω πλαισί-
ου η συμμετοχή της Ελλάδος στους 
ευρωατλαντικούς θεσμούς αντί για 
πολλαπλασιαστής ισχύος καταλήγει 
να είναι ασφυκτικός μοχλός πίεσης 
αποδοχής αυθαίρετων ισχυρισμών 
γειτονικών κρατών.

Ίσως η μονοσήμαντη αυτή προ-
σέγγιση στη συμμετοχή της χώρας 
στους ευρωατλαντικούς θεσμούς 
βρίσκει, από κάποιους,  νομιμοποί-
ηση και λογική εξήγηση από μια  
συγκεκριμένη ανάγνωση της ελλη-
νικής ιστορίας θεμέλιος λίθος της 
οποίας είναι η Ναυμαχία του Να-
βαρίνο και η άποψη πως «μας απε-
λευθέρωσαν οι ξένοι» μια ανιστόρη-
τη θέση, η οποία συνειδητά υποτιμά 
τις θυσίες και την αποφασιστικότητα 
των εξεγερμένων Ελλήνων. Εφόσον, 
λοιπόν σύμφωνα με την παραπάνω 
άποψη «μας ελευθέρωσαν οι ξένοι»  
η Ελλάς δεν θα πρέπει να διαφορο-
ποιείται από αυτούς,  και όπως είδα-
με παραπάνω, οφείλει να θέτει σε 
δεύτερη μοίρα δικά της εθνικά συμ-
φέροντα, θεμιτά συμφέροντα χάριν 
ευρύτερων συμμαχικών προτεραι-
οτήτων.

Χαρακτηριστική, ίσως, της πιο 
πάνω νοοτροπίας συνιστά η κίνη-
ση του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, τον περασμένο Νο-
έμβριο, στο πλαίσιο της κατάθεσης 
προτάσεων για την αναθεώρηση 
του συνταγματικού χάρτη της χώρας 
να υποβάλει πρόταση διασφάλισης 
του ευρωπαϊκού προσανατολισμού 
της χώρας στο άρθρο 2 του Συντάγ-
ματος.

Οι σημερινοί μας ομιλητές είναι 

ο  καθ. Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 
Ομάδων Συμφερόντων στο Τμήμα 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περι-
φερειακών Σπουδών του Παντείου 
Πανεπιστημίου. κ. Κων/τίνος Λά-
βδας. Ο κ. Λάβδας έχει πραγματο-
ποιήσει σπουδές στην πολιτική και 
διοικητική επιστήμη καθώς και στις 
διεθνείς σχέσεις στην Ελλάδα, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (Manchester) 
και στις ΗΠΑ (Μ.Ι.Τ.). Έχει διδά-
ξει σε πανεπιστήμια του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και των ΗΠΑ στην 
Έδρα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών «Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής» στο Fletcher School of Law 
and Diplomacy της Μασαχουσέ-
της, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστή-
μης του Παν. της Κρήτης όπου δι-
ετέλεσε Κοσμήτορας και Αντιπρύ-
τανης, αλλά και στην Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης. Στα ερευνητι-
κά και διδακτικά ενδιαφέροντα του 
περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή και 
η ελληνική  πολιτική, η συγκριτική 
ανάλυση των οργανωμένων συμφε-
ρόντων και η εφαρμοσμένη πολιτι-
κή θεωρία.

Τον κ. Καραμπελιά δεν θα τον 
παρουσιάσω μέσα στο σπίτι του 
απλά θα ήθελα να κάνω ένα μικρό 
σχόλιο. Ύστερα από την πτώση της 
δικτατορίας και με την προοπτική 
ένταξης στην ΕΕ η Ελληνική Δεξιά 
θα όφειλε να ενσκήψει με τρόπο σο-
βαρό και υπεύθυνο στην ταυτότη-
τα μας και να προσπαθήσει να επι-
καιροποιήσει στοιχεία της παράδο-
σής μας ώστε κοινωνία και λαός να 
μπορέσουν επί ίσοις όροις να μετά-
σχουν στην ενοποιητική διαδικασία. 
Τούτο δε επιβλήθηκε έτι περαιτέρω 
από την πτώση του κομουνιστικού 

στρατοπέδου και την αλλαγή του 
πολιτικού χάρτη σε περιοχές όπου 
ο Ελληνισμός είχε διαχρονική ιστο-
ρική παρουσία. Δεν υπήρξε καμία 
προσπάθεια να χαραχτεί μια Υψη-
λή Στρατηγική Επιβίωσης του Ελ-
ληνισμού που θα συμπεριλαμβά-
νει τα δύο ελληνικά κράτη, τη συμ-
μετοχή μας στους ευρωατλαντικούς 
θεσμούς, τη Διασπορά, τις ιστορικές 
μας παροικίες, τα ελληνογενή πα-
τριαρχεία, τους Φιλέλληνες σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Παντελής έλλειψη 
μέριμνας για την ανάδυση μιας γε-
ωπολιτικής ταυτότητας του Ελληνι-
σμού. 

Είδαμε αντίθετα το πολιτικό προ-
σωπικό της χώρας να αποδέχεται 
σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότη-
τες των συμμάχων και εταίρων μας. 
Αυτό σε συνδυασμό με τη δημογρα-
φική κάμψη και τον οικονομικό πα-
ρασιτισμό έθεσε σοβαρά ζητήματα 
βιωσιμότητας του ελλαδικού κρά-
τους ως αυτόνομου δρώντος έστω 
και αν ήταν μέλος της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ όπως καυχώμασταν για δε-
καετίες. Το κενό αυτό λοιπόν σε ση-
μαντικό βαθμό πληρώθηκε από 
την προσπάθεια του Γ. Καραμπελιά 
και του ΑΡΔΗΝ όπου με εκατοντά-
δες εκδηλώσεις και εκδόσεις προ-
σέφεραν στην εθνική αυτογνωσία 
των Ελλήνων. Ένα πεδίο θεωρητικά  
προνομιακό για μια δεξιά παράταξη, 
η οποία προτίμησε, όμως, να ασχο-
ληθεί με πιο επιφανειακά πράγμα-
τα. Συνεπώς έστω και ο κ. Καραμπε-
λιάς δεν προέρχεται από τον χώρο 
της Δεξιάς, πολλοί που ανήκουν στο 
χώρο αυτό αισθάνονται πολύ άνετα 
με το έργο του ιδίου αλλά και με το 
ΑΡΔΗΝ.

        ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ελλαδικό εθνικό κράτος στο πλαίσιο της Ε.Ε. 
Εξελίξεις και Προοπτικές

Εισαγωγική ομιλία του Ιωάννη σ. λάμπρου στην εκδήλωση 

που διοργάνωσαν το το κίνημα Άρδην και το Ινστιτούτο 

συντηρητικής πολιτικής 5 Ιουνίου 2019.
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Επί της ουσίας, δεν 

ιδρώνει το αυτί του 

ταγίπ Ερντογάν. 

Διατηρεί ακόμα 

πιστούς συμμάχους 

εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: τη Γερμανία, 

τη Βρετανία και 

άλλες χώρες, οι 

οποίες για εμπορικά 

ή μεταναστευτικά 

ζητήματα δεν θα 

συγκρουστούν με την 

τουρκία για χατήρι 

του Αναστασιάδη 

και της κύπρου. οι 

πανηγυρισμοί, λοιπόν, 

για επιβολή κυρώσεων 

ή κάποιων μέτρων 

μπορούν να περιμένουν

δ 
εν είναι υπερβο-
λή το ότι η Κύπρος 
βρίσκεται ενώπιον 
μιας νέας τουρκι-
κής εισβολής. Αυτή 

τη φορά στη θάλασσα, η Τουρ-
κία επιχειρεί να επιβάλει τετελε-
σμένα και να καταστήσει αμφι-
σβητούμενη την κυπριακή υφα-
λοκρηπίδα/ΑΟΖ. Το γεωτρύπανο 
«Πορθητής» ξεκίνησε ήδη τις ερ-
γασίες για γεώτρηση, 36,6 ναυ-
τικά μίλια δυτικά του Ακάμα, 
με το έτερο γεωτρύπανο, «Για-
βούζ», να πλησιάζει τον κόλπο 
της κατεχόμενης Καρπασίας και 
το σεισμογραφικό «Μπαρμπα-
ρός» να μη σταματά τις έρευνες 
στις νότιες και άλλες περιοχές, η 
Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία 
μάλλον, ψάχνει για αποκούμπια.

Επί τούτου, η (κυρίως) φρα-
στική υποστήριξη των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλά-
δας και των ΗΠΑ, αν και δεν κα-
τάφεραν να τρομάξουν τον Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσφέ-
ρουν πεδίο δράσης για την ηγε-

σία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η προσπάθεια επιβολής κυρώ-
σεων είναι πολυμέτωπη και δύ-
σκολη, καθώς οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι δεν τιμωρούν την Τουρκία 
τόσο εύκολα όσο τη Ρωσία ή, ας 
πούμε, τη Βενεζουέλα. 

Στην πραγματικότητα, η λήψη 
μέτρων από την ΕΕ, μετά τη φρα-
στική αλληλεγγύη που επέδει-
ξε η Σύνοδος Κορυφής της προ-
ηγούμενης εβδομάδας, φαίνε-
ται να είναι πολύχρονη διαδικα-
σία και, δυστυχώς, η Κύπρος δεν 
έχει χρόνο. Μπροστά στη σοβα-
ρότερη κρίση μετά την εισβολή 
του 1974, το νησί βρίσκεται υπό 
ασφυκτικό κλοιό και η διέξοδος 
μοιάζει αβέβαιη και σκοτεινή. 

Κι αυτό, διότι πέραν της Τουρ-
κίας και των πειρατικών πρακτι-
κών της, η Κύπρος έχει να αντι-
μετωπίσει τον περιβόητο βρετα-
νικό δάκτυλο. Όπως έγινε γνω-
στό, Βρετανία και Τουρκία προ-
σπάθησαν παρασκηνιακά να επι-
βάλουν «non paper» στα κράτη-
μέλη της ΕΕ, καλώντας τα να μεί-
νουν αμέτοχα στις παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου και του δι-
καίου της θάλασσας στην κυπρι-
ακή υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Μια 
υπό κατάρρευση Βρετανία επι-
χειρεί να εξυπηρετήσει ξανά την 
Άγκυρα εις βάρος της Λευκωσίας 
και ουδείς τολμάει να ψελλίσει 
το αληθές.

Μέσα σ’ όλα αυτά, το εσωτε-
ρικό μέτωπο της Κύπρου μοιά-
ζει ναρκοθετημένο. Ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης αμφισβητείται 
από τη λεγόμενη αντιπολίτευση, 
το ΑΚΕΛ, όχι επειδή με την εν-
δοτική πολιτική των τελευταίων 
έντεκα ετών (Χριστόφιας-Ανα-
στασιάδης) η Τουρκία έφθασε 
μέχρι τη… Λεμεσό, μα γιατί δεν 
πείθει ότι θέλει τάχα επανέναρ-
ξη των διαπραγματεύσεων για 
το Κυπριακό. Το ΑΚΕΛ, λοιπόν, 
την ώρα που η Τουρκία διενεργεί 
θαλάσσια εισβολή και οι Τουρ-
κοκύπριοι «εταίροι» μας διατη-
ρούν απαράδεκτες αξιώσεις για 
κοινή επιτροπή φυσικού αερίου 
πριν τη λύση –σάμπως και είναι 
αναγνωρισμένο κράτος–, θέλει 
να καθίσουμε στο τραπέζι των 
συνομιλιών. 

Το «παιχνίδι» που λέγεται 
άνοιγμα των Βαρωσίων

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, την τελευ-
ταία εβδομάδα το κατοχικό κα-
θεστώς επανέφερε στη συζήτη-
ση το άνοιγμα της περίκλειστης 
πόλης των Βαρωσίων στην Αμ-
μόχωστο. Με σαφή πρόθεση για 
εποικισμό της πόλης-φάντασμα, 
οι Τουρκοκύπριοι –με πρώτο βιο-
λί τον «ΥΠΕΞ» Κουντρέτ Οζερσάι, 
εν δυνάμει διάδοχο του Ακιντζί 
και κατοχικό ηγέτη– ανακοίνω-
σαν ότι εμπειρογνώμονες θα με-
λετήσουν τις περιουσίες και θα 
εκπονήσουν σχέδιο για άνοιγ-
μα, καλώντας τους Ελληνοκύπρι-
ους να ζήσουν υπό «τουρκοκυ-
πριακή διοίκηση». Είναι προφα-
νές πως πρόκειται για προσπά-
θεια επιβολής νέων τετελεσμέ-
νων, μετά τη θάλασσα και στη 
στεριά, ώστε να κλείσει το Κυ-
πριακό με μια ημιδιχοτόμηση, 
η οποία θα καθιστά την Τουρκία 
κυρίαρχη στον βορρά και συγκυ-
ρίαρχη στον νότο.

Τι κάνουν Αθήνα και 
Λευκωσία;

Προφανώς, δεν έγιναν όσα έπρε-
πε. Αθήνα και Λευκωσία τρέχουν 
να προλάβουν τις εξελίξεις και –
πέραν της προσπάθειας μερικών 
ανθρώπων– να κερδίσουν μερι-
κές ανακοινώσεις. Τα πράγματα 
είναι πολύ σοβαρά και, δυστυ-
χώς, η μόνιμη σταθερά της τουρ-
κικής προκλητικότητας επί γης, 
αέρα και θάλασσας, δεν κινητο-
ποιεί τις ηγεσίες μας. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεί-
χνει να ελπίζει σε κινητοποίηση 
των εταιρειών –είδαμε τι συνέ-
βη με την ιταλική ΕΝΙ στο οικό-
πεδο 3– και δεν προβαίνει σε 
ουσιαστικές αποτρεπτικές κινή-
σεις: Κλείσιμο οδοφραγμάτων, 
απομόνωση του ψευδοκράτους, 
επαναπροσδιορισμό της πολιτι-
κής έναντι της Τουρκίας, τοποθέ-
τησή της στο εδώλιο ως κατοχική 
δύναμη και αντιμετώπισή της σε 
όλα τα επίπεδα. 

Η Αθήνα, δυστυχώς, απο-
δεικνύεται ξανά εκκωφαντικά 
απούσα. Ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας, που δήλωσε προ-
χθές ότι η Ελλάδα έχει σχέδιο να 
αποτρέψει ενδεχόμενη τουρκι-

κή γεώτρηση στο Καστελόριζο, 
απέφυγε (ούτε ο Αναστασιάδης 
θα το σκέφθηκε) να επισκεφθεί 
τη Λευκωσία και να συμμετά-
σχει σε μια πανεθνική διάσκεψη 
ή να στείλει μηνύματα διά της 
παρουσίας του εδώ. Δεν κινητο-
ποίησε δε ούτε μια φρεγάτα του 
ελληνικού πολεμικού ναυτικού, 
έστω αποτρεπτικά, ό,τι και αν 
δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών 
Γιώργος Κατρούγκαλος για την… 
ελληνική ΑΟΖ. Εδώ σημειώνεται 
και η αδυναμία ή η μη βούληση 
όλων των ελληνικών κυβερνή-
σεων να οριοθετήσουν υφαλο-
κρηπίδα/ΑΟΖ στα δυτικά της Κύ-
πρου, αφήνοντας την Άγκυρα να 
αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα του νησιού.

Τι περιμένουμε;
Επί της ουσίας, δεν ιδρώνει το 
αυτί του Ταγίπ Ερντογάν. Δια-
τηρεί ακόμα πιστούς συμμά-
χους εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης: Τη Γερμανία, τη Βρετανία 
και άλλες χώρες, οι οποίες για 
εμπορικά ή μεταναστευτικά ζη-
τήματα δεν θα συγκρουστούν 
με την Τουρκία για χατήρι του 
Αναστασιάδη και της Κύπρου. 
Οι πανηγυρισμοί, λοιπόν, για 
επιβολή κυρώσεων ή κάποιων 
μέτρων μπορούν να περιμέ-
νουν, καθώς κι η ίδια η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση δεν είναι στα καλύτε-
ρά της, αφού ψάχνει διαδόχους 
του Γιουνκέρ, του Τουσκ και άλ-
λων υψηλά ιστάμενων. Όσο η 
Λευκωσία, όμως, περιμένει από 
την ΕΕ να προφυλάξει τα δικά 
της θαλάσσια σύνορα και δεν 
προνοεί για ένα πανεθνικό σχέ-
διο αντίδρασης, ο Πορθητής και 
το Γιαβούζ θα τρυπήσουν, επι-
βάλλοντας διά θαλάσσης τετε-
λεσμένα που δεν θα ανατρέπο-
νται ούτε με την όποια λύση του 
Κυπριακού.

Η Κύπρος στη μέγκενη της Τουρκίας

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

η υφαλοκρηπίδα, ο Ερντογάν, η Βρετανία, τα Βαρώσια και το εσωτερικό μέτωπο
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η αποστολή του «πορθητή» και του γεωτρύπανου «Φατίχ» εντός της ΑοΖ της 
κύπρου, και ειδικότερα στα οικόπεδα 4 και 5 νότια της πάφου, που δεν έχουν 
ακόμα αδειοδοτηθεί από την κυπριακή Δημοκρατία, αντικειμενικά συνιστά τρίτη 
εισβολή του Αττίλα στη μαρτυρική Μεγαλόνησο.

Τ 
α ευχολόγια και οι ελ-
πίδες, ότι δεν θα προ-
χωρούσε η Άγκυρα, 
ανεξαρτήτως των τε-
χνικών της δυνατοτή-

των, σε επιχείρηση γεώτρησης 
εντός της υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ 
της Κύπρου, αποδείχθησαν έω-
λες. Το προσωποπαγές νεοθωμα-
νικό καθεστώς Ερντογάν έχει ήδη 
«διαβεί τον Ρουβίκωνα ποταμό» 
ως προς τις επιθετικές ενέργειες 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου (περιοχή από 
τον 28ο μεσημβρινό νότια της Ρό-
δου έως και τον 32ο μεσημβρινό 
δυτικά της Ρόδου), με στόχο να λά-
βει ισχυρά ανταλλάγματα από τον 
διαφαινόμενο υπόγειο πλούτο της 
περιοχής. 

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο 
ότι η Τουρκία, στις στιγμές αδυ-
ναμίας του Ελληνισμού, επιχει-
ρεί επιθετικές παράνομες ενέρ-
γειες, εγκολπώνοντας εθνικά τμή-
ματά του. Το 1974, αξιοποιώντας 
τον προδοτικό και ηλίθιο ρόλο της 
χούντας των συνταγματαρχών, ει-
σέβαλε στο Νησί της Αφροδίτης 
χωρίς ουσιαστικά αντίσταση, κά-
νοντας, αντί για απόβαση, επιβί-
βαση !!!

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την 
ανηλεή μνημονιακή κηδεμονία 
και την πρόσδεση στα δεσμά των 
δανειστών για τα επόμενα ενενή-
ντα εννέα χρόνια με υποθήκευση 
της δημόσιας περιουσίας, η Ελλά-
δα εμφανίζεται αποδυναμωμένη 
σε οικονομικό, πολιτικό και στρα-
τιωτικό επίπεδο, αποτελώντας 
πάλι «ιδανικό θύμα» του τουρκι-
κού πολιτικοστρατιωτικού κατε-
στημένου.

Η κατάσταση της παράλλη-
λης οικονομικής χρεοκοπίας και 
της μειώσεως της στρατιωτικής 
ισχύος της Ελλάδος αποτελεί μέ-
γιστο κίνδυνο για τον Ελληνισμό. 
Ειδικότερα, το εξοπλιστικό χά-
σμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας μεγεθύνεται συνεχώς και η 
ήδη ανατραπείσα ισορροπία δυ-
νάμεων αναμένεται να επιδεινω-
θεί τα επόμενα χρόνια, κυρίως 
στο ναυτικό και στην αεροπορία 
(τυχόν ανάπτυξη των S-400 στην 
Τουρκία θα της δώσει τη δυνατό-

τητα να ελέγχει όλο τον χώρο του 
Αιγαίου και της Ανατολικής Με-
σογείου). Ο λόγος γι’ αυτό δεν εί-
ναι μόνο η οικονομική μας αδυ-
ναμία και η πρωτοφανής κακοδι-
αχείριση των στρατιωτικών κον-
δυλίων έως σήμερα, αλλά και η 
στρατηγική επένδυση της Τουρ-
κίας στη δημιουργία μιας στιβα-
ρής αμυντικής βιομηχανίας. Ενώ 
η Ελλάδα εισάγει σχεδόν το σύνο-
λο των οπλικών συστημάτων της, 
η Τουρκία κατασκευάζει πλέον 
με δική της τεχνογνωσία περίπου 
το 70% των εξοπλισμών της, έχο-
ντας μετατραπεί και σε εξαγωγική 
χώρα σύγχρονων τεχνολογικών 
οπλικών συστημάτων. 

Για αυτό απαιτείται αμέσως η 
ενίσχυση της παραπαίουσας ελ-
ληνικής αμυντικής βιομηχανί-
ας, η ανακοπή της συνεχιζόμενης 
μείωσης της αποτρεπτικής δύνα-
μης των ενόπλων δυνάμεων και η 
θεμελίωση ενός συνεκτικού σχε-
δίου αξιοποίησης σε στρατιωτι-
κό επίπεδο του αρχιπελάγους του 
Αιγαίου, με σύγχρονα και έξυπνα 
όπλα, τα οποία πλέον δεν θα είναι 
προσαρμοσμένα στους ευρύτε-
ρους νατοϊκούς σχεδιασμούς, με 
βάση τους οποίους έως τώρα δο-
μήθηκε ο ελληνικός στρατός. Ενώ 
ξοδεύτηκαν τερατώδη σε σχέση 
με τα μεγέθη της Ελλάδας ποσά, 
δεν μπόρεσε αυτή να δημιουργή-
σει εκείνο το ισχυρό στρατιωτικό 
εργαλείο, που θα απέτρεπε κάθε 
προσπάθεια προσβολής των νό-
μιμων δικαιωμάτων της στον άξο-
να Θράκης – Αιγαίου – Κύπρου – 
Ανατολικής Μεσογείου. 

Από τις εξελίξεις αυτές συνά-
γεται ότι δεν υπήρξε όλα αυτά τα 
χρόνια από την πλευρά του Ελ-
ληνισμού σοβαρή και συνεκτική 

προετοιμασία για την αντιμετώπι-
ση των τουρκικών κινήσεων. Οι 
σπασμωδικές αντιδράσεις, με βα-
σικό στοιχείο τον κατευνασμό, εί-
ναι πλέον προβλέψιμες και αδιά-
φορες από την τουρκική πλευρά. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού 
αποτελεί το γεγονός ότι η Ελλά-
δα δεν έχει καταθέσει στον Ο.Η.Ε. 
τις συντεταγμένες των εξωτερικών 
ορίων της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας για μην προκαλέσει τους 
Τούρκους. Την ίδια ώρα, όμως, 
η Τουρκία έχει καταθέσει χάρτες 
και συντεταγμένες, με τις οποίες, 
κατά πλήρη παράβαση του Διε-
θνούς Δικαίου της Θάλασσας, δι-
εκδικεί τεράστιες θαλάσσιες περι-
οχές νότια και νοτιοανατολικά της 
γραμμής Καστελόριζο – Ρόδος – 
Κάρπαθος – Κάσος – Κρήτη. 

Ενώ ο Ελληνισμός διέρχεται 
μία εκ των κρίσιμων ιστορικών 
στιγμών, εντυπωσιάζει το γεγο-
νός της τρομακτικής αφασίας του 
πολιτικού προσωπικού εξουσί-
ας, που περί άλλων τυρβάζει. Έτσι, 
από τον δημόσιο λόγο απουσιά-
ζει οποιαδήποτε σοβαρή συζή-
τηση για την ανάγκη συγκρότη-
σης ενός ρεαλιστικού και συνε-
κτικού δόγματος εθνικής απο-
τρεπτικής στρατηγικής. Αντίθετα, 
αυτό το πολιτικό προσωπικό είναι 
επιρρεπές στη δημιουργία εύκο-
λων φαντασιώσεων περί ισχυρών 
συμμαχιών (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ισρα-
ήλ, Ευρώπη), που θα απέτρεπαν 
τη δήθεν απομονωμένη Τουρ-
κία από επιθετικές ενέργειες. Για 
μια φορά ακόμα αποδείχθηκε ότι 
αυτές αποτελούν «κούφιο αέρα», 
αφού κανείς δεν πρόκειται να σώ-
σει τη χώρα μας σε μια δύσκολη 
στιγμή, παρά μόνο η ίδια, εάν εί-
ναι έτοιμη.  

Ο Αττίλας ΙΙΙ προ των πυλών

Του Γεωργίου Παπασίμου

Σ 
την ανωτέρω φωτογρα-
φία που ανήρτησε το 
ίδιο το τουρκικό προ-
ξενείο Κομοτηνής, βλέ-

πουμε εικόνα από μια πολύ ενδι-
αφέρουσα «κοινωνική» εκδήλω-
ση που έγινε έξω από την πόλη. 
Δέκα μόλις μέρες πριν τις βου-
λευτικές εκλογές της 7ης Ιουλί-
ου, η εταιρεία ΥΑΚΑ ΙΚΕ του Λε-
βέντ Σαδίκ Αχμέτ παρέθεσε δεί-
πνο όπου παρέστη ο ίδιος ο Τούρ-
κος πρόξενος, έχοντας στα δεξιά 
του τον πρόεδρο της εταιρείας 
και στα αριστερά του τον υποψή-
φιο βουλευτή της ΝΔ Μουσταφά 
Κατρατζή. Στις παραδιπλανές θέ-
σεις βλέπουμε την νυν και πρώ-
ην ηγεσία του μειονοτικού, αλυ-
τρωτικού κόμματος  DEB (ιδρυτής 
του οποίου ήταν ο πατέρας του 
Λεβέντ), εκλεγμένους μουσουλ-
μάνους δημάρχους της περιοχής, 
προέδρους των απαγορευμένων 
«τουρκικών» σωματείων κ.λπ.

Με δεδομένο πως ο Κατρα-
τζή είναι η μόνη πιθανότητα της 
Τουρκίας να ξανακερδίσει όλες τις 
βουλευτικές έδρες στην τριεδρική 
Ροδόπη, αφού έχει ήδη εξασφα-
λίσει τον Ιλχάν Αχμέτ διά του Πα-
ΣοΚ και τον Καραγιουσούφ από 
τον Σύριζα, είναι παραπάνω από 
ξεκάθαρο το μήνυμα της φωτο-
γραφίας προς πάσα κατεύθυν-
ση: στηρίζουμε Κατρατζή, ώστε 
προσπερνώντας τον Ε. Στυλιανί-
δη να κάνουμε πάλι το «3 στα 3». 
Το καταμετρημένο απόθεμα των 
23.000 ψήφων του DEB, που επι-
βεβαιώθηκε προ μηνός στις ευ-
ρωεκλογές, υπερεπαρκεί για τον 
σχεδιασμό αυτόν. Στον Κατρατζή 
λοιπόν οι μισές από αυτές τις ψή-
φους και… τέλος στη χριστιανική 
εκπροσώπηση του νομού.

Ποιος όμως ευθύνεται για την 
κατάσταση αυτή, που πλέον δεν 
περιορίζεται σε παρασκηνιακές 
μεθοδεύσεις, αλλά διακινείται 
και φανερά στα κοινωνικά δίκτυα; 
Ασχέτως της όποιας ευπείθειας 
αναμένει η γείτων από τους μει-
ονοτικούς βουλευτές, η σημειο-
λογία – αλλά και η ουσία ενός τέ-

τοιου αποτελέσματος – δεν αμφι-
σβητείται.

«Φυσιολογικά», λοιπόν, το ευ-
αγές καθίδρυμα της οδού Ιώνων, 
κινούμενο δήθεν στα πλαίσια της 
Συνθήκης της Βιέννης περί δι-
πλωματικών κανόνων, μεθοδεύ-
ει τις επεμβάσεις του στα εσω-
τερικά ζητήματα της χώρας μας, 
όπως έκανε ανέκαθεν. Εδώ λοι-
πόν τίθεται το ερώτημα για την 
ικανότητα της Ελλάδος να απα-
ντήσει δεόντως κι όχι με ευχολό-
για και άσφαιρες παρόλες. Αλλά 
τεράστιες ευθύνες έχουν και τα 
κόμματα εξουσίας. Ο Κ. Μητσοτά-
κης δεν δικαιούται να αγνοεί όλα 
αυτά και άρα μας οδηγεί στο συ-
μπέρασμα πως γι’ αυτόν προέχει 
μόνο να μαζέψει μερικές χιλιάδες 
ψήφους παραπάνω (πόσο μάλ-
λον όταν κυκλοφόρησε επίμονα η 
φήμη ότι παζάρεψε μαζί του ακό-
μη και ο πατενταρισμένος πρά-
κτορας τουρκικών συμφερόντων 
Αχμέτ Χατζηοσμάν!).

Όπως και η Φ. Γεννηματά κα-
λοδέχθηκε τον γυρολόγο του κομ-
ματικού σκηνικού Ιλχάν Αχμέτ με 
το ίδιο σκεπτικό.

Για τον Σύριζα δεν συζητάμε, 
ούτως ή άλλως δεν διαθέτει πρό-
σωπα από την πλειονότητα που 
θα απέδιδαν στην ψηφοσυλλο-
γή. Ούτε την άτυπα καθιερωμέ-
νη αναλογία των σύνοικων στοι-
χείων στα κομματικά ψηφοδέλτια 
δεν μπορέσανε να αλλάξουν!

Λοιπόν, στο εξής αυτή θα εί-
ναι εσαεί η κοινοβουλευτική εκ-
προσώπηση του ροδοπαίου χρι-
στιανικού στοιχείου, το απόλυ-
το μηδέν; Την απάντηση οφεί-
λει πρώτος να τη δώσει ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, που μάλιστα έρ-
χεται μεθαύριο στην Κομοτηνή, 
τόσο ως υποψήφιος πρωθυπουρ-
γός όσο και ως πρόεδρος του κα-
τεξοχήν παραδοσιακού κόμματος 
εξουσίας.

Για μιαν –έστω– φορά ας προ-
ταχθεί το εθνικό και κοινωνικό 
συμφέρον έναντι του κομματι-
κού!

Κώστας Καραΐσκος

Υπάρχουν όρια για την ηγεσία της ΝΔ;
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Τ 
ις τελευταίες μέρες, 
κύκλοι των μυστικών 
υπηρεσιών από ολό-
κληρη την Ευρασία πα-
ροτρύνουν την Τεχε-

ράνη να εξετάσει ένα άμεσο σε-
νάριο ενεργειών. Όπως εξήγησε 
λεπτομερώς στα διεθνή ΜΜΕ ο 
στρατηγός Κασέμ Σολεϊμανί, διοι-
κητής των ειδικών δυνάμεων των 
Φρουρών της Επανάστασης και η 
πλέον απεχθής φυσιογνωμία για 
το αμερικανικό πεντάγωνο, η Ου-
άσιγκτον δεν έχει τη στρατιωτική 
δυνατότητα να κρατήσει ανοιχτά 
τα στενά.  

Όπως έχω αναφέρει στο πα-
ρελθόν, το κλείσιμο των Στενών 
του Ορμούζ θα καταστρέψει την 
αμερικανική οικονομία ανατινά-
ζοντας την αγορά των παραγώ-
γων1, που υπολογίζεται στα 1.2 
τετράκις εκατομμύρια δολάρια, 
πράγμα που θα έχει ως αποτέλε-

1 Παράγωγο προϊόν στα χρηματοοι-
κονομικά ονομάζεται ένα συμβόλαιο, 
η αξία του οποίου εξαρτάται από την 
αξία κάποιου άλλου βασικότερου 
προϊόντος (υποκείμενο προϊόν, αγγλ. 
underlying asset). Ουσιαστικά, δηλα-
δή, πρόκειται για ένα αξιόγραφο, η 
τιμή του οποίου καθορίζεται με άμε-
σο τρόπο από την τιμή του υποκείμε-
νου τίτλου. Σε κάθε τέτοιο συμβόλαιο 
υπάρχουν δύο αντισυμβαλλόμενοι. 
Ο ένας έχει τη θέση του αγοραστή 
(long position) ενώ ο άλλος έχει τη 
θέση του πωλητή (short position). Τα 
υποκείμενα προϊόντα από τα οποία 
προέρχεται ένα παράγωγο μπορεί να 
είναι είτε προϊόντα που τίθενται υπό 
διαπραγμάτευση σε μία οργανωμένη 
δευτερογενή αγορά, όπως ένα χρη-
ματιστήριο, είτε προϊόντα που δεν τί-
θενται υπό διαπραγμάτευση σε ορ-
γανωμένες αγορές. Σε γενικές γραμ-
μές, τα υποκείμενα προϊόντα μπο-
ρεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε, από 
εμπορεύσιμες μετοχές και ομόλο-
γα μέχρι αγροτικά προϊόντα (π.χ. σι-
τάρι) και μέταλλα (π.χ. χρυσός). Τα 
πιο γνωστά παράγωγα προϊόντα εί-
ναι α) Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια 
(Forward Contracts), β) τα Συμβόλαια 
Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future 
Contracts), γ) τα Δικαιώματα Προαί-
ρεσης, δ) τα προϊόντα δανεισμού τίτ-
λων και ανοιχτές πωλήσεις και ε) τα 
Swaps. (Wikipaideia)

σμα την κατάρρευση του παγκο-
σμίου τραπεζικού συστήματος. Το 
παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν που υπολογίζεται στα 80 
τρισ. δολάρια θα συντριβεί, προ-
καλώντας μια άνευ προηγουμέ-
νου οικονομική κρίση.

Ο Σολεϊμανί δήλωσε ωμά ότι 
το Ιράν όντως ενδέχεται να κλεί-
σει τα Στενά του Ορμούζ αν δεν 
του επιτραπεί η, απολύτως ανα-
γκαία για την οικονομική του επι-
βίωση, εξαγωγή δύο εκατομμυρί-
ων βαρελιών πετρελαίου την ημέ-
ρα, κυρίως προς τις χώρες της Ασί-
ας. Οι ιρανικές εξαγωγές πετρε-
λαίου πριν την επιβολή των αμε-
ρικανικών κυρώσεων και τον, ντε 
φάκτο, ναυτικό αποκλεισμό που 
έχει επιβληθεί στη χώρα, ανέρ-
χονταν σε 2.5 εκατομμύρια βαρέ-
λια την ημέρα. Μετά την επιβολή 
των κυρώσεων, ο αριθμός των βα-
ρελιών προς εξαγωγή έχει πέσει 
κάτω από τις 400 χιλιάδες μονά-
δες.

Οι δηλώσεις του Σολεϊμανί συ-
νάδουν με τις ενέργειες που φαί-
νεται να ετοιμάζουν οι Φρουροί 
της Επανάστασης με τον χαρακτη-
ρισμό του Περσικού Κόλπου ως 
επικείμενου «Σκοπευτηρίου». Ο 
ταξίαρχος Χοσεΐν Σαλαμί τόνισε 
πρόσφατα ότι οι βαλλιστικοί πύ-
ραυλοι του Ιράν μπορούν να χτυ-
πήσουν αεροπλανοφόρα εν πλω 
με απόλυτη ακρίβεια. Όπως επι-
βεβαίωσαν πηγές των Φρουρών 
της Επανάστασης, ολόκληρη η βό-
ρεια ακτή του Περσικού Κόλπου 
στην ιρανική επικράτεια είναι κα-
τάστικτη με πυροβολαρχίες πυ-
ραύλων κατά σκαφών επιφανεί-
ας.

Θα σας ανακοινώσουμε 
πότε θα κλείσουν τα στενά

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελεί-
ου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνά-
μεων, υποστράτηγος Μοχάμαντ 
Μπακερί, δήλωσε πρόσφατα χω-
ρίς περιστροφές πως: «Αν η Ισλα-
μική Δημοκρατία του Ιράν παρε-
μποδιστεί στην εξαγωγή πετρε-
λαίου από τον Περσικό Κόλπο, 
τότε η αποφασιστικότητά μας να 

κλείσουμε τα στενά θα επιβεβαι-
ωθεί πλήρως και θα ανακοινωθεί 
δημοσίως εν όψει της ισχύος της 
χώρας και των ενόπλων δυνάμε-
ών της».

Φαίνεται πως η Τεχεράνη δεν 
είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί 
τον ολοκληρωτικό οικονομικό πό-
λεμο που έχει εξαπολύσει εναντί-
ον της η Ουάσιγκτον χωρίς αντί-
δραση και είναι αποφασισμένη 
να εξάγει το πετρέλαιο που εξα-
σφαλίζει την οικονομική της επι-
βίωση. Το θέμα του κλεισίματος 
των Στενών του Ορμούζ έχει τεθεί 
επισήμως από τους Ιρανούς και 
τώρα έχει έρθει η ώρα των παρα-
γώγων.

Η παρουσίαση λεπτομερών 
αναλύσεων για τις πιθανές επι-
πτώσεις στην αγορά παραγώγων 
από τις ενδεχόμενες στρατιωτι-
κές δράσεις στα παγκόσμια ΜΜΕ 
θα ανάγκαζε τη μιντιακή αγέλη, 
κυρίως τη δυτική, να προστρέ-
ξει σε περσόνες τύπου Γουόρεν 
Μπάφετ για να διαπιστώσει αν οι 
εν λόγω αναλύσεις ευσταθούν. Η 
αλήθεια είναι πως, σύμφωνα με 
το παραπάνω σενάριο, ο Σολεϊ-
μανί θα συνιστούσε στα ΜΜΕ να 
έχουν μια συνάντηση με τον Γου-
όρεν Μπάφετ, διότι ξέρει ήδη την 
απάντηση του γκουρού των πα-
ραγώγων.

Η έκταση μιας πιθανής κρίσης 
στον τομέα των παραγώγων απο-
τελεί ένα υπερταμπού για τα διά-
φορα ιδρύματα στην Ουάσιγκτον 
που κατασκευάζουν συναίνεση. 
Σύμφωνα με μια από τις αμερι-
κανικές τραπεζικές πηγές μου, 
ο πλέον ακριβής αριθμός του 
ύψους στο οποίο κυμαίνεται σή-
μερα η αγορά παραγώγων –αυ-
τός των 1.2 τετράκις εκατομμυ-

ρίων δολαρίων– προέρχεται από 
έναν Ελβετό τραπεζίτη, ο οποίος 
έχει αναφέρει το νούμερο ανεπί-
σημα. Μάλλον ξέρει κάτι παρα-
πάνω, καθώς η Τράπεζα Διεθνών 
Διακανονισμών (BIS) –η κεντρι-
κή τράπεζα των κεντρικών τραπε-
ζών– βρίσκεται στη Βασιλεία.

Η Ουάσιγκτον ωθεί τα 
πράγματα στο χείλος του 

πολέμου με το Ιράν.
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανο-
ητό είναι πως δεν έχει καμία ση-
μασία το πώς θα κλείσουν τα Στε-
νά του Ορμούζ.

Θα μπορούσε να λάβει χώρα 
μια επιχείρηση ψευδούς σημαίας 
ή θα μπορούσε η ιρανική κυβέρ-
νηση να βυθίσει ένα-δύο πλοία, 
φοβούμενη επίθεση εναντίον της 
χώρας. Αυτό που έχει σημασία εί-
ναι το τελικό αποτέλεσμα: κάθε 
μπλοκάρισμα της ενεργειακής 
ροής από τον κόλπο θα εκτίνασσε 
την τιμή του πετρελαίου στα 200, 
500 ή ακόμα και 1000 δολάρια 
το βαρέλι, σύμφωνα με κάποιες 
προβλέψεις της Γκόλντμαν Ζακς. 

Μια ακόμη τραπεζική πηγή 
στις ΗΠΑ αναφέρει: «Το κλει-
δί στην παρούσα ανάλυση είναι 
αυτό που αποκαλούμε η θεωρη-
τική της φύση. Θεωρητικά, κάθε 
πιθανός αγοραστής δεν έχει τα 
χρήματα να αγοράσει πετρέλαιο 
σε τιμές 300 δολαρίων το βαρέλι 

και πάνω και τα νούμερα αυτά λέ-
γεται πως δεν έχουν καμία απο-
λύτως σημασία. Αφού ενσκήψει 
όμως η κρίση το θεωρητικό με-
τατρέπεται σε πραγματικό. Για 
παράδειγμα, σε κανονικές συν-
θήκες, αν κάποιος προτίθεται να 
αγοράσει ένα εκατομμύριο βα-
ρέλια πετρελαίου στην τιμή των 
300 δολαρίων το βαρέλι το τελι-
κό κόστος του δεν θα είναι τόσο 
υψηλό στην πραγματικότητα κα-
θώς θεωρείται αδιανόητο η τιμή 
να φτάσει σε τέτοια δυσθεώρη-
τα ύψη. Αυτό είναι το θεωρητικό 
του πράγματος. Αν όμως τα στενά 
κλείσουν, η συγκεκριμένη τιμή θα 
γίνει πραγματικότητα και τα νού-
μερα θα απογειωθούν κυριολε-
κτικά».

Επισήμως, η BIS θα δεσμευ-
θεί μόνο να υποδείξει ότι το συ-
νολικό θεωρητικό ποσό που εκ-
κρεμεί στα συμβόλαια των αγο-
ρών παραγώγων υπολογίζεται 
στα 542.4 τρισ. δολάρια. Το ποσό 
αυτό όμως δεν είναι τίποτε άλλο 
από ένα προϊόν εκτίμησης.

Η τραπεζική πηγή προσθέτει 
ότι: «Ακόμη κι εδώ είναι το θεω-
ρητικό που έχει σημασία. Τερά-
στια ποσά αποτελούν παράγωγα 
των επιπέδων στα οποία κυμαί-
νονται τα επιτόκια. Τα περισσό-
τερα από αυτά είναι θεωρητικά, 
αλλά αν το πετρέλαιο σκαρφα-
λώσει στα 1000 δολάρια το βαρέ-

     διΕΘνΗ

Αργά ή γρήγορα η ασφυκτική αμερικανική πίεση προς το Ιράν θα έχει ως 
αποτέλεσμα μια αναλόγου μεγέθους αντίδραση και οι επιπτώσεις για τον κόσμο 

πρόκειται να είναι άκρως δυσοίωνες.

Η ιρανική απάντηση 
στις αμερικανικές 
πιέσεις

του Πέπε Εσκομπάρ*
Global Research, 21/6/2019

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μαυρίδης

Θα επιλέξει η Τεχεράνη το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ;

Φαίνεται πως η τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να 

αποδεχτεί τον ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο που 

έχει εξαπολύσει εναντίον της η ουάσιγκτον χωρίς αντί-

δραση και είναι αποφασισμένη να εξάγει το πετρέλαιο 

που εξασφαλίζει την οικονομική της επιβίωση.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Swaps&action=edit&redlink=1
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Η 

ετήσια στατιστική 
επιθεώρηση της BP1 
(το πιο διαδεδομέ-
νο εργαλείο αναλυ-

τικής μελέτης στον τομέα της 
ενέργειας) εκδόθηκε μέσα τον 
Ιούνιο, για το έτος 2018. Το κε-
ντρικό συμπέρασμα απηχεί τα 
κελεύσματα του οικολογικού 
κύματος που γνωρίζει ο δυτι-
κός κόσμος τους τελευταίους 
μήνες: η κατανάλωση ενέρ-
γειας βρίσκεται σε μη βιώσιμο 
δρόμο. 

Αναλυτικότερα, η κατανά-
λωση ενέργειας αυξήθηκε πα-
γκοσμίως σε ποσοστό 2,9%, που 
αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξη-
ση από το 2010. Ακολούθως, 
οι εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα αυξήθηκαν κατά 2%, που 
αποτελεί το μεγαλύτερο ποσο-
στό αύξησης τα τελευταία επτά 
χρόνια. Αυτό αντικατοπτρίζει 
την αύξηση ζήτησης υδρογο-
νανθράκων – κυρίως φυσικού 
αερίου – στην Ασία (μόνη της η 
Κίνα προκαλεί το 35% της συνο-
λικής αύξησης στη κατανάλω-
ση ενέργειας παγκοσμίως) και 
κυρίως, την ταυτόχρονη καθί-
ζηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, 
πρώτη φορά από το 2001.

Αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης 
είναι υπερδιπλάσιοι του ρυθ-
μού αύξησης του παγκόσμιου 
πληθυσμού, ο οποίος διαμορ-
φώθηκε στο 1,07% το 2018. Με 
αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης, οι 
εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα αναμένεται να διπλασια-
στούν σε βάθος τριακονταετίας. 
Θυμίζουμε ότι, βάσει της Συμ-

φωνίας των Παρισίων για τη 
κλιματική αλλαγή, στόχος μίας 
πλειοψηφίας κρατών (συμπε-
ριλαμβανομένων των κρατών 
μελών της ΕΕ και της Κίνας), εί-
ναι ο περιορισμός της αύξησης 
της θερμοκρασίας στους δύο 
βαθμούς κελσίου άνω του προ-
βιομηχανικού επιπέδου. Για να 
γίνει αυτό, οι εκπομπές πρέπει 
να μειωθούν δραστικά και σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα (χωρίς ωστόσο η Συμφωνία 
των Παρισίων να θέτει ποσοτι-
κούς στόχους).  

Σε μία παγκόσμια οικονο-
μία που συνεχίζει αδιαλείπτως 
να στηρίζεται στις τρεις βασικές 
κατηγορίες υδρογονανθράκων 
(άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο), σε ποσοστό 87%, το φυ-
σικό αέριο αποτέλεσε το 2018 
τον βασικό παράγοντα στην αύ-
ξηση της παγκόσμιας κατανά-
λωσης. Αυτό οφείλεται αφε-
νός στην πολυετή προσπάθεια 
των αναπτυσσόμενων χωρών 
της Ασίας να μειώσουν την πα-
ραγωγή ρεύματος με βάση τον 
άνθρακα, αντικαθιστώντας τον 
με το «καθαρότερο» φυσικό 
αέριο, αφετέρου στη μαζικότε-
ρη ετήσια αύξηση που παρατη-
ρήθηκε ιστορικά στην κατανά-
λωση αερίου των ΗΠΑ. Ωστόσο, 
αυτή η εξέλιξη δεν αποτυπώ-
θηκε στις τιμές του φυσικού αε-
ρίου, οι οποίες γνώρισαν στασι-
μότητα, κυρίως λόγω αυξανό-
μενης διοχέτευσης αμερικα-
νικού αερίου στην παγκόσμια 
αγορά. 

Στην Ευρώπη, αντίθετα, η 
κατανάλωση αερίου μειώθη-
κε κατά 2%, όμως οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν, καθώς η εσωτε-
ρική παραγωγή μειώθηκε πε-
ραιτέρω. Ακόμη και εδώ, στην 
πιο ανεπτυγμένη και μία από τις 
πιο επιδοτούμενες αγορές ΑΠΕ, 
η πρόσθετη ισχύς στον τομέα 
αυτό γνώρισε πτώση σε σύγκρι-
ση με τα προηγούμενα χρόνια 
(22 πρόσθετα γιγαβάτ το 2018, 
αντί 23 το 2017).      

Οι παραπάνω μεγάλες τά-
σεις δεν αφήνουν ανεπηρέα-
στη την Ανατολική Μεσόγειο. Σε 
Ελλάδα και Κύπρο μένει ακόμα 
να ληφθούν σημαντικές απο-
φάσεις όσον αφορά τις επιλο-
γές των δυνητικών εξαγωγών 
φυσικού αερίου, που θα προσ-
διορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις 
στρατηγικές συνεργασίες του 
παρόντος, αλλά και γενικότε-
ρες αποφάσεις που αφορούν 
την πορεία προς μία οικολογικά 
και γεωπολιτικά βιώσιμη κα-
τανάλωση ενέργειας, την ίδια 
στιγμή που η ΔΕΗ γνωρίζει μία 
κρίση ρευστότητας άνευ προη-
γουμένου – απότοκη μίας ανε-
παρκώς σχεδιασμένης και κα-
θόλα αμφισβητήσιμης επιλο-
γής απαλλαγής από τον λιγνίτη. 

Τέλος, να σημειώσουμε ότι 
για έβδομο συναπτό έτος από 
την γεώτρηση στην περιοχή 
Αφροδίτη, η στατιστική επιθεώ-
ρηση της BP δεν λαμβάνει υπό-
ψη τα αποθέματα φυσικού αε-
ρίου της Κύπρου (παρότι αυτά 
υπερβαίνουν, σύμφωνα με τα 
όσα έχουν ανακοινωθεί, τα 100 
δισ. κυβικά μέτρα). Γεγονός 
άξιο προβληματισμού, ειδικό-
τερα στη παρούσα γεωπολιτική 
συγκυρία. 

                                                                             διΕΘνΗδιΕΘνΗ

του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

λι, τότε σίγουρα θα επηρεαστούν τα 
επιτόκια από τη στιγμή που το 45% 
του παγκοσμίου Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος θα είναι πετρέλαιο. 
Αυτό στη γλώσσα των επιχειρήσεων 
καλείται ενδεχόμενη υποχρέωση».

Η Γκόλντμαν Zακς έχει προβλέψει 
πως η τιμή του ενός βαρελιού πετρε-
λαίου θα αγγίξει τα 1000 δολάρια λί-
γες εβδομάδες μετά το κλείσιμο των 
Στενών του Ορμούζ. Το νούμερο αυτό 
επί 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρέ-
λαιο που παράγονται καθημερινά 
οδηγεί στο 45% των 80 τρισ. δολαρί-
ων που είναι το παγκόσμιο Ακαθάρι-
στο Εγχώριο Προϊόν. Είναι νομίζω αυ-
ταπόδεικτο ότι η παγκόσμια οικονο-
μία θα καταρρεύσει απλώς και μόνο 
από αυτό το γεγονός.

Τα σκυλιά του πολέμου 
γαβγίζουν άγρια

Γύρω στο 30% της παγκόσμιας πα-
ραγωγής πετρελαίου μεταφέρεται 
μέσω του Περσικού Κόλπου και των 
Στενών του Ορμούζ. Οι πανούργοι 
χρηματιστές του Περσικού Κόλπου –
που εδώ που τα λέμε γνωρίζουν κα-
λύτερα από τον καθένα τι συμβαί-
νει– είναι ομόφωνα σύμφωνοι: αν 
πραγματικά ευθυνόταν η Τεχεράνη 
για το επεισόδιο με τα πετρελαιοφό-
ρα στον κόλπο του Ομάν, οι τιμές του 
πετρελαίου θα είχαν ήδη εκτοξευθεί 
στα ύψη και, παραδόξως, παραμέ-
νουν σταθερές.

Τα εθνικά ύδατα του Ιράν στα 
Στενά του Ορμούζ είναι 12 ναυτικά 
μίλια (22 χλμ.). Από το 1959 το Ιράν 
αναγνωρίζει αποκλειστικά και μόνο 
τη διέλευση μη στρατιωτικών σκα-
φών μέσω των στενών.

Από το 1972 τα εθνικά ύδατα του 
Ομάν στα Στενά του Ορμούζ είναι 
επίσης 12 ν.μ. Στο στενότερό τους 
σημείο το πλάτος των Στενών του Ορ-
μούζ είναι 21 ν.μ. (39 χλμ.). Δεν υπάρ-
χουν «διεθνή ύδατα» στα στενά. Ας 
προστεθεί σ’ αυτό το γεγονός ότι το 
Ιράν είναι πιθανό να κλείσει τα Στενά 
του Ορμούζ με δημόσια ανακοίνωση 
και όχι στα κρυφά.

Η έμμεση, ασύμμετρη αντίδρα-
ση του Ιράν σε οιαδήποτε αμερικα-
νική επίθεση θα έχει δυσμενέστα-
τες επιπτώσεις για την περιοχή. Ο 
καθηγητής Μοχάμαντ Μαραντί από 
το Παν/μιο της Τεχεράνης επιβεβαί-
ωσε πως: «Ακόμη και ένας περιορι-
σμένος βομβαρδισμός θα αντιμε-
τωπιστεί με μείζονα και δυσανάλο-
γη απάντηση». Αυτό σημαίνει ότι τα 
γάντια έχουν βγει για τα καλά με πι-
θανές αντιδράσεις τη βύθιση πετρε-
λαιοφόρων πλοίων ή σύμφωνα με τα 
λόγια του Μαραντί, «τις πετρελαϊκές 
εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβί-
ας ή των ΗΑΕ να φλέγονται».

Η Χεζμπολάχ θα εκτοξεύσει δε-
κάδες χιλιάδες ρουκέτες εναντίον 
του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον γενικό 
γραμματέα της, Χασάν Νασράλα:

«Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν 
δεν θα περιοριστεί στα σύνορα της 
χώρας, αλλά θα αναφλέξει ολόκλη-
ρη την περιοχή (Μέση Ανατολή). Οι 
αμερικανικές δυνάμεις και τα συμ-
φέροντά τους στην περιοχή θα εξα-
λειφθούν μαζί με τους συνωμότες 
τους, με πρώτους ανάμεσά τους το 
Ισραήλ και τη βασιλική οικογένεια 
της Σαουδικής Αραβίας».

Στις αρχές της εβδομάδας, ο 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
Μάικ Πομπέο, μετέβη στο CENTCOM 
στην Τάμπα της Φλόριντας για να 
συζητήσει «περιφερειακά ζητήματα 
ασφαλείας και επιχειρήσεις εν εξε-
λίξει» με –δύσπιστους– στρατηγούς, 
σαφή ευφημισμό για τη μετατρο-
πή της «μέγιστης πίεσης» σε πόλεμο 
εναντίον του Ιράν.

Η ιρανική διπλωματία έχει με δι-
ακριτικότητα πληροφορήσει την ΕΕ 
και την Ελβετία για τη δυνατότητα 
της χώρας να καταστρέψει την πα-
γκόσμια οικονομία. Παρά ταύτα, το 
γεγονός δεν στάθηκε αρκετό να στα-
ματήσει την επιβολή των αμερικανι-
κών κυρώσεων.

Ζώνη πολέμου σε ισχύ
Όπως έχουν τα πράγματα στην Τρα-
μπλάνδη, ο πρώην διευθυντής της 
CΙΑ, Μάικ (Είπαμε ψέματα, ξεγελά-
σαμε, κλέψαμε) Πομπέο, ο «κορυ-
φαίος διπλωμάτης» των ΗΠΑ, στην 
κυριολεξία διευθύνει και το Πεντά-
γωνο με τον «επίσημο» υπουργό 
Αμύνης, Σάναχαν, να έχει αυτοθυσι-
αστεί στον βωμό του κόμματος του 
τσαγιού. Ο Πομπέο συνεχίζει να που-
λάει τη θεωρία ότι οι μυστικές υπη-
ρεσίες είναι πεπεισμένες πως το Ιράν 
είναι υπεύθυνο για το επεισόδιο του 
κόλπου του Ομάν. Επιπλέον, στην 
Ουάσιγκτον κυκλοφορεί και η φήμη 
περί κυβερνητικού ανασχηματισμού 
στο άμεσο μέλλον, με τον Πομπέο 
υπουργό Αμύνης και τον «ψυχάκια» 
Τζον Μπόλτον επικεφαλής του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
σημαίνει ένα και μόνο πράγμα: πό-
λεμο!

Παρ’ όλα αυτά, πριν οι πύραυλοι 
αρχίσουν να εκτοξεύονται εκατέρω-
θεν, το Ιράν θα μπορούσε να κηρύξει 
τον Περσικό Κόλπο σε εμπόλεμη κα-
τάσταση και να χαρακτηρίσει τα Στε-
νά του Ορμούζ πολεμική ζώνη. Έτσι, 
θα μπορούσε να απαγορεύσει σε 
κάθε «εχθρικό», στρατιωτικό ή πολι-
τικό, πλοίο τη διέλευση από το ιρα-
νικό μισό των Στενών του Ορμούζ. 
Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να ριφθεί 
ούτε μια σφαίρα, καμία ναυτιλιακή 
εταιρεία στον πλανήτη δεν θα μπο-
ρούσε να περάσει τα πλοία της από 
τον Περσικό Κόλπο.

Ο Πέπε Εσκομπάρ είναι ανεξάρτη-
τος γεωπολιτικός αναλυτής, συγγρα-
φέας και δημοσιογράφος.

Η κατανάλωση ενέργειας 
σε μη βιώσιμο δρόμο

στατιστική επιθεώρηση της British Petroleum για το 2018  
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Π 

αρά την εθνική μειοδοσία που 
διέπραξε στο σκοπιανό και τα 
ανοιχτά σύνορα που αποδέχτη-
κε στο μεταναστευτικό, τα νέα 
από την Εσπερία δεν είναι και 

τόσο ευχάριστα για τον Αλέξη Τσίπρα. Παρά 
τις πολλές ελπίδες που καλλιεργήθηκαν πριν 
μερικούς μήνες, τελικά οι πιθανότητες να βρα-
βευτεί τον ερχόμενο Οκτώβριο με το νόμπελ 
ειρήνης, μαζί με τον εταίρο του Ζάεφ, έχουν 
ελαχιστοποιηθεί. Ακόμα και οι Λονδρέζοι 
Ladbrokes κατατάσσουν το βαλκανικό δίδυ-
μο μόλις στην πέμπτη θέση στη λίστα των υπο-
ψηφίων, με πιθανότητες μόλις 8%1. Τσίπρας 
και Ζάεφ προηγούνται μεν του Πάπα Φραγκί-
σκου (6%), βρίσκονται όμως πίσω από τους 
«Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα» (9%), την οργάνω-
ση του ΟΗΕ για τη μετανάστευση UNHCR (11%) 
αλλά και τη Τζασίντα Άχερν, την πρωθυπουρ-
γό της Νέας Ζηλανδίας (17%)2.

Ως το ακλόνητο φαβορί για το φετινό νό-
μπελ, με 33% στις στοιχηματικές εταιρείες, 
προβάλλει η νέα «αγία» του οικολογικού κι-
νήματος και ψυχή των μαθητικών διαδηλώ-
σεων «Fridays for Future» για τη σωτηρία 
του πλανήτη, Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η 16χρονη 
ακτιβίστρια με το σύνδρομο Άσπεργκερ από 
τη Σουηδία, η οποία, με τις σοκαριστικές προ-
ειδοποιήσεις της για επερχόμενες «σκηνές 
αποκάλυψης» λόγω των κλιματικών αλλα-
γών, προσέδωσε στη δημόσια συζήτηση για το 
κλίμα τέτοιες δραματικές διαστάσεις που προ-
καλούνται αναταράξεις στο πολιτικό τοπίο αρ-
κετών ευρωπαϊκών χωρών και πρωτίστως στη 
Γερμανία. Ήδη οι βραβεύσεις της Γκρέτας ακο-
λουθούν η μία την άλλη, τα ΜΜΕ την ακολου-
θούν κατά πόδας, οι ομιλίες της σε διάφορα δι-
εθνή συνέδρια και οργανισμούς για να σταμα-
τήσει η κλιματική αλλαγή δεν σταματούν ποτέ 
και σύντομα θα αναγορευτεί σε επίτιμο διδά-
κτορα του πανεπιστημίου Mονς του Βελγίου. 
Προφήτης και ηρωίδα όλων, ακόμα και εκεί-
νων που ρυπαίνουν το περιβάλλον περισσό-
τερο από οποιονδήποτε άλλον, η νέα Ζαν Ντ’ 
Αρκ των ΜΜΕ μεταμορφώθηκε θέλοντας και 
μη σε μάνα εξ ουρανού των Γερμανών Πρα-
σίνων, που βλέπουν εξαιτίας της να εκτοξεύ-
ονται δημοσκοπικά στα ύψη, τόσο στις ευρωε-
κλογές της 26ης Μαΐου (20,5%) όσο και δημο-
σκοπικά μια εβδομάδα αργότερα (27%)! Έχο-
ντας και την απόλυτη στήριξη του πάπα αλλά 
και της προτεσταντικής Εκκλησίας, δεν είναι 
παράξενο που οι διαδηλώσεις «Fridays for 
Future» με την Γκρέτα επικεφαλής θυμίζουν 
στον επίσκοπο του Βερολίνου, Κοχ, «εικόνες 

1 «Greta Thunberg ist beim Friedensnobel-
preis haushohe Favoritin», die WELT, 10-6-
2019, https://www.welt.de/wirtschaft/artic-
le195013789/Greta-Thunberg-ist-beim-Frie-
densnobelpreis-haushohe-Favoritin.html.
2 Επιβράβευση για τη στάση που κράτησε μετά την 
τρομοκρατική επίθεση σε δύο μουσουλμανικά τε-
μένη πριν μερικές εβδομάδες..

από την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ»! 
Πολλοί αναλυτές αναρωτιούνται πλέον 

αν ζούμε σε εποχές ακραίας παραδοξότητας 
ή ακόμη και μπροστά στην ίδρυση μιας νέας 
θρησκείας, της «θρησκείας του κλίματος» – 
κατά τα γραφόμενα (πριν από έναν αιώνα) του 
Μαξ Βέμπερ. Αναμφίβολα, το ντικτάτ της «σω-
τηρίας του κλίματος» είναι ήδη στην ημερήσια 
διάταξη, τουλάχιστον στη Γερμανία, και απο-
κτά θρησκευτικές, αλλά και πολιτικές διαστά-
σεις, πέρα από την όποια επιστήμη! Στο πλαί-
σιο αυτό δεν είναι παράξενο που στην πραγ-
ματική διάσταση της κλιματικής αλλαγής, που 
μετρά ήδη αύξηση της θερμοκρασίας πάνω 
από ένα βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες, προ-
στέθηκε και η «κουλτούρα της καταστροφο-
λογίας» των μέινστριμ, η οποία έφτασε δυνα-
μικά και στη γερμανική βουλή.  Απόψεις (από 
βουλευτή του SPD) όπως «η προστασία του 
κλίματος δεν είναι τα πάντα, όμως χωρίς την 
προστασία του κλίματος όλα είναι ένα τίποτα» 
είναι πλέον ευρύτατα διαδεδομένες, όχι στα 
καφενεία, αλλά και στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων της βουλής. 

Η πλειοδοσία των γερμανικών κομμά-
των υπέρ του κλίματος, όπως για παράδειγ-
μα η άποψη βουλευτή του CDU, ότι «η προστα-
σία του κλίματος είναι στο DNA των Χριστιανο-
δημοκρατών», είναι τέτοια που προκαλεί του-
λάχιστον αμηχανία στον νηφάλιο παρατηρη-
τή. Στην κομματική αντιπαράθεσή τους για το 
ποιος είναι ο αυθεντικός προστάτης του κλίμα-
τος, Αριστεροί (Linke) και Φιλελεύθεροι (FDP) 
ανατρέχουν στα ιδιαίτερα οικονομικά τους 
προτάγματα. Έτσι, για την Αριστερά το κλίμα θα 
προστατευτεί μόνο εάν ο αγώνας ενάντια στις 
πολυεθνικές αποβεί νικηφόρος για τους ερ-
γαζόμενους, ενώ οι φιλελεύθεροι προτιμούν 
αντί για φορολόγηση των εκπομπών διοξειδί-
ου του άνθρακα ένα πιο δίκαιο διεθνές εμπό-
ριο ρύπων, με το σκεπτικό ότι «για τη φύση εί-
ναι αδιάφορο σε ποιο μέρος εκπέμπεται ένας 
τόνος CO

2
.» Όσο για τους δημοσκοπικά προ-

πορευόμενους Πράσινους, η μόνιμη επωδός 
σε κάθε απόπειρα νηφάλιου διαλόγου για το 
κλίμα επικεντρώνεται στη λέξη «απαράδε-
κτο», καθώς, στην αναζήτηση νέων ψηφο-
φόρων ο πράσινος «περιβαλλοντικός λαϊκι-
σμός», με τα έντονα φυσιοκεντρικά χαρακτη-
ριστικά σπέρνει όσο ποτέ άλλοτε τον φόβο, 

υποδαυλίζει τις τύψεις και τις ενοχές των αν-
θρώπων, δαιμονοποιεί την τεχνολογία και δεν 
ανέχεται διαφοροποιήσεις για το τι είναι καλό 
για τη φύση και τον άνθρωπο. Αντίθετα, για την 
ακροδεξιό AfD φαίνεται να μην υπάρχει σοβα-
ρό ζήτημα ανθρωπογενούς κλιματικής αλλα-
γής και όλη αυτήν τη συζήτηση που μονοπω-
λεί την καθημερινότητα τη θεωρούν  υποβο-
λιμαία υπερβολή, μέχρι και συνωμοσία. Γε-
γονός είναι πάντως ότι η «πράσινη καγκελά-
ριος» Μέρκελ, κάτω από την «πράσινη» πίε-
ση που δέχεται δημοσκοπικά, δεσμεύτηκε ότι 
το ερχόμενο Φθινόπωρο η κυβέρνησή της θα 
προχωρήσει σε εκ βαθέων αλλαγές στην κλι-
ματική της πολιτική. Που σημαίνει: Φόρος CO

2
, 

βιοδυναμική αγροτική οικονομία, αντικίνητρα 
στις μετακινήσεις με αεροπλάνα και αυτοκίνη-
τα κ.λπ.3

Βέβαια, μαζί με το κλίμα αλλάζει σήμερα 
και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στην  αυτοκι-
νητοβιομηχανία, τον κατεξοχήν «δολοφόνο 
του κλίματος»! Η συνεργασία της BMW και της 
Νταίμλερ και η σκέψη για συνένωση της Κρά-
ισλερ με την Ρενώ είναι δύο μόνο παραδείγ-
ματα που μαρτυρούν τη νέα τάξη που διαμορ-
φώνεται στο πέρασμα προς το ηλεκτροκίνητο 
αυτοκίνητο και στην εποχή της ψηφιοποίησης. 
Το βέβαιο είναι επίσης ότι το κλίμα ήταν πάντα 
ένα δυναμικό και χαοτικό προτσές, που ανά 
τους αιώνες το επηρέαζαν πάρα πολλοί πα-
ράγοντες. Το ίδιο συμβαίνει και στη νεωτερι-
κή εποχή, όπου όμως έχουν προστεθεί και πα-
ράμετροι με καθαρά ανθρωπογενή προέλευ-
ση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η επιστημονική 
έρευνα και ο πολιτικός διάλογος για το κλίμα 
πρέπει να προσλαμβάνουν υστερικά και φοβι-
κά χαρακτηριστικά, ή να μετατρέπεται σε προ-
παγανδιστικό τρικ. Γιατί, πως αλλιώς να εκλά-
βει κανείς απόψεις όπως αυτές του γνωστού 
μας οικονομολόγου Τζόζεφ Στίγκλιτς που πα-
ρομοιάζει την κλιματική αλλαγή με έναν Τρίτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, απαιτώντας μάλιστα από 
τους πολιτικούς να δώσουν και τις ανάλογες 
απαντήσεις4. 

3 https://de.rt.com/1wm2.
4 https://www.theguardian.com/commentis-
free/2019/jun/04/climate-change-world-war-iii-
green-new-deal.

Πράσινη υστερία για το κλίμα;
του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Αυξάνεται η 
ανισότητα ή 

αυξάνεται το 
πρόβλημα του 

δυτικού κόσμου;

Κ 
ινήματα όπως τα Κίτρινα Γι-
λέκα, στη Γαλλία, και το κίνη-
μα Καταλάβετε τη Γουόλ Στρίτ, 
στις ΗΠΑ, καθώς και μια σειρά 

συγγραφέων, θέτουν στο προσκήνιο ένα 
ζήτημα: αυτό της αύξησης των κοινωνι-
κών ανισοτήτων. 

Πιο προσεκτικοί συγγραφείς, ωστό-
σο, ήδη εδώ και μια δεκαετία, βασιζόμε-
νοι σε στοιχεία παγκόσμιας αναφοράς, 
στοιχειοθετούν μια διαφορετική εικόνα. 
Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, η συ-
νολική παγκόσμια ανισότητα (ανισότη-
τα μεταξύ των ατόμων σε όλο τον κόσμο) 
μειώνεται για πρώτη φορά από την επο-
χή της βιομηχανικής επανάστασης (έτος 
αναφοράς 1820)! 

Ιδιαίτερα για τα τελευταία χρόνια, 
η βασική κινητήριος δύναμη πίσω από 
αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι το γε-
γονός ότι, μεταξύ 2000-2015, πενήντα 
χώρες είδαν τις ενδοχωρικές ανισότητες 
να περιορίζονται. Δεν αποτελεί έκπληξη 
το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία αυτών των χωρών προέρχεται από 
τον πρώην Τρίτο Κόσμο. Με άλλα λόγια 
είναι βασικά το γεγονός ότι οι φτωχό-
τερες χώρες γίνονται πλουσιότερες που 
μειώνει τις ανισότητες παγκοσμίως.

Επίσης, στις τριάντα τέσσερις χώ-
ρες όπου παρατηρήθηκε στασιμότητα ή 
αύξηση των ανισοτήτων, η συντριπτική 
πλειοψηφία ανήκει στον δυτικό κόσμο. 
Και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 
η εισοδηματική στασιμότητα ή χειροτέ-
ρευση της θέσης των μεσαίων τάξεων 
και των φτωχότερων είναι το κύριο αίτιο 
της αύξησης των ανισοτήτων.

Εάν πράγματι υπάρχει η βούληση για 
την καταπολέμηση των ανισοτήτων, τότε 
υπάρχει ανάγκη πολιτικών που θα βασί-
ζονται στην ανάπτυξη μέσω της αγοράς, 
αλλά θα είναι περισσότερο φιλικές προς 
τα μεσαία και φτωχότερα πληθυσμιακά 
στρώματα και θα στοχεύουν περισσότε-
ρο στην ένταξη.

 Οι κυριότερες τέτοιες πολιτικές πρέ-
πει, πρώτον, να στοχεύουν στην παροχή 
ισότητας στις ευκαιρίες και στο σπάσι-
μο της διαγενεακής μετάδοσης της φτώ-
χειας. Ποια είναι η πολιτική για κάτι τέ-
τοιο; Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαί-
δευση. Όλες οι χώρες του πρώην Τρίτου 
Κόσμου που είδαν το ΑΕΠ τους να εκτι-
νάσσεται, το οφείλουν στο ότι επένδυ-
σαν αποφασιστικά στην εκπαίδευση. Ιδι-
αίτερη έμφαση εδώ πρέπει να δοθεί σε  

του Κωνσταντίνου Γεώρμα

https://www.welt.de/wirtschaft/article195013789/Greta-Thunberg-ist-beim-Friedensnobelpreis-haushohe-Favoritin.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article195013789/Greta-Thunberg-ist-beim-Friedensnobelpreis-haushohe-Favoritin.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article195013789/Greta-Thunberg-ist-beim-Friedensnobelpreis-haushohe-Favoritin.html
https://de.rt.com/1wm2
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/04/climate-change-world-war-iii-green-new-deal
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/04/climate-change-world-war-iii-green-new-deal
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/04/climate-change-world-war-iii-green-new-deal
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πολιτικές γνωσιακής ανάπτυξης και φυ-
σικής ανάπτυξης  στα παιδιά της πρώι-
μης παιδικής ηλικίας.

Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη για νέες 
πολιτικές, που θα διορθώσουν τα απο-
τελέσματα της αγοράς εργασίας, το γε-
γονός δηλαδή της προσφοράς θέσεων 
εργασίας με χαμηλές απολαβές. Θέσε-
ων εργασίας που μάλλον προωθούν την 
εργασιακή φτώχεια και, συνεπώς, αυ-
ξάνουν τις ανισότητες. Οπότε εδώ χρει-
άζεται μια σοβαρή πολιτική ανάπτυξης 
του δευτερογενούς τομέα. Μόνον μια 
τέτοια πολιτική θα αυξήσει τις αξιοπρε-
πείς, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, ενώ 
θα δώσει και την απαραίτητη ώθηση σε 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης στον τρι-
τογενή τομέα. Μολονότι η αγορά θα εί-
ναι το κύριο εργαλείο, αναγκαίες πολιτι-
κές εδώ είναι ο περιορισμός της συγκέ-
ντρωσης σε αυτήν, καθώς και η καταπο-
λέμηση των λογικών προσοδοθηρίας. Η 
στροφή των επενδύσεων σε παραγωγι-
κού τύπου δραστηριότητες είναι εκ των 
ων ουκ άνευ. Παράλληλα, αναγκαίες 
εδώ είναι οι πολιτικές κατάρτισης, έτσι 
ώστε το εργατικό δυναμικό να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της πα-
ραγωγής. Τέλος, σημαντικό στοιχείο πο-
λιτικής είναι η καταπολέμηση των περι-
φερειακών ανισοτήτων και η υιοθέτηση 
πολιτικών αναγέννησης παλαιότερων βι-
ομηχανικών πόλων (π.χ. Κομοτηνή-Ξάν-
θη, Πάτρα, Γιάννενα κ.λπ.).

Τρίτον, και μόνον ως συμπληρωματι-
κό μέσο στις παραπάνω πολιτικές, υπάρ-
χει η ανάγκη για προοδευτική φορολο-
γία και, φυσικά, αντίστοιχων κοινωνι-
κών δαπανών. Η καταπολέμηση της φο-
ροδιαφυγής είναι ένα μέτρο απαραίτη-
το, αφού μια σωστά δομημένη κοινωνι-
κή πολιτική βασίζεται σε έναν σύστημα 
φορολογίας όπου όλοι οι πολίτες συνει-
σφέρουν. Η διαμόρφωση ενός δικτύου 
κοινωνικής ασφάλειας θα πρέπει απα-
ραίτητα να συνοδεύεται από πολιτικές 
ενεργοποίησης, πολιτικές κοινωνικών 
επενδύσεων, που θα υποστηρίζουν την 
ένταξη στην αγορά εργασίας σε όλο τον 
κύκλο ζωής. Τέτοιες πολιτικές είναι πολύ 
πιο απαιτητικές, διοικητικά και οργανω-
τικά, από την παροχή ενός επιδόματος. 
Ωστόσο, είναι πολύ πιο αποτελεσματικές 
και, αποφασιστικής σημασίας, μακρο-
πρόθεσμα, για την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων. 

υ 
πήρξε ποτέ το «Κρυφό Σχο-
λειό» κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, ή αυτό ήταν 
απλώς ένας μύθος; Ο Χρ. Πα-
τρινέλης, στην Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους αναφέρει: «Δεν έχου-
με ούτε ένα παράδειγμα αρνήσεως των 
τουρκικών αρχών να δώσουν άδεια λει-
τουργίας σχολείου, ή βίαιου κλεισίματος 
σχολείου από Τούρκους». Ο Αλέξης Πολί-
της, κινούμενος προς την ίδια κατεύθυν-
ση (εφημερίδα Αυγή 25/3/1994), απομυ-
θοποιώντας το δημοτικό ασμάτιο «Φεγ-
γαράκι μου λαμπρό…», συμπεραίνει πως 
«καμιά απαγόρευση δεν έχει εντοπισθεί 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας». Κατά και-
ρούς, λοιπόν, διάφοροι ιστορικοί, λόγιοι 
και δημοσιογράφοι όπως οι Γιάννης Κορ-
δάτος, Β. Κρεμμυδάς, Άλκης Αγγέλου συ-
ντάσσονται πίσω απ’ αυτή την άποψη.

 Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να μη 
λαμβάνουν καθόλου υπ’ όψιν πλήθος 
γραπτών και προφορικών παραδόσεων 
και ιστορικών αναφορών που συνηγορούν 
υπέρ της ύπαρξης του Κρυφού Σχολειού. 
Ο Γιώργος Καραμπελιάς, στο εξαιρετικό, 
πρόσφατα εκδοθέν, βιβλίο του με τίτλο 
Εκκλησία και γένος εν αιχμαλωσία (Εναλ-
λακτικές Εκδόσεις 2018) αναφέρει σχετι-
κά, στη σελίδα 204:

Η συνδυασμένη και ξαφνική αυτή μανία 
μιας ιστοριογραφικής μερίδας έχει ελάχι-
στη ιστοριογραφική αξία, εφόσον αντιφά-
σκει προς εντοπισμένες προφορικές πα-
ραδόσεις, αλλά και προς βιωμένες ιστορι-
κές εμπειρίες αιώνων, που προκύπτουν 
από τη λόγια γραμματεία. Τα τρέχοντα 
επιχειρήματα εναντίον του κρυφού σχο-
λειού… είναι, τόσο αφελή, που προκαλούν 
πραγματικά μεγάλη εντύπωση και δημι-
ουργούν σοβαρά ερωτηματικά, αφενός 
για την επιστημονική επάρκεια αυτής της 
μερίδας της ελληνικής ιστοριογραφίας και 
αφετέρου για τα πραγματικά κίνητρά της.

Και λίγο πιο κάτω, στην ίδια σελίδα:
Υπάρχουν άμεσες γραπτές και προφορι-
κές μαρτυρίες για την ύπαρξη ”Κρυφού 
Σχολειού” καθώς και δεκάδες μαρτυρίες 
για την καταδίωξη της παιδείας των Ελλή-
νων από τους Οθωμανούς… που έρχονται 
σε πλήρη αντίθεση με τους μύθους της 
περιβόητης ”ανεκτικότητας” των Οθωμα-
νών.

Πρόσφατα, ανατρέχοντας στα Χρονικά 
της Λαπήθου, μια εξαμηνιαία περιοδική 
έκδοση της οποίας εκδότης ήταν ο αείμνη-
στος ιστορικός Κώστας Κύρρης, στον τόμο 
Ι, ΙΙ (Δεκέμβριος 1970 – Μάρτιος 1971) 
στη σελίδα 100 υπάρχει ένα μικρό κείμε-
νο, το οποίο και παραθέτω στην συνέχεια. 
Το παραθέτω προς επίρρωσιν της τοπο-
θετήσεως του Γ. Καραμπελιά που ανέφε-

ρα πριν, σκεφτόμενος ότι αν σε μια γωνιά 
του ελληνικού κόσμου –ασχέτως αν εμείς 
οι Λαπηθιώτες θεωρούμε τον κατεχόμενο 
τόπο μας κέντρο της γης, σίγουρα πάντως 
είναι το κέντρο του δικού μας κόσμου– 
υπάρχει μια τέτοια μαρτυρία, ο αναγνώ-
στης μπορεί εύκολα να συμπεράνει πόσες 
παρόμοιες μαρτυρίες υπάρχουν στο σύ-
νολο της ελληνικής γης! Ο τίτλος του κει-
μένου είναι «Το κρυφό σχολειό της Λαπή-
θου» και συγγραφέας του είναι ο κ. Ι. Αθα-
νασόπουλος, καθηγητής τότε του Ελληνι-
κού Γυμνασίου Λαπήθου.

 Ως γνωστόν, κατά την περίοδο της τουρ-
κοκρατίας απηγορεύετο η επίσημος λει-
τουργία Ελληνικών σχολείων. Ως εκ τού-
του, τα Ελληνόπουλα της Λαπήθου κατέ-
φευγον εις τα φώτα των λειτουργών του 
υψίστου κυρίως διά να μάθουν «να γρά-
φουν το όνομά τους». Η μονή της Αχειρο-
ποιήτου καθώς και η Αγία Γαλακτερούσα 
ήταν τα «κρυφά σχολειά» της Λαπήθου, 
κατά την μαρτυρίαν της Φωτεινή Κ. Ιντζέ-
γιαννη. Εκεί καλόγηροι της μονής εδίδα-
σκαν μετά μυρίων προφυλάξεων τα στοι-
χειώδη «κολυβογράμματα» εκ του ψαλτη-
ρίου και άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων.

Χαρακτηριστική είναι η εξής πληρο-
φορία την οποία η ίδια παρέλαβεν από 
τον πατέρα της: Έκαστος μαθητής προ-
σερχόμενος εις το μάθημα ώφειλε να εί-
ναι εφοδιασμένος με «ένα σακούλι» πλή-
ρες άμμου ή ψιλοκοσκινισμένου χώματος. 
Το περιεχόμενον ηπλώνετο κατά γης και 
εχρησίμευεν ως πίναξ δια την πρακτικήν 
εξάσκησιν των μαθητών. Οι παλιοί, θέλο-
ντας να υπογραμμίσουν τας ταλαιπωρίας 
τας οποίας υφίσταντο, έλεγον χαρακτηρι-
στικώς ότι έμαθον τα γράμματα «πάνω στο 
χώμα της γης».

Ο κ. Αθανασόπουλος διασώζει απλώς μία 
τοπική μαρτυρία. Όσο αφορά την Κύπρο 
συνολικά, πολλές και πολύτιμες μαρτυρί-
ες έχει συγκεντρώσει ο Λοΐζος Φιλίππου 

στο δίτομο έργο του Τα Ελληνικά γράμμα-
τα εν Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας (1571-1878). Σ’ αυτές ομολο-
γείται τόσον η βάρβαρος πίεση των Τούρ-
κων, όσο και η διατήρηση της φλόγας των 
γραμμάτων στη σκλαβωμένη γη των Κυ-
πρίων.

Στην Κύπρο, όπως και σε κάθε κομμά-
τι της υπόδουλης ελληνικής γης, κατά τον 
Μ. Παρανίκα: «Tο ζώπυρον των γραμμά-
των διατηρηθέν εν μικραίς και ταπειναίς 
παρά τοις ναοίς και Μοναίς σχολαίς, πα-
ντοίαις πνοαίς περιφυσώμενον ανήπτε-
το και απετέλει βαθμηδόν φλόγα λαμπρο-
τέραν διαθερμαίνουσα και φωτίζουσα το 
εις μέλλον ένδοξον και λαμπρόν ανάλογον 
του παρελθόντος, αποβλέπον ευφυές και 
φιλομαθές έθνος».

Ο δε Τάσος Νικολαΐδης, στο βιβλίο 
του Η Παιδεία ως παράγων προετοιμασί-
ας της Εθνεγερσίας του 1821 (Λευκωσία 
1973), αναφέρει σχετικά: «Την φροντίδα 
και προστασία είχε η μητέρα και παιδα-
γωγός ορθόδοξος Eκκλησία μας, της οποί-
ας οι λειτουργοί έγιναν οι θεματοφύλακες 
της Ελληνικής Παιδείας, παρ’ όλες τις μύ-
ριες δυσκολίες και αντίξοες περιστάσεις 
που εσυναντούσε».

Είναι ενδεικτικό του μορφωτικού ρό-
λου που έπαιξε η Eκκλησία μας κατά την 
περίοδο της Οθωμανοκρατίας το γεγονός 
ότι ο γράφων θυμάται τους μεγαλύτερους 
στην ηλικία από αυτόν –μέχρι τουλάχι-
στον το 1974 που εκδιωχθήκαμε από τους 
Τούρκους εισβολείς από τη Λάπηθο– να 
προσφωνούν τον παππά της ενορίας μας 
«Δάσκαλο».

Να σημειώσουμε, τελειώνοντας, ότι 
το βιβλίο του Γ. Κεκαυμένου: «Το κρυφό 
σχολειό, το χρονικό μιας ιστορίας» (Εναλ-
λακτικές εκδόσεις 2012), είναι η αρτιότε-
ρη μελέτη που έχει γραφτεί μέχρι σήμερα 
στην Ελλάδα για το θέμα αυτό. 

Φεγγαράκι μου λαμπρό. . .  στη Λάπηθο
του Σάββα Π. Μαστραππά

Μια μαρτυρία για κρυφό σχολειό στην Κύπρο
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Ε 
νας ἀπὸ τοὺς ὁρι-
σμοὺς ποὺ ἔχουν δο-
θεῖ γιὰ τὸ κωμικὸ στοι-
χεῖο –κυρίως στὴ λο-

γοτεχνία, ἀλλὰ μὲ ἀναγωγὲς καὶ 
στὴν κοινωνικοπολιτικὴ πραγ-
ματικότητα– εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ 
«κάτι τὸ μηχανιστικὸ ἐπιστρωμέ-
νο πάνω στὸ ζωντανό». Πρόκει-
ται γιὰ ἕναν ὁρισμὸ ποὺ ἔδωσε 
ὁ Henri Bergson στὸ βιβλίο του 
μὲ τίτλο: Τὸ Γέλιο (Le Rire. Essai 
sur la signification du comique, 
Oeuvres Complètes, Genève, 
Editions Albert Skira, 1945, σ. 
17). Στὴν προσπάθειά του ὁ συγ-
γραφέας νὰ ἑδραιώσει τὴ συγκε-
κριμένη θεωρητική του θέση, δι-
ατύπωσε τρεῖς ἐπιμέρους βα-
σικὲς δομικὲς ἀρχές, ποὺ ἀφο-
ροῦν τὴν περιστασιακὴ κωμω-
δία καὶ στὶς ὁποῖες ἀναδεικνύε-
ται ἀκριβῶς ἡ ἔννοια τοῦ «μηχα-
νιστικοῦ τεχνάσματος». 

Εἰδικότερα, ἡ κωμωδία δια-
κρίνεται: α) γιὰ τὴ δομικὴ «ἐπα-
νάληψη» διαφόρων προβλη-
μάτων, σκηνῶν, φράσεων, χα-
ρακτήρων κ.λπ., β) γιὰ τὴ «με-
ταστροφή», ποὺ εἶναι συνήθως 
κάποια λοξοδρόμηση ἀπὸ τὸ 
σύνηθες, ἢ ἄλλοτε ἀντιστροφὴ 
καὶ ἐναντίωση, καὶ γ) τέλος γιὰ 
τὴν «παρεμβολὴ» διαφόρων 
σκηνῶν, γεγονότων, ἐμπειριῶν 
κ.λπ., ποὺ ἐμπλέκονται ἢ δια-
σταυρώνονται μεταξύ τους γιὰ 
νὰ δημιουργήσουν τὸ αἴσθημα 
τῆς παρεξήγησης, τῆς παρανόη-
σης, ἄρα καὶ τοῦ κωμικοῦ.

Ἐὰν ὅλα τὰ παραπάνω ἀνα-
χθοῦν στὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς, 
ὡς «μηχανιστικὲς» ἀρχὲς συμπε-
ριφορᾶς ἀρκετῶν προσώπων, 
πράγματι σὲ πολλὲς περιπτώ-
σεις προσδίδουν τὴν ἐντύπωση 
τοῦ κωμικοῦ, ἐνίοτε τοῦ γελοί-
ου ἤ, στὴ χειρότερη περίπτωση, 
τῆς ἴδιας τῆς φάρσας. Δὲν εἶναι 
τυχαῖο ἄλλωστε ὅτι πολὺ συχνὰ 
οἱ γελοιογραφίες εἶναι αὐτὲς 
ποὺ δίνουν τὰ σαφέστερα πολι-
τικὰ μηνύματα γιὰ τὴν τρέχου-
σα κοινωνικὴ ἢ πολιτικὴ πραγ-
ματικότητα ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ 
ἴδια τὰ πρόσωπα ποὺ ἐμπλέκο-
νται σ’ αὐτὴν ὡς οἱονεὶ πρωτα-
γωνιστὲς ἑνὸς «κωμικοῦ θεατρι-
κοῦ ἔργου». 

Σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ 
πρόσωπα ποὺ δροῦν ἐπάνω στὴν 
πολιτικὴ κονίστρα ἐπιδεικνύουν 
χαρακτηριστικὰ καὶ συμπερι-
φορὲς ἀνάλογες μὲ ἐκεῖνες ποὺ 

περιγράφει ὁ Bergson σὲ διάφο-
ρα σημεῖα τοῦ ἔργου του. Ἀνα-
φέρει χαρακτηριστικὰ ὅτι ὁ (κω-
μικὸς) ἀνθρώπινος τύπος μοιά-
ζει μὲ ἕναν «δραματικὸ χαρα-
κτήρα ποὺ τοῦ λείπει κάθε εὐλυ-
γισία καὶ ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ 
ἕναν ἄκαμπτο νοητικὸ κατανα-
γκασμό» (σελ. 96). Αὐτὴ ἡ ἔλλει-
ψη εὐλυγισίας, ἡ ἄκαμπτη θεώ-
ρηση τῶν πραγμάτων –καὶ κατ’ 
ἐπέκτασιν ἡ ἄκαμπτη συμπε-
ριφορὰ– ἐμποδίζει τὸν ἄνθρω-
πο, καὶ δὴ τὸν πολιτικό, νὰ προ-
σαρμοστεῖ στὶς μεταβαλλόμε-
νες συνθῆκες. Δημιουργεῖται 
ἔτσι μία «νοητικὴ καθήλωση», ἡ 
ὁποία τὸν ἐγκλωβίζει στὸν «δικό 
του» κόσμο. 

Μάλιστα, σύμφωνα μὲ τοὺς 
παραπάνω ἀναφερθέντες μηχα-
νισμούς, ἡ «ἐπανάληψη» αὐτοῦ 
τοῦ ἄκαμπτου νοητικοῦ σχήμα-
τος, ἀποστερημένη ἀπὸ τὰ μη-
νύματα ποὺ στέλνει ὁ ὑπόλοιπος 
κόσμος, δημιουργεῖ μία κωμικὴ 
διάσταση στὴ συμπεριφορὰ ἑνὸς 
τέτοιου προσώπου καὶ τὸ κα-
θιστᾶ, ἐκτὸς ἀπὸ κωμικό, κάπο-
τε καὶ ἐπικίνδυνο. Ἡ «μεταστρο-
φή», ἐὰν καὶ ὅποτε ἔρθει, ἀπο-
βαίνει ὁμοίως κωμικὴ στὴν πολι-
τικὴ σκηνή, διότι τὰ «ἄκαμπτα» 
πρόσωπα ἔχουν τὴν τάση νὰ τὴν 
ἀποδίδουν σὲ ἐξωγενεῖς παράγο-
ντες, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἐξανάγκασαν 
νὰ τὴν υἱοθετήσουν, οἱ ὁποῖοι 
εὐθύνονται γιὰ τὰ κακῶς κείμενα 
κ.λπ. Διότι συνήθως στὴν πολι-
τικὴ «φταῖνε» ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐκτὸς 
ἀπὸ τὰ δρῶντα, ἄμεσα ἐμπλεκό-
μενα, πρόσωπα. Ὁμοίως, συντε-
λεστικὸς μηχανισμὸς γιὰ τὸ κω-
μικὸ στοιχεῖο στὴν πολιτικὴ εἶναι 
καὶ αὐτὸς ποὺ ὁ Bergson ὀνόμα-
σε «παρεμβολή», ὅπου τὰ πολι-
τικὰ πρόσωπα ἀλληλοσυμπλέ-
κονται μεταξύ τους ἀνενδοιά-
στως μὲ συμμαχίες, «διασκελι-
σμοὺς» ἰδεολογικῶν στρατοπέ-
δων, «ἀνταλλαγὲς» κομματικῶν 
στελεχῶν, ἀλληλοπεριχώρη-

ση συμφερόντων κ.λπ. Ἐν προ-
κειμένῳ, ἡ συμπεριφορά τους 
προσομοιάζει πρὸς τὴ λεγόμενη 
«κωμωδία τῶν παρεξηγήσεων», 
ὅπου οἱ προθέσεις τοῦ ἑνὸς δὲν 
ἔγιναν μὲ σαφήνεια κατανοητὲς 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους, γιατὶ οἱ ἄλλοι 
ἀδυνατοῦν νὰ «καταλάβουν», ἢ 
γιατὶ οἱ συνθῆκες ἀντιστρατεύο-
νται τὶς προσπάθειές τους. Ἡ σα-
φήνεια βέβαια καὶ ἡ εἰλικρίνεια 
συνήθως δὲν ἀνήκουν στὶς προ-
τεραιότητες πολλῶν πολιτικῶν, 
σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ «διγλωσσία», 
τὴ σχετικότητα καὶ ἄλλες κατὰ τὸ 
δοκοῦν «ἀρετὲς» τοῦ λόγου καὶ 
τῶν ἔργων τους.

Στὴ χειρότερη περίπτωση, 
οἱ μηχανισμοὶ τοῦ κωμικοῦ συ-
μπλέκονται μὲ τὰ συμφέρο-
ντα καὶ τὶς προθέσεις τοῦ ἐκλο-
γικοῦ σώματος καὶ γενικότερα 
τοῦ λαοῦ, ὁπότε συμμετέχει καὶ 
αὐτὸς στὴν «κωμωδία», καὶ τὸ 
κωμικὸ ἀποτελεῖ μία συνεργα-
τικὴ διαδικασία.

Ἐν τέλει, ἂν καὶ τὸ κωμικὸ 
ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ εὐχά-
ριστες πλευρὲς τῆς ἀνθρώπινης 
ζωῆς, ὡστόσο χρειάζεται ἡ ἀπο-
στασιοποίηση ἀπὸ αὐτὸ κατὰ τὴ 
λήψη κρίσιμων ἀποφάσεων καὶ 
ἡ ἀποσύνδεσή του ἀπὸ τὶς καί-
ριες ζωτικὲς πλευρὲς τοῦ βίου, 
ὅταν μάλιστα σὲ πολιτικὸ ἐπί-
πεδο αὐτὲς ἀφοροῦν τὸ μέλλον 
τοῦ ἀνθρώπου. 

Καὶ προκειμένου γιὰ τὴν ἐπι-
λογὴ τῶν προσώπων ποὺ μετέ-
χουν στὴν πολιτική, εἶναι σαφῶς 
προτιμότερα αὐτὰ ποὺ ἀποδει-
κνύουν ὅτι σέβονται τὸν ρόλο 
τους, χωρὶς νὰ γίνονται «κωμι-
κοὶ» μὲ παλινδρομήσεις, δῆθεν 
«παρεξηγήσεις», ἀνακολουθίες 
κ.ἄ. Ἔτσι θὰ ἔχει τὴν ἐλπίδα καὶ 
ὁ πολίτης, ὅτι δὲν θὰ «ἐξυπηρε-
τεῖ» μὲ τὴν ψῆφο του τὸ κωμικὸ 
καὶ τὸ γελοῖο καὶ οὔτε, φυσικά, 
θὰ γίνεται ὁ ἴδιος συνεργὸς σὲ 
δυσάρεστες «κωμικὲς παραστά-
σεις».

Ἡ ἔννοια τοῦ «κωμικοῦ» 
στὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς

Σ 
ε μια λιτή τελετή, στο 
Μουσείο Μπενάκη, απο-
νεμήθηκαν το βρά-
δυ της Δευτέρας, 10 

Ιουνίου, τα Λογοτεχνικά Βραβεία 
2019 του ηλεκτρονικού περιοδι-
κού «Ο Αναγνώστης», για εκδό-
σεις που κυκλοφόρησαν το 2018. 
Τα βραβεία απένειμαν οι Βασί-
λης Βασιλικός, Μάρω Δούκα, Νί-
κος Αλιβιζάτος, Τίτος Πατρίκιος, 
Γιάννης Παλαβός, Μυρσίνη Γκα-
νά, Δημ. Χαλκιόπουλος, Ζωή Κο-
σκινίδου, Κατερίνα Φρουζάκη, Λε-
ώνη Βιδάλη, Μαριάνα Θέμελη. 
Η εκδήλωση συνοδεύτηκε μουσικά 
από τον Δημήτρη Βασιλάκη και το 
σαξόφωνό του.

Το Μεγάλο Τιμητικό Βρα-
βείο του Αναγνώστη απονεμήθη-
κε φέτος στον συγγραφέα Δημή-
τρη Νόλλα  για το σύνολο του έρ-
γου του. Όπως δήλωσε ο ίδιος μι-
λώντας στην Athensvoice radio  και 
στον δημοσιογράφο Μάκη Προβα-
τά  αισθάνεται χαρούμενος γι’ αυτή 
την τιμή, αν και θεωρεί πως ποτέ κα-
νένα βραβείο δεν του πήρε τα μυα-
λά. Αγαπάει εξίσου όλα του τα βι-
βλία, το καθένα σημαίνει κάτι ιδιαί-
τερο γι’ αυτόν. Για την ταυτότητα του 
Έλληνα δέχεται ότι διαφέρει από αυ-
τήν του μέσου δυτικού Ευρωπαίου, 
αλλά παραμένει ενδιαφέρουσα. 

Ο Δημήτρης Α. Νόλλας γεννή-
θηκε το 1940 στην Αδριανή Δρά-
μας από γονείς Ηπειρώτες. Η οι-
κογένειά του εκτοπίστηκε από τα 
βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής 
και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα το 
1943. Σπούδασε στην Αθήνα και 
τη Φρανκφούρτη νομικά και κοι-
νωνιολογία, χωρίς να ολοκληρώ-
σει τις σπουδές του, καθώς η χρεο-
κοπία της οικογενειακής επιχείρη-
σης, απ’ την οποία αντλούσε το εισό-
δημά του, τον υποχρέωσε να οδη-
γηθεί αρκετά νωρίς στη βιοπάλη. 
Έκτοτε έζησε και εργάστηκε για με-
γάλα διαστήματα στην πάλαι ποτέ Δ. 
Ευρώπη (1962-1975). Έγραψε και 

ραδιοσκηνοθέτησε παιδικές εκπο-
μπές για το ραδιόφωνο και σκηνο-
θέτησε για την κρατική τηλεόραση 
ενημερωτικές εκπομπές (1975-97). 
Δίδαξε τεχνική σεναρίου στο τμή-
μα επικοινωνίας του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου (1993-95). 
Στη δεκαετία του ’80 συνεργάστη-
κε σε σενάρια κινηματογραφικών 
και τηλεοπτικών παραγωγών με 
τους σκηνοθέτες Χατζή, Παναγιω-
τόπουλο, Αγγελόπουλο, Σμαραγδή, 
Λαμπρινό και Βούλγαρη. Μεταξύ 
2004-2007 διετέλεσε πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

Τα τελευταία βιβλία του απο-
τελούν μια τριλογία (Ο κήπος στις 
φλόγες,  Μάρμαρα στη μέση, Ταξίδι 
στην Ελλάδα) που αφορούν την δια-
μόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. 

Με αφορμή την ολοκλήρωση 
της τριλογίας με το Ο κήπος στις 
φλόγες, ο Βαγγέλης Χατζηβασι-
λείου έχει γράψει χαρακτηριστι-
κά: «Βασισμένος σε μιαν έκκεντρη 
πλοκή και σε έναν πολυμελή θία-
σο προσώπων τα οποία η αφήγη-
ση φωτίζει μόνο για λίγο κάθε φορά, 
προλαβαίνοντας παρ’ όλα αυτά να 
μοιράσει ρόλους και να σκιαγρα-
φήσει χαρακτήρες, ο Νόλλας ολο-
κληρώνει την τριλογία του με ένα 
ορατόριο για την κρίση. Ενα ορατό-
ριο όπου τη θέση των παραδεδομέ-
νων θρησκευτικών αναφορών θα 
καταλάβει η αποκαλυψιακή σκηνή 
του τέλους με μια πελώρια φωτιά η 
οποία κατατρώγει δικαίους και αδί-
κους. Όπως και με τα δύο πρώτα βι-
βλία της τριλογίας του, ο Νόλλας δεν 
θέλει να ηθικολογήσει για τα κοινω-
νικά ημαρτημένα που βασανίζουν 
τους πρωταγωνιστές του. Ετσι, μολο-
νότι γειωμένος στο καυτό παρόν, θα 
ανατρέξει, έστω και διαμέσου στιγ-
μιαίων αναφορών, από τη μια μεριά 
στο ιστορικό παρελθόν που ζωντα-
νεύει με το Ταξίδι στην Ελλάδα (ο δι-
αιρεμένος μετεμφυλιακός κόσμος) 
και από την άλλη στην Ευρώπη του 
τέλους του 20ού αιώνα που εικονο-
γραφεί με τα Μάρμαρα στη μέση (η 
εποχή του άκρατου πλουτισμού)».

του Παναγιώτη Κόρπα

Δημήτρης Νόλλας
Το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο του «Αναγνώστη»

     ΠΟλιΤιΣΜΟΣ

της Έλενας Χατζόγλου
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ώς θα αισθανόταν το κοινό 
αν είχε στηθεί ένα βενζινάδι-
κο μέσα σε έναν αρχαιολογι-
κό χώρο, όπως η Ακρόπολη; Αν 
στην άκρη ενός πίνακα του Βαν 

Γκογκ κολλούσε ένα μικρό κομμάτι ασπρόμαυ-
ρου πίνακα, που παριστάνει απόκοσμα και τρο-
μακτικά ανθρωποειδή; Αν ακούγοντας στο Τρί-
το Πρόγραμμα τη μουσική της Λίμνης των Κύ-
κνων, ξαφνικά παρεμβαλλόταν, για πολύ λίγα 
λεπτά, ένα κομμάτι μουσικής από ταινία τρόμου 
και στη συνεχεία ξανάρχιζε η υπέροχη μουσική 
του Τσαϊκόφσκυ; 

Αντίστοιχα με όλα αυτά, που θεωρούνται 
αδιανόητα για άλλες τέχνες, παρακολουθήσα-
με έκπληκτοι στη Λίμνη των Κύκνων του χορο-
γράφου και διευθυντή του Μπαλέτου της Λυρι-
κής, Κωνσταντίνου Ρήγου. Το παράξενο είναι 
ότι οι «καινοτομίες» του, στο βιβλιάριο της πα-
ράστασης και στους ιστοτόπους της ΕΛΣ, χαρα-
κτηρίζονται ως μετατροπή του κλασικού μπαλέ-
του … σε «μετακλασικό», «μεταχορογραφία», 
«νέα χορογραφική ματιά», «νέα ανάγνωση» 
και συνομιλία «με την πρωτότυπη χορογρα-
φία», «ξαναδιάβασμα», φλερτ «με τη γοητεία 
του κλασικού χορού με έναν σύγχρονο τρόπο 
νεοκλασικού ενδιαφέροντος», επιχείρημα «να 
θέσει ερωτήματα, αλλά και να αναζητήσει απα-
ντήσεις για το πώς μπορούν να «ξαναδιαβα-
στούν» σήμερα τα μεγάλα έργα»!

Στην πραγματικότητα ο Κ. Ρήγος έκανε τόση 
αλλοίωση του σεναρίου, των σκηνικών και της 
χορογραφίας κ.λπ., ώστε στο μεγαλύτερο διά-
στημα, αν κάποιος δεν άκουγε τη μουσική, θα 
θεωρούσε ότι πρόκειται για νέο έργο! Όντως εί-
ναι νέο έργο.

Οι σεναριακές «παρεμβάσεις»
Ας δούμε λοιπόν συγκεντρωτικά αυτές τις αλ-
λαγές, όπως προωθήθηκαν στις ηλεκτρονικές 
σελίδες της ΕΛΣ και στο βιβλιάριο της παραστά-
σεως:

1. «Το έργο τοποθετείται δραματουργικά 
σε ένα μετααποκαλυπτικό περιβάλλον…», το 
οποίο «αναφέρεται στην περιβαλλοντική κρί-
ση…», ενώ η δράση τοποθετείται «δίπλα σε 
μια ξεραμένη λίμνη», «στην οποία οι χορευτές 
ζουν με την ανάμνηση της φύσης στην εποχή 
πριν την καταστροφή».

2. Το πρώτο και το τρίτο μέρος της παράστα-
σης λαμβάνουν χώρα αντί για το παλάτι σε «ένα 
τοπίο σε μια εποχή μετά την καταστροφή. Ένα 
ερημωμένο βενζινάδικο για να θυμίζει έναν 
κόσμο που ξέμεινε από καύσιμα».

3. Το δεύτερο και το τέταρτο μέρος διαδρα-
ματίζονται σε «μια λίμνη όπου το φυσικό και το 
υπερφυσικό συνυπάρχουν κι εναλλάσσονται». 
Πρόκειται για την ήδη αναφερθείσα ξεραμένη 
λίμνη.

4. Ο πρίγκιπας Ζήγκφρηντ έχει ως «φαντα-
σιακές προβολές» τον λευκό και τον μαύρο κύ-
κνο, «τους οποίους καλείται να κυνηγήσει και 

να σκοτώσει: καθώς δεν είναι παρά κομμάτια 
του εαυτού του, το βέλος του τόξου του θα βρει 
τελικά και τον ίδιο». Ο ίδιος ο Ρήγος εξηγεί: 
«Βλέπω τους ρόλους του λευκού και του μαύ-
ρου κύκνου ως τις δύο πλευρές του ίδιου προ-
σώπου. Την αθωότητα και την ανάγκη για αυτο-
καταστροφή που κρύβει μέσα του κάθε άνθρω-
πος.»!

5. Ο κακός μάγος Ρόθμπαρτ είναι «μια αυτο-
καταστροφική προβολή και αυτός του ψυχικού 
τοπίου του πρίγκιπα».

Η έλλειψη του νέου σεναρίου
Πώς όμως όλα αυτά εντάσσονται στο σενάριο, 
ώστε να μην υπάρχουν λογικά κενά; Προς έκ-
πληξή μας δεν βρήκαμε πουθενά το νέο σενά-
ριο. Αντιθέτως το βιβλιάριο της παράστασης πε-
ριλαμβάνει ως σενάριο μια «σύνοψη του πρω-
τοτύπου»!!!. Η ίδια ουσιαστικά σύνοψη δημοσι-
εύθηκε και στις ηλεκτρονικές σελίδες της ΕΛΣ. 
Έτσι οι αλλαγές αυτές αιωρούνται αποκομμένες 
σε διάφορα σημεία των ανωτέρω κειμένων. Εί-
ναι λοιπόν δύσκολο να τις εντάξει κάποιος σε 
μια λογική συνέχεια και να τις δικαιολογήσει. 
Όλη αυτή η ασάφεια δημιουργεί την εντύπωση 
ότι όλα αυτά δεν ήταν δυνατόν να συνδεθούν 
στο κλασικό σενάριο. Αφέθηκαν λοιπόν να πλα-
νώνται μετέωρα και το έργο απλώς να περιφέ-
ρεται γύρω από τη Λίμνη των Κύκνων.

Τα παράδοξα της χορογραφίας
Επί πλέον, το έργο διαθέτει στοιχεία που το απο-
μακρύνουν από τους συμβολισμούς του αρχι-
κού σεναρίου, την ομορφιά της χορογραφίας 
και τα αισθήματα που προσφέρει στο κοινό. Αξί-
ζει να επισημάνουμε τα εξής:

α. Στην έναρξη καθενός από τα τέσσερα 
μέρη της παραστάσεως και ενδιάμεσα στο τέ-
ταρτο μέρος παρεντίθενται κάποιες ολιγόλε-
πτες σκηνές φόβου που περιλαμβάνουν και 
εξώκοσμα, τερατώδη και τρομακτικά ανθρωπο-
ειδή. Η δράση συνοδεύεται από εύστοχα αγωνι-
ώδη και τρομακτική μουσική του Θοδωρή Ρέ-
γκλη, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρό-
κειται για θέατρο ή ταινία τρόμου! 

Η παρεμβολή των σκηνών τρόμου διατα-

ράσσει την ψυχολογία του κοινού, σε ένα έργο 
που στην πρωτότυπη εκδοχή του προκαλεί στον 
θεατή ψυχική ανάταση.

Άραγε διερωτήθηκε κάποιος από τους 
υπεύθυνους της ΕΛΣ τι τρόμο προκαλούν αυτές 
οι σκηνές στα ανήλικα παιδάκια που παρακο-
λούθησαν την παράσταση; Ρωτήθηκε κάποιος 
ειδικός αν η παράσταση ήταν κατάλληλη για 
ανηλίκους;

β. Στο corps de ballet εκτός των γυναικών 
κύκνων συμμετέχουν και άνδρες κύκνοι, με 
φουστάνια και γυμνό στήθος. Οι σκηνές αυτές 
στο κλασικό έργο παίζονται από γυναίκες και 
είναι κορυφαίας εικαστικής αισθητικής, θηλυ-
κότητας, ευαισθησίας και τρυφερότητας. Η ευαι-
σθησία συμβολοποιείται από την παρουσία γυ-
ναικών κύκνων και ενισχύεται με την υπέρο-
χης ευγένειας κίνησή τους. Όταν σε ένα τέτοιο 
νεραϊδικό χορό, εισβάλει το αρσενικό στοιχείο, 
που συμβολίζει τον δυναμισμό και την αδρότη-
τα δεν μιαίνεται η ευαισθησία της σκηνής; Δεν 
καταστρέφεται η αισθητική της και ο συμβολι-
σμός της; Δεν μειώνεται η χάρη της;

γ. Στο τέταρτο μέρος πρωταγωνιστεί ο μαύ-
ρος κύκνος αντί του λευκού, ενώ το corps de 
ballet αποτελείται μόνο από μαύρους κύκνους, 
άνδρες και γυναίκες. Δηλαδή το λευκό ως συμ-
βολισμός της αγάπης, της καλοσύνης και της 
αγνότητας αντιστρέφεται.

δ. Η χορογραφία, εκτός από το κλασικό, πε-
ριέχει και στοιχεία σύγχρονου χορού καθώς και 
«κάποια στοιχεία από τις κουλτούρες του δρό-
μου». Τα νέα αυτά στοιχεία δεν πρόσφεραν κάτι 
ιδιαίτερο που θα ικανοποιούσε την αισθητική 
του κοινού.

Γιατί να συμβαίνουν στην ΕΛΣ;
Το παράδοξο είναι ότι όσα καινοφανή αναφέ-
ραμε συμβαίνουν σε ένα Ίδρυμα που υποτίθε-
ται ότι θα έπρεπε να είναι θεματοφύλακας της 
τέχνης του μπαλέτου στη χώρα μας. Πρόκειται 
για μια ακόμα εκδήλωση της μετατόπισης εν-
νοιών, της σύγχυσης που υπάρχει στον χώρο 
της τέχνης και ενός εκμοντερνισμού, που έχει 
ως αφετηρία το φαίνεσθαι και όχι το είναι. Είναι 
σωστό η Λυρική Σκηνή να παρασύρεται σε αυτή 
τη δίνη της εποχής;

Επίλογος
Κατά καιρούς την εμπορική έλξη του τίτλου 
του μεγάλου αυτού έργου έχουν εκμεταλλευ-
τεί και κάποιες χορογραφίες κυρίως του σύγ-
χρονου (μοντέρνου ή μεταμοντέρνου) χορού. 
Έτσι παρουσιάζουν ομότιτλα ή με ελαφρά τρο-
ποποίηση του τίτλου έργα, που ξεφεύγουν από 
το σενάριο και το πνεύμα των Πετιπά – Ιβάνωφ. 
Κρατούν όμως την υπέροχη μουσική της Λίμνης 
των Κύκνων, που αν δεν την είχαν, κάποιος δύ-
σκολα θα καταλάβαινε ότι σχετίζονται με το εν 
λόγω έργο.

Δεν θα ήταν τιμιότερο να έκαναν ένα δικό 
τους σενάριο, με δικό τους τίτλο και, αν τους ταί-
ριαζε, ας έβαζαν τη μουσική της Λίμνης των Κύ-
κνων; Είθε να είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και ο 
Κωνσταντίνος Ρήγος..

Εντυπώσεις από τη μη «Λίμνη των Κύκνων» 
του Κωνσταντίνου Ρήγου

του Χρήστου Πουγκιάλη

Ι

Κι αν οι άρχοντές μας
γκρέμισαν προτειχίσματα και τείχη
με την απόφαση να παραδοθούν
Αυτοί δεν είναι πια
δικοί μας άρχοντες

ΙΙ

Κι αν είναι το ύφος λιπαρό
των παλαιών μας φίλων
με πλατύστομα αλλά νεκρά τα λόγια 

τους
ας εκθρονίσουμε κι αυτούς
Ν’ αλλάξουμε τους φίλους.

ΙΙΙ
Κι αν απ’ τους ναΐσκους των 

αβαθών 
σπηλαίων
κλέψαν την Κυβέλη
ας βάλουμε στη θέση της
ανήλικους ανέμους.

Κι αν
του Αντώνη Μπουντούρη
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Σ 
τους πρώτους μήνες του 
2019, κυκλοφόρησε από 
τις εκδόσεις Αρμός το βι-
βλίο του Θ. Ζιάκα Τα δύο 

τέρατα και η αριστερά - για την πα-
ρακμή και τις δυνατότητες ανάσχε-
σής της», όπου εξετάζονται δύο 
συναφείς και αλληλοτροφοδοτού-
μενες καταστάσεις: ο μηδενισμός 
και η παρακμή.

Εύκολα εντοπίζουμε τα θεμελι-
ώδη χαρακτηριστικά του λόγου του 
Θ.Ζιάκα: πυκνός, επιγραμματικός 
λόγος, που επιχειρεί με αυτόν τον 
τρόπο να ερμηνεύσει αποτελεσμα-
τικά σύνθετα ιστορικά γεγονότα 
και μεγάλα ρεύματα πολιτισμού. 
Έρχεται ως απόσταγμα της γνώσης 
της κλασικής αρχαιοελληνικής σκέ-
ψης, αλλά βεβαίως και του πατε-
ρικού λόγου. Όλα αυτά καρποφο-
ρούν σε ένα πεδίο που έχει οργω-
θεί προηγουμένως από το έργο του 
Χ. Γιανναρά, του Ζ. Λορεντζάτου, 
του μητροπολίτη Περγάμου Ιωάν-
νη, αλλά και του Π. Κονδύλη. Οι δι-
ακρίσεις του Μάξιμου του Ομολο-
γητή ανάμεσα στον δούλο, τον μι-
σθωτό και τον φίλο προβάλλονται 
για να χαρακτηρίσουν διαφορετι-
κά πολιτιστικά πρότυπα. Σε αυτό το 
σημείο επαναλαμβάνεται ο Πλά-
τωνας που διέκρινε την κοινωνία 
προβάλλοντας σε αυτήν τα διάφο-
ρα μέρη της ψυχής. Η ερμηνευτική 
τους χρήση έχει αναλογίες με βε-
μπεριανούς ιδεοτύπους. Αλλά και 
η διαπίστωση ότι η ακμή περιέχει 
τις προϋποθέσεις της παρακμής 
(γράφει, «η παρακμή, η κοπριά της 
παρακμής») θυμίζει τη χεγκελιανή 
διαλεκτική, όπου στο ίδιο περιέχε-
ται ή προεικονίζεται το ενάντιο. Πέ-
ραν τούτων το βιβλίο κατά ένα μέ-
ρος είναι σε διαλογική μορφή (κυ-
ρίως με τον ψυχίατρο και συγγρα-
φέα Γιάννη Τσέγκο), ή αποτελεί πι-
στή μεταφορά του προφορικού λό-
γου, γεγονός που ευνοεί την ανά-
γνωσή του.

Ο Θ. Ζιάκας περιγράφει με 
ακρίβεια τα ρεύματα που οδηγούν 

στον μηδενισμό. Θα μπορούσαμε 
να προσθέσουμε τον Φίχτε, που 
«απορρίπτει την αντίληψη του Δια-
φωτισμού για τον Λόγο χάριν ενός 
απόλυτου υποκειμενισμού ο οποί-
ος επιχειρεί να παράγει τον Λόγο 
εν γένει από την άπειρη βούληση 
του απόλυτου εγώ. Αυτή η απόρρι-
ψη οδηγεί στη σκοτεινή νύχτα του 
νοούμενου εγώ και στην εξύμνη-
ση του αγώνα και του πόθου που 
αποτελούν την έκφραση αυτής της 
υποσυνείδητης βούλησης. Μολο-
νότι ο Φίχτε στηρίχθηκε στη σκέ-
ψη του Ντεκάρτ και του Καντ, τελι-
κά επέλεξε μια διαφορετική και πιο 
επικίνδυνη κατεύθυνση. Αυτή η κα-
τεύθυνση οδηγεί, όπως διαπίστω-
σε ο Τζακόμπι, στον θάνατο του 
Θεού και στη θεοποίηση του αν-
θρώπου»(Michael Allen Gillespie, 
Ο μηδενισμός πριν από τον Νίτσε, 
μετ. Γ. Μερτίκα, Πατάκης 2004).

 Ο Θ.Ζιάκας περιγράφει τα δύο 
τέρατα: τη μεταμοντέρνα τοκο-
γλυφική πλουτοκρατία που υπέ-
ταξε την παραγωγική αστική τάξη 
και τον μεταμοντέρνο μηδενισμό, 
ο οποίος «έχει διαβρώσει καίρια 
την πληθυσμιακή βάση του νεωτε-
ρικού πολιτισμού»(σελ.26). Πλέον 
στον μεταμοντέρνο μηδενισμό, «ο 
Μηδενισμός του Συλλογικού υπο-
κειμένου ολοκληρώνεται με τον 
Μηδενισμό του ατομικού υποκει-
μένου» (σελ.28). Στο παραπάνω 
συμπέρασμα αφενός περιέχεται η 
σκέψη του Π. Κονδύλη όπως ξετυ-
λίγεται κυρίως στην «Παρακμή του 
αστικού πολιτισμού» και αφετέρου 
συναντά αντίστοιχα πορίσματα του 
Κρίστοφερ Λας. Βέβαια, ο ιδεότυ-
πος του «ανθρωπόθεου» που είναι 
αντιστροφή του «Θεάνθρωπου», 
έχει ως αφετηρία το έργο του Φ. 
Ντοστογιέφσκι. Ο εθνομηδενισμός 
ερμηνεύεται ως « το καταστατι-
κό πρόταγμα της μοναδικής πλέον 
Αυτοκρατορίας. Είναι η στρατηγική 
πλατφόρμα της αμερικανικής «πα-
γκοσμιοποίησης». Του οράματός 
της να εδραιωθεί ως Κοσμοκρατο-
ρία» (σελ. 108,109), ενώ αναλυτι-
κότερα θα προσθέσει, «η κυριαρ-
χία του μεταμοντέρνου εθνομηδε-
νισμού αντιστοιχεί στη διαμόρφω-
ση μιας υπερκρατικής ολιγαρχίας, 
τεχνοσυστημικής-χρηματιστικής 
υφής, εξοπλισμένης με στρατιωτι-
κή ισχύ πλανητικών διαστάσεων» 
(σελ. 166).

Η φράση του Θ. Ζιάκα, «η ελλη-
νική ανθρωπολογία είναι έκτοτε η 
ανθρωπολογία της μετάβασης από 

το Άτομο στο Πρόσωπο» (σελ.123) 
απορρέει από αντίστοιχες σκέψεις 
του Χ. Γιανναρά και του μητροπο-
λίτη Περγάμου Ιωάννη. Νομίζω 
όμως ότι κάτι τέτοιο έχει ξεκινήσει 
ήδη από τον ελληνικό λόγο για να 
ολοκληρωθεί στον πατερικό λόγο. 
Η σκέψη του πλατωνικού Σωκράτη 
ότι είναι προτιμότερο να αδικούμε-
θα παρά να αδικούμε, η προτροπή 
του Αριστοτέλη να αγαπάμε το μέ-
ρος εκείνο του εαυτού που καλλι-
εργεί την αρετή, αλλά και οι διαπι-
στώσεις του ίδιου ότι ο άνθρωπος 
είναι «ζώο πολιτικό», δηλαδή τε-
λικά σχηματίζεται με την τριβή με 
τους άλλους, αποδεικνύουν έναν 
τέτοιο ισχυρισμό. Άλλωστε ο Ιωάν-
νης Δαμασκηνός δυσκολευόταν να 
διακρίνει το άτομο από το πρόσω-
πο. Ορθά επισημαίνει όμως ο Θ. Ζι-
άκας ότι «βρήκαμε στην χριστια-
νική αγάπη την πραγματική ου-
σία μας, την αληθινή μας φύση» 
(σελ.132). Αναζητώντας διέξοδο 
στον μηδενισμό, καταλήγει ότι «η 
συλλογικότητα ριζώνει στην σταυ-
ρική σχέση ανάμεσα στο Εγώ και 
στο Εσύ και των δύο με τον Θεό» 
(σελ. 203). Η πόλη ανήκει στους 
θεούς και στους ήρωες. Σε αυτό το 
σημείο επαναλαμβάνεται η φράση 
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 
ότι την Πόλιν αυτή δεν μπορεί να 
την παραδώσει γιατί δεν ανήκει σε 
αυτόν, ούτε σε κανέναν άλλο από 
τους κατοίκους.

Ο σύγχρονος μηδενισμός, αυ-
τός που ο Π. Κονδύλης ονομάζει 
«χαρούμενο μηδενισμό», αποτελεί 
μια μετάλλαξη αυτού που εντοπί-
στηκε αρχικά στις διανοητικές κα-
τασκευές του Νετσάγιεφ, ή στους 
ανθρώπινους τύπους που ενσαρ-
κώθηκαν στο έργο του Τουργκέ-
νιεφ και του Ντοστογιέφσκι ή στον 
ειρωνικό λόγο του Διογένη του Κυ-
νικού ή του Σιοράν. Όπως συμπε-
ραίνει ο Θ.Ζιάκας, «κάνοντας την 
κατανάλωση αξία και τις αξίες κα-
ταναλωτικά αγαθά», ή, αλλιώς, κά-
νοντας μοναδική αξία το χρήμα, 
ζωντανεύει τον χειρότερο εφιάλτη 
του Τεχνοσυστήματος, να δει κά-
ποια μέρα τη «δεξαμενή της γνώ-
σης» άδεια από τους αναγκαίους 
«σταχανοβίτες» της Επιστήμης και 
της Τεχνολογίας» (σελ. 295). Με το 
έργο του Θ. Ζιάκα, η συζήτηση για 
τον μηδενισμό και την παρακμή βέ-
βαια δεν έκλεισε, όμως επέτυχε να 
μας δείξει τις πλευρές πάνω στις 
οποίες πρέπει να σκεφτόμαστε.

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
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Θεόδωρος Ζιάκας

Τα δύο τέρατα και η αριστερά

Σ 
την Καθημερινή της Κυρια-
κής της 12.5.2019 μοιρά-
στηκε το βιβλίο του Θάνου 

Βερέμη Εκσυγχρονισμός και συ-
ντήρηση: από τον 19ο στον 21ο αιώ-
να, όπου επικρίνεται ο λαϊκισμός, 
όπως εκφράστηκε από το ΠΑΣΟΚ 
του Α. Παπανδρέου και τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Προσπαθώντας να διατυπώσει μια 
ιστορική αιτιολογία, ορίζει ως γε-
νάρχη του λαϊκισμού τον στρατηγό 
Μακρυγιάννη.. Στην πραγματικότη-
τα θέλει να επιτεθεί κυρίως στον Γ. 
Σεφέρη και στην περίφημη διάλεξη 
του στο Κάιρο όπου μεταξύ άλλων 
είπε «Κάθε φορά που η φυλή μας 
γυρίζει προς τον λαό ζητά να φω-
τιστεί από τον λαό, αναμορφώνεται 
από τον λαό». 

Επειδή ο Θ. Βερέμης συγχέει το 
λαϊκό με το λαϊκιστικό, είναι εύλο-
γο να επικρίνει τον Γ. Σεφέρη και 
να μην αποδέχεται ότι ο λαός μας 
δημιούργησε το δημοτικό τραγού-
δι, διέσωσε τη βυζαντινή τέχνη και, 
μέσα από την ορθόδοξη λειτουρ-
γία, το τυπικό της αρχαίας τραγω-
δίας. Επιπλέον μέσα από τους κοι-
νοτικούς θεσμούς και το εθιμικό 
δίκαιο δημιούργησε πρωτογενείς 
θεσμούς δικαίου. Γι’ αυτό ο ισχυρι-
σμός του Θ. Βερέμη ότι «ο Μακρυ-
γιάννης περιγράφει με ακρίβεια 
μια κοινωνία με άφθονη παλληκα-
ριά αλλά χωρίς νόμους, αρχές και 
συνέπεια εκτός από την προαγωγή 
των συμφερόντων των ημετέρων» 
(σελ.159), παραλείπει να αναφέρει 
ότι η οθωμανική κοινωνία και το 
οθωμανικό κράτος επέτρεπε κάτι 
τέτοιο αλλά, οι Έλληνες παρόλα 
αυτά δημιούργησαν τις δικές τους 
συσσωματώσεις όπως φαίνεται και 
στα Αμπελάκια και στους συντροφο-
ναύτες των Σπετσών και της Ύδρας. 
Και το γνήσιο ενδιαφέρον για τη δι-
αιώνιση του ελληνισμού συνδυά-
στηκε με κανόνες δικαίου οικονο-
μικού ορθολογισμού, αφού η συ-
ντροφική διανομή προϋπέθετε τη 
δημιουργία πλούτου και κερδών.

Το παλαιό ΚΚΕ εσωτ., διά μέσου 
των κειμένων του Ν.Πουλαντζά και 
του Άγγ. Ελεφάντη, είχε υποδείξει 
τον λαϊκισμό ως ένα σημαντικό πο-
λιτικό του αντίπαλο. Αντιθέτως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ αναρριχήθηκε στην εξουσία 
χάρη στη δημαγωγία, τη δημοκοπία 
και την εξαπάτηση του ελληνικού 
λαού. Ο Θ. Βερέμης προμηθεύεται 
τα επιχειρήματά του κατά του Μα-

κρυγιάννη και κατά της γενιάς του 
‘30 από διανοούμενους που κινού-
νται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο 
Γ. Γιαννουλόπουλος και ο Ν. Θεοτο-
κάς, που, επιτέθηκαν στον Μακρυ-
γιάννη και τον Σεφέρη. Ο λόγος εί-
ναι το ότι σκόπιμα συγχέουν το λαϊ-
κό με το λαϊκίστικο και το εθνικό με 
το εθνικιστικό. Αντίθετα, οι εκπρό-
σωποι της γενιάς του ‘30, που προ-
έρχονταν από τον βενιζελισμό και 
τη φωτισμένη αστική τάξη, έκαναν 
δύο αμοιβαία εξισορροπητικές κι-
νήσεις: υιοθέτηση της φόρμας του 
μοντερνισμού και εμβάθυνση στα 
στοιχεία του νέου ελληνισμού. 

Οι ορθές αναφορές του Θ. Βερέ-
μη στον Αριστοτέλη παραλείπουν 
να τονίσουν ότι αυτός συμπέρανε 
πως ο άνθρωπος «είναι ζώο πολι-
τικό», δηλαδή ότι διαμορφώνεται 
από τη σχέση του με τους άλλους 
ανθρώπους, και ότι απέδιδε καί-
ρια σημασία στην οικογένεια, στη 
φιλία, στην πολιτεία. Οι επικριτικές 
αναφορές του στο πολίτευμα που 
διαμορφώθηκε μετά την ελληνική 
επανάσταση αποτυγχάνουν να ερ-
μηνεύσουν αυτό που εύστοχα μας 
έδειξε ο Π. Κονδύλης. Η εισαγωγή 
κοινοβουλευτικών θεσμών σε μια 
κοινωνία που δεν είχε διαμορφώ-
σει τη δική της αστική τάξη επρόκει-
το να τους μετατρέψει σε όπλο των 
προαστικών δυνάμεων. Συνεπώς, 
μόνο ο Ι. Καποδίστριας με τη φωτι-
σμένη δεσποτεία του, που τελικά θα 
οδηγούσε σε κοινοτικούς θεσμούς 
άμεσης δημοκρατίας θα μπορούσε 
να δώσει λύση στο ελληνικό πολι-
τικό πρόβλημα. 

Τελικά ο Θ. Βερέμης συναντά-
ται με τη διανόηση του ΣΥΡΙΖΑ στις 
κοινές τους συγχύσεις ανάμεσα στο 
λαϊκό και το λαϊκίστικο, το εθνικό 
και το εθνικιστικό. Εξ ου και η κοινή 
τους υποστήριξη στη Συμφωνία των 
Πρεσπών. . . 

Το δοκίμιο του Θ. Βερέμη πα-
ρουσιάζει και άλλες δευτερεύου-
σες αδυναμίες, όπως: Παραλείπει 
να αναφέρει ότι για το πελατειακό 
κράτος υπάρχουν διαχρονικά ευ-
θύνες (για παράδειγμα ο Κ. Μητσο-
τάκης, ο κατά τα άλλα φιλελεύθε-
ρος, υπερηφανευόταν σε συνέντευ-
ξή του στον Α. Παπαχελά για τα ρου-
σφέτια που έκανε) σε όλο το πολιτι-
κό σύστημα και ότι στο περιβάλλον 
του Κ. Σημίτη υπήρξαν συμπτώματα 
διαφθοράς.

Θάνος Βερέμης: 
η λανθασμένη 

κριτική στον 
Μακρυγιάννη

. 
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  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Πέντε μήνες ανταρκτικής μοναξιάς
το εσωτερικό ταξίδι του Ρίτσαρντ Μπερντ στην άκρη του κόσμου

Τ 

ο 1934, η Ηρωική Επο-
χή της εξερεύνησης της 
Ανταρκτικής είχε φτάσει 
στο τέλος της. Το μεγα-
λύτερο μέρος της ηπεί-

ρου είχε χαρτογραφηθεί και ο Νό-
τιος Πόλος είχε κατακτηθεί. Καθώς 
η τεχνολογία αναπτυσσόταν γοργά 
και η Ηρωική Εποχή παραχωρού-
σε τη θέση της στη Μηχανοκίνητη 
Εποχή, τεράστιες εκτάσεις καλύ-
πτονταν πλέον με σχετική ευκολία 
και απέμεναν πια ελάχιστες πρω-
τιές για τους επίδοξους εξερευνη-
τές της παγωμένης γης. 

Έτσι, θα μπορούσε να πει κα-
νείς ότι ο Αμερικανός αντιναύαρ-
χος Ρίτσαρντ Μπερντ είχε κατα-
φέρει τη χρυσή πρωτιά της εξε-
ρεύνησης των πόλων όντας πλοη-
γός στις πρώτες πτήσεις πάνω από 
τον Βόρειο Πόλο το 1926 και τον 
Νότιο Πόλο το 1929. Αν λάβει κα-
νείς υπόψη του ότι ο Μπερντ είχε 
αναδειχθεί στον βαθμό του αντι-
ναυάρχου στα σαράντα ένα του και 
του είχαν απονεμηθεί τα σημαντι-
κότερα παράσημα των ΗΠΑ, συ-
μπεριλαμβανομένου του παράση-
μου ανδρείας του Κογκρέσου, δεν 
απέμεναν και πολλά να κάνει από 
το να αποσυρθεί και να επαναπαυ-
τεί στις δάφνες του. Παρά ταύτα, ο 
Μπερντ δεν είχε τελειώσει ακόμα 
με την Ανταρκτική και πίεζε ανώ-
τερους και χρηματοδότες για μια 
ακόμη αποστολή στους πάγους. 

Ο σκοπός της αμερικανικής 
ανταρκτικής αποστολής του 1934 
δεν ήταν η πρώτη κατάκτηση κά-
ποιας απάτητης κορυφής, ή η προ-
σέγγιση κάποιου δυσπρόσιτου γε-
ωγραφικού σημείου στον χάρτη. 

Ο σκοπός ήταν η συλλογή μετεω-
ρολογικών δεδομένων και η κατα-
σκευή μιας προκεχωρημένης επι-
στημονικής βάσης στο φράγμα πά-
γου του Ρος. Όσο για τον Μπερντ, 
ενώ ήταν ο επικεφαλής της ομά-
δας, είχε κρατήσει για τον εαυτό 
του μια σχεδόν παρανοϊκή-αυτο-
κτονική αποστολή. Ενώ οι υπόλοι-
ποι θα διαχείμαζαν στη βάση που 
θα βαπτιζόταν «Μικρή Αμερική», 
αυτός σκόπευε να μείνει τελείως 
μόνος για έναν ολόκληρο ανταρ-
κτικό χειμώνα σε έναν απομονω-
μένο μετεωρολογικό σταθμό (ουσι-
αστικά ένα κουτί τέσσερα επί τρία 
μέτρα) θαμμένο στον πάγο της εν-
δοχώρας, 123 μίλια μακριά από τη 
βάση. Αρχικά προσπάθησαν να τον 
μεταπείσουν, αλλά ήταν ανυποχώ-
ρητος και, μιας και ήταν ιεραρχικά 
ανώτερος όλων, τελικά τους διέταξε 
να τον αφήσουν ήσυχο.

Όντως, με τις τελευταίες ακτί-
νες του ήλιου να δύουν και το 
σκοτάδι του ανταρκτικού χειμώνα 
να σκεπάζει τα πάντα, ο Μπερντ 
ήταν στην παράγκα του, που πλέ-
ον έφερε τον τίτλο Μετεωρολογι-
κός Σταθμός Μπόλινγκ, με τα βι-
βλία του, τον φωνόγραφό του και 
τα χρειώδη του, έτοιμος να ξεκι-
νήσει τις αστρικές και μετεωρολο-
γικές παρατηρήσεις του.  Ωστόσο, 
όσο θα παρατηρούσε και θα κα-
τέγραφε τις εξωτερικές συνθήκες, 
άλλο τόσο θα εισέδυε βαθιά στον 
εαυτό του σε ένα αυθεντικό ταξίδι 
αυτογνωσίας, χωρίς καμία δυνατό-
τητα διαφυγής.  Ήταν κυριολεκτικά 
ο «πιο απομονωμένος άνθρωπος 
στον πλανήτη», με τη θερμοκρασία 
έξω να ξεπερνά τους -60 βαθμούς 

Κελσίου και το εσωτερικό του δω-
ματίου του να είναι πολλές φορές 
επενδυμένο με πυκνό στρώμα πά-
γου. Ο Μπερντ γνώριζε επίσης ότι, 
αν κάτι δεν πήγαινε καλά, οι πιθα-
νότητες διάσωσης ήταν ελάχιστες, 
καθώς στο πηχτό σκοτάδι και το 
ασύλληπτο κρύο της ανταρκτικής 
νύχτας, κάθε προσπάθεια διάσω-
σης ήταν καταδικασμένη σε απο-
τυχία. Όπως χαρακτηριστικά έγρα-
ψε ο ίδιος, «Ήταν σαν να ήμουν στη 
σελήνη».

Τους πρώτους δύο μήνες επέ-
βαλε στον εαυτό του ένα αυστηρό 
πρόγραμμα καταγραφής μετεω-
ρολογικών φαινομένων, αστρικών 
παρατηρήσεων, διαβάσματος, γυ-
μναστικής και τριών περιπάτων 
την ημέρα σε διάφορες κατευθύν-
σεις από τον σταθμό. Η μόνη του 
επαφή με τον κόσμο ήταν ο ασύρ-
ματος με τον οποίο μπορούσε να 
ακούσει τις συνομιλίες στη «Μι-
κρή Αμερική», αλλά να απαντή-
σει μόνο με κώδικα Μορς. Σε κά-
ποια από αυτές τις συνομιλίες, οι 
σύντροφοί του έκαναν το λάθος να 
του αναφέρουν ότι το χρηματιστή-
ριο, στο οποίο είχε επενδύσει κά-
ποια χρήματα για να χρηματοδοτή-
σει την αποστολή, είχε καταρρεύ-
σει και οι οικονομίες του είχαν εξα-
νεμιστεί, με αποτέλεσμα να λάβουν 
την κοφτή απάντηση, «Δεν επιθυ-
μώ λήψη περαιτέρω νέων από τον 
κόσμο, Μπερντ».

Κάπου πάνω στο τρίμηνο 
απομόνωσης και ενώ όλα πήγαι-
ναν καλά, με τον Μπερντ να διά-
γει τον βίο του λύκου σύμφωνα με 
τον Επίκουρο, «η σόμπα άρχισε τα 
προβληματάκια». Ίσως η συγκε-

κριμένη έκ-
φραση να 
είναι η υποτί-
μηση του αιώνα για ένα 
πρόβλημα που στις συγκεκριμέ-
νες συνθήκες αποτελούσε άκρως 
θανάσιμη απειλή. Η σόμπα, λοι-
πόν, που θέρμαινε το οίκημα και 
κρατούσε τον μοναδικό ένοικο εν 
ζωή, είχε διαρροή μονοξειδίου 
του άνθρακα και ο Μπερντ ανα-
γκαζόταν μια να ανοίγει την πόρ-
τα και να παγώνει και μια να κλεί-
νει την πόρτα και να δηλητηριάζε-
ται από τα αέρια που κατέκλυζαν 
τον ζωτικό του χώρο. Προφανώς, 
η κατάσταση αυτή είχε δυσμενέ-
στατες επιπτώσεις στη σωματική 
του υγεία, που πήρε γρήγορα την 
κατιούσα και αποτελεί απόδειξη 
του απαράμιλλου θάρρους του το 
γεγονός ότι κατάφερε να κρατή-
σει κρυφή τη δεινή του θέση από 
τους υπόλοιπους συντρόφους του. 
Ο λόγος ήταν ότι φοβόταν πως μια 
πιθανή επιχείρηση διάσωσής του 
μέσα στο ψύχος και το σκοτάδι θα 
έθετε σε κίνδυνο το πλήρωμα της 
βάσης. Μόνο όταν τα σήματά του 
έγιναν τελείως ακατάληπτα συ-
νειδητοποίησαν στη βάση ότι κάτι 
δεν πήγαινε καθόλου καλά. Τε-
λικά, θα κατόρθωναν να φτάσουν 
στον σταθμό Μπόλινγκ με την τρί-
τη προσπάθεια, όπου βρήκαν τον 
Μπερντ σε άθλια σωματική κατά-
σταση, αλλά ζωντανό και αποφασι-
σμένο να φέρει εις πέρας την απο-
στολή του. Όπως ήταν φυσικό, ο 
γιατρός της αποστολής έθεσε βέτο 
στις διαμαρτυρίες του και μετέφε-
ρε αεροπορικά τον Μπερντ πίσω 
στον παγετώνα Ρος.

Μ ε 
την επιστροφή 
του στη βάση ο Μπερντ 
ανέρρωσε τάχιστα και κατέγραψε 
τις σκέψεις του πάνω στην πεντά-
μηνη εμπειρία του, που αργότε-
ρα συμπεριλήφθηκαν στο βιβλίο 
του με τίτλο «Μόνος». Τα βασικά 
συμπεράσματά του, που έγιναν το 
προσωπικό του εγκόλπιο επιβίω-
σης σε έναν ολοένα πιο υλιστικό 
κόσμο, φαντάζουν άκρως επίκαι-
ρα και σήμερα:
> Χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα απ’ 

ό,τι νομίζουμε.
> Η σωματική εξάσκηση διατηρεί 

τη λογική μας.
> Η συμπεριφορά μας είναι αποτέ-

λεσμα εξωτερικών παραγόντων.
> Μπορείς να αντλήσεις εσωτερι-

κή δύναμη και γαλήνη από την 
καθημερινή ρουτίνα σου.

> Μην ανησυχείς άδικα για ό,τι εί-
ναι πέρα από τον έλεγχό σου.

> Δεν υπάρχει απόλαυση, γαλήνη, 
και ομορφιά στη ζωή χωρίς κά-
ποιας μορφής αγώνα.

> Το μόνο πράγμα που μετράει τε-
λικά είναι η οικογένεια.

> Το σύμπαν είναι κόσμος και όχι 
χάος.

Ο Ρίτσαρντ Μπερντ θα έπαιρνε 
μέρος σε άλλες τρεις εξερευνητι-
κές αποστολές στην Ανταρκτική το 
1939-40, το 1946-47 και το 1955-
56, αλλά η αποστολή του 1934 και 
το βιβλίο «Μόνος» που την περι-
γράφει ρίχνει φως στον εσωτερι-
κό αγώνα ενός μόνου ανθρώπου 
στις πιο ακραίες κλιματικές συν-
θήκες του πλανήτη. Όπως έγραψε 
ο ίδιος: «Ένα κομμάτι του εαυτού 
μου έμεινε για πάντα στο Νότιο Γε-
ωγραφικό Πλάτος 80 08’: ό,τι απέ-
μεινε από τη νιότη μου, η ματαιο-
δοξία μου και σίγουρα ο σκεπτικι-
σμός μου. Απ’ την άλλη, εκεί κάτω 
απέκτησα πράγματα που πριν δεν 
κατείχα ποτέ πλήρως: την εκτίμη-
ση της απλής ομορφιάς του θαύ-
ματος του να είναι κανείς ζωντανός 
και ένα σεμνό σύστημα αξιών… Ο 
πολιτισμός δεν αλλοίωσε τις ιδέες 
μου. Ζω απείρως πιο απλά τώρα 
και με περισσότερη γαλήνη».

Ο Μπερντ (στο κέντρο) μπροστά στο «Τζόζεφιν Φορντ», το αεροπλάνο τύπου Φόκερ 
με το οποίο πέταξε πάνω από τον Νότιο Πόλο το 1926

Ο σταθμός «Μικρή Αμερική ΙΙΙ» που έχτισε ο Μπερνς το 1940, θάφτηκε κάτω από 
το χιόνι και εντοπίστηκε 23 χρόνια μετά σε παγόβουνο, 300 μίλια μακριά...
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Οι σύγχρονες Θερμοπύλες 
«Ύψωμα 731» σε σκηνοθεσία και κείμενο Άρη Μπινάρη

Π 

όσοι γνωρίζουν το 
ύψωμα 731 και τι 
ακριβώς έχει σημα-
τοδοτήσει στη σύγ-
χρονη ιστορία; Το 

συγκεκριμένο ύψωμα βρίσκεται 
περί τα 20 χλμ. βόρεια της Κλει-
σούρας και ήταν ένα από τα ισχυ-
ρότερα ερείσματα που κατέλαβε ο 
ελληνικός στρατός κατά τους χειμε-
ρινούς αγώνες που προηγήθηκαν 
στον κεντρικό τομέα της Αλβανίας. 
Η παραμονή σε ελληνικά χέρια του 
υψώματος αυτού καταδίκαζε κάθε 
προσπάθεια των Ιταλών. Η αρχή 
της ιταλικής επίθεσης έγινε νωρίς 
το πρωί της 9ης Μαρτίου, με σφο-
δρή δράση του πυροβολικού με 
όλμους και αεροπορικό βομβαρδι-
σμό των ελληνικών θέσεων. 

Στο ύψωμα 731, καθώς και στα 
γειτονικά υψώματα, πολέμησαν οι 
άνδρες του 5ου Συντάγματος της I 
Μεραρχίας που κατάγονταν κυρί-
ως από την Καρδίτσα και τα Τρίκα-
λα, με διοικητή τον Δημήτριο Κα-
σλά, μέχρι τη νύκτα 12/13 Μαρ-
τίου οπότε αντικαταστάθηκε λόγω 
απωλειών από το 19ο Σύνταγμα, 
της VI Μεραρχίας Σερρών. Τον 
τομέα του τάγματος Κασλά ανέλα-
βε το τάγμα τού λοχαγού Κουτρί-
δη, μέχρι πέρατος του αγώνα στην 
περιοχή αυτή. Απέναντί τους το 8ο 
ιταλικό σώμα στρατού με τέσσερις 
μεραρχίες και δυο τάγματα μελα-
νοχιτώνων. Μέχρι το τέλος των μα-
χών στο ύψωμα οι απώλειες για 
τον ελληνικό στρατό ανέρχονταν σε 
125 νεκρούς, 28 εξαφανισθέντες 
και 425 τραυματίες, ενώ για τον 
Ιταλικό στρατό σε 1.000 νεκρούς 
και 3.000 τραυματίες.

Ο σκηνοθέτης Άρης Μπινιά-
ρης έχει αρχίσει πλέον μια σταθε-

«προς τον πρόεδρον της κυβερνήσεως κ. Αλ. κορυζήν
ο υιός μου Ευάγγελος Ιωάννου Ιωαννίδης απωλέσθη εις τας επιχειρήσεις της κλεισούρας. παρήγ-

γειλα εις τους τέσσαρας ήδη υπηρετούντας  Χρήστον, κώσταν, Γεώργιον και νίκον Ιωάννου Ιωαννί-
δην να εκδικηθώσιν τον θάνατον του αδελφού των. κρατώ εις εφεδρείαν άλλους τέσσαρας πάνον, 

Αθανάσιον, Γρηγόριον και Μενέλαον Ιωάννου Ιωαννίδην, κλάσεων 1917 και νεωτέρων. παρακαλώ 
κληθώσιν ονομαστικώς και ούτοι εις πάσαν περίπτωσιν ανάγκης της πατρίδας ή τυχόν απωλείας ετέ-

ρου τέκνου μου προς εκδίκησιν εχθρού..

Ελένη Ιωάννου Ιωαννίδου,
κυπαρισσία 2 Φεβρουαρίου 1941»

ρή πορεία στο ελληνικό θέατρο. 
Έχουμε γράψει για την περσινή πα-
ράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου, 
που ανέβηκε στο θέατρο της Επι-
δαύρου σε σκηνοθεσία δική του. 
Μια παράσταση η οποία διακρινό-
ταν όχι  μόνο από μια διαυγή προ-
σέγγιση του έργου, αλλά και από 
τη σύγχρονη αντίληψη και άπο-
ψη που κουβαλά ο νέος σκηνοθέ-
της. Τα δείγματά του μέχρι τώρα 
είναι σαφή μιας και έχει ανεβάσει 
επίσης το «Θείο Τραγί» όσο και το 
«’21». Πρόσφατα ανέβασε μια πα-
ράσταση που αναφέρεται σε ένα 
ηρωικό γεγονός του Β΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, όχι και τόσο γνωστό 
στο ευρύ κοινό. Μιλάμε για το πο-
λεμικό συμβάν στο ύψωμα 731, 
που για πολλούς ήταν το καθορι-
στικό σημείο που οδήγησε στην 
αλλαγή των στρατιωτικών σχεδι-
ασμών του Χίτλερ, αναγκάζοντάς 
τον, σε μια προσπάθεια να διασώ-
σει τον σύμμαχό του Μουσολίνι, να 
στραφεί κατά της Ελλάδος το 1941. 
Γνήσιος εκπρόσωπος της νέας γε-
νιάς, στήνει μια παράσταση με το 
βλέμμα καρφωμένο στη νεολαία. Ο 
ίδιος ξεκίνησε ως καλλιτέχνης του 
δρόμου και κατέχει αποδεδειγμένα 
τη νεανική κουλτούρα. Γι’ αυτό τον 

λόγο στην πρότασή του επιλέγει να 
μη στήσει μια παράσταση καθαρό-
αιμου θεατρικού λόγου, αλλά να 
την εμπλουτίσει με μουσικές δη-
μιουργίες, σε μια απόφαση να την 
κάνει έτι περαιτέρω ελκυστική για 
το  νεανικό κοινό. Με την ευφάντα-
στη σύλληψή του καθηλώνει το θε-
ατρικό κοινό και το μεταφέρει ου-
σιαστικά στην πύλη του Άδη, μιας 
και ο νυν υπέρ πάντων αγώνας 
στον οποίο αναφέρεται ήταν ακρι-
βώς αυτό: μια προδιαγεγραμμένη 
πορεία όπου οι υπερασπιστές του 
υψώματος γνώριζαν ότι δεν υπήρ-
χε αύριο. Μέσα από τη ζωντανή 
εκτέλεση των τραγουδιών τα οποία 
διαδέχονται την τραγική απαγγε-
λία της περιγραφής της μάχης γι-
νόμαστε κοινωνοί μιας κατάστασης 
στην οποία δεν υπήρχε εναλλακτι-
κή. Η υπεράσπιση των πατρώων 
εδαφών, η υπέρτατη θυσία των τέ-
κνων αυτής της πατρίδας ήταν μια 
επιλογή θάρρους και ευψυχίας. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 
μέσα στο κείμενο του Μπινιάρη, 

«αν περνούσαν από εκείνους, έπε-
φτε όλη η Ελλάδα». Ένα παράδειγ-
μα για το πώς πρέπει να αντιμετω-
πισθούν οι προκλήσεις του παρό-
ντος. 

Η παράσταση ανέβηκε στο θέ-
ατρο «Πορεία» και κράτησε μέσω 
παρατάσεων μέχρι το τέλος της θε-
ατρικής σεζόν. Λόγω του αμείωτου 
ενδιαφέροντος ανακοινώθηκε η 
επανάληψή της από 14 Οκτωβρί-
ου έως 12 Νοεμβρίου 2019 και 
για 10 μόνο παραστάσεις.

Στα πολύ θετικά αξίζει να ανα-
φέρουμε τους φωτισμούς, απαραί-
τητο συμπλήρωμα της θεατρικής 
πρότασης, αλλά και το πρόγραμ-
μά της στο οποίο εμπεριέχονται 
όχι  μόνο το κείμενο του Άρη Μπι-
νιάρη, αλλά και κατατοπιστικές λε-
πτομέρειες για το συμβάν. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά αξίζουν οι ερμηνείες 
τόσο του Άρη Μπινιάρη όσο και 
του Κων/νου Σεβδαλή, οι οποίες 
αποδίδουν τόσο το απόκοσμο όσο 
και το αποφασιστικό στοιχείο της 
μάχης. 

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Άρης 
Μπινιάρης 

Πρωταγωνιστούν: Άρης Μπι-
νιάρης, Κωνσταντίνος Σεβδα-
λής 

Σκηνικά - Κοστούμια: Πάρις 
Μέξης

Φωτισμοί: Πάρις Μέξης, Άρης 
Μπινιάρης 

Συμμετοχές:
Διεθνές Φεστιβάλ Mittelfest,  στο 

Cividale del Friuli της Ιταλίας 
στις 14 Ιουλίου 2019

Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου στις 3 
Αυγούστου 2019

Φεστιβάλ Δημητρίων Θεσσαλο-
νίκης 12 & 13 Οκτωβρίου 
2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ύψωμα 731 /ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ 

Κυκλοφορούν 
από τις 
Εναλλακτικές
Εκδόσεις

*

*

*
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Σ 
τα σουηδικά, η λέξη 
αγριοφράουλες συνδη-
λεί το καλοκαίρι. Όπως 
λέμε σταφύλια ή καρ-

πούζι. Καλοκαίρι, λοιπόν. Ιού-
νιος. Ο γιατρός καθηγητής Ισα-
άκ Μποργκ είναι στα εβδομήντα 
οκτώ του. Τη μέρα που πρέπει να 
ταξιδέψει στη Λουντ για να τιμη-
θεί από το πανεπιστήμιο, ξυπνά-
ει νωρίς μετά από ένα παράξε-
νο και αλλόκοτο όνειρο. Βρίσκε-
ται, λέει, χαμένος, κατά τον πρω-
ινό του περίπατο, σε ένα άγνω-
στο σημείο της πόλης και παντέ-
ρημο. Ένα ρολόι χωρίς δείκτες, 
ένα ξόανο ανθρώπου χωρίς μά-
τια και στόμα, μια νεκρική άμαξα 
από την οποία πέφτει ένα φέρε-
τρο, που μέσα του είναι... ο ίδιος. 
Από την αγωνία του ξυπνάει αρ-
κετά νωρίτερα από ό,τι ήταν συ-
νήθειά του, στην υποχόνδρια και 
μέχρι λεπτομερείας τακτοποιημέ-
νη ζωή του. Αντί να πάρει το αε-
ροπλάνο, όπως έχει προγραμμα-
τίσει, θα ταξιδέψει στη Λουντ με 
το αυτοκίνητο, μαζί με τη νύφη 
του Μαριάν, που βρίσκεται σε δι-
άσταση με το γιο του. Στον δρό-
μο, στο ξύπνιο ή στον ύπνο του, 
θα επιστρέψει στα νεανικά του 
καλοκαίρια, στον πρώτο του έρω-
τα, την ξαδέρφη του Σάρα, στους 
γονείς του, στη γυναίκα του Κάριν 
–που έχει εν τω μεταξύ πεθάνει–, 
σε ματαιώσεις, πληγές και αμαρ-
τίες. Είναι μια μέρα που χαλά την 

τάξη που ο «θείος» Ισαάκ ακο-
λουθεί όλη του τη ζωή.

Ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν πριν 
απ’ όλα ήταν συγγραφέας σενα-
ρίων και θεατρικών έργων. Λίγο 
πριν πεθάνει έλεγε πως θα’ θελε 
να τον θυμούνται σαν θεατρικό 
συγγραφέα. Το 1957, δεν ήταν 
ούτε σαραντάρης. Είχε μόλις κά-
νει εκείνη τη χρονιά το μεγάλο 
του αριστούργημα, την Έβδομη 
σφραγίδα, είχαν προηγηθεί το 
Καλοκαίρι με τη Μόνικα (1953), 
Η νύχτα των σαλπιμπάγκων 
(1953) κ.ά. κι είχε κιόλας αλλάξει 
τον κινηματογράφο, πριν ακόμα 
έρθει η Σιωπή (1963) και η Περ-
σόνα (1966). Οι Αγριοφράουλες 
είναι μια νεανική, και γι’ αυτό 
ίσως αισιόδοξη, η πιο αισιόδοξη 
ταινία του, για τα γηρατειά. Όλα 
τα κύρια θέματα της φιλμογρα-
φίας-βιογραφίας του είναι πα-
ρόντα: η μελαγχολία της ζωής, η 
ενοχή, η νεανική ασφυξία, η ευ-
γένεια και οι καλοί τρόποι που 
δεν εκφράζουν απαραίτητα αγά-
πη, η πατρική φιγούρα, που εδώ 
γίνεται και λίγο παιδική, η αυστη-
ρή μητέρα, ο –προδομένος– έρω-
τας και ο γάμος-σύγκρουση. Όλα 
όμως με έναν τόνο περισσότερο 
ευχάριστης αναπόλησης, παρά το 
σκοτεινό και πεισιθάνατιο κλίμα 
των ονείρων. Η πρώτη του αγά-
πη, η Σάρα, μαζεύει αγριοφράου-
λες την ώρα που τον προδίδει με 
τον άλλον της ξάδελφο. Η Σάρα, 

η νεαρή κοπέλα που συνταξιδεύ-
ει στο αυτοκίνητο μαζί με δύο φί-
λους της, του μαζεύει αγριολού-
λουδα και του λέει στο τέλος πως 
τον προτιμάει από τους δύο νεα-
ρούς μνηστήρες Τα γηρατειά και 
η σοφία έχουν τη γοητεία τους.

Αυτό που σημαδεύει την ται-
νία και τις αναφορές της είναι ο 
πρωταγωνιστικός ρόλος που ο 
Μπέργκμαν έδωσε στον αναμ-
φισβήτητο πατέρα του σουηδι-
κού σινεμά Βίκτορ Σγιόστρομ 
(1879-1960), φανερώνοντας την 
αγάπη του, κοπιάροντας ακό-
μα σκηνές από τη φιλμογραφία 
του, όπως η σκηνή της νεκράμα-
ξας του πρώτου ονείρου. Η ταινία 
κλείνει με τη βράβευση του δό-
κτορα Μποργκ και μοιάζει ο ίδιος 
ο Σγιόστρομ να βραβεύεται από 
τον «μαθητή» του, αλλά και από 
τους πάμπολους θαυμαστές του. 
Ο Σγιόστρομ, με την αγαθή μάλ-
λον, παρά αυστηρή φυσιογνω-
μία του, αποδεικνύεται το μεγά-
λο ατού της ταινίας. Γύρω του ο 
θίασος του Μπέργκμαν: η μελαγ-
χολική Ίνγκριντ Τούλιν (Μαριάν), 
η χαρούμενη Μπίμπι Άντερσον (η 
παλαιά και νέα Σάρα), ο σοβαρός 
Γκιούναρ Μπιγιόνστραντ (Έβαλντ, 
ο γιός), ο επιβλητικός Μαξ φον 
Σίντοφ σε ένα μικρό ρόλο κ.ά. Η 
φωτογραφία είναι του Γκιούναρ 
Φίσερ και το μοντάζ του Όσκαρ 
Ροζάντερ. Το περίτεχνο σενάριο, 
φυσικά, του ίδιου του σκηνοθέτη.

Παρά το θέμα της και τα στοι-
χεία της δεκαετίας του 1950 που 
σήμερα φαίνονται εξωτικά, η ται-
νία μένει αγέραστη, κυρίως χάρη 
στο απαλό χάδι στους ήρωες, 
που χαρίζει ο Μπέργκμαν, ίσως 
για μοναδική φορά σε αυτή την 
ταινία μαζί με τρυφερότητα, που 
δεν την σκιάζει το σκοτεινό ξεγύ-
μνωμα της ενοχής και του σπα-
ραγμού, όπως τον έχουμε μάθει 
στις άλλες μεγάλες του ταινίες. 
Ίσως γι’ αυτό επαναπροβάλλεται 
η ταινία φέτος καλοκαιριάτικα, 
μαζί με το Καλοκαίρι με τη Μόνι-
κα (1952), γυρισμένη σε ένα επί-
σης γοητευτικό, νεανικό αυτή τη 
φορά, κλίμα. Μαζί, στο αφιέρω-

μα με αφορμή τα εκατό χρόνια 
από τη γέννησή του, θα προβλη-
θεί τον Ιούλιο η Έβδομη σφραγί-
δα, το τελειότερο ίσως κινημα-
τογραφικό δοκίμιο πάνω στο θά-
νατο και η Φθινοπωρινή σονάτα 
(1973), από τα όψιμα έργα του 
φθινοπώρου της ζωής του μεγά-
λου σκηνοθέτη. Σας θυμίζω ότι 
φέτος προβλήθηκε επίσης το ντο-
κιμαντέρ της Μαργκαρέτε φον 
Τρότα, Μπέργκμαν, ένας αιώ-
νας (2018) με πολύ βιογραφικό 
υλικό και συνεντεύξεις του ίδιου 
και των πρωταγωνιστών του· μια 
ενδιαφέρουσα σκιαγράφηση της 
καλλιτεχνικής πορείας και αυτο-
βιογραφίας του. 

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Άγριες φράουλες

Ε 

υτυχώς, το φετινό καλοκαίρι οι 
εταιρείες διανομής επανέρχονται 
πιο δυναμικά στην παλιά ελλη-
νική συνήθεια να παίζονται στη 

θερινή σεζόν ταινίες σε δεύτερη διανομή. 
Φέτος θα δούμε στα θερινά, και όχι μόνο, 
από Φριτς Λανγκ μέχρι Τσάρλι Τσάπλιν 
και από Χίτσκοκ –ποτέ δεν έλλειψε στ’ 
αλήθεια– μέχρι... Αλμοδόβαρ.

Το Μια ζωή ταιλαιπωρία (1984) –πρω-
τότυπος τίτλος: Τι έχω κάνει για να μου αξί-
ζει αυτό;– είναι από τις πρώτες ταινίες που 
σύστησαν στο διεθνές κοινό το σύμπαν του 
Πέδρο Αλμοδόβαρ, τόσο οικείο σήμερα. 
Και εδώ, όπως και στις υπόλοιπες ταινί-
ες του, εκείνο που συγκινεί είναι η τρυφε-
ρότητα που αγκαλιάζει όλους τους ήρωές 
του, λαϊκοί χαρακτήρες κυρίως, που δεν εί-
ναι δα και οι πιο συνηθισμένοι άνθρωποι 
του κόσμου. Ή μήπως είναι; Γιατί στ’ αλή-

θεια κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να κρύβε-
ται πίσω από την πόρτα ενός λαϊκού διαμε-
ρίσματος ελάχιστου εμβαδού, σε μια από 
τις εργατικές γιγαντοπολυκατοικίες, κάπου 
στις μεγάλες λεωφόρους της Μαδρίτης.

Η Γκλόρια είναι μια καθαρίστρια, που 
ζει με τον άντρα της, τα δύο της αγόρια και 
την πεθερά της σ’ ένα διαμέρισμα λίγων τε-
τραγωνικών. Ο άντρα της Αντόνιο είναι τα-
ξιτζής, πρώην εργάτης στη Γερμανία και 
πρώην εραστής μιας διάσημης Γερμανί-
δας τραγουδίστριας. Ο καθένας έχει τις δι-
αφυγές του από την περίκλειστη ζωή στους 
τέσσερις τοίχους του διαμερίσματος. Η για-
γιά μαζεύει ξύλα και κρύβει μεταλλικό 
νερό, ο μεγαλύτερος γιος τους Τόνι που-
λάει ναρκωτικά, ο νεώτερος Μιγκέλ τη συ-
ντροφιά του σε ηλικιωμένους άντρες. Γειτό-
νισσά τους η Κριστάλ, που δέχεται στο δια-
μέρισμά της άντρες με σεξουαλική «φαντα-

σία» ή ανικανότητα.
Ναι, είναι ο κόσμος του Αλμοδόβαρ, 

τόσο φανταστικός και πολύχρωμος και 
τόσο πραγματικός, όσο ο καθένας θα ήθελε 
να είναι. Υπογραμμίζοντας πιθανόν αυτό το 
παιχνίδι καθημερινότητας και φαντασίας 
στη ζωή των ηρώων, ο ίδιος ο σκηνοθέτης 
υποδύεται μιαν αρτίστα σε μια κιτσάτη σα-
πουνόπερα της τηλεόρασης, που βλέπουν 
οι ένοικοι του διαμερίσματος. Η συνεχής 
φλυαρία –το μεγάλο προσόν των ταινιών 
του–, η λαϊκή κακογουστιά, που ο Αλμοδό-
βαρ σκεπάζει με τρυφερότητα, το λατινικό 
μελόδραμα, η υπερβολή, αλλά και ο ρεα-
λισμός μιας δύσκολης καθημερινότητας 
είναι ο κόσμος όπως τον έχουμε γνωρίσει 
και από τις άλλες του ταινίες. Όσα συμβαί-
νουν δεν έχουν πάντοτε συνέπεια με την 
πραγματικότητα, και καλό είναι να μην τα 
βλέπει κανείς έτσι. Η τρυφερή αγκαλιά της 

μάνας στο τέλος, ωστόσο, στην οποία ο σκη-
νοθέτης έχει μια κάποια εμμονή, δίνει ίσως 
ακόμα και εξομολογητικό τόνο στο έργο. 
Κανείς δεν είναι –και δεν μπορεί να είναι– 
τέλειος.

Η παρουσία, η αφελής φιγούρα και τα 
μεγάλα μάτια της Κάρμεν Μάουρα, στον 
ρόλο της Γκλόρια, σημαδεύουν την ταινία. 
Γύρω της σε μια (α)συμφωνία χαρακτήρων 
ο Ανχέλ ντε Αντρές Λόπεζ (Αντόνιο), η Βε-
ρόνικα Φορκέ (Κριστάλ), η Τσους Λαμπρε-
άβε, η γιαγιά Αμπουέλα, Χουάν Μαρτίνεθ 
(Τόνι). Η φωτογραφία είναι του Άνχελ Λου-
ίς Φερνάντεθ και το μοντάζ του Χοσέ Σαλ-
θέδο. Σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος Αλμο-
δόβαρ που έχετε δει, αλλά για όσους αγα-
πούν το σινεμά του Ισπανού, ή για όσους 
έχουν δει την ταινία ίσως παλιότερα, είναι 
μια ευκαιρία να τον ξανασυναντήσουν.

Μια ζωή ταλαιπωρία
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ΠιΣω ΟΨΗ

Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν στο 
εξωτερικό, ή για τους… ανυπόμονους που 
διαμένουν εντός της χώρας, υπάρχει η 
δυνατότητα αποστολής κάθε φύλλου της 
εφημερίδας Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή 
(pdf). Με μια απλή συνδρομή υποστήρι-
ξης (15€/χρόνο) και την ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση, θα σας στέλνουμε την εφημε-
ρίδα Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή… πριν 
ακόμα κυκλοφορήσει στα περίπτερα. Την 
ίδια στιγμή, με την συμβολή σας βοηθά-
τε στην οικονομική επιβίωση της εφημε-
ρίδας.

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην 
τράπεζα, διαδικτυακά ή με ταχυδρομι-
κή επιταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξε-
νοφώντος 4, 6ος όροφος, 105 57, Αθήνα. 
Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι: Λο-
γαριασμός Τραπέζης: Εθνική Τράπεζα 
116/768054-65, ΙΒΑΝ GR120110 1160 
0000 1167 6805 465, ΒΙC: ETHNGRAA, 
Δικαιούχος: Γιώργος Καραμπελιάς. Πεί-
τε μας επίσης από ποιο τεύχος θέλετε να 
ενεργοποιηθεί η συνδρομή. Με το που κα-
ταθέσετε τα χρήματα, θα σας στείλουμε την 
εφημερίδα.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Αθήνα

09/07/2019 |  Παρουσίαση
                             βιβλίου

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις, σας καλούν 
την Τρίτη 9 Ιουλίου στις 20.30 στην 
παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιο-
γράφου Αντώνη Κοκορίκου: Η Αρι-
στερά στον δρόμο με τις πεπονό-
φλουδες. 

Θα μιλήσουν: Σταύρος Λυγερός, δη-
μοσιογράφος, slpress.gr, Ρίτσα Μπι-
ζόγλη, δημοσιογράφος, Κώστας Με-
λάς, πανεπιστημιακός, Γιώργος Κα-
ραμπελιάς, εκδότης και ο συγγραφέ-
ας του βιβλίου. 

Στο Polis Art Cafe, στη Στοά του Βιβλί-
ου, Πεσμαζόγλου 5.

Άρδην
κυκλοφορεί 

το νέο τεύχος
115 (Μάρ.-Ιούν. 2019)

ΕΝθΕΤΟ:

Το Μακεδονικό
και η Αριστερά

 φΑκΕλΟΣ:
Λαϊκισμός:

Η Ευρώπη σε 
μετάβαση

φΑκΕλΟΣ:
Βαρουφάκης:

Το «κόλπο γκρόσο»

Προσεχείς εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη

03/07/2019 |  Εκδήλωση

Το Κίνημα Άρδην πραγματοποιεί 
ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση στη 
Θεσσαλονίκη με θέμα την αναδιάτα-
ξη του πολιτικού σκηνικού που προ-
ετοιμάζεται με την επερχόμενη εκλο-
γική αναμέτρηση. 

Στην εκδήλωση εισηγούνται οι: 
Γιώργος Καραμπελιάς (συγγραφέ-
ας), Μάνος Κατριβάνος (δρ. Γεωλο-
γίας ΑΠΘ), Γιώργος Ρακκάς (πολιτι-
κός επιστήμονας), Παντελής Σαββί-
δης (δημοσιογράφος). Την Τετάρτη 
3 Ιουλίου 2019, στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-
ου (Βασ. Γεωργίου 1Α), και θα ξεκι-
νήσει στις 7.30 μ.μ.  

Τ ο Άρδην διοργανώνει την ανοιχτή, πανελλαδική, καλοκαιρινή του συνάντηση 
στις Ροβιές της Βόρειας Εύβοιας. Σε αυτήν τη συνάντηση θέλουμε να κάνου-

με ένα βήμα πίσω από την άμεση πολιτική και τους καταιγιστικούς ρυθμούς της 
και να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα που διαμορφώνεται για τη χώρα, για την 
Ευρώπη, για τον κόσμο ολόκληρο. Διάχυτη είναι η εντύπωση ότι το τέλος της 
δεκαετίας του 2010 αποτελεί ταυτόχρονα και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή. Αξί-
ζει λοιπόν να ιχνηλατήσουμε τα χαρακτηριστικά της. εκείνα που αφορούν στην 
πορεία του ελληνισμού μέσα σε αυτή, και τον αγώνα που πρέπει να κάνει για την 
επιβίωσή του, αλλά και τα ευρύτερα θέματα που αφορούν στον κόσμο μας και 
στο ποια μορφή τείνει να πάρει μέσα στον 21ο αιώνα. 

Β ρήκαμε λοιπόν τον τόπο και τον χώρο που θα στεγάσει τη συνάντησή μας και 
καλέσαμε φίλους και φίλες, με τους οποίους συναντηθήκαμε τα τελευταία 

χρόνια στις επάλξεις του πολιτικού και πνευματικού αγώνα για την ανάταση της 
Ελλάδας και της κοινωνίας της, για να μιλήσουμε για τις κοινές αγωνίες και τους 
προβληματισμούς μας και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τον πολιτικό 
& τον ευρύτερο πνευματικό προβληματισμό για την εποχή μας και τα χαρακτηρι-
στικά της, με τη χαλάρωση, τη συντροφικότητα, καθώς και την επαφή με τη φύση.     

Α ξίζει; Όσο μια απόδραση από τις μεγαπόλεις μας που βράζουν, όχι μόνο 
λόγω θερμοκρασίας, και μας υπενθυμίζουν σε κάθε τους γωνιά τα αδιέξοδα 

αυτού του τόπου. Στις Ροβιές, λοιπόν! 

Δηλώσεις συμμετοχής: perardin@gmail.com 
Αθήνα: 210 3826319, 6947026648    Θεσσαλονίκη, 2310543751, 6972720422 

Στο μεταίχμιο μιας εποχής

Καλοκαιρινή συνάντηση στις Ροβιές Βόρειας Ευβοίας
18-21 Ιουλίου 2018
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