
Να σκοτώσουμε τον γραικύλο μέσα μας

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

Κώστας Καραΐσκος

Ο μουφτής Κομοτηνής 
διαλύει τη μουφτεία του!
                                     Σελίδα 9
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Γιώργος Σεφέρης:
Μέρες Θ΄

  εκ ΡΗΞΗΣ

Η εξωτερική πολιτική 
του Τραμπ

Σήμερα
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σΕΛ. 14

ο ελληνικός δρόμος 
προς έναν πράσινο 
πλανήτη

του Γιώργου Καραμπελιά 

Προκήρυξη Άρδην για την ΔΕΘ 

Αναγέννηση ή 
εξαφάνιση              
                                   Σελίδα 4

Αρκεί η
κανονικότητα;

Γιώργος Ρακκάς

Τύφλωση εσωτερικού:
Η ψήφος των ομογενών
                                     Σελίδα 7                                          

Γιάννης Ξένος 

Σύριζα: τώρα αρχίζουν 
τα δύσκολα                        
                                  Σελίδα 5

Έ
χει οποιοδήποτε νόημα ο πα-
τριωτισμός στην εποχή μας; Ή 
μήπως αποτελεί κάτι ιστορικά 
ξεπερασμένο, μια απλή «ιδεο-

λογία» δεμένη με το παρελθόν, σε μία 
εποχή όπου η ιστορία έχει καταστεί κυ-
ριολεκτικά παγκόσμια; Μήπως έχουν δί-
κιο οι εθνομηδενιστές που διακηρύσ-
σουν την ιστορική υπέρβαση της εποχής 
των εθνών και τη μετάβαση σε μια επο-
χή υπερεθνικών, ή μάλλον μεταεθνικών 
ενοτήτων;  

Είναι προφανές πως βρισκόμαστε μπρο-
στά σε μια ιστορική καμπή, πλανητικών 
διαστάσεων, και όλα τα έθνη βρίσκονται 
έναντι της απειλής της βύθισής τους στη 
χοάνη της παγκοσμιοποίησης, γι’ αυτό 
και εν τέλει οξύνεται ο ανταγωνισμός 
μεταξύ τους, για να καταλάβουν μια κα-
λύτερη θέση σε αυτόν τον παγκοσμιο-
ποιημένο κόσμο. Και όπως υπογράμμιζε 
ο Παναγιώτης Κονδύλης, δεν αναφερό-
μαστε στην υποθετική στιγμή που «θα 

καταρρεύσουν ταυτόχρονα όλες οι εθνι-
κές ταυτότητες, αλλά στο γεγονός ότι κά-
ποιοι ξένοι εισβολείς θα περάσουν… τα 
δικά μας σύνορα».  «Η σημερινή Ελλάδα 
κινδυνεύει με ιστορική εξαφάνιση πολύ 
πριν από τα υπόλοιπα έθνη. 

Η υπέρβαση της παρακμής έχει ως προ-
ϋπόθεση ακριβώς την «ήττα του Νεοέλ-
ληνα από τον Έλληνα», τον οποίο εξακο-
λουθούμε να φέρουμε ακόμα μέσα μας, 
έστω εν σπέρματι. 

Ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και τον Εμφύλιο, κυριάρχησε ο ανθρω-
πολογικός τύπος του ελισσόμενου ανά-
μεσα στις εξουσίες, χωρίς στέρεη πολιτι-
στική παράδοση, ανθρώπου. Οι μαυρα-
γορίτες μεταβλήθηκαν στη νέα άρχουσα 
τάξη, ενώ στην πολιτική κυριάρχησαν οι 
θεραπαινίδες των μεγάλων δυνάμεων 
και των πρεσβειών, ακόμα και στην κομ-
μουνιστική Αριστερά. Και αυτή η πορεία 
στην παρακμή συνεχίζεται χωρίς σταμα-

τημό. Έτσι ολοκληρώθηκε η μετάλλαξη 
του Νεοέλληνα σε γραικύλο, που αδια-
φορεί για την πολιτιστική του κληρονο-
μιά, καταστρέφει το φυσικό και δομημέ-
νο περιβάλλον και μαϊμουδίζει κραυγα-
λέα όλα τα ξένα πρότυπα και μόδες. 

Αυτός ο γραικύλος Νεοέλληνας κατέλα-
βε σταδιακώς την πολιτική και πνευματι-
κή εξουσία και εξόρισε το ελληνικό ήθος, 
την ντομπροσύνη, την αξιοπρέπεια, στο 
περιθώριο της δημόσιας ζωής. Ο Ελλη-
νας άνθρωπος και οι αξίες του καταπο-
ντίστηκαν κάτω από την κυριαρχία των 
ελίτ του γραικυλισμού. Τι τρανότερο πα-
ράδειγμα από την κυριαρχία ενός πολι-
τικού όπως ο Τσίπρας, ή από τον κατα-
κλυσμό των ελληνικών τηλεοράσεων με 
τουρκικά σίριαλ, τη στιγμή που ο Ερντο-
γάν απειλεί ευθέως την Ελλάδα;  

Και εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, 
από πού άραγε μπορεί να αντλήσει κα-
νείς την οποιαδήποτε αισιοδοξία; Μόνο 

σκάβοντας στο λαϊκό σώμα και στο κομ-
μάτι της ψυχής μας που παραμένει συν-
δεδεμένο, έστω με μια μικρή κλωστή, με 
τη μεγάλη παράδοση, τις αξίες και τον 
πολιτισμό μας, μπορεί να βρει κανείς τις 
δυνατότητες μιας οποιασδήποτε ανά-
καμψης. 

Και επειδή αυτή η ανάκαμψη είναι προ-
ϋπόθεση για την επιβίωσή μας, θα μπο-
ρούσαμε ίσως, μέσα από μια μεγάλη και 
μακράς πνοής ανορθωτική και επανα-
στατική πορεία, να εγκαινιάσουμε μια 
αναγκαία τέταρτη στιγμή στη διαχρονία 
του ελληνικού πολιτισμού. Πράγμα που 
δεν μπορεί να γίνει με μια απλή «επι-
στροφή στην παράδοση», αλλά μέσα 
από τη χρησιμοποίησή της ως το λίπα-
σμα που θα γονιμοποιήσει και θα πυρο-
δοτήσει αυτό που ο Σεφέρης έλεγε «ελ-
ληνικό ελληνισμό», δηλαδή έναν εκσυγ-
χρονισμό στηριγμένο στην παράδοσή 
μας.

Γιώργος Καραμπελιάς: Επιστροφή στην  «κανονικότητα»;                                           σελ. 3
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Σπούργος ο Ανωφελής ο 
Καπιταλιστικός 



            Αριθμός φύλλου 154      ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Σεπτεμβρίου 20192
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Ιδιοκτήτης-εκδότης 
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Κώστας Μαυρίδης 
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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

Με μεγάλη μας λύπη 
διαπιστώνουμε ότι οι 
«λειτουργικές προσαρ-
μογές» που η νέα κυ-
βέρνηση θέσπισε για να 

αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήμα-
τα που προέκυψαν από το εκλογικό σύ-
στημα του Κλεισθένη σε ό,τι αφορά στις 
Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και Οικονο-
μικών, δεν είναι ούτε λειτουργικές, ούτε 
προσαρμογές.

Από τη μια πλευρά, η μέριμνα των 
εγκυκλίων να εξασφαλίσει ντε φάκτο 
πλειοψηφίες σε αυτές επικαλούμενη τις 
αναγκαιότητες «κυβερνησιμότητας», 
στρεβλώνει θεσμικά τον ελεγκτικό τους 
ρόλο. Και από την άλλη, στρεβλώνει την 
ίδια την εντολή της αντιπροσώπευσης, 
αφού μεταβάλλει τεχνητά τους συσχετι-
σμούς μεταξύ των παρατάξεων, καθώς, 
για να δώσει μπόνους έδρες στην παρά-
ταξη του δημάρχου, παίρνει έδρες από 
τις μικρότερες παρατάξεις, αποκλείο-
ντας έτσι την συμμετοχή τους στις επι-
τροπές!

Τι έχει συμβεί δηλαδή με τον Κλει-
σθένη και την αντιμεταρρύθμισή του; 
Αρχικώς, μια δόλια και προσχηματική 
απλή αναλογική άνοιξε τον δρόμο ώστε 
η συγκρότηση των διοικήσεων να μην 
κρίνεται πια από την ψήφο του λαού, 
αλλά από τα παζάρια τοπικών παραγό-
ντων και παρατάξεων-σημαίες ευκαιρί-
ας. Κι ύστερα, με τα όσα ψήφισε η νέα 
κυβέρνηση, ουσιαστικά επιβραβεύει 
αυτήν τη διαδικασία, αποδίδοντας σε 
αυτές τις διοικήσεις, και ιδίως στον ίδιο 
τον δήμαρχο, εξουσίες σχεδόν «βονα-
παρτιστικές»!

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε αυ-
τήν την κατάσταση, που προσθέτει άλλη 
μια κηλίδα απονομιμοποίησης στην ίδια 
τη δημοκρατική διαδικασία, αλλά και 
στην αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα 
μας. Και γι’ αυτό, αποφασίσαμε να απέ-
χουμε από τις διαδικασίες συγκρότησης 
των συγκεκριμένων επιτροπών, σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας.

Υ.Γ. Οι παρατάξεις συμμετείχαν κα-
νονικά στις δημαιρεσίες για την ανάδει-
ξη προεδρείου του Σώματος.

Ανακοίνωση των δημοτικών παρα-
τάξεων «Μένουμε Θεσσαλονίκη» και 

«Αθήνα για την Ελλάδα».

το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗσ θα 
κυκλοφορήσει το σάββατο 5 οκτωβρίου 2019

Στο παρά πέντε

!

Ο Κλεισθένης και 
ο Βοναπάρτης

Σχολιάζοντας μια δημοσκόπηση

Ε 

νδιαφέροντα ευρήματα είχε η 
δημοσκόπηση της Opinion 
Poll, που δημοσιοποιήθηκε την 
Πέμπτη που μας πέρασε. Τους 

τίτλους της δημοσιότητας έκλεψε το μεγά-
λο προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτά-
κη (50,56%) έναντι του Αλέξη Τσίπρα (μό-
λις 20,7%) στο ερώτημα του καταλληλότε-
ρου πρωθυπουργού, αλλά και διεύρυνση 
της διαφοράς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, με την πρώτη 
να ξεπερνάει το φράγμα των 40 μονάδων, 
και τον δεύτερο να πέφτει στο 23,07%, δεί-
χνοντας έτσι ότι το 31+% που συγκέντρω-
σε στις εκλογές ήταν περισσότερο «φω-
τογραφία της στιγμής», παρά παγιωμένη 
εκλογική επιρροή του «δεύτερου δικομ-
ματικού πόλου», όπως ισχυρίζονταν την 
ημέρα των εκλογών στα κανάλια τα στελέ-
χη του κόμματος.

Πιο ενδιαφέροντα ωστόσο, από αυτά, τα 
ποιοτικά ευρήματα της δημοσκόπησης σε 
ό,τι αφορά στο εύρος αποδοχής της πολιτι-
κής που εφαρμόζει η ΝΔ στους ψηφοφό-
ρους των υπολοίπων κομμάτων. Έτσι για 
παράδειγμα, το 48,73% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ απαντά «ναι», ή «μάλλον ναι», 
στην ερώτηση αν συμφωνεί με την κατάρ-
γηση του πανεπιστημιακού ασύλου, ένα-
ντι ενός 40,60% που απαντάει «όχι» και 
«μάλλον όχι». Και οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ 
δείχνουν παρόμοια στάση, αν και σε αυ-
τούς το 43,75% που βλέπουν θετικά την 
κίνηση υπολείπεται του 53,13% που τη 
βλέπει αρνητικά. Έκπληξη είναι και το 
50% των ψηφοφόρων της Ανταρσύας που 
απαντάει θετικά στο σχετικό ερώτημα!

Πιο συντριπτικά είναι τα ποσοστά στην πε-
ρίπτωση των καταλήψεων ιδιωτικών και 
δημόσιων χώρων «στα Εξάρχεια και αλ-
λού», όπως λέει χαρακτηριστικά το ερώτη-
μα. Το 70,20% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης 
και το ίδιο συμβαίνει με το 66,6% των ψη-
φοφόρων του ΚΚΕ, το... 100% των ψηφο-
φόρων της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ένω-
σης Κεντρώων, το 50% των ψηφοφόρων 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ  κ.ο.κ. 

Τι εκφράζουν αυτά τα ποσοστά; Την ιδε-
ολογική μεταστροφή της κοινής γνώμης, 
που πλέον εγκαταλείπει το πλαίσιο ανα-
φοράς της μεταπολίτευσης, και άρα αλ-
λάζει στάση σε ζητήματα που μέχρι τότε 
συμβόλιζαν κατ’ εξοχήν τον αξιακό της κό-
σμο. Το γεγονός δε ότι αυτή η μεταστρο-
φή αγγίζει σε μεγάλο βαθμό και τους ψη-

φοφόρους της Αριστεράς αποδεικνύει το 
πόσο συντριπτική είναι μέσα στην κοινω-
νία. Γεγονός που θέτει ζήτημα προσανατο-
λισμών τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, που επιθυ-
μεί να πατήσει σε αυτά τα ζητήματα για να 
οξύνει την αντιπολίτευσή του, όσο και για 
το ΚΚΕ ή/και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που βλέ-
πουν απ' τη μια ότι η βάση των οργανω-
μένων μελών τους συρρικνώνεται, καθώς 
και ότι η ψήφος που αποσπούν ως έκφρα-
ση διαμαρτυρίας και απόρριψης του πολι-
τικού συστήματος βρίσκεται έξω από την 
σφαίρα της ιδεολογικής τους επιρροής.

Στην γενική εικόνα της μέχρι τα τώρα πο-
ρείας της κυβέρνησης, έχει ενδιαφέρον η 
στάση των ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ, που 
την κρίνουν θετικά κατά 63,46% --δείγ-
μα των κεντρόφυγων τάσεων που διακα-
τέχουν τη βάση του κόμματος, του μεγαλύ-
τερου μέρους της προς τη ΝΔ, του μικρό-
τερου προς τον ΣΥΡΙΖΑ, και συνακόλου-
θα της μεγάλης κρίσης που αντιμετωπίζει. 

Το ίδιο συμβαίνει και με την Ένωση Κε-
ντρώων (55,56% θετική ή μάλλον θετική 
στάση), γεγονός που δείχνει ότι με τις κι-
νήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε 
επιτυχία στον διεμβολισμό του Κέντρου, 
παρά το γεγονός ότι το ιδεολογικοπολιτικό 
του προφίλ δεν ανταποκρίνεται πλήρως 
στη σημασία που δίνει ο κεντρώος χώρος 
σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και 
αναδιανομής. 

Αυτός, λοιπόν, ο αέρας, η επιρροή που 
ασκεί η πολιτική της κυβέρνησης στις 
εκλογικές βάσεις των αντίπαλων κομμά-
των είναι το μεγάλο της όπλο. Το μεγά-
λο της πρόβλημα είναι ότι η επιρροή που 
ασκεί δεν μεταφράζεται σε ενεργό κοινω-
νικό και πολιτικό έρεισμα: Για παράδειγ-
μα, είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι, μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών, 
ελάχιστοι, μετρημένοι στα μισά δάκτυλα 
του ενός χεριού, προέρχονται από τη Βό-
ρειο Ελλάδα – πλην περιπτώσεων όπως ο 
Χρυσοχοΐδης. 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι το μείγμα «μακρο-
νικού κέντρου» που εκφράζει ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, με έφεση στην τεχνο-
κρατία, στον φιλελεύθερο κοσμοπολιτι-
σμό, δεν έχει κοινωνική αντανάκλαση όχι 
μόνο στη βορειοελλαδική κοινωνία γενι-
κά, αλλά και στον ίδιο τον κομματικό του 
μηχανισμό... 

Γ.Ρ.
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Τ 
ο κυρίαρχο αφήγημα, 
αλλά και πρόταγμα της 
παρούσας κυβέρνησης, 
μέχρι σήμερα, θα μπο-
ρούσε να εκφραστεί με 

μία φράση: «Επιστροφή στην κα-
νονικότητα». Κανονικότητα στην 
οικονομία και κατάργηση των κε-
φαλαιακών ελέγχων στις Τράπε-
ζες· «κανονικότητα» στην πυρο-
σβεστική υπηρεσία και αντιμετώ-
πιση των πυρκαγιών με συντονι-
σμένες ενέργειες· «κανονικότητα» 
στη δικαιοσύνη και εκκαθάριση 
των Θανοπαπαγγελόπουλων· «κα-
νονικότητα» στα Εξάρχεια και την 
εγκληματικότητα, «κανονικότητα» 
στην εκπαίδευση, στη διαχείριση 
της μισοβυθισμένης ΔΕΗ, στο Ελ-
ληνικό κ.λπ. κ.λπ. Και όντως, η κυ-
βέρνηση, κατά τους δύο πρώτους 
μήνες της παρουσίας της στους κυ-
βερνητικούς θώκους, δείχνει να 
κερδίζει εν μέρει τις εντυπώσεις σε 
αυτή τη μάχη. Και σε έναν λαό κα-
θημαγμένο από 4,5 χρόνια Βαρου-
φάκη, Τσίπρα και Καμμένο, αυτό 
δεν ήταν λίγο και της έδωσε αρκε-
τά εύσημα, ακόμα και από όσους 
δυσπιστούσαν ή ήταν αρνητικά 
προδιατεθειμένοι απέναντι σε μια 
κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όλη η πολιτική της κυβέρνησης 
στρέφεται κατ’ εξοχήν προς αυ-
τό τον στόχο. Γι’ αυτό και η σύνθε-
ση ενός μεγάλου μέρους της –και 
ακόμα περισσότερο του κύκλου 
των πρωθυπουργικών συμβού-
λων– στηρίζεται κατ’ εξοχήν σε εκ-
συγχρονιστικής και σημιτικής κο-
πής «κεντροαριστερούς» και «κε-
ντροδεξιούς». Σε τέτοιο βαθμό και 
σε τέτοια έκταση ώστε η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη να αποτελεί εν πολ-
λοίς μια συνέχεια του σημιτικού 
εκσυγχρονισμού με πολιτική στή-
ριξη στη Νέα Δημοκρατία: Χρυσο-
χοΐδης, Θεοδωρικάκος, Μενδώνη, 
Πιερρακάκης, Σκέρτσος, Μαυρω-
τάς, Θεοχάρης και αναρίθμητοι άλ-
λοι, στο στενό περιβάλλον του Μη-
τσοτάκη, κατάγονται απ’ ευθείας 
από την εκσυγχρονιστική κεντροα-
ριστερά – ο Δημήτρης Μητρόπου-
λος, διευθυντής του Βήματος , και 
ο Γιάννης Βλαστάρης, διευθυντής 
της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπί-
ας, είναι μερικές από αυτές τις χα-
ρακτηριστικές περιπτώσεις. Ανα-
ρίθμητοι άλλοι, όπως ο Γεραπετρί-
της, έχουν κατά καιρούς θητεύσει 
σε θέσεις τόσο κάτω από το ΠΑ-
ΣΟΚ όσο και κάτω από τη Ν.Δ. Για 
να συμπληρώσουμε και να συνο-

ψίσουμε την εικόνα, αρκεί η συμ-
βολική παρουσία της Γιάννας Αγ-
γελοπούλου, ως επί κεφαλής του 
εορτασμού των διακοσίων χρόνων 
από την Επανάσταση. Η Γιάννα, ως 
πραγματικό «εθνικό κεφάλαιο», 
έχει υπηρετήσει και συνδεθεί με 
όλα σχεδόν τα κόμματα και τις κυ-
βερνήσεις, την τελευταία περίοδο 
και με τον Τσίπρα, για να καταλή-
ξει στον Κυριάκο.  

Δηλαδή, η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη αποτελεί και θέλει να απο-
τελέσει μία «σύνοψη» των εκσυγ-
χρονιστικών δυνάμεων, των δυνά-
μεων της κανονικότητας. Εξάλλου, 
η αντιπροεδρία του Πικραμένου 
και η παραμονή του Στουρνάρα 
στην Τράπεζα της Ελλάδας συμβο-
λίζουν ακριβώς αυτή την αίσθηση 
της «καλής κοινωνίας», αλλά και 
ενός μεγάλου μέρους των μεσαίων 
στρωμάτων. Επιτέλους, μετά τους 
ανίκανους και καταστροφικούς κα-
τσαπλιάδες, οι άνθρωποι της δικής 
μας τάξεως, Κολέγιο, Χάρβαρντ, 
Φλέτσερ κ.ο.κ. Και στη συνέχεια, 
γύρω από αυτό τον ισχυρό εκσυγ-
χρονιστικό πυρήνα, θα έρθουν να 
κολλήσουν εκατοντάδες και χιλιά-
δες καριερίστες, που είχαν ανακα-

τευτεί με τον ΓΑΠ και τον ΣΥΡΙΖΑ, 
και θα αρχίσουν τώρα να ανακαλύ-
πτουν τη «συνέχεια του κράτους». 

Η ίδια εικόνα και σε ό,τι αφο-
ρά τα ΜΜΕ, τους δημοσιογρά-
φους και διανοουμένους, ίσως και 
σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. 
Τα βασικά δημοσιογραφικά στη-
ρίγματα της «νέας κατάστασης», 
εκτός από τα κλασικά έντυπα της 
παράταξης, είναι εφημερίδες 
όπως το ΒΗΜΑ και τα ΝΕΑ που, κά-
τω από τον Μαρινάκη, συνεχίζουν 
να κανοναρχούν το ίδιο εκσυγχρο-
νιστικό «κεντροαριστερό» αφήγη-
μα, μόνο που πια είναι ενταγμένες 
στο νέο κυβερνητικό στρατόπεδο. 
Καθόλου τυχαία, εξάλλου, ο γνω-
στός και μη εξαιρετέος Μαλέλης 
των καναλιών ανέλαβε να στήσει 
και το καινούργιο κανάλι.

Όμως αυτή «κανονικότητα», 
που την ήθελαν και οι απλοί άν-
θρωποι, οι οποίοι δεν άντεχαν άλ-
λο Βαρουφάκηδες, Πολάκηδες 
και Τσίπρες να ασελγούν καθημε-
ρινά πάνω στις ζωές και την αξιο-
πρέπειά τους και τελικά τους σιχτί-
ρησαν, δεν είναι, δυστυχώς, όπως 
αυτοί την εννοούν. 

Στην Ελλάδα, από την επο-

χή του Σημίτη και μετά, η κανονι-
κότητα συνδέθηκε, μέχρις ταυτί-
σεως, με τον εθνομηδενισμό και 
τον «αντιλαϊκισμό». Και αυτό έγι-
νε σχετικά εύκολα μετά τη μαζική 
προσχώρηση των διανοουμένων 
και των ελίτ στον «αντιεθνικισμό» 
και τον εθνομηδενισμό, στη δεκαε-
τία του 1990, την εποχή της κλιντο-
νικής παγκοσμιοποίησης. Μια πα-
γκοσμιοποίηση η οποία τροφοδο-
τήθηκε και ενισχύθηκε με τα εκα-
τοντάδες εκατομμύρια των ευρω-
παϊκών προγραμμάτων, που έρ-
ρευσαν στους θυλάκους των πανε-
πιστημιακών και λάδωσε ευρωπα-
ϊκά το αντεράκι τους· ένας «εξευ-
ρωπαϊσμός» που αρδευόταν από 
τα μυθώδη ποσά που ενθυλάκω-
ναν, συνήθως μαύρα, οι μεγαλο-
δημοσιογράφοι της «συναίνεσης»· 
εκείνη την αλησμόνητη εποχή που, 
όπως έλεγε ο Παναγιώτης Κον-
δύλης, ιπτάμενες τσιπούρες προ-
σγειώνονταν στα πιάτα των διανο-
ουμένων. Τότε, οι ελίτ της χώρας 
προσχώρησαν μαζικά και ασμένως 
στον «εκσυγχρονισμό», νοούμενο 
ως εκσυγχρονισμό παρασιτικό και 
κατ’ εξοχήν «αντιεθνικιστικό». 

Έτσι, στην πατριωτική πλευρά, 
μετά από αυτή την αξέχαστη δεκα-
ετία, έμεινε μεν ένα μεγάλο μέρος 
του ελληνικού λαού, αλλά πολύ λί-
γοι μεταξύ των επωνύμων, συντρο-
φιά με «πατριωτικά λαμόγια», συ-
νωμοσιολόγους και πληθώρα Καμ-
μένων ή Δελαπατρίδηδων. Γιατί 
το σύστημα δούλευε ρολόι. Οι σο-
βαροί άνθρωποι, που θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν μαγιά για κά-
τι διαφορετικό, περιθωριοποιού-
νταν, δαιμονοποιούνταν και χαρα-
κτηρίζονταν γραφικοί –χαρακτηρι-

στική περίπτωση ο Στέλιος Παπα-
θεμελής–, ή συκοφαντούνταν ως 
«αναρχικοί», ή ακόμα και «τρο-
μοκράτες». Έτσι, σιγά-σιγά, πατρι-
ώτης έφτασε να σημαίνει είτε τον 
οπαδό του… Άκη Τσοχατζόπουλου 
(ως τον εκφραστή του «πατριωτι-
κού ΠΑΣΟΚ»!) είτε τον διαταραγ-
μένο των μεταμεσονύκτιων εκπο-
μπών. 

Χαρακτηριστικά, κατά την περί-
οδο της διαμάχης για το βιβλίο της 
Ρεπούση, απέναντι στους εθνομη-
δενιστές καθηγητάδες, τα κανάλια 
επιστράτευαν, ως εκφραστές της 
άποψης της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των Ελλήνων, ανθρώπους 
όπως ο Λιακόπουλος ή ο Βελόπου-
λος. Και αραιά και πού κανένας 
Καργάκος ή Μεταλληνός, για το 
«ξεκάρφωμα» της δήθεν αντικει-
μενικότητας. Τι πιο χαρακτηριστι-
κή περίπτωση από εκείνη του Κώ-
στα Ζουράρι, που καλούνταν επί 
δεκαετίες στα κανάλια για να εκ-
προσωπήσει τον «πατριωτισμό» 
και την «Ορθοδοξία», δηλαδή να 
γελοιοποιήσει αυτές τις έννοιες 
και να στρέψει τους Έλληνες προς 
το σίγουρο λιμάνι των «νουνεχών» 
εκσυγχρονιστών; Και μάλιστα, 
όταν τα πράγματα έσφιξαν, στην 
περίοδο των μνημονίων, επιστρα-
τεύτηκε ακόμα και ο Μιχαλολιά-
κος ή ο Κασιδιάρης, ως οι εκφρα-
στές του «πατριωτισμού»! Έτσι, ο 
«πατριωτικός χώρος» σπρωχνό-
ταν σε μια περιδίνηση χωρίς τέλος, 
με απατεώνες, προβληματικούς, 
απελπισμένους, από την οποία και 
δεν μπορούσε να βγει. Για ποιον 
λόγο άραγε, στη πρώτη μνημο-
νιακή περίοδο, τα ΜΜΕ προβάλ-
λαν φιγούρες όπως οι Βαρουφά-
κηδες, οι Τσίπρες, οι Καμμένοι, οι 
Κατρούγκαλοι και άλλες δευτερά-
ντζες της εποχής, ως εκπροσώπους 
της μεγάλης αγανάκτησης των Ελ-
λήνων; Σήμερα το γνωρίζουμε, για-
τί έκαναν τον κύκλο τους, όμως στο 
μεταξύ το πληρώσαμε ακριβά. 

Έτσι, ο εθνομηδενισμός κατέ-
στη συνώνυμο της «σοβαρότη-
τας» και ο πατριωτισμός της πα-
ράνοιας, της έλλειψης σοβαρότη-
τας, του περιθωρίου. Οι τεχνοκρά-
τες και οι διανοούμενοι στην Ελλά-
δα δεν μπορούσαν λοιπόν να είναι 
διανοούμενοι, τεχνοκράτες και πα-
τριώτες ταυτόχρονα, Έλληνες (και 
Ευρωπαίοι), όπως είναι στη Γαλ-
λία, στη Γερμανία ή την… Τουρκία· 
αλλά στην Ελλάδα έπρεπε να είναι 
υποχρεωτικά εθνομηδενιστές και 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Του Γιώργου Καραμπελιά

«Επιστροφή» στην κανονικότητα;

“ 
Η Ελλάδα δεν είναι μια οποιαδήποτε «κανονική 
χώρα». Είναι μια χώρα σε βαθιά παρακμή, μια χώρα 
που το καντηλάκι της τρεμοσβήνει. Μια χώρα που 
συρρικνώνεται πληθυσμιακά, που έχει γίνει τουριστικό 
παράσιτο, που αντιμετωπίζει μια διαρκή και εντεινό-
μενη απειλή από τον νεο-οθωμανισμό, που βιώνει τον 
σταδιακό εποικισμό της, μέσω των μεταναστευτικών 
ροών, ως χώρα των συνόρων των δύο κόσμων. > Συνέχεια στη σελίδα 4
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Η 
Συμφωνία των Πρε-
σπών αποτελεί επι-
στέγασμα μιας πο-
ρείας γεωπολιτικής 

καθίζησης και ταυτόχρονα εγκαι-
νιάζει μια πορεία αποσύνθεσης 
της εθνικής κυριαρχίας της Ελ-
λάδας.

Το τι συνέβη έχει γίνει πλέον 
καθαρό: Η χώρα πλήρωσε πολύ 
βαριά την απουσία σοβαρής εθνι-
κής στρατηγικής για τη διεθνή 
αντιμετώπιση του «μακεδονι-
κού αφηγήματος» των γειτόνων, 
όπως και την απουσία στρατη-
γικής για την αντιμετώπιση των 
απειλών που δέχεται η χώρα από 
τη νεοθωμανική Τουρκία,  καθώς 
με την οικονομική της κατάρρευ-
ση κατέστη εκβιαζόμενη και χει-
ραγωγούμενη από τους δανει-
στές της.

Φυσικά, χρειαζόταν και ένας 
πρωθυπουργός πρόθυμος να 
εκτελέσει το συμβόλαιο, και αυ-
τός βρέθηκε στο πρόσωπο του 
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν δί-
στασε να θυσιάσει την αξιοπρέ-
πεια, τη μνήμη και την ταυτότη-
τα των Μακεδόνων στον βωμό 
της διατήρησης της εξουσίας με 
κάθε τίμημα, αυτός και το κόμμα 
του, αυτός και ο υπουργός Εξωτε-
ρικών του Νίκος Κοτζιάς, αυτός 
και ο ανεκδιήγητος εταίρος του, 
ο Πάνος Καμμένος.  Με την ίδια 
ευκολία εξάλλου θα μετατρέψει 
τη χώρα σε χοτ σποτ της Ευρώ-
πης, ενισχύοντας δραματικά την 
προοπτική «λιβανοποίησης» της 
ελληνικής κοινωνίας.

Αλλά και η νέα κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, που 
ψηφίστηκε κυρίως από τη Βόρειο 
Ελλάδα για να σηματοδοτήσει το 
τέλος αυτού του εθνομηδενισμού, 
μέχρι τώρα εφαρμόζει μια πολιτι-
κή μικρών αποκλίσεων από τους 
προκατόχους της, ενώ σε σχέση 
με τη Συμφωνία των Πρεσπών 
στρογγυλεύει διαρκώς την κριτι-
κή της, κατά παραγγελία των ευ-
ρωατλαντικών της εταίρων, κυρί-
ως της Γερμανίας και των ΗΠΑ. 
Για να μη μιλήσουμε για τη συν-
διαχείριση των υδρογονανθρά-
κων στην Κύπρο και το Αιγαίο.

Δεν χρειάζεται πολύ για να 
καταλάβουμε ότι όλα αυτά αφο-
ρούν αποτελούν μια ολική εθνι-
κή καθίζηση και όχι απλώς μια 
«προδοτική πολιτική»: Μια κα-

θίζηση που ξεκινάει από τη δη-
μογραφική κατάρρευση, την κα-
τάπτωση της παιδείας και του 
πολιτισμού μέσα στην ελληνι-
κή κοινωνία, και καταλήγει στην 
παραγωγή, τη διαρκή υποβάθ-
μιση των ενόπλων δυνάμεων, 
τη συρρίκνωση των διπλωματι-
κών μηχανισμών. Και σαν να μην 
έφταναν όλα αυτά, έχουμε ένα 
πολιτικό σύστημα απολύτως κα-
τώτερο των περιστάσεων, ανίκα-
νο να ανακόψει την πτωτική πο-
ρεία της χώρας.

Απέναντι σε αυτήν την κατά-
σταση, οι Έλληνες καλούνται να 
ενεργοποιηθούν. Όχι μόνον να 
«μην πάνε σπίτια τους», μετά την 
πτώση της προηγούμενης κυ-
βέρνησης, που σε μεγάλο βαθ-
μό οφείλεται στην καθολική κα-
τακραυγή ενάντια στη Συμφωνία 
των Πρεσπών. Αλλά και να κά-
νουν ένα βήμα παραπέρα από 
τη διαμαρτυρία, σε μια βαθύτερη 
εθνική συνειδητοποίηση.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑ-
ΝΟΥΜΕ

• Ως προς τη Συμφω-
νία των Πρεσπών, θα πρέπει να 
διατηρούμε ζωντανό το αίτημα 
της ακύρωσής της και να το ενι-
σχύσουμε με μια διεθνή καμπά-
νια για την ελληνικότητα της Μα-
κεδονίας, που να αξιοποιεί το 
πολιτιστικό κεφάλαιο του Αλε-
ξάνδρου, του ελληνιστικού πολι-
τισμού, και ακόμα, της βυζαντινής 
μακεδονικότητας με τον Κύριλλο 
και τον Μεθόδιο ή με την περίλα-
μπρη μεσαιωνική της τέχνη, κα-
θώς και τη σύγχρονη πολιτιστική 
της κληρονομιά.

• Θα πρέπει να διευρύ-
νουμε την πατριωτική μας ευαι-
σθησία στη Θράκη, τα νησιά του 
Αιγαίου, την Κύπρο και τις απει-
λές που δέχονται από τον τουρκι-
κό επεκτατισμό και να καταγγεί-
λουμε ενεργά την τουρκοποίηση 
των ελληνικών καναλιών, την 
ίδια στιγμή που οι Τούρκοι και ο 
Ερντογάν μάς απειλούν καθημε-
ρινά με τον ιταμότερο τρόπο.

• Θα πρέπει να διασφα-
λίσουμε μονιμότερους διαύλους 
επικοινωνίας και σύμπραξης με 
την ελληνική διασπορά, για την 
προάσπιση των εθνικών μας δι-
καίων στη Μακεδονία, την Κύ-
προ και το Αιγαίο, αλλά ταυτό-
χρονα και για την υποστήριξη του 
καταρρέοντος εθνικού κέντρου 
μέσω προγραμμάτων καλλιέρ-
γειας του ελληνικού πολιτισμού, 
υποστήριξης της ελληνικής πα-
ραγωγής, προαγωγής της ελλη-
νικής παιδείας μέσα κι έξω από 
τη χώρα, συμβολής στον εκσυγ-
χρονισμό των ενόπλων δυνάμε-
ων και στήριξης της διπλωματίας 
της χώρας.

• Ισχυρότερο ρίζωμα μέ-
σα στους δασκάλους, τους κα-
θηγητές, τους μαθητές και τους 
φοιτητές, για την ανάπτυξη ενός 
κινήματος που δεν θα έχει μόνο 
χαρακτήρα διεκδίκησης και δια-
μαρτυρίας, αλλά και περιεχόμενο 
πολιτιστικό, δηλαδή μορφωτικό 
και παιδευτικό.

• Ο πατριωτικός αγώνας, 
παράλληλα με τα συλλαλητήρια 
και τις κινητοποιήσεις, πρέπει να 
γίνει διαρκής και πολύπλευρος: 
Πολιτιστικά φεστιβάλ, επιστημο-

νικά συνέδρια, άσκηση πίεσης 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους 
βουλευτές και τα κόμματα, συντο-
νισμός κοινωνικών φορέων, ενη-
μέρωση της κοινής γνώμης.

• Το ζήτημα έχει τεθεί: 
Μέχρι σήμερα, μιλούσαμε για 
«εθνικά θέματα» και πολλαπλούς 
κινδύνους που αντιμετωπίζει η 
χώρα στο γεωπολιτικό περιβάλ-
λον όπου καλείται να υπάρξει και 
να συνεχίσει τον ελεύθερό της 
βίο. Με την οικονομική και κοι-
νωνική διολίσθηση της τελευταί-
ας δεκαετίας, τα πράγματα επιδει-
νώθηκαν. Πλέον όλα συνδέονται 
μεταξύ τους και τα εθνικά θέμα-
τα συμπυκνώνονται σε ένα μόνο: 
Την επιβίωση του ελληνισμού 
μέσα στον 21ο αιώνα. Για να γίνει 
αυτό, πρέπει να εγκαταλείψουμε 
όλοι (από τον κάθε ένα μας ατομι-
κά, μέχρι τα κόμματα και το κρά-
τος) τις παλιές μας συνήθειες και 
να αφήσουμε πίσω μας τον νεο-
έλληνα της ευκολίας, της αρπα-
χτής και της ιδιωτείας. Το δίλημ-
μα έχει τεθεί:

Δημιουργική αντίσταση και 
ελληνική αναγέννηση ή 

εξαφάνιση.

Θεσσαλονίκη,
 7 Σεπτεμβρίου 2019

«ευρωλιγούρηδες». Και όμως, αυτή 
η σοβαρότητα των δήθεν εκσυγχρο-
νιστών κατέστρεψε την Ελλάδα πο-
λύ περισσότερο από τους ανερμάτι-
στους ψευδοπατριώτες. Διότι η «κα-
νονικότητα» στην Ελλάδα προϋπο-
θέτει τον πατριωτισμό! Όπως, ίσως, 
και οπουδήποτε αλλού. Αλλά ακό-
μα περισσότερο στην Ελλάδα. Γιατί 
η Ελλάδα δεν είναι μια οποιαδήπο-
τε «κανονική χώρα». Είναι μια χώρα 
σε βαθιά παρακμή, μια χώρα που το 
καντηλάκι της τρεμοσβήνει. Μια χώ-
ρα που συρρικνώνεται πληθυσμια-
κά, που έχει γίνει τουριστικό παρά-
σιτο, που αντιμετωπίζει μια διαρκή 
και εντεινόμενη απειλή από τον νεο-
θωμανισμό, που βιώνει τον σταδια-
κό εποικισμό της, μέσω των μετανα-
στευτικών ροών, ως χώρα των συνό-
ρων των δύο κόσμων. 

Μια χώρα η οποία, για να επι-
τύχει την κανονικότητα, δεν αρκεί 
να «ξαναγυρίσει» σε αυτήν, δηλα-
δή στο χαμένο όνειρο του παρασι-
τικού εκσυγχρονισμού του Σημίτη, 
των Ολυμπιακών Αγώνων, της Γιάν-
νας Αγγελοπούλου, αλλά θα πρέπει 
να αγωνιστεί με νύχια και με δόντια, 
και προπαντός με όραμα, για να την 
εφεύρει. Διαφορετικά, θα θυμίζει 
τους Τρώες του Καβάφη. 

Για τους Έλληνες πια, αφού αφή-
σαμε τα πράγματα να εξελιχθούν τό-
σο άσχημα, ακολουθώντας τις σει-
ρήνες του παρασιτικού εκσυγχρο-
νισμού, αφού φτάσαμε τόσο κοντά 
στο χείλος της ιστορικής έκλειψης, 
δεν υπάρχει άλλη κανονικότητα –
δυστυχώς– από μια «ηρωϊκή» και 
οραματική προσπάθεια ανάταξης. 

Πώς λοιπόν θα ανταποκριθούν 
σε αυτό το έργο όλοι εκείνοι που δεν 
έχουν συνείδηση ποιο είναι το έθνος 
τους, τι αντιπροσωπεύει ιστορικά 
και ποιον αγώνα δίνει σήμερα: Πώς 
θα μπορούσε μια τέτοια κυβέρνηση 
να ανταποκριθεί στο ηράκλειο κα-
θήκον που αντιμετωπίζει; Θα μπο-
ρέσουν οι αναθρεμμένοι εθνομηδε-
νιστικά, νεαροί και λιγότερο νεαροί, 
Έλληνες γιάπηδες, να απεκδυθούν 
με ταχύτατους ρυθμούς την κυρίαρ-
χη ιδεολογία, που έχει διαμορφώσει 
τους ίδιους και τις ελληνικές ελίτ τις 
τελευταίες δεκαετίες, και να εκφρά-
σουν έστω εν μέρει την ανάγκη για 
μια τέτοια "κανονικότητα"; Όχι ως 
επιστροφή στη Γιάννα και τον ναυ-
αγισμένο εκσυγχρονισμό του Σημί-
τη, αλλά ως έναν αυθεντικό ελληνι-
κό εκσυγχρονισμό, αναγκαίο για την 
ίδια τη σωτηρία μας; 

 Αναγέννηση ή εξαφάνιση

πΡοκΗΡυΞΗ του κΙνΗΜΑτοσ ΑΡδΗν γΙΑ τΗ δΙΕΘνΗ ΕκΘΕσΗ ΘΕσσΑΛονΙκΗσ

> Συνέχεια από τη σελίδα 3
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        ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο 
Σύριζα, στη μετά τις εκλογές 
περίοδο δείχνει να είναι ένα 
κόμμα δίχως προσανατολισμό. 
Ένα κόμμα που πελαγοδρομεί 
μεταξύ από τη μία της θέλη-

σης του Αλέξη Τσίπρα και του στενού του πυ-
ρήνα (Ν. Παππάς, Χρ. Σπίρτζης, Δ. Τζανακό-
πουλος κ.ά.) να μετασχηματιστεί σε ένα κόμ-
μα της σοσιαλδημοκρατίας για να συγκρατή-
σει το υψηλό ποσοστό των εθνικών εκλογών. 
Από την άλλη, το «βαθύ κόμμα» που εκπρο-
σωπείται από τους «53», τον Ν. Φίλη, τον Ν. 
Βούτση και με μπροστάρη τον γραμματέα Πά-
νο Σκουρλέτη, που θεωρούν ότι αρκετά ανέ-
χτηκαν το προηγούμενο διάστημα τις προσω-
πικές στρατηγικές του Τσίπρα και ότι ο Σύριζα 
θα πρέπει να ξαναβρεί τον υποτιθέμενο αρι-
στερό του χαρακτήρα. 

Πριν από έναν χρόνο, όταν στη θέση του 
γραμματέα του κόμματος τοποθετούνταν 
ο Π. Σκουρλέτης, σημειώναμε στην Ρήξη ότι 
«η υπό διαμόρφωση ενωμένη αντιπολίτευση 
δεν αποτελείται πια μόνο από την άοσμη κί-
νηση των «53» ή τον συνοδοιπόρο της Ν. Φί-
λη, αλλά και από τους ισχυρούς στο εσωτε-
ρικού του κόμματος, π.χ. τον προέδρου της 
Βουλής Ν. Βούτση και άλλους πρώην προε-
δρικούς. Η παλιά φρουρά του κόμματος, μετά 
από μια δεκαετία κατά την οποία συνέπλευ-
σε και ανέχτηκε τον Τσίπρα, μπροστά στα νέα 
δεδομένα που φέρνει η βέβαιη ήττα του Σύ-
ριζα, ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα του 
κόμματος1». Θυμίζουμε ότι ο Τσίπρας για τη 
θέση του γραμματέα προωθούσε κάποιον 
εκ των Ν. Παππά ή Δ. Τζανακόπουλο, αλλά η 
εσωτερική αντιπολίτευση τον αιφνιδίασε συ-
γκεντρώνοντας υπέρ της υποψηφιότητας του 
Σκουρλέτη 80 υπογραφές μελών της Κεντρι-
κής Επιτροπής σε σύνολο 150 μελών. Ως απά-
ντηση σ’ αυτή την ανταρσία, ο Τσίπρας, στον 
ανασχηματισμό του Αυγούστου του 2018, 
προώθησε σε υπουργικές θέσεις πλήθος  νε-
ότερων στελεχών, που συνδέονται προσωπι-
κά με αυτόν και έδωσε υπουργικές θέσεις σε 
αρκετά πασοκογενή στελέχη, θέλοντας να δι-
αμορφώσει μια νέα ηγετική ομάδα. 

Στους δύο μήνες που έχουν μεσολαβή-
σει από τις εκλογές, οι μόνες πολιτικές κινή-
σεις του Τσίπρα ήταν να συναντηθεί στα μέ-
σα Ιουλίου με το συντονιστικό της Προοδευ-
τικής Συμμαχίας (πρώην πασόκοι και Δημάρ) 
και να αφήσει να εννοηθεί ότι στο συνέδριο 
του κόμματος το 2020 θα εκλεγεί από τη βά-
ση του κόμματος. Αυτός είναι άλλωστε ο μό-
νος τρόπος για να προσπαθήσουν να πιάσουν 
τον στόχο του να αυξηθούν τα μέλη του Σύ-
ριζα σε 170.000 από τις μόλις 20.000 που εί-
ναι σήμερα. Αυτή η προοπτική ενεργοποίη-
σε το σύνολο της εσωτερικής αντιπολίτευσης, 

1 «Ανασχηματισμός με το βλέμμα στο Κόμμα», 
Ρήξη φ. 146

από τους «αριστερούς» «53» έως τους «δεξι-
ούς» μπαλαφικούς (όπως ο Κώστας Ζαχαριά-
δης) και βεβαίως τον γραμματέα του κόμμα-
τος, Σκουρλέτη, και τοποθετήθηκαν αρνητικά 
σε φιέστες ανάλογες με αυτή που οργάνωσε 
ο ΓΑΠ το 2004, όταν και τον ψήφισαν 1 εκατ. 
πασόκοι2. Ο σχεδιασμός στελεχών, όπως ο 
Σπίρτζης (που το 2004 ήταν κοντά στον ΓΑΠ) 
και ο Παππάς, ήταν να επαναληφθεί κά-
τι ανάλογο, ο Τσίπρας να είναι ο μοναδικός 
υποψήφιος και να εκλεγεί από μερικές εκα-
τοντάδες χιλιάδες μέλη. Παράλληλα, στον Σύ-
ριζα θα εισέρχονταν σαν πλημμυρίδα πασο-
κογενή στελέχη που θα άλλαζαν προς όφελος 
του Τσίπρα τους συσχετισμούς στο εσωτερικό 
του κόμματος.

Μετά τις πρώτες αντιδράσεις, η δεύτερη 
κίνηση του επιτελείου Τσίπρα ήταν να οδηγή-
σουν τον Σκουρλέτη σε παραίτηση. Εμφανί-
στηκαν μια σειρά δημοσιεύματα στην εφημε-
ρίδα του Μπαξεβάνη, Ντοκουμέντο, και σε δι-
άφορες ιστοσελίδες, όπως το Ανοιχτό Παρά-
θυρο, του προερχόμενου από το Πασόκ, αλλά 
πια ακραιφνή υποστηρικτή του Τσίπρα, Γιώρ-
γου Λακόπουλου, που έβαλλαν ευθέως ενα-
ντίον του γραμματέα. Χαρακτηριστικό δείγμα 
είναι το κείμενο του Γ. Λακόπουλου με τίτλο, 
«Πάνος Σκουρλέτης: Καλός γραμματέας, αλ-
λά να τον έχει ο αντίπαλος…» και ρίχνει όλο 
το φταίξιμο για την παταγώδη αποτυχία του 
Σύριζα στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης στον Σκουρλέτη. 

Η απάντηση του Σκουρλέτη, που προφα-
νώς θεωρεί ότι οι συσχετισμοί εντός του κόμ-

2 Ο Αριστείδης Μπαλτάς, που υπουργοποιήθηκε 
στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα και εμφανιζό-
ταν ως ιερό τοτέμ της ανανεωτικής αριστεράς, 
το πήγε ένα βήμα παραπέρα δηλώνοντας στο 
ραδιόφωνο του Πρώτου Θέματος, «Δεν νοεί-
ται Τσίπρας χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ».  https://www.
alphafreepress.gr/2019/08/24/politikh/mpaltas-
syriza-den-noeitai-tsipras-xoris-to-komma/

ματος είναι υπέρ του,  ήταν άμεση, και στις 
δύο συνεδριάσεις της ΠΓ του κόμματος στα 
τέλη Αυγούστου έβγαλε στη σέντρα τόσο τον 
Ν. Παππά, ότι απ’ αυτόν προέρχονται τα επι-
θετικά δημοσιεύματα στα φιλικά Μέσα, όσο 
και τον Τσίπρα, ζητώντας του να ξεκαθαρί-
σει την κατάσταση. Ο Τσίπρας αναγκάστηκε 
να μαζέψει τα περί εκλογής από τη βάση για-
τί βρήκε τον τοίχο της εσωτερικής αντιπολί-
τευσης και πλέον παρήλθαν οι εποχές που ως 
πρωθυπουργός μπορούσε να μην την υπολο-
γίζει. Πιθανώς, όμως, μέσα στο καλοκαίρι να 
αντιλήφθηκε ότι τα υπεραισιόδοξα σενάρια 
των πασόκων, ότι θα κατάφερναν να φέρουν 
εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους, δεν είναι 
και τόσο εύκολα πραγματοποιήσιμα. Ο πήχης 
της Φώφης Γεννηματά, καθώς στις εκλογές 
του Κινήματος Αλλαγής συμμετείχαν πάνω 
από 200.000 ψηφοφόροι, είναι πολύ υψηλός 
και δύσκολα θα τον ξεπερνούσε τον χειμώνα.   

Με αυτά όμως ο Τσίπρας αυτοεγκλωβί-
στηκε και πάλι, μεταξύ του παλιού Σύριζα και 
του «νέου» που θέλει να φτιάξει με τους σα-
ραντάρηδες και τους πρώην πασόκους. Ήδη 
ακούγονται οι πρώτες φωνές από τους προ-
ερχόμενους από το Πασόκ ότι, αν δεν κινηθεί 
άμεσα και δεν λάβει ξεκάθαρες αποφάσεις, 
το 31,5% των πρόσφατων εκλογών γρήγορα 
θα πετάξει.   

Όπως φαίνεται, καμιά από τις αντιμαχό-
μενες πτέρυγες του Σύριζα δεν έχει κατανοή-
σει ότι το 31,5% τους αποχαιρέτισε ήδη από 
την επόμενη μέρα της 7ης Ιουλίου και, όσο συ-
νεχίζουν την εσωκομματική φαγωμάρα και 
δεν ξεκινούν πολιτική δουλειά, όλο και θα πέ-
φτει το ποσοστό τους. Αλλά, από την άλλη, 
μπορεί ο Σύριζα να κάνει πολιτική δουλειά; Η 
απάντηση είναι μονολεκτική: Όχι. Άρα η φα-
γωμάρα θα συνεχιστεί, καθώς θα απολαμβά-
νει τα οφέλη που προκύπτουν από τη θέση 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν εί-
ναι και λίγα. 

Σύριζα: τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Του Γιάννη Ξένου

Κυκλοφορούν 
από τις 
Εναλλακτικές
Εκδόσεις

*

*

*

ο τσίπρας εγκλωβισμένος ανάμεσα στον «παλιό» σύριζα και τον «νέο»...
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Υ 
περωρίες έγραψε την τελευταία εβδο-
μάδα η Ειδική Απεσταλμένη του Γενι-
κού Γραμματέα του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ 
Λουτ. Για τέσσερις μέρες πηγαινοερ-

χόταν στην κατεχόμενη και στην ελεύθερη Λευ-
κωσία, με σκοπό να υπάρξει αποτέλεσμα στην 
προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύ-
σεων για το Κυπριακό. Την ώρα που η Τουρκία 
δεν το κουνάει από την κυπριακή υφαλοκρηπί-
δα/ΑΟΖ και ενώ ο ντε φάκτο κατοχικός ηγέτης 
Κουντρέτ Οζερσάι κόβει και ράβει στην περί-
κλειστη πόλη της Αμμοχώστου, ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ετοιμάζεται να βουτή-
ξει σε μια νέα, μα επαναλαμβανόμενη διαδικα-
σία, υπό την απειλή κανονιοφόρων.

Οι παρούσες προσπάθειες απέδωσαν. Ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένει από την 
Τζέιν Χολ Λουτ ένα άτυπο κείμενο με όρους 
αναφοράς, οι οποίοι θα επαναλαμβάνουν το 
Κοινό Ανακοινωθέν Αναστασιάδη – Έρογλου 
του Φεβρουαρίου 2014, τις συγκλίσεις που εί-
χαν επιτευχθεί μέχρι και τον Ιούλη του 2017 
και το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά της Ελβε-
τίας, καθώς και τις παραμέτρους του λεγόμε-
νου Πλαισίου Γκουτέρες, με σημαντικότερες 
αυτές που αναφέρονται σε αντικατάσταση της 
Συνθήκης Εγγυήσεως και στη «σταδιακή» απο-
χώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Σημεία 
για τα οποία η Τουρκία, ως κατοχική δύναμη, 
δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της.

Επί της ουσίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
υπό την ασφυκτική πίεση του ΑΚΕΛ, αλλά και 
των εκφραστών του ενδοτισμού εντός και πέ-
ριξ του ΔΗΣΥ, ετοιμάζεται να σύρει ξανά την 
Κύπρο σε μια διαδικασία αυτοεγκλωβισμού. 
Κι αυτό ενώ σφίγγει ο κλοιός σε ξηρά και θά-
λασσα και ενώ το δούλεμα πάει σύννεφο. Δεν 
θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις αν δεν 
τερματιστούν οι προκλήσεις, επαναλαμβάνουν 
οι κρατούντες στην Κύπρο, τοποθετώντας και 
το επίθετο «άτυπη» σε όποια συνάντηση γίνει 
στο μεταξύ. Προκλήσεις που δεν αφορούν μό-
νο την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Ο κατοχικός στρατός 
επεκτείνει την παρανομία του στη νεκρή ζώνη, 
που παραχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη από 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Επεκτείνει την κα-
τοχή στον Άγιο Δομέτιο, στην οδό Λήδρας, στο 

Λήδρα Πάλλας. Στα Στροβίλια εγκλώβισε τρεις 
οικογένειες, ενώ στη Δένεια εποικίζει τα χωρά-
φια των Ελληνοκυπρίων γεωργών εντός της ου-
δέτερης ζώνης.

Μέσα σ’ αυτό το σκοτεινό σκηνικό, ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΟΗΕ ετοιμάζεται να υπο-
δεχθεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κατο-
χικό ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί στη Νέα Υόρκη. 
Πάντα με το επίθετο «άτυπη» -για εσωτερική, 
λογικά, κατανάλωση- η ενδεχόμενη Τριμερής, 
που θα πραγματοποιηθεί πιθανώς μετά τη Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ, ίσως δώσει την ώθη-
ση για επανέναρξη ουσιαστικών και ισοπεδω-
τικών διαπραγματεύσεων. Τι σημαίνει αυτό; 
Επανάληψη της ιστορίας ως φάρσα, σαράντα 
και πλέον χρόνια μετά την αποδοχή του οδυ-
νηρού συμβιβασμού, της Διζωνικής Δικοινοτι-
κής Ομοσπονδίας, που κάποιοι προσπαθούν 
να κρατήσουν στη ναφθαλίνη.

Επανάληψη, όχι μονάχα γιατί η Τουρκία πα-
ραμένει αδιάλλακτη και ένα ανυπόφορο πει-
ρατικό κράτος-παραβάτης των δικαιωμάτων 
των λαών της περιοχής, αλλά και γιατί η ελλη-
νοκυπριακή ηγεσία, μουδιασμένη και ηττημέ-
νη, δεν τολμά να καθορίσει εναλλακτικό σχέδιο 
αντίδρασης και «μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει» 
και ξανά προς την τράπεζα των διαπραγματεύ-
σεων τραβά. Και, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρό-
νια, η τράπεζα γέμισε με υποχωρήσεις των θυ-
μάτων της εισβολής, την ώρα που η κατοχική 
δύναμη δεν έκανε ούτε βήμα πίσω από τις αξι-
ώσεις της 20ής Ιουλίου 1974.

Καταληκτικά, σε ένα επαναλαμβανόμενο 
και τραγικό σκηνικό και καθώς έχει κηδευτεί 
η Κερύνεια, εσχάτως η Μόρφου και ωσονού-
πω η Αμμόχωστος, η ηγεσία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας δείχνει έτοιμη να διαπραγματευτεί 
ή να παραχωρήσει ξανά την «πολιτική ισότη-
τα», τα βέτο των Τουρκοκυπρίων, την εκ περι-
τροπής προεδρία, τα δικαιώματα των χρηστών 
και τα δικαιώματα των εποίκων. Η διαφορά εί-
ναι ότι αυτή τη φορά προστίθεται ο εκβιασμός 
των τουρκικών γεωτρήσεων, που αμφισβητούν 
την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 
οποία βρίσκεται εκ νέου στον κίνδυνο να αυτο-
καταργηθεί πάνω στο τραπέζι των συνομιλιών, 
το οποίο θα περιέχει πια και ζητήματα συνδια-
χείρισης και διαμοιρασμού του φυσικού αερί-
ου. Αυτό επιβάλλει η Τουρκία. Κύπρος και Ελ-
λάδα «αντιστέκονται» με… διαβήματα.

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Κυπριακό: Η ιστορία 
επαναλαμβάνεται ως φάρσα

Η επιμονή σε διαπραγματεύσεις νεκρανάστασης φέρνει φουρτούνες

Π 

ροσέξτε καλά την φωτο-
γραφία. Την σημειολο-
γία των στάσεων και των 
εκφράσεων. Τον ενθου-
σιασμό για την επιτυχία! 

Πρόκειται, νομίζω, για μίαν εικόνα που 
μάς προσβάλλει ως έθνος και που υπο-
νομεύει τις όποιες, πολιτικές - ιστορι-
κές προθέσεις της συγκεκριμένης ται-
νίας. Μιας ταινίας που χρηματοδότησε, 
ας μην το ξεχνάμε, όχι το Κέντρο Ελλη-
νικού Κινηματογράφου αλλά προσωπι-
κά ο Νίκος Παππάς από το ...κομπόδε-
μα του υπουργείου του (!) με 620.000 
€(!) τον περασμένο Απρίλιο! Αφού είχε 
γυριστεί η ταινία!

 Και που αποδεικνύει ότι ο Γαβράς 
με το κύκνειο, αυτό άσμα του βάλθη-
κε να αμαυρώσει το έργο μιας ζωής. 
Λες και δεν είχε αυτός, ο διεθνής σκη-
νοθέτης άλλους παραγωγούς πλην της 
πτωχευμένης Ελλάδας και του κρατι-
κού χρήματος... Για να πει το ίδιο, αφε-
λές και λαϊκιστικό αφήγημα περί αντί-
στασης στην αδυσώπητη Ευρώπη που 
έλεγε κι ο Γιάνης στο CNN και το BBC. 
Όμοια όπως κι άλλοι κλόουν τύπου 
Φάρατζ ή Μπόρις Τζόνσον. Ασκώντας 
έτσι ανεπίτρεπτη προπαγάνδα υπέρ 
μιας πολλαπλώς αποτυχημένης κυβέρ-
νησης. Μιας κυβέρνησης -  κλοουνερί 
που υποδύονταν τους αριστερούς επα-
ναστάτες αλλά ήταν βολεμένα, τυχάρ-
παστα όσο και ανεύθυνα ανθρωπάκια. 
Ερωτευμένα με το είδωλο τους.  Το τί-
ποτα του καθρέφτη.

 Είδα το τρέιλερ και ήταν τόσο μο-
νομερές, τόσο μανιχαϊστικό στην μετα-
μοντέρνα του αριστεροσύνη, τόσο υπέρ 
της μυθοπλασίας Βαρουφάκη που με 
εξόργισε βαθιά για την παραποίηση της 
αλήθειας. Όχι, δεν έγιναν έτσι τα πράγ-
ματα κ. Γαβρά. Μακάρι να υπήρχαν  η 
ελάχιστη διαπραγμάτευση, ο παραμι-
κρότερος ηρωισμός. Οι άνθρωποι αυ-
τοί κουβάλησαν στο κλειστό δωμάτιο 
την κουτοπονηριά της ατζαμοσύνης και 
το θράσος της άγνοιας τους. Όχι την θε-
ωρία των παιγνίων αλλά το «Τα παιδία 
παίζει εν ου παικτοίς».

Τί γυρεύουν λοιπόν στο κόκκινο 
χαλί μαζί με τους πραγματικούς ηθο-
ποιούς ο Μπαρούφας κι η Δανάη; Για 
ποιο λόγο δείχνουν τόσο ευτυχισμένοι; 
Τί πέτυχαν και είναι τόσο γελαστοί; Εί-
ναι καλλιτέχνες, είναι δημιουργοί, εί-

ναι σταρ του σινεμά ή του θεάτρου ή εί-
ναι απλώς οι μπουφόνοι, οι κλόουν σε 
μιαν όπερα όχι της πεντάρας αλλά κά-
ποιων δεκάδων δισεκατομμυρίων που 
πλήρωσε και πληρώνει η χώρα μας; 
Και από πού απορρέει τόση ευτυχία; 
Από την καταστροφή που δημιούργη-
σαν ή από το γεγονός ότι μηντιακά ακό-
μη πουλάνε και κατά τ’ άλλα ... γαία πυ-
ρί μειχθήτω; Και σ’ αυτή την περίπτωση 
γιατί να μην είναι δίπλα τους κι ο Αλέ-
ξης με την Περιστέρα; Δεν διαπραγμα-
τεύτηκαν κι αυτοί 17 ολόκληρες ώρες; 
Δεν έβγαλαν έρπητα από την ένταση; 
Δεν πρωταγωνιστούν κι αυτοί στην ται-
νία; Αν ο Χρήστος Λούλης είναι ο Γιά-
νης, δεν είναι κι ο Αλέξανδρος Μπουρ-
δούμης ο Αλέξης; Μαζί δεν αγωνίστη-
καν εναντίον των κακών της Ευρώπης; 
Δεν είναι κι αυτοί εξίσου λαμπεροί και 
φωτογενείς;

 Εκείνο που εν τέλει δεν μπορώ να 
αντέξω, είναι ότι αυτή η πράξη εθνικής 
μειοδοσίας, αυτός ο απίστευτος τυχοδι-
ωκτισμός ενός διασαλευμένου και, κα-
τά τ’ άλλα, ασήμαντου προσώπου –που 
η ανικανότητα ενός άλλου μπουφόνου, 
του μοιραίου Αλέξη, τού ανέθεσε τις τύ-
χες της χώρας εν λευκώ επί επτάμηνο–, 
προσπαθεί να βρει δικαίωση από την 
πίσω πόρτα. Δεν ξέρω ούτε τις προθέ-
σεις του Γαβρά ούτε και τους στόχους 
της ταινίας του. Ξέρω όμως πολύ καλά, 
μαζί με εκατομμύρια συμπατριωτών 
μου, τι συνέβη στη χώρα μου. Και μό-
νο το γεγονός ότι εμπνεύστηκε από το 
βιβλίο του Γιάνη την ταινία, εμένα προ-
σωπικά με προσβάλλει. Αν αυτή είναι 
η ιστορική πηγή του, τότε απλώς έχει 
μπερδέψει την κλοουνερί με την ανα-
τροπή και την αντίσταση. Και θεωρεί τις 
φιγούρες του Μάπετ Σόου ως ιστορικά 
μεγέθη.

 Το ότι έχει, τέλος, ο Κώστας Γαβράς 
ως δημιουργός και μάλιστα καταξιωμέ-
νος το δικαίωμα να εκφράζεται όπως 
νομίζει καλύτερα, δεν είναι ασύμβατο, 
νομίζω, προς το δικό μου δικαίωμα να 
κρίνω και τον ίδιο και τις εμπνεύσεις 
του. Στην εποχή της εικόνας οι εικόνες 
τιμωρούν όταν δεν ξέρεις πως να τις δι-
αχειριστείς. Κι όταν το είδωλο στον κα-
θρέφτη αντιμετωπίζεται σαν θεός.

ΥΓ. Ενδυματολογικά πάντως ο 
Μπαρούφας σεβάστηκε το πρωτόκολ-
λο της Μόστρας. Τα λαχουρί πουκάμι-
σα τα είχε για το Eurogroup.

Η ελληνική κρίση σαν Μάπετ σόου
Του Μάνου Στεφανίδη
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Τ 

ο κυριότερο σημείο διαφωνίας 
έγκειται στον βαθμό που οι νέες 
ρυθμίσεις θα επιτρέψουν την ψή-
φο του απόδημου ελληνισμού να 
επηρεάσει το εκλογικό αποτέλε-

σμα στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την ήθελε σχεδόν 
διακοσμητική, γι’ αυτό στις δικές του ρυθμί-
σεις που είχε ετοιμάσει για λογαριασμό της 
προηγούμενης κυβέρνησης ο τότε υπ. Εσω-
τερικών, ο Αλέξης Χαρίτσης, προέβλεπε ότι 
θα αφορά στην εκλογή ενός αριθμού περιο-
ρισμένων βουλευτών (τριών έως και δώδε-
κα) από το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. 

Το σχήμα συμμετοχής που ετοιμάζε-
ται να προωθήσει η ΝΔ αποδίδει στην ομο-
γένεια μεγαλύτερη βαρύτητα: Δίνεται δικαί-
ωμα ψήφου σε όλους τους Έλληνες πολίτες 
που ζουν στο εξωτερικό, με την προϋπόθε-
ση να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια. 
Η ψήφος τους δεν θα έχει σταυρό προτίμη-
σης, αλλά θα κατευθύνεται επί της ουσίας στο 
ψηφοδέλτιο επικρατείας, για να μην επηρεά-
ζει την εκλογή τοπικών βουλευτών (κάτι που 
η προηγούμενη διακομματική επιτροπή επί 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε συζητήσει επί μα-
κρόν). 

Το σημείο όμως όπου εκφράζει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ μείζονα διαφωνία, έχει να κάνει με 
το παράθυρο που ανοίγεται σε έναν άδηλο 

αριθμό Ελλήνων τρίτης, τέταρτης ή πέμπτης 
γενιάς, να απαιτήσουν την ελληνική ιθαγέ-
νεια και να συμμετάσχουν εν τέλει στις εκλο-
γές. Έτσι η Αυγή, στις 27 Αυγούστου 2019 
θα επιτεθεί κατά μέτωπο στην κυβέρνηση με 
πρωτοσέλιδο που προειδοποιούσε για κόλ-
πο γκρόσο της Νέας Δημοκρατίας, και από-
πειρα «νοθείας της λαϊκής βούλησης». Σύμ-
φωνα με το κύριο άρθρο της: «Κανείς δεν 
αμφισβητεί τον πατριωτισμό του απόδημου 
ελληνισμού και την αγάπη που τρέφει για 
την Ελλάδα. Αυτό που αμφισβητείται είναι 
το δικαίωμα της κυβέρνησης να νοθεύσει τη 
λαϊκή βούληση, εγγράφοντας μαζικά στους 
εκλογικούς καταλόγους ανθρώπους που εί-
ναι οριστικά ξεκομμένοι από την πραγματι-
κότητα της χώρας. Που δεν τους ενδιαφέρει, 
δηλαδή, αν οι ανασφάλιστοι θα καλύπτονται 
από το ΕΣΥ και αν η επικουρική ασφάλιση 
θα είναι δημόσια ή ιδιωτική. Και που θα ψη-
φίσουν, επομένως, με κριτήρια μη πολιτικά, 
γεγονός που κάνει τη Ν.Δ. να πιστεύει ότι, εκ-
μεταλλευόμενη τις διασυνδέσεις της με τους 
εκπροσώπους των ομογενών, θα μπορέσει 
να χειραγωγήσει μαζικά την ψήφο τους». 

Τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι φτη-
νά και προσχηματικά, όπως πολύ σωστά 
γράφει ο … Νίκος Αλιβιζάτος σε άρθρο του 
στην Καθημερινή στις 2/9/2019: Για τους 
Έλληνες ομογενείς που δεν διαθέτουν την 
ελληνική ιθαγένεια, οι διαδικασίες απόκτη-
σής της είναι (και κακώς) πολύ χρονοβόρες 
και εξαιρετικά περίπλοκες, και ούτως ή άλ-
λως δεν ζούμε στο… 1980, όπου το κλίμα του 
εξαιρετικά πολωμένου δικομματισμού μετα-
φερόταν αυτούσιο στις ελληνικές κοινότητες 
του εξωτερικού, οι οποίες σήμερα μαραζώ-
νουν. Η πόλωση των τελευταίων δεκαετιών 
αγγίζει ελάχιστα πλέον τους ομογενείς, ενώ 
και οι κομματικοί τους δεσμοί έχουν χαλα-
ρώσει σημαντικά. Όσο για τους εκπατρισμέ-
νους κατά την περίοδο της κρίσης, αυτού του 
τύπου η πόλωση, μαζί με όλες τις άλλες πα-
θογένειες που συνόδευαν το ελληνικό πο-
λιτικό σύστημα (από τον νεποτισμό, μέχρι 
την κραυγαλέα αναξιοκρατία που κυριαρχεί 
στην πολιτική επετηρίδα), αποτέλεσαν μάλ-

λον παράγοντα που τους έδιωξε από τη χώ-
ρα, οπότε δεν τίθεται θέμα να ψηφίζουν με 
το σκεπτικό που τους καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Αυτό που φοβάται, επί της ουσίας, δεν εί-
ναι η προσπάθειες της ΝΔ να χειραγωγήσει 
την ψήφο εξωτερικού, αλλά η εισροή μεγά-
λων «αδέσποτων» ακροατηρίων, που δεν θα 
μπορεί να χειραγωγήσει ο ίδιος, με τις προ-
σφιλείς του πελατειακές πρακτικές. Γι’ αυτό 
και διολισθαίνει σε θέσεις που θυμίζουν τα 
όσα καταμαρτυρούσαν το…. 1844, οι «αυτό-
χθονες» στην κοινοβουλευτική τους κόντρα 
με τους «ετερόχθονες». 

Μια κόντρα που την είχε επιτυχώς υπερ-
κεράσει τότε ο Ιωάννης Κωλέττης με το σχή-
μα της Μεγάλης Ιδέας, την απελευθέρωση 
του υπόλοιπου ελληνισμού ο οποίος έμεινε 
έξω από τη φυτοζωούσα στα ασφυκτικά σύ-
νορα του 1832 «Ελλάδα της Μελούνας». 

Το πρόβλημα, από την άλλη, της ΝΔ –
μιας που φτάσαμε στον… Ιωάννη Κωλέττη–, 
είναι ότι δεν έχει κατανοήσει την αναγκαιό-
τητα μιας νέας Μεγάλης Ιδέας, και κατά συ-
νέπεια δεν βλέπει την παροχή ψήφου της 
ομογένειας ως κομμάτι της, παρά τη θέτει 
βιαστικά και αποσπασματικά, μονομερώς, 
δίνοντας μικρή έμφαση στις διαδικασίες της 
συναίνεσης που, αν μη τι άλλο, θα μεγιστο-
ποιούσαν το πολιτικό κόστος για τον ακραία 
μικροπολιτικά σκεπτόμενο ΣΥΡΙΖΑ. 

Γιατί ενεργός συμμετοχή των Ελλήνων 
του εξωτερικού, μονίμως διαμένοντων ή εκ-
πατρισμένων από την κρίση, είναι όντως το 
μεγάλο στοίχημα για την ανασυγκρότηση 
της χώρας. Κυρίως γιατί, ο μεγαλύτερος ανα-
σταλτικός παράγοντας για την ανασυγκρό-
τησή της έγκειται στην αναιμική εσωτερική 
κοινωνική της δυναμική, ένα τέλμα που έχει 
διαμορφωθεί σα συνδυασμός μιας κρατικο-
δίαιτης κοινωνίας και οικονομίας, ενός πα-
ρασιτικού ιδιωτικού τομέα, μιας κρίσης, επί-
σης, που αποψίλωσε το ελληνικό εργατικό 
δυναμικό από την έφεση στην πολυειδίκευ-
ση και τις πολυδεξιότητες που άλλοτε το χα-
ρακτήριζε. 

Άρα αυτή η δυναμική μπορεί να έρθει 
«απ’ έξω», και αυτό που λείπει για να μεθο-

δευτεί κάτι τέτοιο είναι ένα συντονισμένο 
σχέδιο, που βρίσκεται δυστυχώς έξω από 
τον ιδεολογικό ορίζοντα της παρούσας κυ-
βέρνησης και ενδεχομένως και έξω από τις 
ικανότητές της να το διαμορφώσει. 

Η ψήφος, λοιπόν, στους ομογενείς και 
τους εκπατρισμένους μπορεί να προκύ-
ψει μόνο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης με-
ταρρύθμισης που θα τους επανατοποθετή-
σει σε τροχιά ζωντανών και δημιουργικών 
σχέσεων με την Ελλάδα. Πώς θα μπορούσε 
να γίνει αυτό; Με μια μεγάλη προσπάθεια 
του ελληνικού κράτους για την ανασύστα-
ση των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερι-
κό, την ενδυνάμωση των πολιτιστικών σχέ-
σεων, της παιδείας της ομογένειας και, βέ-
βαια, με τη θέσπιση ειδικών αναπτυξιακών 
θεσμών μέσω των οποίων θα μπορούσε, σε 
συνθήκες διαφάνειας, να επενδύει η ομογέ-
νεια τον οβολό της προκειμένου να σταθεί 
και πάλι στα πόδια της η ελληνική παραγω-
γή, η εφαρμοσμένη έρευνα, η πανεπιστημι-
ακή εκπαίδευση και, βέβαια, οι ένοπλες δυ-
νάμεις, αλλά και η διπλωματία της Ελλάδας. 

Μόνο ένα τέτοιο σχέδιο και το να εγκαι-
νιαστεί μια πλατιά δημόσια συζήτηση, που 
θα αποσκοπούσε στο να εξασφαλιστεί η συ-
ντριπτική στήριξη της κοινής γνώμης, θα 
μπορούσαν να στριμώξουν στο κανναβάτσο 
τους μικροκοτζαμπάσηδες εσωτερικού. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρέπει σιγά 
σιγά η ελληνική κοινωνία να συνειδητοποι-
ήσει ότι η ανασυγκρότηση του ελληνισμού 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αυτός ανασυ-
γκροτηθεί «δικτυακά», με βάση τις οικου-
μενικές του δυνάμεις, που είναι καιρός να 
στραφούν προς το εθνικό κέντρο, γιατί αυτό 
χάνεται και καταρρέει. Αυτό το σχήμα, εξ άλ-
λου, του «πληθυντικού ελληνισμού» αντα-
ποκρίνεται και στις οργανωτικές και επικοι-
νωνιακές πραγματικότητες που εμφανίζουν 
οι κοινωνίες στον 21ο αιώνα. Το ζήτημα εί-
ναι αν υπάρχει κανείς στο κυρίαρχο πολιτι-
κό παιχνίδι για να καταλάβει κάτι τέτοιο… 

Τύφλωση Εσωτερικού
Η ψήφος της διασποράς στις συμπληγάδες της κομματοκρατίας

Βαδίζουμε προς άλλη μια χαμένη ευκαιρία. 
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου, το 

νομοσχέδιο της νέας δημοκρατίας για την ψήφο του 
απόδημου ελληνισμού αναμένεται να εισέλθει στην 

κοινοβουλευτική διαδικασία μέσα στο 2019. Ωστόσο, 
το γεγονός ότι απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 200 
βουλευτών καθιστά δύσκολη την επικύρωσή του, 

καθώς η θέση του συΡΙΖΑ προδιαγράφεται από τις 
δηλώσεις των στελεχών του, αλλά και από πρόσφατο 

δημοσίευμα της Αυγής, αρνητική. 

Του Γιώργου Ρακκά

ακούμε εναλλακτικά!
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Ή 
δη και τέταρτο πλοίο με 
την ονομασία Όρουτς 
Ρέις βρίσκεται καθ’ 
οδόν για την Ανατολική 
Μεσόγειο, προκειμένου 

να συνενωθεί με τα Φατίχ, Γιαβούζ και 
Μπαρμπαρός.

Έτσι, όπως τα ευχολόγια και οι ελ-
πίδες, ότι δεν θα προχωρούσε η Άγκυ-
ρα ανεξαρτήτως των τεχνικών της δυ-
νατοτήτων, σε επιχείρηση γεώτρησης 
εντός της υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ της 
Κύπρου, αποδείχθηκαν έωλες, πιθα-
νότατα μπορεί να διαψευσθούν και οι 
εκτιμήσεις ότι το προσωποπαγές νεο-
θωμανικό καθεστώς Ερντογάν δεν θα 
«διαβεί τον Ρουβίκωνα ποταμό» ως 
προς τις επιθετικές ενέργειες στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου, στέλνοντας ερευνητικά πλοία 
στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος στην 
περιοχή του Καστελόριζου.

Δημοσιεύματα και πληροφορί-
ες φέρουν τη στρατιωτική ηγεσία της 
Τουρκίας να θεωρεί ότι είναι κατάλλη-
λη ώρα να δοκιμάσει ξανά τις αντιδρά-
σεις και τις αντοχές της Ελλάδος, με κί-
νηση αμφισβήτησης της θαλάσσιας 
περιοχής πέριξ του Καστελόριζου και 
με έναρξη σεισμικών ερευνών.

Από την επίσκεψη Ερντογάν στην 
Αθήνα και τις ιταμές του δηλώσεις μέ-
σα στο Προεδρικό Μέγαρο, περί αλλα-
γής των όρων της Συνθήκης της Λωζά-
νης όσον αφορά τα σύνορα, η τουρκι-
κή διπλωματία και το στρατιωτικό κα-
τεστημένο έχει, έως σήμερα, καταδεί-
ξει, με κάθε απόλυτο τρόπο, ότι αυτό 
δεν ήταν σχήμα λόγου, αλλά ότι απο-
τελούσε στρατηγική στόχευση της 
Άγκυρας.

Οι συνεχείς αναφορές Άκαρ περί 
«γαλάζιας πατρίδας», οι χάρτες που 
επιδεικνύει, με την Α.Ο.Ζ, των Τούρ-
κων να περιλαμβάνει το μισό Αιγαίο 
και το μεγαλύτερο τμήμα της Ανατο-
λικής Μεσογείου, εξαφανίζοντας τα 
ελληνικά νησιά, για τα οποία οι Τούρ-
κοι θεωρούν ότι δεν έχουν Α.Ο.Ζ., πα-
ρά μόνο χωρικά ύδατα έξι μιλίων, κα-
τά βάναυση προσβολή των ισχυόντων 
διεθνών κανόνων, οι συνεχείς επιθε-

τικές δηλώσεις Ερντογάν περί Ματζι-
κέρτ, καταστροφή της Σμύρνης κ.λπ., 
η εισβολή του Αττίλα ΙΙΙ στην κυπρια-
κή Α.Ο.Ζ., οι προσπάθειες οριοθέτη-
σης της Α.Ο.Ζ. με τη Λιβύη, την οποία 
καλεί να μοιράσουν μεγάλα θαλάσ-
σια τμήματα της Κύπρου και της Ελλά-
δος, και οι συνεχείς παραβιάσεις στο 
Αιγαίο, καταδεικνύουν την ωμή πραγ-
ματικότητα: Ότι η τουρκική απειλή κα-
τά του Ελληνισμού δεν είναι ένα θεω-
ρητικό κατασκεύασμα, αλλά πρόκει-
ται για μια οδυνηρή πραγματικότητα, 
η οποία, αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαι-
ρα, μπορεί να οδηγήσει σε νέους εθνι-
κούς «ακρωτηριασμούς».

Και αυτό, γιατί είναι ιστορικά απο-
δεδειγμένο ότι η Τουρκία, στις στιγμές 
αδυναμίας του Ελληνισμού, επιχει-
ρεί επιθετικές παράνομες ενέργειες, 
εγκολπώνοντας εθνικά τμήματά του. 
Το 1974, αξιοποιώντας τον προδοτικό 
και ηλίθιο ρόλο της χούντας των συ-
νταγματαρχών, εισέβαλε στο Νησί της 
Αφροδίτης χωρίς ουσιαστικά αντίστα-
ση, κάνοντας, αντί για απόβαση, απο-
βίβαση !

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την ανη-
λεή μνημονιακή κηδεμονία και την 
πρόσδεση στα δεσμά των δανειστών 
για τα επόμενα ενενήντα εννέα χρό-
νια με υποθήκευση της δημόσιας πε-
ριουσίας, η Ελλάδα εμφανίζεται απο-
δυναμωμένη σε οικονομικό, πολιτι-
κό και στρατιωτικό επίπεδο, αποτε-

λώντας και πάλι «ιδανικό θύμα» του 
τουρκικού πολιτικοστρατιωτικού κατε-
στημένου.

Απέναντι σε αυτόν τον υπαρκτό, 
πλέον, κίνδυνο για τον Ελληνισμό, η 
Ελλάδα συνεχίζει την παθητική στάση 
και την πρακτική του κουκουλώματος 
των προβλημάτων, εκπέμποντας φο-
βικό σύνδρομο, που διαπερνά όλες τις 
τελευταίες πολιτικές ηγεσίες, οι οποί-
ες προσδοκούν «τρίτοι» να μας λύ-
σουν τα προβλήματα. Η απραξία και 
η κατευναστική πολιτική φθάνει μέχρι 
του σημείου να μην καταθέτει η Ελλά-
δα στον Ο.Η.Ε. τις συντεταγμένες των 
εξωτερικών ορίων της ελληνικής υφα-
λοκρηπίδας, για μην προκαλέσει τους 
Τούρκους, την ώρα που αυτοί έχουν, 
ήδη, καταθέσει χάρτες και συντεταγ-
μένες, με τις οποίες, κατά πλήρη πα-
ράβαση του διεθνούς δικαίου της θά-
λασσας, διεκδικούν παράνομα τερά-
στιες θαλάσσιες περιοχές νότια και 
νοτιοανατολικά της γραμμής Καστε-
λόριζο – Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος – 
Κρήτη. 

Αντιθέτως, το πολιτικό προσωπικό 
της χώρας είναι επιρρεπές στη δημι-
ουργία εύκολων φαντασιώσεων περί 
ισχυρών συμμαχιών (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ισ-
ραήλ, Ευρώπη), που θα απέτρεπαν τη 
δήθεν απομονωμένη Τουρκία από επι-
θετικές ενέργειες. Πλην όμως, για μια 
ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι αυτές 
αποτελούν ψευδαισθήσεις, αφού κα-
νείς δεν πρόκειται να σώσει τη χώρα 
μας σε μια δύσκολη στιγμή, παρά μό-
νο η ίδια, εάν είναι έτοιμη.

Γι’ αυτό, η Ελλάδα χρειάζεται σή-
μερα άμεσα μια άλλη εθνική στρατη-
γική και την πολιτική βούληση για την 
αναχαίτιση των παράνομων διεκδική-
σεων της Τουρκίας, που θα περιλαμ-
βάνει ενεργή και αποτελεσματική δι-
πλωματία, προκειμένου να αξιοποι-
ηθούν τα εσωτερικά προβλήματα και 
οι αντιφάσεις της γείτονος χώρας, κα-
θώς και άμεση στρατιωτική ενίσχυση 
με «έξυπνα όπλα» χαμηλού κόστους, 
αξιοποιώντας τη δομή του αρχιπελά-
γους, έξω από τον καθορισμένο νατοϊ-
κό προσανατολισμό. 

Του Γεωργίου Παπασίμου, δικηγόρου

Η οδυνηρή πραγματικότητα, οι ψευδαι-
σθήσεις και το φοβικό σύνδρομο

“ 
Το πολιτικό προσωπικό 
της χώρας είναι επιρ-
ρεπές στη δημιουργία 
εύκολων φαντασιώσε-
ων περί ισχυρών συμ-
μαχιών (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, 
Ισραήλ, Ευρώπη), που 
θα απέτρεπαν τη δήθεν 
απομονωμένη Τουρκία 
από επιθετικές ενέρ-
γειες...

Αμείωτη συνεχίζεται η 
τουρκική επιθετικότητα στην 

Ανατολική Μεσόγειο και 
στο Αιγαίο, με καθημερινή 

παραβίαση της Α.ο.Ζ της 
κύπρου, βόρεια και νότια του 

νησιού.

Σ 
τη θρησκεία της αριστεράς, ο δρόμος προς τον 
επίγειο παράδεισο είναι γεμάτος εμπόδια που 
βάζουν οι «δυνάμεις του κακού»: Πέρα από τον 
ίδιο τον καπιταλισμό, υπάρχουν και οι μικροα-

στοί, οι πατριώτες, οι παπάδες, οι μπάτσοι και διάφοροι 
άλλοι μικροί και μεγάλοι διάβολοι, που σκοπό έχουν την 
επικράτηση του σκότους και τη διαιώνιση της μη αριστε-
ρής εξουσίας.

Έτσι λοιπόν, στον τόπο μας, αφού ο λαός επηρεάστη-
κε από το σατανικό μιντιακό κατεστημένο, οδηγήθηκε σε 
λανθασμένη κρίση και τελικά στη σταύρωση της απόλυ-
της αλήθειας. Άλλωστε, τι να περιμένει κανείς από έναν 
λαό που είχε το θράσος να διαδηλώνει για έναν ολόκλη-
ρο χρόνο ενάντια στο ιερό δικαίωμα των γειτόνων να αυ-
τοπροσδιορίζονται; Όχι, προς Θεού! Λάθη από την αρι-
στερή κυβέρνηση δεν έγιναν, αλλά ακόμα κι αν έγιναν, 
αυτά ήταν αμελητέα. 

Και μετά τις προεκλογικές τους προειδοποιήσεις για 
τον επερχόμενο δαίμονα Κούλη και το σοβαρό ενδε-
χόμενο να ανοίγουμε τις βρύσες και να μην τρέχει νε-
ρό στην περίπτωση που ο τελευταίος εκλεγεί, έφτασε –
δυστυχώς για αυτούς– η εποχή της Κολάσεως. Και επει-
δή, ενάντια στις προβλέψεις τους, ο ήλιος συνεχίζει μέχρι 
στιγμής να βγαίνει κάθε πρωί από την Ανατολή, έπρε-
πε να δημιουργήσουν ένα αφήγημα. Κανένα πρόβλημα, 
πολύ εύκολο για πεφωτισμένους!

Οι αριστεροί, είτε ασκώντας την εξουσία, είτε ως αντι-
πολιτευόμενοι τώρα, νιώθουν να γνωρίζουν αυτοί –και 
όχι κάποιοι άλλοι– την αλήθεια, να κατέχουν ακόμα το 
αλάθητο (κάτι σαν του Πάπα). Αυτή η αλαζονεία είναι 
που τους κάνει να παθαίνουν υστερία με την παραμικρή 
ενέργεια εναντίον τους ή με οτιδήποτε φαντάζει στα μά-
τια τους μη συμβατό με την ιδεολογική τους κοσμοθεω-
ρία. Είναι οι μόνοι που έχουν ανθρώπινες ευαισθησίες. 
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν «διαβάσει» πολύ. Είναι δίκαι-
οι. Και προπάντων ηθικοί.

Η μυωπική προσκόλλησή τους στα ατομικά δικαιώ-
ματα και στη συνολική παγκοσμιοποιημένη θέαση των 
πραγμάτων τούς έχει, παραδόξως, αναγάγει σε δύναμη 
κατ’ εξοχήν ρατσιστική. Παρά τη φιλολογία τους περί δη-
μοκρατικών δικαιωμάτων και ισότητας, δεν δείχνουν να 
συμμερίζονται αυτές τις αξίες όταν ο όποιος συνομιλη-
τής τους ή ο όποιος εκφράζων γνώμη ξεπερνάει τα όρια 
της αγιοποιημένης πολιτικής ορθότητας που οι αριστε-
ροί διαφυλάσσουν στο μυαλό τους σαν ιερό ευαγγέλιο. 
Για αυτό, λοιπόν, προσοχή! Διότι, το «δεν δικαιούστε διά 
να ομιλείτε» ακούγεται συχνά στις μέρες μας. Ενδεικτι-
κό παράδειγμα αποτελεί η στάση τους απέναντι στην Εκ-
κλησία, ολοκληρωτικά περιγραφόμενη με τη χρησιμο-
ποίηση της λέξης «παπαδαριό». Η χρήση και μόνο αυ-
τής της λέξης ποια διαφορά έχει από τη χρυσαυγίτικη 
λογική του «όλοι οι Πακιστανοί είναι βιαστές»; Αλλά, ας 
μη ζητάμε πολλά. Γιατί είναι δυνατό να  αντιληφθεί κάτι 
τέτοιο ένας αρτηριοσκληρωτικός εγκέφαλος, που διψάει 
για απόλυτες βεβαιότητες και για δογματικές αριστερές 
αλήθειες με τον ίδιο τρόπο που διψούσε ένα αντίστοιχος 
πιστός του δυτικοευρωπαϊκού μεσαίωνα;

Βρισκόμαστε, λοιπόν, στο σημείο όπου οι πραγματι-
κές αστοχίες της παρούσας κυβέρνησης είτε μπαίνουν 
σε δεύτερη μοίρα είτε δεν αναφέρονται καθόλου. Γιατί, 
στην εσχατολογική μυθοπλασία της αριστεράς, το παρα-
μύθι έχει σταθερή πορεία κι ο δράκος του συγκεκριμέ-
να χαρακτηριστικά. Έλα, όμως, που ο δράκος αυτός εί-
ναι ντεμοντέ.

Τάσος Αναστασίου

παλιό το παραμύθι 
κι ο δράκος ντεμοντέ
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Μ 

ε την τουρκική προ-
κλητικότητα να κο-
ρυφώνεται στην 
ανατολική Μεσό-
γειο, η Θράκη έχει 

μείνει εκτός επικαιρότητας. Τι συμ-
βαίνει όμως στο μέτωπο αυτό; Η 
πραγματικότητα είναι πως, παρότι 
μειώθηκαν οι εξ ανατολών παρεμ-
βάσεις, η ημέτερη αβελτηρία αρκεί 
για να υπονομεύσει ριζικά τα συμ-
φέροντά μας!

Πριν έναν χρόνο η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ είχε προβεί σε αλλαγή των 
προσώπων των μουφτήδων στη 
Θράκη, αντικαθιστώντας σε Κομο-
τηνή και Ξάνθη τους Μέτσο Τζε-
μαλή και Μεχμέτ Σινίκογλου με 
τοποτηρητές τον Τζιχάτ Χαλήλ και 
τον Μπιλάλ Καραχαλήλ αντίστοι-
χα. Ήδη από τότε επισημάναμε πως 
η εναλλαγή αυτή των προσώπων 
στην Κομοτηνή συγκεκριμένα θα 
είναι καταστροφική, αλλά κανένα 
αυτί δεν ίδρωσε.

Ζούμε λοιπόν σήμερα, έναν χρόνο 
μετά, τα αποτελέσματα εκείνης της 
οικτρής απόφασης, με την πλήρη 
διάλυση που έχει επιφέρει ως προ-
σωρινός μουφτής ο Τζιχάτ Χαλήλ.

Είναι γνωστό στους παροικούντες 
την Ιερουσαλήμ ότι το θεσμικό κομ-
μάτι που αφορά τη μειονοτική κοι-
νωνία της Θράκης ανέκαθεν έπα-
σχε: μουφτείες, σχολεία, επιτροπές 
κ.λπ. που επισήμως αναγνωρίζο-
νταν από την Αθήνα ήταν ολιγοπρό-
σωπες, αντιδημοφιλείς και απαξιω-
μένες. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε 
κάποια ανάταξη αυτού του σκηνι-
κού και μία αξιοσημείωτη πρόοδος, 
αλλά αυτή, ιδίως από πέρυσι, εξανε-
μίζεται πλέον.

Παρότι διάγουμε περίοδο ύφεσης 
των δραστηριοτήτων του τουρκοδί-
αιτου παρακράτους, το πρόβλημα 
βρίσκεται στην …από δω όχθη, εντός 
των ανθρώπων που στηρίζει το ελ-
ληνικό κράτος, ιδίως στην Κομοτη-
νή. Η αποπομπή του διεθνώς αξιο-
σέβαστου μουφτή Μέτσο Τζεμαλή 
και η υπονόμευση του παραγωγι-
κότατου προέδρου της Διαχειριστι-
κής Επιτροπής Σελήμ Ισά έδειξαν 
πως πάμε στη λάθος κατεύθυνση.

Ο νέος μουφτής – τοποτηρητής από 
τις πρώτες κιόλας μέρες εμφανίστη-
κε σε κεντρικό τέμενος της Κομοτη-
νής να υποχωρεί έναντι του εκλε-
κτού της Άγκυρας Ιμπραήμ Σερήφ 

και να αναγνωρίζει το προβάδισμα 
του τελευταίου! Ακολούθησε η σύ-
γκρουσή του με όλο το προσωπικό 
της μουφτείας Κομοτηνής, η αυταρ-
χική του στάση έναντι των ιεροδιδα-
σκάλων που επιλέγονται κάθε χρό-
νο για την επόμενη σχολική χρονιά, 
η επικέντρωση του ενδιαφέροντός 
του μόνο σε ό,τι τον αφορούσε οικο-
νομικά σε προσωπικό επίπεδο…

Τι είδους θρησκευτικός ηγέτης εί-
ναι αυτός που πάει σε ένα τέμενος 
και οι «δικοί του» άνθρωποι αρνού-
νται να τον δεχθούν; Που δεν έχει 
καταφέρει όχι να κερδίσει κάποιους 
ανθρώπους στην πλευρά της νομι-
μότητας, αλλά ούτε καν να συγκρα-
τήσει τους υπάρχοντες; Ποιος ιμά-
μης θα μείνει με το μέρος του Τζιχάτ 
στη Ροδόπη όταν τον βλέπει να «κό-
βει» (διά της 5μελούς επιτροπής, 
φυσικά) τον εν ενεργεία ιμάμη της 
Δροσιάς ή τον πετυχημένο ιεροδι-
δάσκαλο των Παγουρίων, ή την πιο 
καταρτισμένη στο ισλάμ γυναίκα, τη 
Σουμεγιέ;

Δεν γνωρίζουμε τι εικόνα έχει η κυ-
βέρνηση για όσα συμβαίνουν στη 
Θράκη, ίσως και να της διαφεύγουν 
ορισμένα στοιχεία. Πάντως η πραγ-

ματικότητα τρέχει ολοταχώς κατα-
πάνω μας: το ιεροσπουδαστήριο 
Χαϊριγιέ αδειάζει από μαθητές (έχει 
80 μαθητές έναντι 232 πέρυσι!), το 
οικοτροφείο του δεν μπορεί να συ-
ντηρηθεί, ενώ το προξενικό σύστη-
μα ανεγείρει νέο, οι άλλοτε θετικοί 
απέναντί μας ιμάμηδες προσχω-
ρούν στον τουρκομουφτή (όπως αυ-
τός του τζαμιού Μαχμούτ Αγά), οι ιε-
ροδιδάσκαλοι που στήριξαν τον θε-
σμό πνέουν μένεα κατά του προϊ-
σταμένου τους, για τον οποίον δεν 
ακούς πια πουθενά καλή κουβέ-
ντα…

Ίσως, λένε ορισμένοι, η απόλυση 
του γιου του από τον Περιφερεια-
κό Διευθυντή Εκπαίδευσης λόγω 
«πλημμελούς άσκησης καθηκό-
ντων» (25-7-19) να ήταν η οριστι-
κή ρήξη του Τζιχάτ με την ελληνι-
κή πλευρά.

Και τώρα; Τι ακριβώς περιμένουν 
άραγε οι αρμόδιοι για να βάλουν 
ένα φρένο στην κατάσταση που σο-
βεί έναν χρόνο τώρα και μετατρέ-
πει τη «Μουφτεία Κομοτηνής» σε 
μια σφραγίδα άνευ οιουδήποτε κοι-
νωνικού αντικρίσματος; Αποδείξεις 
πως ο περσινός εκλεκτός μας τελικά 
ωφελεί μόνο την τουρκική πολιτική, 
στέλνοντας μαθητές στα θρησκευ-
τικά σχολεία «ιμάμ χατίπ» της ανα-
τολικής Θράκης; Αποδείξεις πως ο 
ίδιος άνθρωπος (στη φωτογραφία 
θαυμάζει τον γιο του Ερντογάν!) εν-
διαφέρεται μόνο για τα συμφέροντά 
του κι ας είναι και από οπουδήπο-
τε; Αποδείξεις πως χάνεται ο όποιος 
έλεγχος της ελληνικής πολιτείας 
που με τόσο κόπο κερδήθηκε μέ-
σα στην πόλη της Κομοτηνής; Όλα 
τα έχουν στα χέρια τους οι κυβερνώ-
ντες αλλά αυτό που μάλλον απουσι-
άζει είναι το αληθινό ενδιαφέρον για 
την πατρίδα μας και τα συμφέροντά 
της.

        ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο μουφτής Κομοτηνής 
διαλύει τη …μουφτεία του!

Η αποψίλωση των 
συριζαίικων Μέσων

Του Κώστα Καραΐσκου

 Ο Τζιχάτ Χαλήλ σε στιγμιότυπο με τον γιο του Ερντογάν...

Ο 
Σύριζα, την άνο-
δό και τη διατήρη-
σή του για 4,5 χρό-
νια στην εξουσία 

την οφείλει σε μεγάλο βαθ-
μό στην προνομιακή αντιμε-
τώπιση που του επιφύλαξαν 
τα Μέσα. Τον στήριξαν τα πα-
ραδοσιακά Μέσα, όχι κραυ-
γαλέα, αλλά σταθερά, όπως 
οι τηλεοπτικοί σταθμοί Σταρ 
και Άλφα (ιδιοκτησίας Βαρδι-
νογιάννη πια και τα δύο) ή ο 
Αντέννα της εποχής Χατζηνικο-
λάου, το ραδιόφωνο του Ρίαλ 
(συνιδιοκτησία Χατζηνικολάου 
και υιού Κουρή) κ.ά. Δημιουρ-
γήθηκαν όμως τα προηγούμε-
να χρόνια πλήθος Μέσων που 
στήριζαν αναφανδόν τον Σύ-
ριζα, λαμβάνοντας βέβαια και 
γενναίο μερίδιο από την κρατι-
κή διαφήμιση. Πρώτα από όλα 
ο όμιλος Μάρη με τις πολλές 
ιστοσελίδες (π.χ. news247.gr), 
δημιούργησε πριν δύο χρό-
νια το ραδιόφωνο News 24/7 
με σαφή φιλο-Σύριζα γραμ-
μή. Ο Ιβάν Σαββίδης ανέστη-
σε το Έθνος για να υπάρχει και 
μια καθημερινή εφημερίδα με 
«βαρύ όνομα», που να στηρί-
ζει την κυβέρνηση, ενώ και ο 
τηλεοπτικός σταθμός Όπεν, με 
προεξάρχουσα την Έλλη Στάη 
στο κεντρικό δελτίο, χάιδευε τα 
αυτιά των πρώην ενοίκων του 
Μαξίμου. Το Ντοκουμέντο του 
Βαξεβάνη ως κυριακάτικη εφη-
μερίδα ήταν και είναι το «κί-
τρινο» φιλοσυριζαίικο Μέσο, 
εκσυγχρονίζοντας την παρά-
δοση της παλιάς Αυριανής. Η 
Νέα Σελίδα, του Ηλία Λιβάνη, 
επίσης κυριακάτικη εφημερί-
δα, με διευθυντικό δίδυμο την 
Κατερίνα Ακριβοπούλου και 
τον Σωτήρη Καψώχα, ήταν στο 
ίδιο κλίμα. Σε αυτά τα Μέσα 
να προσθέσουμε τις παραδο-
σιακές εφημερίδες του χώρου, 
Εφημερίδα των Συντακτών και 

Αυγή, την  ΕΡΤ με τα τέσσερα 
πανελλαδικά κανάλια και τα 
ραδιόφωνά της, αλλά και δε-
κάδες ιστοσελίδες που υπερά-
σπιζαν σταθερά τον Σύριζα.    

Αμέσως μετά τις εκλογές 
όμως έχουν αρχίσει να φυλ-
λοροούν, αποδεικνύοντας ότι 
μοιράζοντας μόνο κρατική δι-
αφήμιση δεν μπορείς να φτιά-
ξεις φιλικά Μέσα μακροπρόθε-
σμα. Μια εβδομάδα μετά τις 
εκλογές, ο Ι. Σαββίδης έκλει-
σε την καθημερινή έκδοση του 
Έθνους, διατηρώντας μόνο την 
κυριακάτικη, ενώ από το κε-
ντρικό δελτίο ειδήσεων απο-
μακρύνθηκε η Έλλη Στάη και 
τη θέση της πήρε η Νίκη Λυ-
μπεράκη, με καθαρά πιο φι-
λοκυβερνητικό προφίλ. Το ρα-
διόφωνο του news247 έκλεισε 
δύο εβδομάδες μετά τις εκλο-
γές της 7ης Απριλίου. Από τη δι-
οίκηση της Νέας Σελίδας απο-
μακρύνθηκε η Κ. Ακριβοπού-
λου και η ιδιοκτησία της επι-
θυμεί πια ίσες αποστάσεις με-
ταξύ ΝΔ και Σύριζα. Χάθηκε και 
η ΕΡΤ, ενώ και τα μεγάλα κα-
νάλια και ραδιόφωνα, που τον 
στήριζαν τηρούν πια ίσες απο-
στάσεις μεταξύ ΝΔ – Σύριζα, 
αν δεν ρίχνουν γέφυρες με τη 
νέα κυβέρνηση, για να διατη-
ρήσουν μερίδιο στην κρατική 
διαφήμιση. Απέμειναν λοιπόν 
στον Σύριζα από τηλεοπτικά 
κανάλια, το αθηναϊκό Κόντρα, 
από ραδιόφωνα το απαξιωμέ-
νο, πρώτα από τον ίδιο τον Σύ-
ριζα, κομματικό Κόκκινο, από 
εφημερίδες η Αυγή, το Ντο-
κουμέντο και η Εφημερίδα των 
Συντακτών. Αλλά και από αυτά 
τα Μέσα πόσα μπορούν να συ-
ντηρήσουν τα οικονομικά του 
κόμματος, όταν δεν υπάρχουν 
πια Σαββίδης, Μάρης κ.λπ.; 

Γιάννης Ξένος

“ 
παρότι διάγου-

με περίοδο ύφε-

σης των δραστηρι-

οτήτων του τουρκο-

δίαιτου παρακρά-

τους, το πρόβλημα 

βρίσκεται στην …

από δω όχθη, εντός 

των ανθρώπων που 

στηρίζει το ελληνι-

κό κράτος...
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Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν
πρώτες σκέψεις πάνω στο έργο της κυβέρνησης στην παιδεία

Τ 

α πρώτα δείγματα γρα-
φής της νέας υπουργού 
Παιδείας, σε ό,τι αφο-
ρά τουλάχιστον τα σχο-
λεία, είναι μάλλον απο-

γοητευτικά. Πρώτα πρώτα, η ηγε-
σία του υπουργείου Παιδείας, όπως 
εξάλλου έκαναν και οι προτάτοχοί 
της όλα τα προηγούμενα χρόνια 
εδώ και δεκαετίες, δεν φαίνεται να 
αντιλαμβάνεται την ουσία του ρό-
λου ενός εκπαιδευτικού συστήμα-
τος: το πώς θα μαθαίνουν τα παιδιά 
γράμματα και πώς θα διαπλάθονται 
υγιείς, ψυχικά και σωματικά, δημι-
ουργικοί, με οικολογικές ευαισθη-
σίες και χρηστοί δημοκρατικοί πο-
λίτες που αγαπούν τον τόπο τους, 
την ιστορία και τον πολιτισμό του. 
Αυτό έπρεπε να αποτελεί το πρώτο 
μέλημα κάθε κυβέρνησης και κάθε 
υπουργού Παιδείας. Όλα τα υπό-
λοιπα οφείλουν να υπηρετούν αυ-
τόν τον σκοπό και όλοι οι παράγο-
ντες: ηγεσία, διευθυντές, διδάσκο-
ντες, διδασκόμενοι, γονείς, έχοντας 
αντιληφθεί τον σκοπό αυτό να ερ-
γάζονται για την επίτευξή του. Αυ-
τό πρακτικά σημαίνει, στο γνωστι-
κό τουλάχιστον επίπεδο, ότι ορίζο-
νται συγκεκριμένοι εθνικοί στόχοι 
για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης 
και ότι –το κρισιμότερο– λαμβάνο-
νται όλα εκείνα τα μέτρα προκει-
μένου κάθε παιδί να τους καλύψει. 
Οι πλέον προηγμένες εκπαιδευτι-
κά χώρες το έχουν επιτύχει. Είναι 
επομένως εφικτό να το επιτύχουμε 
κι εμείς.

Περιμέναμε δηλαδή να λη-
φθούν μέτρα που να εγγυώνται ότι 
τα παιδιά θα αποφοιτούν από το δη-
μοτικό έχοντας κατακτήσει βασικές 
γνώσεις και δεξιότητες στη Νεοελ-
ληνική Γλώσσα και τα Μαθηματι-
κά. Να πάψει επιτέλους το φαινόμε-
νο να φτάνουν παιδιά έως το λύκειο 
που δεν μπορούν ούτε ανάγνωση 
να κάνουν καλά καλά, δεν μπορούν 
να εκφραστούν στοιχειωδώς και 
δεν γνωρίζουν να κάνουν διαίρεση. 
Δεν συζητάμε να μπορούν, όπως 
θα έπρεπε, να έχουν αφομοιώσει τη 
χρονολογική διαδοχή των σημαντι-
κότερων ιστορικών περιόδων της 
παγκόσμιας και ελληνικής ιστορίας, 
ούτε να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις 
γεωγραφίας. 

Αντίστοιχα στο γυμνάσιο, η επι-
κράτηση σταδιακά της αντίληψης 
ότι τα παιδιά μπορούν να μαθαί-
νουν μόνα τους (sic), δηλαδή να μα-
θαίνουν μόνον όσα προέρχονται 

από το κατάλληλο πνευματικό και 
μορφωτικό οικογενειακό περιβάλ-
λον, οδήγησε στην κατάργηση των 
τελικών ανακεφαλαιωτικών εξετά-
σεων για τα περισσότερα μαθήματα. 
Η λογική του να «μη ζορίζουμε τα 
παιδιά» επιβλήθηκε εις βάρος της 
μέριμνας να μορφώνονται κυρίως 
τα παιδιά που στηρίζονται αποκλει-
στικά στο σχολείο για να μορφω-
θούν. Να καταργήσουμε τις εξετά-
σεις, σύμφωνοι, αλλά να τις αντικα-
ταστήσουμε με άλλα εργαλεία ελέγ-
χου της εμπέδωσης της γνώσης και 
με τη θέσπιση αποτελεσματικών 
θεσμών αντισταθμιστικής αγωγής, 
που διασφαλίζουν ότι κάθε παιδί 
απολαμβάνει, όπως δικαιούται, το 
μορφωτικό αγαθό. Ούτε σ’ αυτή την 
κατεύθυνση έχει προβλεφθεί κά-
ποιο μέτρο. Τα παιδιά προχωρούν 
(sic) ακώλυτα σ’ ένα σχολείο στο 
οποίο προτεραιότητα δεν αποτελεί 
η μόρφωσή τους αλλά η «δημιουρ-
γική (ο Θεός να την κάνει) απασχό-
λησή» τους), δηλαδή οι λογικές της 
παιδοφύλαξης μεταφέρονται σταδι-
ακά από την προσχολική ηλικία ως 
την εφηβική για να αποφοιτήσουν 
από το λύκειο με άριστα.

Σε ό,τι, τέλος, αφορά το λύκειο, 
κι εδώ οι πρωτοβουλίες της νέ-
ας κυβέρνησης μόνον αισιοδοξία 
δεν προκαλούν. Η προηγούμενη 
κυβέρνηση πήρε την πρωτοφανή 
πρωτοβουλία, λες και προοριζόταν 
να κυβερνήσει άλλα σαράντα χρό-
νια, να νομοθετήσει λίγες εβδομά-
δες πριν τις εκλογές αλλάζοντας άρ-
δην τη μορφή του λυκείου και τον 
τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Η ΝΔ, σωστά, δεν ψή-
φισε εκείνο το νομοσχέδιο που κα-
τατέθηκε μέσα στη Μεγάλη Εβδο-
μάδα. Εσφαλμένα και εντελώς ανε-
ξήγητα, ωστόσο, δεν κατάργησε 
έναν νόμο που δεν είχε προλάβει να 

εφαρμοστεί! Ούτε προέβη έστω σε 
κάποιες διορθωτικές κινήσεις, που 
να δείχνουν ότι αντιλαμβάνεται την 
ουσία της εκπαίδευσης. Η επανα-
φορά των Λατινικών, που καταργή-
θηκαν με τον νόμο Γαβρόγλου, πα-
ραπέμφθηκε στο απώτερο μέλλον, 
διατηρείται η κατάργηση της διδα-
σκαλίας της Ιστορίας και των Μα-
θηματικών Γενικής Παιδείας στην 
Γ΄ Λυκείου κι αντί να αποσαφηνί-
σει, υποβάθμισε, καθιστώντας πε-
ρίπου ακατανόητες τις απαιτήσεις 
που αφορούν τη Νεοελληνική Λο-
γοτεχνία κατά τη συνεξέτασή της με 
τη Νεοελληνική Γλώσσα στις πα-
νελλήνιες εξετάσεις.

Αφήνουμε κατά μέρος την 
αγνόηση της προϋπηρεσίας της 
προηγούμενης σχολικής χρονιάς 
για τους αναπληρωτές δασκάλους 
και καθηγητές για τον φετινό τους 
διορισμό. Πρόκειται για καταφανέ-
στατη αδικία που αποκαλύπτει, του-
λάχιστον, έναν διοικητικό μηχανι-
σμό ανέτοιμο και δυσλειτουργικό, 
κάτι αδικαιολόγητο την εποχή των 
νέων τεχνολογιών.

Κοντολογίς, τα πρώτα δείγμα-
τα του υπουργείου Παιδείας φανε-
ρώνουν αφενός ατολμία, αφετέρου 
αδυναμία, αν όχι άγνοια και απρο-
θυμία, να αντιμετωπιστούν τα καί-
ρια προβλήματα στην εκπαίδευ-
ση. Εύχομαι ειλικρινά και ολόψυχα 
να διαψευστώ και να έχουμε μεσο-
πρόθεσμα έστω κάποια μέτρα που 
να δείχνουν ότι η νέα ηγεσία έχει 
αντιληφθεί τα προβλήματα και είναι 
αποφασισμένη να τα αντιμετωπίσει 
προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλα-
δή προς όφελος του λαού και του 
τόπου, όπως λέγαμε παλιά.

* εκπαιδευτικός

Του Τάσου Χατζηαναστασίου * Ε 
ίναι πολύ ενδιαφέρον να 
δει κανείς τα όσα γράφο-
νται κάθε μέρα σε διά-
φορα κοινωνικά δίκτυα 

σχετικά με το τί θεωρεί ο καθένας 
την ελληνική ταυτότητα. Διάφο-
ροι απορρίπτουν την αρχαία κλη-
ρονομιά μας, άλλοι τη βυζαντινή. 
Άλλοι, ακόμη και αυτήν της τουρ-
κοκρατίας.

Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό 
είναι από ιδεολογικοί μέχρι και 
πολιτικοί. Όμως παρά τα όσα λέ-
με παραμένουμε διχασμένοι ψά-
χνοντας να βρούμε τη σημερινή 
μας εθνική ταυτότητα. Σημαντικό 
να βρούμε ποια είναι η σχέση μας 
με τον Χρυσό Αιώνα του Περι-
κλέους, με τον Μέγα Αλέξανδρο ή 
τον Μέγα Κωνσταντίνο, όμως αυ-
τά είναι αναφορές στο παρελθόν 
μας, σήμερα χρειαζόμαστε να αυ-
τοπροσδιοριστούμε ξανά, και εκεί 
αρχίζει το χάος.

Η «μεγάλη ιδέα» θεωρείται ότι 
έχει λάβει τέλος (αν και υπάρχουν 
ακόμη ανοιχτά μέτωπα όπως το 
κυπριακό) και οι Έλληνες βρισκό-
μαστε σε μεγάλη σύγχυση. Κανείς 
δεν μπορεί να πει σίγουρα τι είναι 
αυτό που θα μπορούσε να είναι το 
νέο μας εθνικό όραμα, αυτό που 
θα μας βγάλει από το αδιέξοδο της 
ακαθόριστης ταυτότητάς μας.

Υποτίθεται ότι αυτό το δί-
νει ένας ηγέτης, αλλά αυτός είναι 
άφαντος. Άλλοι λένε ότι απλώς 
εμφανίζεται μέσα στον λαό, όμως 
οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είμα-
στε αδύναμοι να τον βρούμε. Αρ-
κετά ενδιαφέρον στοιχείο είναι 
ότι, μετά από τόσες δεκαετίες πα-
ρακμής και προδοτικής πολιτικής 
ελίτ, πάλι ελπίζουμε. Στα ίδια υλι-
κά, στις ίδιες (και χειρότερες) λογι-
κές σε οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Μας αρκούν τα «πυρο-
τεχνήματα» για να είμαστε ευχα-
ριστημένοι.

Κι όλα αυτά γιατί φοβόμαστε 

να κάνουμε αυτοκριτική, να ορα-
ματιστούμε κάτι άλλο από το «ρε-
αλιστικό» που μας έχουν κάμει να 
πιστεύουμε ότι μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί. Μας καλούν να ζή-
σουμε στον «πραγματικό κόσμο».
Έτσι λειτουργούν τα ανεπτυγμένα 
κράτη, λένε.

Τί χρειάζεται, λοιπόν, για να 
αποκτήσουμε επιτέλους όραμα 
και να ανακτήσουμε την ταυτότη-
τά μας; Μάλλον φαντασία, πείσμα 
και βιβλία. Ας διαβάσουμε, ας 
βρούμε αυτά που μας ενώνουν, 
αντί να τρωγόμαστε στα κοινωνι-
κά δίκτυα για το ποιος είναι καλύ-
τερος Έλληνας ή Ρωμιός. Ας στα-
ματήσουμε να δείχνουμε τα στρα-
βά των αντιπάλων μας κι ας δού-
με πώς θα κάνουμε την ταυτότη-
τα που διαμορφώνουμε ατσάλινη. 
Κι όλα τα άλλα θα έρθουν. Ο αρ-
χαίος Έλληνας και ο Ρωμιός μπο-
ρούν να δημιουργήσουν, το έκα-
ναν και, αν θέλουν, θα το ξανακά-
νουν.

Σίγουρα τα όσα λέω είναι γε-
νικόλογα και θεωρίες. Όμως πα-
σχίζω να καταλάβω πώς γίνεται 
ένας λαός που έχει στη συλλογική 
του ταυτότητα τον Λεωνίδα, τον 
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον 
Παύλο Μελά να δυσκολεύεται 
να ενωθεί. Απλώς καταθέτω κά-
ποιες σκέψεις, δεν ξέρω καν αν ο 
ίδιος μπορώ να απαντήσω σε αυ-
τές, όμως θα προσπαθήσω, όπως 
πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Να 
βρούμε τα τρωτά μας σημεία, να 
τα διορθώσουμε και να διώξου-
με από μέσα μας την ανάγκη για 
ύβρεις και για διχασμό.

Δύσκολο; Αλλά πρέπει να γί-
νει, αλλιώς το όραμα δεν θα βρε-
θεί και θα χαθούν όλες οι ταυτό-
τητες, παλιές και νέες, με άσχημο 
τρόπο...

Νικόλαος Π. Παππάς, 
Πολιτικός Επιστήμονας

Ψάχνοντας την ταυτότητά μας 
σώζουμε τους εαυτούς μας
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Σ 

τον κάμπο της Άρτας ο φε-
τινός Αύγουστος ήταν ιδι-
αίτερα θερμός. Πριν τε-
λειώσει ο μήνας καταγρά-
φηκε υπέρβαση της ανώ-

τερης θερμοκρασίας από το μέσο ιστο-
ρικό του νομού σε  26 μέρες,  και στις 
12 από αυτές ξεπέρασε τους 35oC! Σε 
τέτοιες συνθήκες το καθημερινό πότι-
σμα των καλλιεργειών γίνεται επιτακτι-
κό.  Οι αυξημένες ανάγκες προκαλού-
σαν συχνές διακοπές στο νερό των γεω-
τρήσεων, τις ώρες αιχμής των ποτισμά-
των, δηλαδή πρωί και απόγευμα. Το 
νερό των αυλάκων παρουσιάζει υψη-
λά επίπεδα ρύπανσης λόγω της ρήψης 
σκουπιδιών, φυτοφαρμάκων, ζιζανιο-
κτόνων ακόμα και… νεκρών ζώων.

 Η οικονομική δυσπραγία των μι-
κρών καλλιεργητών  κι η εγκατάλειψη 
πολλών χωραφιών σε συνδυασμό με τις 
συνεχείς περιστολές του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων –προκειμένου 
να επιτευχθούν τα ετήσια πλεονάσμα-
τα– έχει οδηγήσει σε μείωση εσόδων 
τον τοπικό ΤΟΕΒ (Ζώνης Λούρου) και 
κατά συνέπεια σε αδυναμία  προγραμ-
ματισμού δημόσιων έργων υποδομής 
μεταξύ άλλων για τη διαχείριση του νε-
ρού. Το συσσωρεμένο χρέος του οργα-
νισμού στη ΔΕΗ για παράδειγμα έχει 
προκαλέσει το σταμάτημα της λειτουρ-
γίας του τοπικού αντλιοστασίου, γεγονός 
που  θα επιτείνει τα πλημμυρικά φαινό-
μενα που θα ακολουθήσουν την παρα-
τεταμένη ανομβρία του καλοκαιριού.

Ένα τοπικό σχέδιο υποστήριξης της 
διατροφικής αυτάρκειας  θα προϋπέ-
θετε τον δημόσιο έλεγχο των φυσικών 
πόρων και ιδιαιτέρως τη διασφάλιση 
της  επάρκειας του νερού στο πλαίσιο 
της ορθολογικής διαχείρισής του. Στον 
πρωτογενή τομέα περίπου το 80% του 
νερού ξοδεύεται στην άρδευση και από 
αυτό το 80% περίπου  πάει χαμένο λό-
γω προβληματικού δικτύου και κακών 
πρακτικών ποτίσματος.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 183 και 182 του νέου θεσμικού 
πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», ο δήμος θα μπορούσε 
να καταστεί διαχειριστής βασικών τοπι-
κών υποδομών και παραγωγός τοπικής 
ενέργειας συμπράττοντας σε αναπτυξι-
ακές εταιρείες. Στην περίπτωση του νε-
ρού οι υποδομές αυτές  αφορούν στη  
δημιουργία και διαχείριση φυσικών λι-
μνοδεξαμενών σε κοινοτικές εκτάσεις, 
στην επαναλειτουργία των αδρανών 
υδραγωγείων, αλλά και στην επιδότη-
ση της συντήρησης και της κατασκευ-
ής  στερνών  που θα  συλλέγουν το νερό 
της βροχής μέσα  σε αγροτόσπιτα. Με 
την εγκατάσταση ηλεκτρονικών χρονο-
προγραμματιστών ποτίσματος, οι αγρό-

τες μπορούν να εξοικονομήσουν μεγά-
λα ποσά και το δίκτυο να εξισορροπή-
σει τη ζήτηση, εξουδετερώνοντας τις συ-
χνές διενέξεις με τους υδρονόμους. Η 
εγκατάσταση φωτο-βολταϊκών και μι-
κρών ανεμογεννητριών θα αποτελού-
σε μια κάποια λύση   στη λειτουργία των 
αντλιοστασίων, αλλά και στη φωταγώ-
γηση των σκοτεινών  περιφερειακών 
δρόμων, συμβάλλοντας στην αποτροπή 
των ατυχημάτων. 

Η αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ 
για τη διαχείριση του νερού και τη δη-
μιουργία αντιπλημμυρικών έργων, σε 
συνδυασμό με πόρους από δραστηριό-
τητες τοπικών συλλόγων, θα συνέβαλλε 
στην κάλυψη του κόστους δημιουργίας  
και λειτουργίας τέτοιων υποδομών κα-
θιστώντας ενεργό τον ρόλο  των  κατοί-
κων και των ετεροδημοτών στη διαχεί-
ριση των φυσικών πόρων. 

Μια  τοπική στρατηγική για τη δια-
χείριση του νερού αποκτά μεγαλύτερη 
σημασία στην προοπτική πιθανής εξα-
γοράς της ΔΕΗ από τους Γερμανούς, 
στην οποία συμπεριλαμβάνονται και 
σημαντικά υδροηλεκτρικά φράγματα 
όπως αυτό  του φράγματος του Πουρνα-
ρίου στην Άρτα, από το οποίο αρδεύεται 
ο κάμπος. 

Το ζήτημα του νερού αποτελεί μια  
βασική παράμετρο στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση των φθινουσών αγρο-
τοκτηνοτροφικών περιοχών της χώρας, 
όπου ό,τι έχει απομείνει στο επίπεδο της 
μικρής παραγωγής βιώνει την παντελή 
έλλειψη συμβουλευτικής και  υποστή-
ριξης σε ένα σύνολο αναγκών:  από το 
είδος της παραγωγής, την απεξάρτηση 
από τα χημικά και τον έλεγχο των εται-
ρειών μέχρι τη διασφάλιση της πρόσβα-
σης στην αγορά, αρχής γενομένης από 
την  κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο 
περιφέρειας  την περίοδο της τουριστι-
κής αιχμής.

 Ένα σύνολο δράσεων που θα έπρε-
πε να εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο εγ-
χείρημα αναγέννησης της  περιφέρει-
ας μ’ ένα σύνολο μέτρων  που θα περι-
λάμβαναν  γενναία κίνητρα επιστροφής 
γηγενών και  νέων ζευγαριών, υποστη-
ρικτικές δράσεις  για την αύξηση των 
γεννήσεων και  των μητέρων, αλλά και 
φροντίδας των ηλικιωμένων που αι-
σθάνονται την απόλυτη εγκατάλειψη 
στα χωριά. Μια στρατηγική που έπρε-
πε ήδη να είναι σε εφαρμογή, δεδομέ-
νου ότι στα πτηνοτροφεία και στα χοιρο-
στάσια το  ζωικό κεφάλαιο αντικαθίστα-
ται σταδιακά από  μετανάστες που ζουν 
σε άθλιες συνθήκες δουλοπαροικίας 
και αναμένεται ν’ αυξηθούν, υποκαθι-
στώντας σταδιακά τον γερασμένο ντόπιο 
πληθυσμό…  

Νίκος Ντάσιος

Τοπική διαχείριση
νερού 

Η 
πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα 
πρωθυπουργού στη Γερμανία συ-
νέπεσε με την 80ή επέτειο από την 
εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας 

στην Πολωνία και την έναρξη του Β΄ Π.Π. Γι’ 
αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, η συνάντηση 
Μέρκελ-Μητσοτάκη επισκιάστηκε από αυτό 
το σπουδαίο γεγονός και δεν έτυχε της προ-
βολής που επιδίωκε η ελληνική κυβέρνηση. 
Εντούτοις, ο γερμανικός Τύπος χαρακτήρισε 
«πετυχημένη» την παρουσία του Έλληνα πρω-
θυπουργού στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας 
τις «ευοίωνες προϋποθέσεις» για επενδύσεις 
σε ενέργεια και  απορρίμματα. Άλλωστε θα 
ήταν έκπληξη αν καταγράφονταν αποκλίνου-
σες θέσεις στα δύο «αδελφά κόμματα», ΝΔ 
και CDU, σε θέματα όπως το «Σκοπιανό» που 
κυριάρχησε η γερμανική θέση, την γερμανι-
κών προδιαγραφών «πράσινη ανάπτυξη», τις 
«μεταρρυθμίσεις» στην Ελλάδα, που είναι η 
γερμανική «λύση» στην ελληνική κρίση ή στο 
μεταναστευτικό, με το ντηλ Μέρκελ-Ερντογάν 
από τον Μάρτιο του 2016.    

Το γεγονός όμως ότι η συγκυρία ήταν ευ-
νοϊκή να αναφερθεί ο κ. Μητσοτάκης στο θέ-
μα των γερμανικών αποζημιώσεων προς την 
Ελλάδα δεν έμεινε απαρατήρητο, αν και με 
σκεπτικισμό. Συνδυάστηκε δε και με τη στά-
ση της Πολωνίας, που μερικές ημέρες προη-
γουμένως ανακοίνωσε ότι στο θέμα των πολε-
μικών αποζημιώσεων έχει αδικηθεί και ότι θα 
ανακοινώσει άμεσα μια έκθεση-γνωμάτευση 
του πολωνικού κοινοβουλίου, για απαιτήσεις 
από τις ναζιστικές θηριωδίες που φτάνουν τα 
850 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό που μπορεί 
να θεωρηθεί και «λελογισμένο» σ΄ έναν πό-
λεμο, όπου ο κάθε πέμπτος Πολωνός έχασε 
τη ζωή του (τρία εκατομμύρια Πολωνοεβραί-
οι και δύο εκατομμύρια καθολικοί χριστιανοί) 
και όπου οι Γερμανοί άφησαν πίσω τους μια 
καθημαγμένη χώρα, η πρωτεύουσα της οποί-
ας, η Βαρσοβία, είχε κυριολεκτικά ισοπεδω-
θεί.

Από την πλευρά της η Γερμανία θεωρεί ότι 
νομικά το θέμα έχει κλείσει ήδη από το 1953, 
όταν η σοσιαλιστική Πολωνία (ήδη υπό πλήρη 
σοβιετική ηγεμονία) παραιτήθηκε από πολε-
μικές επανορθώσεις, κάτι που επαναλήφθηκε 
το 1970, ενώ δεν έθεσε καμία απαίτηση ού-
τε στη Συμφωνία 4+2 για τη γερμανική επα-
νένωση το 1990. Το ιδιαίτερο όμως είναι και 
ο ισχυρισμός της Γερμανίας ότι, με τα γερμα-
νικά εδάφη που παραχωρήθηκαν στην Πολω-
νία μετά τον πόλεμο (Αν. Πρωσία, Σιλεσία, 
Πομερανία), η «αποπληρωμή» έχει ήδη συ-
ντελεστεί με το παραπάνω. Μια επιστημονι-
κή γνωμάτευση του γερμανικού κοινοβουλί-
ου, που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτη-
μα του die Linke, από τον περασμένο Ιούλιο, 
δίνει δίκιο στη Γερμανία με το βασικό επιχεί-
ρημα ότι η παραίτηση των Πολωνών συνιστά 
πλέον διεθνές δίκαιο. Κι αυτό, παρότι οι Πο-
λωνοί ισχυρίζονται ότι η παραίτησή τους έγι-
νε με την ισχυρή πίεση της Σοβιετικής Ένωσης 
και ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η «ηθική 
διάσταση και το «φερπλέι». Πρέπει να σημει-

ωθεί πάντως ότι η Γερμανία έδωσε σε φυσι-
κά πρόσωπα στην Πολωνία, που οδηγήθηκαν 
στην Γερμανία για αναγκαστική εργασία, ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ άλλα 500 εκατομ-
μύρια ευρώ δόθηκαν σε έγκλειστους σε στρα-
τόπεδα ή σε εκείνους που χρησιμοποίησαν οι 
Γερμανοί ως πειραματόζωα.

Διαφορετική είναι όμως η περίπτωση της 
Ελλάδας, η οποία από τον περασμένο Ιούνιο 
υπέβαλε επίσημο αίτημα στη Γερμανία να 
προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για τις 
επανορθώσεις, που, σύμφωνα με την ελληνι-
κή πλευρά, ανέρχονται τουλάχιστον στα 290 
δισ. ευρώ. Εξάλλου στην προαναφερθείσα 
γερμανική γνωμάτευση αναφέρεται η «δυνα-
τότητα μιας τελικής δικαστικής ρύθμισης» με 
την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 
Πράγμα που εξαρτάται κυρίως από τη Γερμα-
νία, η οποία πρέπει ν’ αποδεχτεί οικειοθελώς 
τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου και 
αυτό θεωρείται σήμερα απίθανο για οποια-
δήποτε γερμανική κυβέρνηση, όχι μόνο γιατί 
δεν το επιθυμεί, αλλά και γιατί θα υποχρεω-
νόταν ν΄ αντιμετωπίσει τεράστιες εσωτερικές 
αντιδράσεις, ιδιαίτερα ως προς την Ελλάδα.

Οι Πολωνοί αναμένουν, αν και με ελάχι-
στες ελπίδες, να δουν την τελική στάση της 
Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα, η οποία ού-
τε παραιτήθηκε ποτέ από τα δικαιώματά της, 
ούτε απέκτησε γερμανικά εδάφη ! Γι’ αυτό και 
δεν είναι και τόσο κατανοητή η υποτονική δή-
λωση του Έλληνα πρωθυπουργού  ότι «πολι-
τικά και νομικά είναι πολύ δύσκολο να απαι-
τεί κανείς επανορθώσεις». Ούτε καν το κατο-
χικό δάνειο, που είχε αρχίσει να αποπληρώ-
νει η ίδια η ναζιστική κυβέρνηση. Οι Πολωνοί 
πάντως επιμένουν ότι μια δήλωση «ειλικρι-
νούς μετάνοιας» του Γερμανού προέδρου για 
τα ναζιστικά εγκλήματα δεν τους αρκεί. Το κα-
λό είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι πια μόνη στο 
ζήτημα των επανορθώσεων και θα πρέπει να 
επιμείνει σταθερά και επαναλαμβανόμενα 
και σε κάθε περίπτωση στην παραπομπή του 
θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.  

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Γερμανικές επανορθώσεις 
για Ελλάδα και Πολωνία
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ο Βρετανός δημοσιογράφος 

ντάγκλας Μάρρεϊ 

μελέτησε πολλά χρόνια 

τις πολιτικές απαντήσεις 

των ευρωπαϊκών κρατών 

στη μεταναστευτική 

κρίση. Ενώ ανθρωπιστικά 

σκάφη όπως το Open 

Arms ή το Ocean Viking 

θέτουν νέες προκλήσεις 

στις ευρωπαϊκές αρχές, 

καταγγέλλει την αμφίσημη 

στάση της γαλλικής 

κυβέρνησης και την 

αφέλεια των Μκο.   

Λε Φιγκαρό Βοξ: Το Aquarius, 
το Sea-Watch 3, σήμερα το 
Open Arms ή το Ocean Viking… 
Χωρίς τη παρέμβαση αυτών 
των ανθρωπιστικών σκαφών, 
των οποίων τα ονόματα εμφα-
νίζονται συχνά στα πρωτοσέ-
λιδα των εφημερίδων, δεν θα 
είχαν πνιγεί οι μετανάστες που 
διασώθηκαν;
Ντάγκλας Μάρρεϊ  Όχι. Αυτές 
οι ΜΚΟ παραβιάζουν τη νο-
μοθεσία και ενθαρρύνουν άλ-
λες να κάνουν το ίδιο. Η δράση 
τους έχει σαν αποτέλεσμα να 
ενθαρρύνουν και τους μετανά-
στες να διασχίσουν τη θάλασσα 
και αυτές οι ΜΚΟ αποτελούν 
την ευρωπαϊκή πτέρυγα των 
δικτύων διακίνησης. Συμμορί-
ες αποσπούν χρήμα από άτομα 
που βρίσκονται σε κίνδυνο για 
να τα οδηγήσουν στην ανοικτή 
θάλασσα, έως ότου τα σκάφη 
των ΜΚΟ τα περισυλλέξουν για 
να ολοκληρωθεί το ταξίδι τους, 
βοηθώντας έτσι το έργο των δι-
ακινητών, οι οποίοι πραγματο-
ποιούν ολοένα και μικρότερα 
ταξίδια και μεταφέρουν συνε-
πώς ολοένα και περισσότερους 
ανθρώπους. Συνελήφθησαν 
ήδη μερικές ΜΚΟ ενώ συνωμο-
τούσαν απευθείας με τα εγκλη-
ματικά δίκτυα των διακινητών 
και, ακόμη και αν κάποιες ΜΚΟ 
δεν διατηρούν τυπικές σχέσεις 
με τα δίκτυα αυτά, βρίσκονται 
πάντα σε σχέση με τον έναν ή 
με τον άλλον τρόπο.   

Βεβαίως, οι ΜΚΟ διαψεύ-
δουν κάτι τέτοιο και δηλώνουν 
ότι η δράση τους δεν προκαλεί 
τα ρεύματα αυτά, αλλά αυτό 
είναι παράλογο. Οι μετανάστες 
δεν θα έβγαιναν στη θάλασσα 
εάν δεν είχαν λόγους να ελπί-
ζουν ότι θα διασχίσουν τη Με-
σόγειο. Δεν υπάρχει λόγος να 
καθαγιάζουμε τη δουλειά αυ-
τών των ΜΚΟ, οι οποίες ενθαρ-
ρύνουν τους ανθρώπους να δι-
ατρέξουν τεράστιους κινδύ-
νους πριν τους διασώσουν. Τέ-
λος, ένας διεθνής οργανισμός 
δεν έχει το δικαίωμα να παρα-
βιάζει τον νόμο και σίγουρα δεν 
μπορεί από μόνος του να επα-
ναδιατυπώσει την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Πέραν αυτών, αυτές οι ΜΚΟ 
κοροϊδεύουν την ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη: είναι πεπεισμένες 
ότι γνωρίζουν καλύτερα από το 
σύνολο των Ευρωπαίων ποιες 
πολιτικές αποφάσεις οφείλει 
να λάβει η Ευρώπη. Θεωρούν 
τους εαυτούς τους πέραν των 
νόμων, των λαών, πέραν του 
κόσμου. Αλλά τις θεωρώ απερί-
σκεπτες και τη σκέψη τους βρα-
χυπρόθεσμη, εν τέλει επικίνδυ-
να αφελείς.  

Πρόσφατα η πλοίαρχος Καρό-
λα Ρακέτε έλαβε την απόφα-
ση να σπάσει την απαγόρευση 
των ιταλικών αρχών και να ελ-
λιμενιστεί παράνομα στη Λα-
μπεντούζα. Πολλοί εξέλαβαν 
αυτή τη κίνηση σαν μία πράξη 
ηρωισμού… 
Μα δεν είχε το δικαίωμα, πα-
ραβίασε τον νόμο! Οι Ιταλοί εκ-
φράστηκαν στις κάλπες τον πε-
ρασμένο χρόνο. Η κυβέρνηση 
που ορίστηκε μετά τις εκλογές 
πήρε την απόφαση να εφαρ-
μόσει τον νόμο, απαγορεύο-
ντας στα παράνομα σκάφη να 
ελλιμενίζονται στην Ιταλία. Με 
ποιο δικαίωμα η Καρόλα Ρακέ-
τε τοποθετείται υπεράνω των 
νόμων, με ποιο δικαίωμα μπο-
ρεί να γνωρίζει καλύτερα από 
τους Ιταλούς ποιες αποφάσεις 
πρέπει να ληφθούν απέναντι 
σε αυτό το πολιτικό πρόβλη-
μα; Ποια νομίζει ότι είναι, η 
νέα Ιταλίδα υπουργός Μετανά-
στευσης; Ό,τι και να πιστεύουν 
κάποιοι, η πράξη της δεν είναι 
ούτε θαυμάσια ούτε γενναιό-
δωρη, αλλά εγωιστική και πολύ 
φιλόδοξη. Κυρίως, δεν επιλύ-
ει κανένα πρόβλημα μεσοπρό-
θεσμα: η κυρία Ρακέτε θα βοη-
θούσε όλη την Αφρική να εισέλ-
θει παράνομα στην Ευρώπη, 
εάν όλοι οι Αφρικανοί ξαφνικά 
το επιθυμούσαν; [   ] 

Την περασμένη εβδομάδα, 
πριν η ιταλική δικαιοσύνη δια-
τάξει τελικά την απόβαση στη 
Λαμπεντούζα των μεταναστών 
που βρίσκονταν στο Open 
Arms, το σκάφος αυτό είχε αρ-
νηθεί το κάλεσμα των ισπανι-
κών αρχών. Στόχος ήταν να δη-

μιουργηθεί αντιπαράθεση με 
τον Σαλβίνι;   
Το Open Arms είναι μία ακραία 
οργάνωση. Δηλωμένος στόχος 
του είναι η συνδρομή στη διά-
σχιση της Μεσογείου των αν-
θρώπων οι οποίοι «προσπα-
θούν να ξεφύγουν από τον πό-
λεμο, τις διώξεις και τη φτώ-
χεια». Ας αφήσουμε μία στιγμή 
τον πόλεμο και τις διώξεις και 
ας επικεντρωθούμε στη φτώ-
χεια: υπάρχει πράγματι, δυστυ-
χώς, ένα μεγάλο κομμάτι Αφρι-
κανών θύματα της φτώχειας. Το 
Open Arms θεωρεί ότι η απο-
στολή του είναι να βοηθήσει 
όλους αυτούς τους ανθρώπους 
να εισέλθουν στην Ευρώπη. Δεν 
συμφωνώ με αυτή την οπτική, 
διότι εκτιμώ (όπως και πολλοί 
Ευρωπαίοι, εάν κρίνουμε από 
τις έρευνες της κοινής γνώμης), 
ότι όλοι οι κάτοικοι της Αφρικής 
και του κόσμου που βιώνουν τη 
φτώχεια δεν γίνεται να έχουν 
το δικαίωμα να εισέλθουν στην 
Ευρώπη. Όπως και να έχει, ορ-
γανώσεις όπως το Open Arms 
αναγνωρίζουν ότι ο Ματτέο 
Σαλβίνι είναι ο κύριος αντίπα-
λός τους στην Ευρώπη και θα 
ήθελαν να συγκρουστούν μαζί 
του και να τον εξευτελίσουν.  

Ο καλύτερος τρόπος να βο-
ηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι εί-
ναι να μείνουν εκεί που βρίσκο-

νται. [  ] Προβλέψαμε ήδη δι-
αδικασίες έκδοσης ασύλου. Εί-
ναι αναγκαστικά αυστηρές, δι-
ότι η Ευρώπη δεν έχει τη φιλο-
δοξία να υποδεχτεί το σύνολο 
του Τρίτου Κόσμου. Είναι κρί-
μα, αλλά έτσι είναι. Ο καλύτε-
ρος τρόπος να φτάσει βοήθεια 
σε αυτούς τους πληθυσμούς εί-
ναι να πάει εκεί που βρίσκονται 
και όχι να τους προσκαλεί να 
εισέλθουν στην Ευρώπη, μέσω 
των ΜΚΟ. 

Πώς θα βρεθούν συγκεκριμέ-
νες και βιώσιμες λύσεις ενώ, 
ανάλογα με τη χώρα, η κοινή 
γνώμη για τη μετανάστευση 
είναι συχνά πολύ διαφοροποι-
ημένη; 
Πιστεύω πως είναι εφικτό, 
όπως το δείχνω στο βιβλίο μου, 
Η περίεργη αυτοκτονία της Ευ-
ρώπης. Πολλά πράγματα μπο-
ρούν να γίνουν, αλλά προτε-
ραιότητα είναι η αλλαγή πολι-
τικής! Δεν πιστεύω ότι η κοι-
νή γνώμη διαφέρει τόσο πολύ 
ανάλογα με τη χώρα, οι περισ-
σότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν 
ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να 
υποδεχτεί όλη τη φτώχεια του 
κόσμου…

Καταγγείλατε πολλές φορές 
μία μορφή «υστερίας» στην 
πολιτική και μηντιακή διαχεί-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Ντάγκλας Μάρρει 

«Η στάση της Γαλλίας έναντι των 
ιταλικών αρχών είναι υποκριτική»

Του Πωλ Σουζί
Λε Φιγκαρό Βοξ, 27/08/2019

Μετάφραση: 
Δημήτρης Παπαμιχαήλ
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Τι σηματοδοτούν οι δεκατρεις 
βάρκες απόβασης στη Λέσβο

        ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Τ 
ο μεταναστευτικό μετά από 5 χρό-
νια είναι παρόν, θυμίζοντας ότι τίπο-
τα δεν λύθηκε μέχρι τώρα, αλλά αντί-
θετα υπάρχει τέτοια δυναμική, που 

υποδηλώνει ότι τα χειρότερα έπονται αν δεν 
ληφθούν μέτρα. Στις 29Αυγούστου στάλθηκε 
το μήνυμα από την Τουρκία του κ. Ερντογάν.

Είναι κάτι που αναφέρει από την αρχή η 
Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα: Η Τουρκία χρη-
σιμοποιεί τις μεταναστευτικές ροές προς όφε-
λος των εθνικών της συμφερόντων, αδιαφο-
ρώντας για πνιγμούς, ανθρώπινα δικαιώμα-
τα και τέτοιου είδους «λεπτομέρειες». Άλλω-
στε έχει δείξει διαχρονικά ότι είναι «μέτρ» στις 
μετακινήσεις πληθυσμών και στους εποικι-
σμούς περιοχών - κρατών (βλέπε Κύπρος).

Είναι γεγονός ότι αποκομίζει μόνο οφέ-
λη, αφού εκβιάζει και λαμβάνει οικονομικά 
ανταλλάγματα από την Ευρώπη ελέγχοντας 
στα σύνορά της τις ροές, προβάλλεται δε ως 
η προστάτιδα των μουσουλμανικών πληθυ-
σμών.

- Στις απέναντι απ’ αυτήν ακτές, τις «δικές» 
μας ,έχει στηθεί ένα συνονθύλευμα υπερεθνι-
κών οργανισμών -οργανώσεων που υποτίθε-
ται ότι βρίσκονται για προσφορά βοήθειας για 
το μεταναστευτικό πρόβλημα. Ουσιαστικά συ-
μπλέουν με τις τουρκικές επιδιώξεις, γιατί έχει 
δημιουργηθεί μία WIN- WIN κατάσταση, κά-
νοντας τους ταξιθέτες στις ανθρώπινες ψυχές. 
Οι ΜΚΟ και η Ύπατη Αρμοστεία έχουν αντι-
καταστήσει το επίσημο κράτος, προσφέρουν 
υπηρεσίες για τον ελεγχόμενο εγκλωβισμό 
στα νησιά μας και λυμαίνονται τεράστια ευρω-
παϊκά κεφάλαια. Όσο έρχονται οι μεταναστευ-
τικές ροές τόσο θα ρέει το χρήμα.

- Μα καλά, η FRONTEX τι κάνει, ποιος εί-
ναι ο ρόλος της; Διακοσμητικός μόνο. Είναι 
κοινή παραδοχή ότι το προσωπικό της κάνει 
διακοπές στα Greek Islands! Πιθανόν να μην 
έχει και καμία αρμοδιότητα. Το κουμάντο στα 
νησιά το ασκούν η Ύπατη Αρμοστεία και οι 
ΜΚΟ.

- Στην κατάσταση αυτή που έχει δημιουρ-
γηθεί, ασφαλώς τεράστια ευθύνη έχει η πρώ-
ην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ενώ υπο-
στήριζαν τα ανοικτά σύνορα, τελικά βρέθηκαν 
οι νησιώτες να υποβάλλονται σε ελέγχους ταυ-
τότητας για να ταξιδέψουν με πλοίο στη ηπει-
ρωτική Ελλάδα!.

Στόκαραν τα νησιά στο ζενίθ, δημιουργώ-
ντας παράλληλα δομές στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα μήπως και κατά καιρούς γίνει η δήθεν 
αποσυμφόρηση.

Εφάρμοσαν επιδοματική πολιτική στους 
αιτούντες άσυλο (σε μία χώρα σε διαρκή οικο-
νομική κρίση με τεράστια ανεργία), προκαλώ-
ντας ουσιαστικά κίνητρα για έλξη των ροών. 
Η λέξη πρόσφυγας έχασε τη σημασία της 
αφού εκφυλίστηκε, έγινε κατάχρηση, αφαι-

ρώντας ίσως το δικαίωμα από κάποιους που 
πραγματικά χρήζουν προστασίας.

Κουρέλιασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στους καταυλισμούς της Σούδας, της ΒΙΑΛ, 
της Μόριας, στη «ζούγκλα» στο Βαθύ κ.λπ.

Τα έβαλαν με τις τοπικές κοινωνίες καθυ-
βρίζοντας τους κατοίκους ως ακραίους.

Μέχρι και υπουργό τοποθέτησαν, γέννη-
μα θρέμμα ΜΚΟ, για να γίνει η άλωση των 
νησιών το ταχύτερο δυνατόν.

Με το αζημίωτο βέβαια! Το μεταναστευ-
τικό ήταν το μόνο εκτός Μνημονίων. Μπόρε-
σαν να αντλήσουν τεράστια κεφάλαια δημι-
ουργώντας κομματικό στρατό αφού οι απα-
νταχού αμειβόμενοι αλληλέγγυοι και μη βρή-
καν θέση εργασίας, σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης.

 Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα ολό-
κληρο σύστημα (Πολυεθνικό, Εθνικό και 
Αντεθνικό) με εντελώς ετερόκλητα χαρακτηρι-
στικά, που τρέφεται από τις καθημερινές αφί-
ξεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι τοπικοί αιρετοί 
των νησιών, στις πρόσφατες εκλογές αποδο-
κιμάστηκαν και ένας σημαντικός λόγος ήταν 

ο τρόπος που χειρίστηκαν το μεταναστευτικό 
ζήτημα.

Η νέα κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί 
μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Με ημίμετρα 
όπως αυτά που πρόσφατα εξαγγέλλονται δεν 
μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα (δεν έγινε κα-
μία αναφορά στη δράση των ΜΚΟ που συμ-
μετέχουν και βοηθούν στην παράνομη και 
επικίνδυνη διακίνηση ανθρώπων, ο όρος φύ-
λαξη μεταλλάχθηκε σε επιτήρηση).

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα 
δεν συνορεύει με το Λουξεμβούργο. Τα ακρι-
τικά νησιά δεν μπορούν, αλλά ούτε και η Ελ-
λάδα, να γίνουν μόνιμος επαίτης βοήθειας για 
το μεταναστευτικό, ούτε να βρίσκονται υπό 
συνεχή ομηρεία έναντι των τουρκικών ορέξε-
ων(****). Πρέπει να χαραχθεί μόνιμη στρατη-
γική, σε ένα φαινόμενο, που έχει τεράστια δυ-
ναμική. Το μέχρι τώρα αποτέλεσμα δείχνει ότι 
η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε χώρα εγκλωβι-
σμένων ανθρώπων.

Όταν οι εισροές ανθρώπων στη χώρα 
μας έναντι των εκροών είναι πολύ μεγαλύτε-
ρες, τότε θα αυξάνεται ο αριθμός των εγκλωβι-
σμένων σαν φυσικό επακόλουθο. Νέοι χώροι 
εγκλωβισμού (νέα χοτ σποτ) θα επιδεινώσουν 
το πρόβλημα.

- Αυτήν τη στιγμή στη Χίο πάνω από 150 
σκηνές έχουν τοποθετηθεί εκτός του χώρου 
της ΒΙΑΛ, οι ΜΚΟ αλωνίζουν στην ευρύτερη 
περιοχή και απειλείται να «αναβαθμισθεί» η 
ΒΙΑΛ σε Μόρια νο2. Τα χωράφια των κατοί-
κων του Χαλκειούς έχουν καταπατηθεί και λε-
ηλατηθεί.

Η κυρία Τασία είχε αναφέρει το περίφημο 
«λιάζονται και εξαφανίζονται».

Λέτε η πολιτική που θα ακολουθήσει η 
Ν.Δ. στο μεταναστευτικό να τη δικαιώσει;

ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Ανακοίνωση της παγχιακής Επιτροπής Αγώνα για το προσφυγικό πρόβλημα
ριση αυτού του δύσκολου θέ-
ματος. Είναι έτσι και σήμερα; 
Δεν είναι κανονικό η μετανά-
στευση, ζήτημα που αφορά τη 
ζωή χιλιάδων ανθρώπων, να 
προσεγγίζεται με πάθος;   
Νομίζω ότι τα μέσα ενημέρω-
σης και τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης μάς υποχρεώνουν 
κάποιες φορές να αντιδρού-
με στιγμιαία και εμπαθώς, ενώ 
κάποια ζητήματα οφείλουν να 
προσεγγίζονται σε βάθος χρό-
νου, πιο ήρεμα, είτε αφορούν 
τη μετανάστευση είτε άλλα θέ-
ματα. Εάν οι μετανάστες βγαί-
νουν στην ανοικτή θάλασσα με 
αυτοσχέδια σκάφη, αυτό δεν 
συμβαίνει εξαιτίας των ανθρώ-
πων που ζουν στο Παρίσι την 
ίδια στιγμή! Είναι μία απόφα-
ση που λαμβάνουν άνθρωποι 
σε κίνδυνο και η ευθύνη είναι 
πρώτα απ’ όλα στους διακινη-
τές, που δεν διστάζουν να πά-
ρουν κάθε ρίσκο. Τώρα, προφα-
νώς, όταν αυτοί οι μετανάστες 
βρεθούν σε κίνδυνο στη μέση 
της Μεσογείου, εγείρεται σο-
βαρό ηθικό ζήτημα. Δεν έχουμε 
το δικαίωμα να τους αφήσου-
με να πνιγούν. Αλλά ούτε πρέ-
πει να τους ενθαρρύνουμε να 
επιχειρήσουν ένα τέτοιο ταξίδι. 
Όμως, όσο διαρρέει η πληρο-
φορία ότι ανθρωπιστικά σκά-
φη κινούνται στη θάλασσα για 
να τους διασώσουν, τόσο αυτοί 
οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να 
λάβουν το ρίσκο.      

Αλλά υπάρχει εδώ μία τερά-
στια υποκρισία. Από αυτά που 
μαθαίνουμε, κάθε μέρα μετα-
νάστες επιστρέφονται από τη 
Γαλλία στην Ιταλία. Η κυβέρ-
νησή σας νουθετεί την εκτελε-
στική εξουσία της Ιταλίας ενώ, 
από την αρχή της μεταναστευ-
τικής κρίσης στη Μεσόγειο, η 
Ιταλία απορρόφησε τη πλειο-
νότητα των μεταναστευτικών 
ροών και ενώ οι γαλλικές αρχές 
συνέχιζαν να αποτρέπουν τους 
μετανάστες αυτούς να διασχί-
σουν τα σύνορα. Σίγουρα, ο κό-
σμος είναι γεμάτος υποκρισία… 
αλλά η συγκεκριμένη είναι ιδι-
αίτερα χοντροκομμένη! 

“ 
 Το μεταναστευτικό ήταν το 

μόνο εκτός Μνημονίων. 

Μπόρεσαν να εκμαιεύσουν 

τεράστια κεφάλαια δημιουρ-

γώντας κομματικό στρατό 

αφού οι απανταχού αμειβόμε-

νοι αλληλέγγυοι και μη βρή-

καν θέση εργασίας, σε περίο-

δο οικονομικής κρίσης.



            Αριθμός φύλλου 154      ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Σεπτεμβρίου 201914

Η 
αυγή του εικοστού πρώτου 
αιώνα φέρνει μαζί της την 
οσμή ενός νέου Μεσαίω-
να. Ο χριστιανισμός και το 
ισλάμ αναμετρώνται σε μι-

κρής κλίμακας σταυροφορίες. Περισσότε-
ρο από ένα δισεκατομμύριο μουσουλμά-
νοι μισούν την Αμερική, επειδή η Αμερι-
κή είναι σύμμαχος του Ισραήλ και επειδή 
η Αμερική κατέστρεψε το Ιράκ, εποφθαλ-
μιώντας το πετρέλαιο της Μέσης Ανατο-
λής. Ακόμα και οι Ευρωπαίοι φθονούν την 
επιτηδευμένη ιδιαιτερότητα, την αίσθη-
ση υπεροχής και τη στρατιωτική ικανότη-
τα της Αμερικής.

Ο καπιταλισμός πυροδοτεί την 
κλιματική αλλαγή

Πέρα όμως από τις θρησκευτικές συγκρού-
σεις, περισσότερο βαρύνουσα για τη ση-
μερινή κατάσταση είναι η εφεύρεση και η 
παγκόσμια εξάπλωση των δυτικών πυρη-
νικών όπλων και των άλλων όπλων μαζικής 
καταστροφής. Επιπλέον, η Δύση καμαρώ-
νει για τον καπιταλισμό, τον πυρήνα ενός, 
σε μεγάλο βαθμό, ανήθικου, ιδιωτικού και 
κρατικού, εμπορικού και επιχειρηματικού 
συστήματος, που υποβαθμίζει καθημερι-
νά τον πλανήτη, την ιερή Γαία ή Γη των Ελ-
λήνων.

Κάτι δεν πάει καλά: Εμείς οι άνθρωποι 
και ιδιαίτερα οι εταιρείες ορυκτών καυσί-
μων, όπως και οι κυβερνήσεις, έχουμε πυ-
ροδοτήσει τη φωτιά της κλιματικής αλλα-
γής. Αυτή η ανθρωπογενής πρωτοβουλία 
ίσως αποδειχτεί η τελευταία πρωτοβουλία 
της ανθρωπότητας.

Ξεπερνάει κατά πολύ το έγκλημα του 
Προμηθέα: την κλοπή της φωτιάς από 
τους θεούς προς όφελος των ανθρώπων. 
Αυτήν τη φορά, ασήμαντοι άνθρωποι, 
φουσκωμένοι από άγνοια και μέσα στην 
Ύβριν, πράττουν ως παράφρονες. Εξόρυ-
ξαν τα ορυκτά καύσιμα χιλιετιών χρησιμο-
ποιώντας τα για την αποκόμιση κέρδους. 
Δεν σκέφτηκαν πόσο κακό κάνει η καύση 
αυτού του πρωτογενούς υλικού. Εξακο-
λουθούν να αρνούνται να παραδεχτούν 
ότι η καύση του πετρελαίου, του φυσι-

κού αερίου και του άνθρακα προκαλεί την 
υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλι-
ματική αλλαγή. Δεν πέρασε από το μυα-
λό τους ότι η κλιματική αλλαγή αλληλοεπι-
δρά με τον θεό Ήλιο, τη Γη, τον Κόσμο και 
τα πράγματα των θεών.

Τα στελέχη των εταιρειών των ορυ-
κτών καυσίμων και οι πολιτικοί που ελέγ-
χουν αρνούνται την κλιματική αλλαγή και 
την επακόλουθη ανατροπή της φυσικής 
και της ανθρώπινης τάξης.

Οι Έλληνες στο περιθώριο
Αυτή η καταστροφική κλιματική αλλαγή 
δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να συσχετι-
στεί με τους Έλληνες. Με έναν θεμελιώδη 
τρόπο, το έγκλημα της κλιματικής αλλαγής 
πιστοποιεί πόσο μακριά βρισκόμαστε από 
αυτούς. 

Σύμφωνα με τον Άντριου Στιούαρτ, με-
λετητή της ιστορίας της ελληνικής τέχνης, 
«Ο μοντερνισμός έχει εξοβελίσει τους Έλ-
ληνες». Οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, 
γνωρίζουν πολλά περισσότερα για τον Έλ-
βις ή τη Μαντόνα, παρά για την Αφροδίτη, 
τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Αχιλλέα. Πε-
ριστασιακά η ελληνική τέχνη γνωρίζει με-
γάλη δημοσιότητα σε εμπορικά πετυχημέ-
νες εκθέσεις, αλλά, όπως τονίζει ο Στιού-
αρτ, η ελληνική τέχνη δεν αποτελεί παρά 
αντικείμενο περιέργειας για τους τουρί-
στες, εμπόρευμα για την αποκομιδή κέρ-
δους, αντικείμενο συσσώρευσης για τους 
συλλέκτες και επίδειξης για τα μουσεία, 
αντικείμενο λεηλασίας για τους μεταμο-
ντέρνους και μελέτης για τους ακαδημαϊ-
κούς. 

Η απόστασή μας από την ομορφιά και 
τον σκοπό της ελληνικής τέχνης καταδει-
κνύει το σχίσμα ανάμεσα στους πολιτι-
σμούς μας. Ο ελληνικός τρόπος του βίου 
και του στοχασμού για την κοινωνία και 
τον κόσμο δεν έχει καμία σχέση με τις σύγ-
χρονες παθογένειες: σταυροφορίες, πυ-
ρηνικές βόμβες, καταστροφή της φύσης 
και κλιματική αλλαγή, υπονόμευση της 
δημοκρατίας.

Οι Έλληνες δεν ήταν τέλειοι. Πολεμού-
σαν αδιάκοπα μεταξύ τους. Είχαν δούλους 

και δεν έδιναν στις γυναίκες τα ίδια δι-
καιώματα που έδιναν στους άντρες. Δεν 
ανταποκρίνονταν πάντα στα ιδανικά τους 
και με αυτή τους την αποτυχία καθρεφτί-
ζουν την τραγικότητα της ανθρώπινης κα-
τάστασης. 

Οι ποιητές τους, ο Πίνδαρος, ο Αισχύ-
λος και ο Σοφοκλής, στηλίτευσαν τη φα-
ντασματική ανθρώπινη πραγματικότητα, η 
οποία, από τα ύψη του ηρωισμού και του 
μεγαλείου, μπορεί, μέσα σε λίγες στιγμές, 
να κατρακυλήσει στην καταστροφή και τον 
αφανισμό, με όλο το ανθρώπινο οικοδό-
μημα να φαντάζει σαν ένα θολό γυαλί το 
οποίο, σε δύσκολες ώρες, μπορεί κανείς 
να αφανίσει με ένα σφουγγάρι.

Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες αναγνώρι-
σαν την εξαιρετικά εύθραυστη φύση των 
ανθρώπων. Προσπάθησαν να παραμεί-
νουν στη δική τους τροχιά διατηρώντας τις 
αρχαίες παραδόσεις τους και την ευσέβεια 
προς τους θεούς τους, εγκωμιάζοντας την 
κοινή τους κουλτούρα. Οι Ολυμπιακοί και 
οι Πανελλήνιοι αγώνες τούς έφερναν κο-
ντά.

Μία δημοκρατία θεών και 
ανθρώπων

Οι Έλληνες κατανοούσαν το άδικο της δου-
λείας. Ο Αλικιδάμας, δάσκαλος της ρητορι-
κής γεννημένος το τελευταίο τέταρτο του 
5ου π.Χ. αιώνα, έλεγε πως οι θεοί έδωσαν 

την ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους, 
ενώ η φύση δεν έκανε κανέναν δούλο.

Οι Έλληνες τραγικοί ποιητές έδωσαν 
έξυπνους και ηρωικούς ρόλους σε γυναί-
κες. Η Αντιγόνη υπερασπίστηκε τις ευγενέ-
στερες αρετές του ελληνικού πολιτισμού, 
την αγάπη της αδελφής για τον αδελφό 
της και την ανωτερότητα του θείου ένα-
ντι των αυθαίρετων ανθρώπινων συμβά-
σεων. Από αυτή την κατανόηση των Ελλή-
νων –ότι δηλ. Έλληνες και μη, άνδρες και 
γυναίκες, μοιράζονταν μία κοινή ανθρω-
πότητα– πείθονται στη Δύση κατά τον 18ο 
αιώνα να τερματίσουν τη δουλεία και, πε-
ρίπου έναν αιώνα αργότερα, να μειώσουν 
την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών.

Ο δρόμος για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα ξεκινά επίσης από τους Έλληνες. Εκεί-
νοι, παρά τις πολλές αδυναμίες τους, είναι 
οι πρώτοι που ζουν τον «εξεταστικό βίο» 
του Σωκράτη, του μεγάλου τους ηθικού 
φιλοσόφου. Εκτίμησαν, ακόμα, τον πολι-
τισμό ξένων, όπως των Αιγυπτίων και των 
Αιθιόπων. 

Ο Ηρόδοτος έγραψε μερικές από τις 
πιο συναρπαστικές σελίδες της αιγυπτια-
κής και της περσικής ιστορίας. Όταν αυτός 
και οι Έλληνες μιλούσαν για βαρβάρους 
αναφέρονταν σε εκείνους που ζούσαν τη 
ζωή δούλων.

Οι Έλληνες υπήρξαν και εξακολουθούν 
να είναι αντικείμενο διαμάχης. Είναι της 
μόδας στα αμερικανικά πανεπιστήμια η 
απόρριψη και το μίσος για τους Έλληνες 
για διάφορους πολιτικούς λόγους, αλλά 
και επαγγελματικές σκοπιμότητες. Αυτή η 
δυσφήμιση είναι τόσο παλιά όσο και οι Έλ-
ληνες.

Μία πιο ισορροπημένη άποψη για 
τους Έλληνες εκφράζει ο Βρετανός μελε-
τητής Γκίλμπερτ Μάρρεη το 1921: 

«Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες 
οφείλουν πολύ λίγα σε ξένες επιρροές. 
Ακόμη και στην παρακμή τους υπήρξαν 
μια φυλή συνηθισμένη ‘‘να παίρνει λίγα 
και να δίνει πολλά’’. ‘Έχτισαν τον πολιτι-
σμό τους για αυτούς τους ίδιους. Πρέπει 
να ακούσουμε με τη δέουσα προσοχή τις 

     ΔΙΕΘΝΗ

Ο ελληνικός 
δρόμος

 προς έναν 
πράσινο πλανήτη

του Ευάγγελου Βαλλιανάτου
πηγή: Counterpunch 28/08/2019

Μετάφραση: Σπύρος Σπυρόπουλος

Έχουμε αναμφισβήτητα πολύ 

δρόμο να διανύσουμε μέχρι 

να νιώσουμε άνετα με την 

ελληνική κληρονομιά. τη 

χρειαζόμαστε όμως για να 

ανανεώσει ξανά τον δυτικό 

μας πολιτισμό, ενισχύοντάς 

τον με την αλήθεια και το 

ήθος της, επιφέροντας ίσως 

μια νέα Αναγέννηση.

“ 
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Η 

εξωτερική πολιτι-
κή του Τραμπ χα-
ρακτηρίζεται από 
το πολεμοχαρές 
του ύφος, από την 

τρομοκράτηση των αντιπάλων, 
τον τσαμπουκά και την ανευ-
θυνότητα. Από τα κύρια χαρα-
κτηριστικά αυτής της πολιτικής 
είναι η πλήρης περιφρόνηση 
και συστηματική υποβάθμιση 
του ρόλου των διεθνών οργανι-
σμών. Μια πολιτική που ο ορα-
τός και μεσοπρόθεσμος στό-
χος της είναι η υπονόμευση ή, 
καλύτερα, η πλήρης κατάργη-
ση της διεθνούς έννομης τάξης. 
Μιας διεθνούς τάξης που, ειρή-
σθω εν παρόδω, ήταν οι Ηνω-
μένες Πολιτείες αυτές που είχαν 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωσή της.  

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει 
αλλάξει πλέον το πώς διενερ-
γείται η διπλωματία. Η βασι-
κή αρχή της νέας πολιτικής τα-
κτικής του είναι αυτή των οικο-
νομικών κυρώσεων και του δι-
πλωματικού εξαναγκασμού. 
Με μια μικρή διαφορά: Ότι σε 
αρκετές περιπτώσεις η κυβέρ-
νηση Τραμπ χρησιμοποιεί τον 
εξαναγκασμό χωρίς να υπάρχει 
κάποιος στόχος και, βέβαια, δεν 
υπάρχει καμία αίσθηση της έν-
νοιας της διπλωματίας. 

Στην περιβόητη περίπτωση 
της Γροιλανδίας, ο Τραμπ κινή-
θηκε με βάση τον φόβο ότι η Κί-
να θα επιβάλει εμπάργκο στα 
ευγενή μέταλλα που χρησιμο-
ποιούνται στην κατασκευή τε-
χνολογικά προηγμένων προϊό-
ντων. Αποφάσισε ότι η καλύτε-
ρη λύση για το America first θα 
ήταν η εξαγορά της Γροιλανδί-
ας, η οποία ως γνωστόν όχι μό-
νον έχει πλούσια κοιτάσματα τέ-
τοιων μετάλλων, αλλά έχει και 
Κινέζους, οι οποίοι έχουν επεν-
δύσει στην εξόρυξή τους. Συνε-
πώς, η κίνησή του με τη Γροι-
λανδία δεν ήταν τόσο «αθώα». 
Είχε πολλαπλούς αποδέκτες. 
Κουνούσε το δάκτυλο στη σύμ-
μαχο Δανία και, κατά συνέπεια, 
στη Γροιλανδία, έτσι ώστε να ξε-
κινήσουν αυτοί τις διαδικασί-
ες… απεξάρτησης από τους Κι-
νέζους. Το γεγονός της ακύρω-
σης της συνάντησης με τη Δα-
νία, και δεν είναι πρώτη φορά 

που ακολουθείται τέτοια πρα-
κτική φέρνοντας σε δύσκο-
λη θέση το διπλωματικό σώμα, 
εντάσσεται βέβαια στο πλαίσιο 
της αγαρμποσύνης που χαρα-
κτηρίζει την νέα εξωτερική πο-
λιτική των ΗΠΑ. Στο κάτω-κά-
τω, αφού δεν ήταν να βγάλει τί-
ποτα, τι να την κάνει τη συνά-
ντηση, σκέφτηκε  ο Τραμπ, οπό-
τε και την ακύρωσε.

Τη νέα πολιτική των ΗΠΑ, 
εκτόξευση απειλών, επιβο-
λή ποινών, χωρίς την προσφο-
ρά κανενός κινήτρου ή ανταπο-
δοτικού μέτρου, τη ζήσαμε και 
στην Ελλάδα στην περίπτωση 
του ιρανικού τάνκερ. Όπου,  κα-
τά παράβαση του διεθνούς δι-
καίου, αλλά και της πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητή-
θηκε να μην παρασχεθεί καμία 
βοήθεια. Οι Ιρανοί αντίθετα εί-
χαν τη διακριτικότητα να μη φέ-
ρουν σε δύσκολη θέση την νεο-
εκλεγείσα κυβέρνηση.

Η νέα πολιτική των ΗΠΑ, 
που ενίοτε εξαντλείται σε εξω-
φρενικές και παράλογες απαι-
τήσεις, που καμία κυβέρνηση 
δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί 
έχει δύο επιπτώσεις. Η πρώτη 
έχει να κάνει με την αύξηση της 
ανισορροπίας σε παγκόσμιο, 
αλλά και σε περιφερειακό επί-
πεδο. Αυτό γιατί βέβαια η πο-
λιτική των ΗΠΑ, που εξαντλεί-
ται στην επιβολή της μέγιστη 
πίεσης προς τις κυβερνήσεις, 
αποτυγχάνει, αφού δεν υπάρχει 
στο πίσω μέρος του μυαλού του 
Τραμπ η σκέψη, η ιδέα, η περί-
πτωση για αμοιβαία επωφελείς 
συμφωνίες. Η δεύτερη συνέ-
πεια είναι η όλο και μεγαλύτερη 
«εξάρτηση» της αμερικάνικης 
πολιτικής από χώρες με παρό-
μοια συμπεριφορά και με περι-

φερειακή ισχύ. 
Αναφορικά με την πρώτη 

συνέπεια, η Μέση Ανατολή συ-
νιστά χαρακτηριστική περίπτω-
ση αύξησης της ανισορροπίας. 
Επειδή το Ιράν συμμορφωνό-
ταν με τους όρους της συνθήκης 
που είχε υπογράψει, ο Τραμπ 
αποσύρθηκε από αυτήν, για να 
μπορεί να επιτίθεται στο Ιράν 
χωρίς να έχει δεμένα τα χέρια 
του από όρους συνθηκών. Το 
μήνυμα βέβαια που εστάλη στη 
διεθνή κοινότητα είναι ότι εί-
ναι αδύνατο να εμπιστευθείς τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, όσες 
κυρώσεις και εάν επιβάλλουν 
οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, 
το τελευταίο δεν μπορεί βέβαια 
να τις εμπιστευθεί, δεν είναι δυ-
νατό να πιστεύει ότι, ακόμα και 
εάν υποκύψει σε αυτές, οι ΗΠΑ 
θα σταθούν πιστές σε όσα έχουν 
υποσχεθεί. Το μήνυμα αυτό το 
έχουν λάβει και πολλοί σύμμα-
χοι των ΗΠΑ στην περιοχή, γι’ 
αυτό πλέον η κάθε χώρα δια-
μορφώνει αυτόνομη πολιτική. 
Ως γνωστόν, όταν οι ΗΠΑ έψα-
ξαν για εταίρους στη διαμόρ-
φωση μιας ομάδας επιτήρησης 
των Στενών του Ορμούζ, βρή-
καν μόνον τους Βρετανούς… 
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
έχουν πλέον τόση εμπιστοσύ-
νη στις ΗΠΑ που, ως απάντηση 
στην κρίση που δημιουργήθη-
κε στην περιοχή, άρχισαν συνο-
μιλίες με το Ιράν. 

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε 
ότι και οι Κούρδοι της Συρίας 
έχουν ζήσει στο πετσί τους την 
αξιοπιστία των ΗΠΑ. Είναι γνω-
στός ο θαυμασμός του Τραμπ 
για τον «μεγάλο ηγέτη» Ερντο-
γάν. Γι’ αυτό άλλωστε είναι συ-
νεχείς οι παραχωρήσεις του 
προς τον τελευταίο αναφορι-

κά με την επέκταση της Τουρ-
κίας στη Συρία εις βάρος των 
Κούρδων, με τελευταίο συμβάν 
τη ζώνη ασφαλείας σε περιοχές 
που πριν κατείχαν οι Κούρδοι. 
Πιθανολογούμε ότι τα ίδια αι-
σθήματα με τους Κούρδους θα 
τρέφει και η αμερικανόπνευστη 
κυβέρνηση του Αφγανιστάν, η 
οποία παρακολουθεί απομο-
νωμένη τους Αμερικανούς να 
διαπραγματεύονται με τους Τα-
λιμπάν. 

Τις συνέπειες της αμερικά-
νικης πολιτικής βιώνει και το 
Ισραήλ. Το οποίο, ενώ περίμενε 
ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν τη δου-
λειά γι’ αυτό, σήμερα βρίσκεται 
στη θέση να βομβαρδίζει τη …
μισή Μέση Ανατολή (Γάζα, Λί-
βανο, Συρία, Ιράκ, πληροφο-
ρίες υπάρχουν και για εμπλο-
κή στην Υεμένη) για να αποτρέ-
ψει την αύξηση της στρατηγικής 
ισχύος των Ιρανών. 

Παρόμοια είναι η κατάστα-
ση και στην Ασία. Είναι γνωστή 
η αφωνία των ΗΠΑ αναφορικά 
με τα τεκταινόμενα στο Χονγκ-
Κονγκ. Αλλά ακόμα πιο σημα-
ντική είναι η απουσία τους στην 
ολοένα και αυξανόμενη ένταση 
μεταξύ της Νότιας Κορέας και 
της Ιαπωνίας.

Συνεπώς, σταδιακά, δια-
μορφώνεται μια νέα κατάστα-
ση, όπου το κύριο συμπέρα-
σμα είναι η σταδιακή απόσυρ-
ση των ΗΠΑ. Εάν για κάτι μπο-
ρεί να περηφανεύεται ο Τραμπ 
έως σήμερα, είναι ότι δεν έχει 
εμπλακεί σε πολεμικές συρρά-
ξεις. Ωστόσο, αυξάνεται εντυ-
πωσιακά ο ρόλος των περιφε-
ρειακών πόλων ισχύος, γι’ αυ-
τό και παρατηρείται μια άνοδος 
των εξοπλισμών σε όλο τον κό-
σμο. Συνεπώς, και για την περί-
πτωση της χώρας μας μπαίνει 
επιτακτικά το ζήτημα της ιδι-
αίτερης μέριμνας για την αύ-
ξηση της ισχύος της σε όλα τα 
επίπεδα. Γιατί η Τουρκία είναι 
πλέον σαφές ότι ως κύριο στό-
χο έχει, μέσω της διπλωματί-
ας της ισχύος, να ανατρέψει τις 
διεθνείς συνθήκες και να δια-
μορφώσει μέσω της ισχύος ένα 
νέο στάτους κβο. Και σε αυτό ο 
Τραμπ δεν θα έχει κανέναν εν-
δοιασμό. 

                                                                             ΔΙΕΘΝΗΔΙΕΘΝΗ

του Κωνσταντίνου Δ. Γεώρμα

Η  εξωτερική πολιτική του Τραμπ: 
τα όρια της διπλωματίας  του εξαναγκασμού

κριτικές που τονίζουν όλα τα υπολείμ-
ματα της βαναυσότητας και της δεισι-
δαιμονίας που εντοπίζουν στην Ελλά-
δα: τον δουλοκτήτη, τον φετιχιστή πι-
στό, τον μάγο θεραπευτή, τον καταπι-
εστή των γυναικών, τον αιμοβόρο μι-
σάνθρωπο για καθέναν έξω από τη δι-
κή του πόλη ή ομάδα. Δεν είναι όμως 
αυτοί που συνιστούν την Ελλάδα όλοι 
αυτοί βρίσκονται παντού, σε όλες τις 
ιστορικές εποχές. Δεν υπάρχει κάτι 
σταθερό και ακίνητο που να χαρακτη-
ρίζει την Ελλάδα αυτό που κάνει ξεχω-
ριστή την Ελλάδα είναι το κίνημα που 
κατευθύνεται από όλους αυτούς προς 
τον ‘’σοφιστή’’ του 5ου αιώνα που κα-
ταδικάζει και αρνείται τη δουλεία, που 
εξαλείφει όλες τις βάναυσες δεισιδαι-
μονίες και διακηρύσσει μια θρησκεία 
βασισμένη στη φιλοσοφία και τον αν-
θρωπισμό, που διεκδικεί για τις γυναί-
κες τα ίδια πνευματικά δικαιώματα με 
τους άντρες, που βλέπει όλα τα ανθρώ-
πινα πλάσματα σαν αδέλφια και τον κό-
σμο σαν μία μεγάλη Πόλη θεών και αν-
θρώπων. Αυτό το κίνημα δεν αναπτύσ-
σεται πουθενά αλλού παρά μόνο εκεί 
που βρίσκονται τα αγάλματα του Φει-
δία, οι πλατωνικοί διάλογοι και τα ποι-
ήματα του Αισχύλου και του Ευριπίδη».

Έχουμε αναμφισβήτητα πολύ δρό-
μο να διανύσουμε μέχρι να νιώσουμε 
άνετα με την ελληνική κληρονομιά. Τη 
χρειαζόμαστε όμως για να ανανεώσει 
ξανά τον δυτικό μας πολιτισμό, ενισχύ-
οντάς τον με την αλήθεια και το ήθος 
της, επιφέροντας ίσως μια νέα Αναγέν-
νηση.

Μία νέα Αναγέννηση
Ο διακεκριμένος κλασικιστής Γκίλ-
μπερτ Χάιετ, μετά από έναν άγριο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα, 
γράφει στα τέλη της δεκαετίας του 
1940:

«Αυτό που έκανε η Αναγέννηση του 
15ου και 16ου αιώνα ήταν να σκάψει 
τη λάσπη του χριστιανισμού, να βρει 
τις χαμένες ομορφιές της ελληνικής και 
ρωμαϊκής κουλτούρας και να τις μιμη-
θεί».

Πρέπει να κάνουμε το ίδιο: να σκά-
ψουμε τη λάσπη της κακής επιστήμης 
και της καταστροφικής οικονομικής 
ανάπτυξης που βασίζεται στην καύση 
ορυκτών καυσίμων, την αποψίλωση 
των δασών, τη βιομηχανική γεωργία, 
τη γενετική μηχανική των καλλιεργειών 
και την υπεραλίευση. Αυτές οι δραστη-
ριότητες απειλούν τη Γη με καταστρο-
φικές αναταράξεις. Οι παρενέργειες 
αυτής της γιγαντιαίας κρίσης εκδηλώ-
νονται με ανησυχητικές θρησκευτικές 
εντάσεις, βίαιες τεχνολογίες και ύπου-
λες αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου 
τα ελληνικά κείμενα και να μιμηθούμε 
τον αγώνα των Ελλήνων για έναν οικο-
λογικό τρόπο ζωής και έναν έντιμο και 
ελεύθερο δημοκρατικό βίο. 
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     ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο 

ι μεγάλες γενοκτονίες 
της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας στις αρχές 
του 20ού αιώνος ακό-

μη στοιχειώνουν την παγκόσμιο 
ιστορία, ειδικά δε τις μνήμες και 
την ταυτότητα των λαών-θυμάτων 
τους. Όλη η υφήλιος γνωρίζει για 
τη σφαγή και τον εκτοπισμό των 
Αρμενίων μεσούντος του Α’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, ενώ τον τε-
λευταίο καιρό αυξάνεται η δημο-
σιότητα για τα δεινά των Ελλήνων, 
οι οποίοι εξολοθρεύτηκαν, εκτο-
πίστηκαν και ξεριζώθηκαν από 
τις πατρογονικές τους εστίες την 
ίδια περίοδο μέχρι την ανταλλαγή 
πληθυσμών του 1923. Πολύ λι-
γότεροι όμως γνωρίζουν την τρί-
τη εθνότητα η οποία στοχοποιή-
θηκε από τους Νεοτούρκους ως 
ξένο και επικίνδυνο σώμα προς 
εξάλειψη. Μιλάμε για τους Ασσυ-
ρίους.

Οι Ασσύριοι είναι έθνος με 
αρχαίες ρίζες, το οποίο κατοικού-
σε στην ευρύτερη Μέση Ανατο-
λή, ειδικά στη Συρία, τη Μεσοπο-
ταμία και την Περσία. Όπως τους 
γνωρίζουμε σήμερα, σχηματίστη-
καν από τη διατήρηση της αρα-
μαϊκής γλώσσης και της χριστια-
νικής θρησκείας υπό μουσουλ-
μανικό έλεγχο. Η ασσυριακή εκ-
κλησία διατήρησε το δόγμα του 
Νεστορίου, αποκομμένη από την 
ελληνική Ορθοδοξία. Κατά τον 
πρώιμο Μεσαίωνα ο νεστοριανι-
σμός γνώρισε εντυπωσιακή εξά-
πλωση στην Ασία, φθάνοντας ως 
την Κίνα και τις Ανατολικές Ινδίες. 
Η πρόοδος αυτή όμως ανασχέ-
θηκε από τις επιδρομές των Μογ-
γόλων, καθιστώντας τους Ασσυ-
ρίους  μία μικρή, απομονωμένη 
μειονότητα, χωρίς πολιτική ισχύ. 
Αργότερα ένα κομμάτι των Ασ-
συρίων χριστιανών προσχώρησε 
στον ανατολικό καθολικισμό (Ου-
νία), οπότε ονομάστηκαν Χαλ-
δαίοι. Ομάδα συγγενής γλωσσι-
κά και πολιτισμικά με τους Ασ-
συρίους ήταν οι Σύροι ορθόδο-
ξοι (αντιχαλκηδόνιοι-ιακωβίτες), 
οι οποίοι ήταν διακριτοί εκκλησι-
αστικά, αλλά κατοικούσαν σε πα-
ραπλήσιες περιοχές.

Στα τέλη του 19ου, αρχές του 
20ού αιώνος, ο ασσυριακός-συ-
ριακός πληθυσμός της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας αριθμού-
σε μεταξύ 600 χιλιάδων και ενός 

εκατομμυρίου. Ήταν συγκεντρω-
μένοι στην περιοχή του Ντιγιάρ-
μπακιρ και της Μεσοποταμίας, 
του Χάκαρι και των λιμνών Βαν 
και Ουρμία (στην περσική πλευ-
ρά των συνόρων). Η άνοδος του 
τουρκικού εθνικισμού και η ανα-
σφάλεια από την ευημερία των 
χριστιανικών μειονοτήτων δεν 
τους άφησε ανεπηρέαστους – χι-
λιάδες Ασσύριοι σφαγιάστηκαν 
από Κούρδους ατάκτους στις δι-
αβόητες σφαγές του σουλτάνου 
Αμπντούλ Χαμίτ το 1895-96. Γε-
νικά οι Ασσύριοι, όντας απομα-
κρυσμένος, αγροτικός πληθυ-
σμός, χωρίς δικό τους κράτος και 
χωρίς σημαίνοντα ρόλο στην οι-
κονομία, θεωρήθηκαν λιγότερο 
επικίνδυνοι από τους Έλληνες και 
τους Αρμενίους, οπότε η δίωξή 
τους ήταν λιγότερο συστηματική 
και περισσότερο υπόθεση τοπι-
κών αρχών παρά κεντρικού σχε-
διασμού από την Κωνσταντινού-
πολη.

Το ξέσπασμα του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου βρήκε την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία αντιμέτω-
πη με τη Ρωσία, η οποία σημεί-
ωσε επιτυχίες στον Καύκασο και 
τη βόρειο Μικρά Ασία. Φοβού-
μενοι πως ο τοπικός χριστιανι-
κός πληθυσμός θα λειτουργού-
σε ως «Πέμπτη φάλαγγα», οι Νε-
ότουρκοι αποφάσισαν τον εκτο-
πισμό των Αρμενίων και Ασσυ-
ρίων της Ανατολής. Ξεκίνησε και 
εκεί η τραγωδία, πικρά γνωστή σε 
μας από τις εμπειρίες των Ελλή-
νων. Πληθυσμοί ολοκλήρων πε-
ριοχών εξαναγκάστηκαν σε εξο-
ντωτικές πορείες στην έρημο, οι 
άνδρες εκτελούνταν ομαδικά, γυ-
ναίκες βιάζονταν, περιουσίες λεη-
λατούνταν, πτώματα σκυλεύονταν 
και ακρωτηριάζονταν. Ένα μεγά-
λο τμήμα του ασσυριακού πλη-
θυσμού προσπάθησε να βρει κα-
ταφύγιο στην Περσία, πάνω από 

65.000 όμως βρήκαν τον θάνα-
το στη διαδρομή ή με την άφιξή 
τους, από την πείνα, τη δίψα και 
τις ασθένειες. Ιδιαίτερη προσο-
χή δόθηκε στη σύλληψη και εκτέ-
λεση της θρησκευτικής ηγεσίας 
και των ανωτέρων οικονομικών 
στρωμάτων, φυσικών ηγετών της 
κοινότητος.

Δεν επρόκειτο να δεχθούν 
τη μοίρα τους αμαχητί. Για καιρό 
ένα άγριο αντάρτικο κράτησε τα 
τελευταία ασσυριακά χωριά στα 
βουνά του Χάκαρι, μέχρις ότου 
οι Οθωμανοί να καταφέρουν να 
το διαλύσουν και να εξοντώσουν 
τους κατοίκους. Ασσύριοι εθελο-
ντές πολέμησαν στο πλευρό των 
Ρώσων, έμειναν όμως ανυπερά-
σπιστοι μετά τη ρωσική υποχώ-
ρηση. Όταν ο Α’ Παγκόσμιος Πό-
λεμος τελείωσε, εκατοντάδες χι-
λιάδες Ασσύριοι είχαν βρει τον 
θάνατο και ακόμη περισσότεροι 
είχαν γίνει πρόσφυγες. Ο αριθμός 
των νεκρών διαφέρει από πηγή 
σε πηγή, γενικότερα όμως υπο-
λογίζεται περί τις 300-400.000. Η 
γη που κατοικούσαν αποικήθη-
κε από κουρδικές φυλές, οι οποί-
ες είχαν πρωταρχικό ρόλο στην 
εκτέλεση της γενοκτονίας.

Τα βάσανα των Ασσυρίων δεν 
έληξαν με την πτώση των Οθω-
μανών. Το 1933, 3.000 σφαγιά-
στηκαν από ιρακινές πολιτοφυλα-
κές. Τις ακόλουθες δεκαετίες ένα 
πολύ μεγάλο μέρος τους, όπως 
συνέβη σε όλους τους χριστια-
νούς της Ανατολής, μετανάστευ-
σε στην Ευρώπη και την Αμερι-
κή. Το 2003, όταν οι ΗΠΑ εισέ-
βαλαν στο Ιράκ, οι Ασσύριοι εκεί 
αριθμούσαν 1,5 εκατομμύριο ή 
8% του όλου πληθυσμού. Ύστερα 
από τον εμφύλιο πόλεμο και την 
άνοδο του Ισλαμικού Κράτους, η 
φυγή εντάθηκε: δεν έχουν απο-
μείνει ούτε 150.000. 

* Διεθνολόγος

του Μάριου Νοβακόπουλου*

Η Γενοκτονία των Ασσυρίων
Ένα άγνωστο έγκλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Σ 
τις 24 Αυγούστου συ-
μπληρώθηκαν 240 χρό-
νια από την δολοφονία 
του μεγάλου δασκάλου 

του Γένους Αγίου Κοσμά του Αιτω-
λού. Είναι ο κληρικός που προσέ-
φερε στον Ελληνισμό τις περισσό-
τερες υπηρεσίες από κάθε άλλον, 
κληρικό ή λαϊκό. Ακαταπόνητος, 
διέσχισε, πολλές φορές πεζός, δι-
άφορες περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.

Σε είκοσι χρόνια ιεραποστολής, 
ο Άγιος Κοσμάς ίδρυσε 200 σχο-
λεία, δίδαξε τα ελληνικά γράμμα-
τα, νουθέτησε, εξημέρωσε τα προ-
σωπικά και κοινωνικά ήθη, ενίσχυ-
σε την ιδιοπροσωπία των Ελλή-
νων, δυνάμωσε το φρόνημά τους, 
τους κράτησε εδραίους στην Ορ-
θόδοξη Πίστη και στην αγάπη τους 
προς την Πατρίδα. Ο Αγιος Κοσμάς 
ήταν ένας μοναδικός συνδυασμός 
σοφού διδάχου, εκκλησιαστικού 
ταγού και ατρόμητου ιεραποστό-
λου, που θυσιάστηκε για τον Χρι-
στό και την Ελλάδα. Σε αντίθεση με 
άλλους διδάχους δεν δίδαξε από 
την ασφάλεια των δυτικοευρωπαϊ-
κών κρατών. Εργαζόταν πάντα υπό 
την δαμόκλεια σπάθη του βαρβά-
ρου κατακτητή και δίπλα στον ρα-
γιά. Το δάκρυ δεν σκουπίζεται από 
μακριά, ούτε η παρηγοριά έρχεται 
με επιστολές…

Αυτήν την μεγάλη εκκλησια-
στική και εθνική προσωπικότητα 
παραβλέπουν ή υποτιμάνε οπα-
δοί του γαλλικού διαφωτισμού. 
Ο Κ.Θ. Δημαράς στο 14.000 περί-
που σειρών βιβλίο του Νεοελλη-
νικός Διαφωτισμός αφιερώνει πέ-
ντε σειρές στον Πατροκοσμά! Ο 
Πασχάλης Κιτρομηλίδης, στο ιδίου 
θέματος βιβλίο του και στις 17.000 
περίπου αράδες του αφιερώνει εί-
κοσι πέντε και όχι για καλό. Από 
όλα όσα μοναδικά επιτέλεσε για 
τον Ελληνισμό, ο Πασχ. Κιτρομηλί-
δης βρήκε να γράψει: «Μια ιδιότυ-
πη εκδήλωση της ρωσικής προπα-
γάνδας υπήρξε η δράση του χαρι-
σματικού ιεροκήρυκα και ευαγγε-
λιστή (sic) Κοσμά του Αιτωλού…». 

Ο Πασχ. Κιτρομηλίδης στηρίζει την 
ανέρειστη μομφή του στο ότι ο Πα-
τροκοσμάς, για να ξεκινήσει την ιε-
ραποστολή του, πήρε (Σημ. Όπως 
επιβάλλει η κανονική τάξη της Εκ-
κλησίας), την ευλογία του Πατρι-
άρχου Σεραφείμ Β΄, το 1759.

Ο Πατριάρχης θεωρήθηκε ρω-
σόφιλος, επειδή, αν και εξόρι-
στος, επιχείρησε να αξιοποιήσει 
τον ρωσοτουρκικό πόλεμο (1768 – 
1774) προς απελευθέρωση της Ελ-
λάδος… Σημειώνεται ότι ο Σερα-
φείμ παρέμεινε Πατριάρχης τέσ-
σερα μόνο χρόνια (1757 – 1761). 
Το 1761 ο Σουλτάνος Μουσταφά Γ΄ 
τον εκθρόνισε και τον εξόρισε στο 
Άγιον Όρος…

Γενικά είναι απαράδεκτη η 
στάση των αρθρογραφούντων 
οπαδών του γαλλικού διαφωτι-
σμού έναντι της ιστορικής αλή-
θειας για το 1821. Είναι εξοργιστι-
κή η, εκ λόγων ιδεολογικών, αυξο-
μείωση της βαρύτητας που απο-
δίδουν στις προσωπικότητες που 
δημιούργησαν την Ελληνική Επα-
νάσταση και οι ανισοβαρείς κρί-
σεις τους, ως προς το πού οφεί-
λεται η εξέγερση του Έθνους. Ήδη 
έχουν αρχίσει να ρίχνουν τα πάρ-
θια βέλη τους κατά της ιστορικής 
αλήθειας και να επιχειρούν να επι-
βάλουν μια fake history.

Ως λόμπι κοινωνικό, «επι-
στημονικό» και επικοινωνιακό η 
εμπαθής ιντελιγκέντσια είναι κλει-
στό και ολιγάριθμο, αλλά ισχυρό-
τατο έναντι της μεγάλης πλειοψη-
φίας των Ελλήνων, που ενστικτω-
δώς αντιλαμβάνεται την ιστορική 
αλήθεια. Όσοι δεν συμφωνούν με 
το λόμπι δεν βρίσκουν εύκολα μέ-
σο να εκφραστούν. Υπάρχει ένα-
ντί τους άτυπη αλλά αυστηρή λο-
γοκρισία.

Όλα αυτά τα δεδομένα εί-
ναι που προκαλούν ερωτηματι-
κά ως προς την προσέγγιση που 
θα υπάρξει στο θεμελιακό για την 
ελεύθερη υπόστασή μας γεγονός 
της Ιστορίας μας.

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος

Η αντιμετώπιση του 1821

https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/1821
https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7
https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7
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Ε 
πτά τριάντα ένα. Ένας αμεί-
λικτος τριψήφιος αριθμός 
χαραγμένος σε μαρμάρινη 
πλάκα στο κέντρο των Αθη-

νών. Τον πλαισιώνουν λέξεις βαρυ-
φορτωμένες με Ιστορία, μπαρούτι, 
και αίμα: ΠΙΝΔΟΣ, ΚΟΡΥΤΣΑ, ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑ, ΧΕΙΜΑΡΡΑ, ΑΡΓΥΡΟ-
ΚΑΣΤΡΟΝ, ΚΑΛΠΑΚΙ… Την εικόνα 
συμπληρώνει ένα μικρό παιδάκι που 
με απορία και ενδιαφέρον διαβάζει τα 
όσα αναγράφονται πίσω από τους πε-
ρήφανους εύζωνες. Είναι φθινόπω-
ρο και η «περιρρέουσα» πρωτεύου-
σα είναι βασανιστικά μουντή και αμή-
χανη…

Το ύψωμα (με …προ βομβαρδι-
σμού υψόμετρο) 731 που βρίσκεται 
βόρεια της Κλεισούρας ήταν ένα από 
τα ισχυρότερα ερείσματα που κατέ-
λαβε ο Ελληνικός Στρατός κατά τους 
χειμερινούς αγώνες που προηγήθη-
καν. Ήταν το κλειδί της όλης τοποθε-
σίας στον κεντρικό τομέα της Αλβανί-
ας, ένα πέρασμα ύψιστης στρατηγικής 
σημασίας που εάν έπεφτε θα άνοιγε 
τον δρόμο στους Ιταλούς για την κα-
τάκτηση της Ελλάδας.

Η κρισιμότητα της κατάστασης εί-
χε κάνει τον Μπενίτο Μουσολίνι να 
βρεθεί αυτοπροσώπως (!) στην πρώ-
τη γραμμή για να καμαρώσει τον «αν-
θό» των στρατευμάτων του (Λεγεώνες 
Μελανοχιτώνων, Μεραρχίες Μπάρι, 
Πούλιε, Τζούλια, Κάλιαρι, Πινερόλο, 
Σιένα κτλ). Σαν άλλος «Ξέρξης» -στη 
ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ.- 
είχε εγκατασταθεί στο δικό του όρος 
«Αιγάλεω» (προκεχωρημένο παρα-
τηρητήριο Κόμαριτ) και περίμενε να 
απολαύσει τον θρίαμβο. Είχε υποσχε-
θεί άλλωστε στον Χίτλερ ότι τον Μάρ-
τιο θα έκανε παρέλαση στην Αθήνα. 
Για να είναι σίγουρος για το αποτέ-
λεσμα, ενίσχυσε με ξεκούραστες και 
πολλαπλάσιες δυνάμεις τις ιταλικές 
μονάδες και τις «εμπλούτισε» με υψη-
λόβαθμα στελέχη του φασιστικού κι-
νήματος.

Οι Έλληνες στρατιώτες, σχετικά 
ολιγάριθμοι και εξαντλημένοι, κλή-
θηκαν να υπερασπιστούν το «731» 
την άνοιξη του 1941 κατά την πο-
λυδιαφημισμένη «Εαρινή Επίθεση» 
(”Primavera”) των Ιταλών. Στην «τι-
τανομαχία» που διεξήχθη πολέμη-
σαν οι άνδρες του Δυτικοθεσσαλικού 
5ου Συντάγματος της I Μεραρχίας, οι 
οποίοι κατάγονταν κυρίως από τις πε-
ριοχές της Καρδίτσας και των Τρικά-
λων.

Η αρχή της επίθεσης γίνεται νω-
ρίς το πρωί της 9ης Μαρτίου 1941 

με δράση όλμων, βαρέος πυροβολι-
κού και ανηλεή αεροπορικό βομβαρ-
δισμό. Για τις επόμενες ημέρες το επι-
χειρησιακό σκηνικό επαναλαμβάνε-
ται με ιλιγγιώδη ένταση. Προηγού-
νται σφοδροί κανονιοβολισμοί όπου 
εκατοντάδες στόμια πυρός ξερνάνε 
χιλιάδες βλήματα πολλών διαμετρη-
μάτων, οργώνοντας τα ορύγματα των 
αμυνομένων. Έπεται σύγκρουση πε-
ζοπόρων τμημάτων με χρήση πολυ-
βόλων, ατομικών τυφεκίων και χει-
ροβομβίδων. Τέλος, τον λόγο έχει η 
αρχέγονη, η λυσσαλέα μάχη σώμα 
με σώμα και το παγερό σύρσιμο της 
ξιφολόγχης. Και πάλι από την αρ-
χή. Επίγεια κόλαση! Προπαρασκευή 
πυροβολικού. Επίθεση πεζικού, πυ-
ρά ανασχέσεως, αντεπίθεση και ανα-
δίπλωση. Κατάληψη και ανακατάλη-
ψη στρατηγικών σημείων. Καταστρο-
φή και αποκατάσταση των γραμμών 
επικοινωνίας και εφοδιασμού. Αιχ-
μαλωσία. Ανάκριση. Συλλογή και αξι-
ολόγηση πληροφοριών. Περιποίηση 
τραυματιών κάτω από τις πλέον αντί-
ξοες συνθήκες. Η αντοχή του «εφτά-
ψυχου» ελληνικού στρατού αιφνιδιά-
ζει τους Ιταλούς και η πολεμική ιαχή 
«ΑΕΡΑ» δεν σταματά να τους ακολου-
θεί κατά τις υποχωρήσεις τους.

Ο λογοτέχνης, ακαδημαϊκός και 
πολεμιστής του 1940 Άγγελος Τερζά-
κης, γράφει: «Ξημερώνει η 10η Μαρ-
τίου 1941, ημέρα Δευτέρα, και το πυ-
ροβολικό του Καβαλλέρο ξαναρχί-
ζει. Ξαναρχίζει από την Τρεμπεσίνα, 
με πείσμα διπλό, γιατί η πρώτη μέ-
ρα χάθηκε κι αυτό είναι άσχημο για 
μιαν επίθεση, που πρέπει να το πετύ-
χει στις πρώτες ώρες της. Το κανονίδι 
τώρα απλώνεται ανατολικά, στο 731. 
Είναι τέτοιο που μόνο με τους θρυ-
λικούς βομβαρδισμούς του Βερντέν, 
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
μπορεί να παραβληθεί. Τ’ ακούει και 

ζαρώνει περίτρομη η ψυχή του αν-
θρώπου […] Στις 6 τ’ απόγεμα οι Ιτα-
λοί άνοιγαν μεγάλη φωτιά κατά του 
731. Χίμηξαν ύστερα με ταυτόχρο-
νη προσπάθεια να το υπερκεράσουν 
από τη δημοσιά, ενώ έπιαναν και να 
βομβαρδίζουν την Τρεμπεσίνα. Ήταν 
η έβδομη επίθεσή τους για το 731. Το 
ύψωμα έμπαινε πια, ζωσμένο με φλό-
γες στο θρύλο».

Η ιταλική «Primavera» απέτυχε 
παταγωδώς στο σύνολόν της. Δώδε-
κα «νωπές» εχθρικές μεραρχίες με 
άφθονα εφόδια είχαν ριχτεί σε έξι κα-
ταπονημένες ελληνικές και δεν πή-
ραν ούτε σπιθαμή εδάφους. Η «Εα-
ρινή Επίθεση» ανεκόπη με τη λόγ-
χη του ελληνικού πεζικού, συνετρί-
βη από τις καλοζυγισμένες οβίδες 
του πυροβολικού μας. Μα, πάνω από 
όλα, προσέκρουσε πάνω στην αδά-
μαστη ψυχή του Έλληνα στρατιώτη, 
ο οποίος είχε πλέον παντού σε όλο το 
μέτωπο το ίδιο υπέρλογο βίωμα, το 
ίδιο όραμα… «έβλεπε τις νύχτες μια 
γυναίκεια μορφή να προβαδίζει, ψη-
λόλιγνη, αλαφροπερπάτητη, με την 
καλύπτρα της αναριγμένη απ’ το κε-
φάλι στους ώμους. Την αναγνώριζε, 
την ήξερε από πάντα, του την είχανε 
τραγουδήσει σαν είτανε μωρό κι ονει-
ρευότανε στην κούνια. Είταν η μάννα 
η μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δό-
ξα, η λαβωμένη της Τήνου, η Υπέρ-
μαχος Στρατηγός».

Έτσι, ο Ντούτσε επέστρεψε ταπει-
νωμένος στην πρωτεύουσά του, τη 
Ρώμη. Το ύψωμα 731 έγινε σύμβο-
λο της αυταπάρνησης και του ηρωι-
κού «μέχρις εσχάτων» αμύνεσθαι. Το 
όνομά του χαράχτηκε με το ανεξίτηλο 
κοπίδι της Ιστορίας στις καρδιές μας 
και γράφτηκε στο μαρμαρένιο αλώ-
νι (μνημείο) του Άγνωστου Στρατιώ-
τη: «731».

του Γιάννη Μιχαλακόπουλου

Μια βόλτα στο Φισκάρδο

Τ ώρα που ο Σεπτέμβρης έχει μπει για τα καλά και 
οι θερινές αναμνήσεις γίνονται πλέον τα απο-
θέματά μας για το γκρίζο φθινόπωρο, θα ήθελα 

να μοιραστώ κάποιες απ’ αυτές μαζί σας. Στις αρχές του 
Αυγούστου βρέθηκα για άλλη μια φορά στον τόπο όπου 
απλώνονται κατά το ήμισυ οι ρίζες μου. Η Κεφαλονιά, 
τόπος ιστορικός, αλλά και τουριστικός, αποτελεί ένα νη-
σί με έντονο και πολυτάραχο βίο: η γεωγραφική της θέ-
ση την ενέταξε στην Ιόνιο Πολιτεία, η γεωπολιτική της 
θέση έμελλε να διαμορφώσει τους Ριζοσπάστες της και 
η γεωφυσική της θέση συνεχίζει να της δίνει σεισμική 
αστάθεια, αλλά και ανάγλυφο που μπορεί να συναρπά-
σει τον επισκέπτη της.

Τ ο μέγεθος του νησιού, ο ορεινός όγκος του Αί-
νου και το ταλαιπωρημένο οδικό της δίκτυο κα-
θιστούν την κάλυψη των εσωτερικών αποστά-

σεων  δύσκολη υπόθεση. Σε τέτοιες συνθήκες οι κοινό-
τητες της Κεφαλονιάς διαμορφώνουν τη σύγχρονη ιδι-
οπροσωπία τους, επηρεασμένες από το φαινόμενο που 
δεν παύει να παρατηρείται στα περισσότερα μέρη της 
νησιωτικής Ελλάδας: δημοφιλή τον Αύγουστο και μέχρι 
τον μήνα Οκτώβριο ήδη λησμονημένα.

Π ώς μπλέξαμε όμως τη μνήμη με τις θερινές 
αναμνήσεις; Το ζητούμενο είναι ο τόπος να πα-
ραμείνει μέσα μας μια ζεστή ανάμνηση που θα 

σπάσει λίγο τον κρύο χειμώνα. Αν όμως συλλογιστούμε 
ότι οι άνθρωποι μπορούμε και έχουμε αναμνήσεις επει-
δή ένας τόπος κουβαλά μνήμες;

Σ την περίπτωση του Φισκάρδου, ο τόπος μπο-
ρεί να προσφέρει αξέχαστες αναμνήσεις σε κά-
θε επισκέπτη που θα περιηγηθεί στα δρομά-

κια του για πρώτη φορά. Λιθόστρωτες υποδομές δια-
μορφώνουν χώρους ελεύθερης στάθμευσης στην είσο-
δο του χωριού. Ο φυσικός όρμος που σχηματίζεται κάνει 
το Φισκάρδο να ομοιάζει  περισσότερο σε παραλία πα-
ρά σε λιμάνι όπου αράζουν τα υπερμεγέθη πλεούμενα. 
Εκείνα είναι που δείχνουν σαν να πασπαλίζουν με αίγλη 
και πολυτέλεια τη φυσική ομορφιά αυτού του τόπου. 
Το όλο σκηνικό φαντάζει υπέροχο στη θερινή ραστώνη 
που χαρακτηρίζει την περίοδο ως τον Δεκαπενταύγου-
στο ͘ένας τόπος πραγματικά βγαλμένος από εικόνες του-
ριστικής μπροσούρας με την υπόσχεση να δώσει υπέρο-
χες αναμνήσεις στον επισκέπτη του. 

Κ αι η μνήμη του τόπου; Η μνήμη μιλά μέσα από 
τις εικόνες των μνημείων του τόπου. Στο ύψος 
του δρόμου που τελειώνουν τα αναμνηστικά 

για τους τουρίστες βρίσκεται το μνημείο για τους Πεσό-
ντες. Το σημείο όπου ο τόπος μπορεί να μνημονεύσει 
(πέρα από τα αναμνηστικά) και να τιμήσει! (δίχως εκ-
πτώσεις για τη μη απόδοση του Φ.Π.Α.).  

Χρήστος Νικολόπουλος

«731»
Το ύψωμα που έκρινε τον ελληνοϊταλικό πόλεμο
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Τα αθλητικά της. . .  Ρήξης!

/ Άρχισε το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ 
στη Κίνα με την Εθνική Ελλάδος να έχει 

υψηλούς στόχους. Ένας από τους… λόγους εί-
ναι φυσικά ο Γιάννης Αντετονκούμπο. Ο Γιάν-
νης, που δεν χάνει ευκαιρία να θυμίζει πόσο 
σημαντικό είναι να αγωνίζεσαι για τα γαλανό-
λευκα χρώματα.  «Μία επιτυχία με την Εθνι-
κή δεν συγκρίνεται ποτέ με μία αντίστοιχη με 
την ομάδα σου. Όταν παίζω με το εθνόσημο 
στη φανέλα, παίζω, παίζουμε για όλους. Για 
εμάς, για εσάς, για τις οικογένειές μας, για 
όλους. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό».

/ Η ελληνική ομάδα έχει στόχο στην Κίνα 
ένα μετάλλιο και ο Γιάννης δηλώνει: 

«Πίσω από ένα μετάλλιο είναι ένα έθνος, 
όλοι οι Έλληνες. Το παίρνουμε όλοι, το χαιρό-
μαστε όλοι. Το 2004 τι έγινε;» Εθνικιστής και 
ο Γιάννης;

/ Ο Γιάννης με τη γαλανόλευκη αγκα-
λιά δεν… ενοχλεί κανέναν. Ούτε ακό-

μα και αυτούς που μισούν κάθε τι ελληνικό. 
Έλα όμως που δεν ισχύει το ίδιο όταν τη γα-
λανόλευκη σημαία την υψώνει ένας Κύπριος. 
Στις 15 Αυγούστου, ο ΑΠΟΕΛ (Αθλητικός Πο-
δοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας πα-
ρακαλώ…)  αγωνίστηκε στο Αζερμπαϊτζάν κό-
ντρα στην Καραμπάχ. Να σας θυμίσω ότι εί-
ναι γνωστή η «φιλία» των Αζέρων με τους 
Τούρκους. Σε κάποια στιγμή λοιπόν του αγώ-
να ο αμυντικός του ΑΠΟΕΛ Γιώργος Μερκής 
ζήτησε φάουλ από τον διαιτητή…

/ Τη συνέχεια την αφηγείται ο ίδιος: 
«Θέλω να πω κάτι που μου έτυχε μέσα 

στο γήπεδο… Σε μια φάση, όταν ζήτησα φά-
ουλ, γύρισε ο επιθετικός και μου λέει… «Μην 
κλαις σαν… γυναίκα». Του είπα, «Δεν κλαίω, 
εγώ είμαι Έλληνας». Μου απάντησε… «Θυ-
μάσαι τι σας έκαναν οι Τούρκοι;» Και του 
είπα, «Εγώ θυμούμαι, θα δεις τι θα πάθεις 
και εσύ σήμερα!». Και του δείξαμε… Γι’ αυτό 
και ο πανηγυρισμός με την ελληνική ση-
μαία. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και τους 
θέλουμε στο πλευρό μας».

/ Η εικόνα του Γιώργου Μερκή με τη γα-
λανόλευκη στα χέρια έκανε τον γύρο 

του κόσμου. Στη Μεγαλόνησο βρέθηκαν αρ-
κετοί που τον κατηγόρησαν για… εθνικιστή. 
Βέβαια δεν έλαβαν καθόλου υπόψη, διό-

τι δεν συμφέρει στην προπαγάνδα τους, ότι 
οι οπαδοί της ομάδας του Αζερμπαϊτζάν κρα-
τούσαν σημαίες της κατοχικής δύναμης Τουρ-
κίας και του παράνομου καθεστώτος των κα-
τεχομένων.

/ Την καλύτερη απάντηση την έδωσε επί-
σημα η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, που σε 

ανακοίνωσή της αναφέρει: «Αθλητικός Πο-
δοσφαιρικός Όμιλος ΕΛΛΗΝΩΝ Λευκωσίας. 
Εμείς, που ως ομάδα πρεσβεύουμε την Κύ-
προ και το ελληνικό της στοιχείο, φαίνεται 
ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε τα αυτονόη-
τα σε κάποιους που βλέπουν τη σημαία του 
Έθνους μας ως ανάθεμα. Για όσους ξεχνούν, 
εδώ θα είμαστε να το θυμίζουμε». Πάντως, 
για κακή της τύχη η Καραμπάχ θα έχει πάλι 
αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ, αυτή τη φορά στους 
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ.

/ Από εδώ κάθε μήνα θα σχολιάζουμε 
αθλητικά δρώμενα και γεγονότα με δι-

αφορετική, εναλλακτική, ματιά!

Μικίων ο Βοιωτός *
*Αρχαίος Έλληνας αθλητής (3ος/2ος αιώνας 

π.Χ.), με καταγωγή από τη Βοιωτία, στέφθηκε 
ολυμπιονίκης στο αγώνισμα του σταδίου κατά 
τους 146ους ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιό-

τητας (196 π.Χ.)

Κ 
ατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού, είχα την τύχη και την 
ευτυχία να φιλοξενηθώ σε 
ένα μικρό ορεινό χωριό της 

Θεσπρωτίας. Φορτισμένος και πλούσι-
ος συναισθηματικά τόπος, η Ήπειρος. 
Σφηνωμένα τα χωριά, μέσα στην πέ-
τρα και στην οργιώδη φύση. Αλλά και 
βαπτισμένα, όχι μόνο στο φαντασιακό, 
αλλά και στο πραγματικό ιδίωμα της 
ελληνικής ιδιοπροσωπίας που παλεύ-
ουμε να τη φέρουμε στα τωρινά μέτρα 
μας, ως ανανέωση του συνολικού βίου 
μας. 

Προσφέρει ακόμα την ευκαιρία –
ειδικά στα ορεινά της– να αλλάξεις το 
δυτικό φόρεμα του τουρίστα με εκείνο 
του «ντόπιου» παραθεριστή, καθώς βι-
ώνεις εντός του ελληνικού θέρους, την 
κληρονομιά και την παράδοση. Το φι-
λόξενο σπίτι, την ευγένεια και την περι-
έργεια του ντόπιου να σε γνωρίσει, το 
καφενείο και το κέρασμα ως καλωσό-
ρισμα και μύηση στην εντοπιότητα και 
σε μια κυκλική οικονομική δημοκρατία!

Είχε πένθος το χωριό από πέρυσι. 
Πένθος συλλογικό, κοινοτικό. Ήρεμο, 
βουβό, με σεβασμό στο νέον άνθρωπο 
που πέθανε ξαφνικά σε ξένα μέρη και 
το χωριό μέσα σε μια ώρα είχε μαζέψει 
το ποσό για τη μεταφορά του στην πα-
τρίδα. «Μην περιμένεις πανηγύρια και 
χορούς φέτος», «είναι  φρέσκο ακόμα 
το κακό». Συνέχιζαν ταυτόχρονα οι άν-
θρωποι τη ζωντάνια της καθημερινό-
τητας, ως οφειλή στη ζωή και στη συ-
νέχεια. Το χωριό δεν οργάνωσε γιορτή 
της Παναγίας για τον λόγο αυτό. Αλλά 
ποιος νοιάζεται για πανηγύρια, όταν 
αυτή η σύνθετη τελετουργία του πέν-
θους γλυκαίνει με τον σχεδόν μεταφυ-
σικό τρόπο της την ψυχή σου; 

Η μικρή ανθρωπολογική κλίμακα εί-
ναι παρούσα σε τέτοια μέρη. Η αρμο-
νία ανθρώπου και φύσης. Την οποία, τα 
ογκώδη και οξύθυμα οχήματα της ιτα-
λικής εταιρείας γεωτρήσεων, που πλη-
γώνουν βουνά, χωράφια και λόγγους 
εδώ και μήνες, προσπαθούν να την ξε-
ριζώσουν. Τα είδαμε αυτά τα φορτηγά 
να περνούν μπροστά από την πλατεία 
με τα πλατάνια. Και να βεβηλώνουν, 
αυτάρεσκα και άξεστα, την πλούσια σε 
λόγια, πειράγματα, σχέσεις και ιστο-
ρίες, μεσημεριανή «ραθυμία» μας, με 
την οποία όλο το χωριό γινόταν ένα λυ-
τρωτικό, συμβιωτικό «εμείς». 

Είναι πολιτισμικό έγκλημα να πατά-
νε ισοπεδωτικές οικονομικές ερπύστρι-
ες τη δημόσια αυλή σου. Την πλατεία, 
δηλαδή, την πανάρχαια αγορά. Το ιδι-
αίτερο πολιτισμικό βίωμά μας. Αντίθε-
τοι οι κάτοικοι, γέροι και νέοι. Οι μό-
νιμοι και της διασποράς που επιστρέ-
φουν κάθε καλοκαίρι. Δεν θα αραδιά-
σουμε εδώ τους λόγους της αντίθεσης. 
Το ήθος τους υπαγορεύει κάθε διαφω-

νία. Το πανάρχαιο συλλογικό Ήθος, που 
ξεκινά από τον Όμηρο και συνεχίζεται 
στον Ηρόδοτο και σημαίνει Τόπος και 
στην πορεία γίνεται τρόπος, βίωμα. Αν 
«εισβάλλεις», αλλάζεις και βιάζεις τον 
τόπο μας, προσβάλλεις και ξεριζώνεις 
τον τρόπο μας.

Και έχει παράδοση τούτος ο ηπει-
ρώτικος τόπος στην αντίσταση. Μας το 
θύμιζε ο ορμητικός ποταμός Καλαμάς, 
λίγο πιο κάτω, όταν η διάσωσή του ενέ-
πνευσε ένα μαζικό κίνημα υπεράσπι-
σης της φύσης, πριν από χρόνια. 

Όπως αντίσταση, σε μια πολιτισμι-
κή ισοπέδωση και ομοιομορφία ήταν 
και η σχεδόν εναγώνια αναζήτηση των 
νεαρών Αθηναίων Ηπειρωτών, να συμ-
μετάσχουν σε γειτονικά λαϊκά πανηγύ-
ρια ψάχνοντας τον πιο γνήσιο, βαρύ 
πωγωνίσιο ήχο. Ήταν ακόμα η μουσι-
κή μυσταγωγία που ζήσαμε ένα βρά-
δυ κοντά σ’ ένα ξωκλήσι, όπου νέοι άν-
θρωποι, Αθηναίοι και μόνιμοι κάτοικοι 
– μουσικοί αυτοδίδακτοι, αλλά και του 
ωδείου – τίμησαν τα παραδοσιακά όρ-
γανα της περιοχής, σε μια βαθιά πολιτι-
σμική επαφή της παράδοσης με το μα-
κραίωνο «νυν και αεί» του κοινοτικού 
πολιτισμού μας.  

Όπως ζώσα αντίσταση μάς φάνη-
κε και η ανοικτή λαϊκή συνέλευση της 
αδελφότητας του χωριού στην κεντρι-
κή πλατεία, με πλήθος κόσμου, που ως 
άλλη εκκλησία του Δήμου, έβαλε επί 
τάπητος τα προβλήματα και τον εξωρα-
ϊσμό της κοινότητας. 

Όλα έδειχναν την ανάγκη του νεο-
έλληνα να αρνείται ακόμα να ζει μόνος, 
κυνηγώντας τον ίσκιο του, στις έρημες 
λεωφόρους του δυτικού ατομικισμού. 

Ένα συνεχές ιστορικό γραμμάτιο 
εξοφλείτο σ΄ αυτή τη γωνιά της ηπειρώ-
τικης υπαίθρου. Το αποκεντρωτικό κοι-
νοτικό ήθος του ελληνισμού, από την 
αρχαιότητα μέχρι τις ορθόδοξες πτυχές 
του, το οποίο πότιζε τις περιόδους ακ-
μής και υψηλής δημιουργίας του λαού 
μας. Όταν η διάσπαρτη και ποικίλη γε-
ωγραφία μας συνυφαινόταν με την πο-
λιτειακή  ανάγκη του λαού μας να με-
γαλουργεί σε συνθήκες δημοκρατίας, 
αυτοδιοίκησης και κοινωνικής συγκρό-
τησης μικρής κλίμακας και μέτρου. Έτσι 
ώστε να μην εξαφανιστεί μέσα στη με-
γάλη ερημία ενός ανώνυμου πλήθους. 

Ζούμε σε περίοδο παρακμής πάρα 
ταύτα και ο κίνδυνος, όλα ετούτα να 
καταλήξουν απέλπιδες αναμνήσεις, εί-
ναι ορατός. Εκτός εάν μια μεγάλη νεο-
ελληνική Αναγέννηση ξεκινήσει από το 
μηδέν και πάλι, ώστε να συναντήσει τη 
ζώσα παράδοση σε ένα νέο πολιτικό 
και κοινωνικό σχήμα, πρότυπο επιβίω-
σης και δημιουργίας.  

Δημήτρης Ναπ. Γιαννάτος

Της Ηπείρου 
οι κοινότητες…
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Α 
νάμεσα στα πολλά 
και σπουδαία θέμα-
τα, άλλα διαχρονικά, 
άλλα σύγχρονα, που 

πραγματεύεται το αριστούργη-
μα του Καταλανού συγγραφέα 
Ζάουμε Καμπρέ, Confiteor, ανα-
δεικνύεται κι αυτό της κατάστα-
σης της Παιδείας στον δυτικό 
κόσμο. Το παρακάτω απόσπα-
σμα είναι πολύ αποκαλυπτικό 
για τον τρόπο που αντιμετωπί-
ζονται οι κλασικές και γενικότε-
ρα οι ανθρωπιστικές σπουδές. 
Τη θέση των κλασικών κειμένων 
με διαχρονική αξία και παγκό-
σμια ακτινοβολία έχουν πάρει, 
στην καλύτερη περίπτωση, κοι-
νωνιολογικές μελέτες που φω-
τογραφίζουν απλώς τη συγκυ-
ρία, άλλοτε εύστοχα, άλλοτε 
εντελώς στρατευμένα. Στη χει-
ρότερη περίπτωση, περιορίζο-
νται σε όσα επιτάσσει η κυρί-
αρχη ιδεολογία: «Σπουδές των 
έμφυλων ταυτοτήτων» και μπό-
λικη  ανάδειξη της υποκειμενι-
κότητας, ενώ περισσεύουν τα 
κείμενα χαμηλής ποιότητας και 
καθαρά χρηστικού χαρακτήρα, 
όπως οι συνταγές μαγειρικής 
και οι οδηγίες χρήσης διάφο-
ρων συσκευών. Έτσι, όμως, ένας 
τεράστιος πλούτος, που αποτέ-
λεσε για αιώνες τη βάση του 
ευρωπαϊκού και γενικότερα του 
δυτικού και παγκόσμιου πολιτι-
σμού, μένει πλέον χωρίς κληρο-
νόμους. Μία ολόκληρη ανθρω-
πιστική παράδοση, με διαχρονι-
κά νοήματα για όλα τα μεγάλα 
ζητήματα που απασχολούν τον 
άνθρωπο, απαράμιλλης πνευ-
ματικής, αισθητικής και γλωσ-
σικής αξίας, διακόπτεται βίαια, 
καθώς όχι μόνον δεν παραδίδε-
ται ως παρακαταθήκη στην επό-
μενη γενιά, αλλά συχνά λοιδο-
ρείται, περιφρονείται, συκοφα-
ντείται. Ο δε μόχθος που απαι-
τείται για την εκμάθηση των αρ-
χαίων ελληνικών και των λατι-
νικών, όχι μόνο για να απολαμ-
βάνει και να κατανοεί κανείς τα 
κλασικά κείμενα από το πρωτό-
τυπο, αλλά και ως γνώση, γλωσ-
σική καλλιέργεια και ως κορυ-
φαία άσκηση στην  πνευματι-
κή πειθαρχία, στη συγκέντρωση 
και στην κριτική σκέψη, θεωρεί-
ται περιττός και χρήσιμος μόνον 
για ορισμένες επιστημονικές ει-
δικότητες, όπως των κλασικών 
φιλολόγων, που κι αυτοί θεω-

ρούνται πλέον περιττοί 
για τη χρησιμοθηρική και 
αγοραία αντίληψη που 
καταλαμβάνει σταδιακά 
κάθε χώρο δημιουργίας 
και ζωής. 

Έτσι, για να παρηγο-
ριόμαστε κι εμείς εδώ 
στην Ελλάδα όπου, ει-
δικά οι κλασικές σπου-
δές και γενικότερα 
οι ανθρωπιστικές θεωρούνται 
πλέον ξεπερασμένες, αν όχι και 
άχρηστες, πως δεν είμαστε οι 
μόνοι, ούτε καν οι πρωταθλη-
τές της αμάθειας και της σύγ-
χρονης βαρβαρότητας. Απλώς 
ακολουθούμε, σαν ατάλαντοι 
κομπάρσοι ενός αλλόκοτου 
και θλιβερού θιάσου μιας κα-
κόγουστης και χαμηλού επιπέ-
δου παράστασης. Παραθέτω το 
απόσπασμα χωρίς άλλον σχο-
λιασμό. Σημειώνω μόνο ότι το 
απόσπασμα που χρησιμοποιεί 
ο καθηγητής στην πανεπιστη-
μιακή αίθουσα αποτελεί μία 
από τις γνωστότερες, στον δυ-
τικό κόσμο, ωδές του Οράτιου, 
που για δεκαετίες διδασκόταν 
στη μέση εκπαίδευση. Από το 
ίδιο βιβλίο, το πρώτο, προέρχε-
ται και η πολυχρησιμοποιημέ-
νη φράση: Carpe diem, άδραξε 
(αξιοποίησε) τη μέρα.

«Το είπε ο Οράτιος: Tu 
ne quasieris (scire nefas) 
quem mihi, quem tibi/fi-nem 
di dederint, Leuconoe, nec 
Babylonios/temptaris nume-
rous». (Οράτιος, Βιβλίο 1, Ωδή 
11: Εσύ, Λευκονόη, μη ζητάς 
να μάθεις (δεν επιτρέπεται να 
γνωρίζεις), ποιο τέλος έχουν 
δώσει για μένα και για σένα οι 
θεοί, ούτε να το προσπαθείς με 
Βαβυλώνιους αστρολόγους).

Σιωπή. Κάποιοι κοίταζαν 
από το παράθυρο. Άλλοι είχαν 
χαμηλώσει το βλέμμα/ 

«Τι σημαίνει, κύριε;» ρώτη-
σε μια ξύπνια κοπέλα με τερά-
στια κοτσίδα.

«Δεν έχεις κάνει λατινικά;» 
είπε έκπληκτος ο Αντριά.

«Έεε…»
«Κι εσύ;» στο αγόρι κοντά 

στο παράθυρο.
«Εγώ, έεε…»
Σιωπή. Ο Αντριά Αντέρβολ 

απευθύνθηκε, ανήσυχος, σε 
όλη την τάξη:

«Κανείς δεν έχει κάνει λατι-
νικά; Κανείς φοιτητής στο μά-

θημα της Ιστορίας των Αισθητι-
κών Ιδεών δεν έχει κάνει ποτέ 
λατινικά;»

Έπειτα από μία κάπως επί-
πονη ανάκριση, προέκυψε ότι 
μόνο μία κοπέλα είχε κάνει λα-
τινικά: εκείνη με την πράσινη 
κορδέλα στα μαλλιά. Ο Αντριά 
πήρε βαθιές ανάσες για να ηρε-
μήσει.

«Κύριε, τι σημαίνει, τελικά η 
φράση του Οράτιου;»

«Σημαίνει αυτό που αναφέ-
ρεται στις Πράξεις, στη δεύτερη 
επιστολή του Αγίου Πέτρου και 
στην Αποκάλυψη».

Ακόμη πιο βαθιά σιωπή. 
Ώσπου ένας μυαλωμένος φοι-
τητής, ρώτησε, και τι αναφέρε-
ται στις Πράξεις και τα λοιπά;

«Στις Πράξεις και τα λοιπά 
λέει ότι η μέρα του Κυρίου θα 
έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύ-
χτα».

«Ποιου κυρίου;»
«Έχει διαβάσει κανείς τη Βί-

βλο, έστω και μία φορά;»
Επειδή δεν ήταν διατεθειμέ-

νος να ανεχτεί κι άλλη ντροπια-
στική σιωπή, είπε, ξέρετε κάτι, 
ας το αφήσουμε εδώ. Ή μάλλον 
όχι: την Παρασκευή θα μου φέ-
ρετε ο καθένας μία φράση από 
κάποιο λογοτεχνικό έργο που 
έχει σχέση με αυτό το μοτίβο.

«Τι σημαίνει μοτίβο, κύριε;»
«Και μέχρι την Παρασκευή 

θα πρέπει να έχετε διαβάσει 
ένα ποίημα και να έχετε πά-
ει στο θέατρο. Θα μου δώσετε 
αναφορά για τα πάντα».

Τότε, μπροστά στα αμήχα-
να βλέμματα των φοιτητών, ξύ-
πνησε ανοίγοντας διάπλατα τα 
μάτια. Και, όταν θυμήθηκε ότι 
δεν ήταν όνειρο, αλλά η ανά-
μνηση από το τελευταίο του 
μάθημα, του ήρθε να κλάψει.»

Τάσος Χατζηαναστασίου
Φιλόλογος

Confiteor
Από το αριστούργημα του Ζ. καμπρέ

Μετάφραση: Ευρυβιάδης Σοφός, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2016.

Άκλιτον   Της Άννας Αναγνώστη-Στάικου

Είμαστε μεσοπόλεμος σου λέω, / ανίατα μεσοπόλεμος… 
Ας πάμε λοιπόν κι απόψε, ας πάμε πάλι κάπου / να χορέψουμε ή να σκοτωθούμε…

Βύρων Λεοντάρης

Απομακρύνσεις και αποστάσεις 
από της πόλης τον δύσκολο αχό

Καμία σύγκριση με τους χρόνους 
της αμεριμνησίας

Ταξίδι με βαλίτσα σαν αγκίστρι 
κρεμασμένη από το χέρι

Βαλμένα ρούχα με ελπίδα σωτηρίας
Μάταια. Είμαστε ανίατα πάντα 

μεσοπόλεμος.
Η ευθεία της μέσης  διαταραγμένη 

και πειραγμένη
Χέρια -σα και κείνα του μόνιμου 

Εφιάλτη- ανατάραξαν την 
μέτρηση υδραργύρου σε υγρό 
σωλήνα ογκομετρικό 

Πλησιάσαμε ξανά το σημείο εκείνο 
που μπροστά μας ορθώνεται 
πάλι η αρπαγή μας. Ξανά 
μπροστά μας ο κακομούτσουνος 
με ονοματεπώνυμο ανάλογα με 
την εποχή.

Η βαλίτσα αποχώρησης με 
χαραμάδα -ποιος άραγε την 
έσκισε;;- χάσκει στο κακό μας 
μέλλον

Προβλήτες, καράβια, 
μπουκαπόρτες, βάρκες 
ασφαλείας υψωμένες σαν 
σημαίες αποχαιρετισμού

Επιβάτες που αδιαφορούν για τα 
μέτρα , τα μποφόρ, τα τιμόνια 
και τις άγκυρες. Αδιαφορία για 
το τρέμουλο και την κλίση

Επιβάτες που πλέουν με μάτια 
στεγνά, τεντωμένα, ποντισμένα  
σε ένα σημείο πελαγίσιο

Το ίδιο πάντα 
Σημείο τήξης και σύντηξης του 

αιώνιου άχρονου χρόνου.
Τα εδάφη μας -ο χρόνος – εν 

κινδύνω
Τα βλέφαρα στάζουν αλάτι. Οι 

ορίζοντες ορμούν αλλάζοντας 
τα κάλλη τους με ουρανί και 
μπλε. Αθεράπευτη ομορφιά εν 
τω μέσω των μεσοπολέμων. 
Αβάσταχτος πόνος η θέα της 
αιώνιας πληγής βουτηγμένη σε 

τόση ωραιότητα
Παραμονή στα θέρετρα απλωμένοι  

στις ριγέ ξαπλώστρες -λιώμα- 
ίσκιοι ευγενικοί εμείς και με τα 
όνειρά μας καλά φυλαγμένα, 
κλειδωμένα στο σημείο 
του κέντρου μας σαν τους 
κατάδικους

Οι βαλίτσες παρέμειναν κλειστές
Ήταν βάρος να ξεδιαλέξεις 

ενδυμασία και φορεσιά μες την 
τόση απουσία 

της χαράς μας, που, κάποτε, μας 
έσμιγε, στην  αγκαλιά ενός 
αδελφού που μας κρατούσε σε 
στέρνο πλατύ και  ανοιχτό στους 
καιρούς και τα πάθη

Η μέρα της επιστροφής δεν άργησε 
να μας βρει

Επιστροφή σε τόπο που λιγόστευε 
και το μίκρεμα τον έκανε να 
λυγάει 

Να δυσφορεί 
Με μας σε κενό αιωρούμενοι. 

Γκρεμισμένο το καρφί από το 
δέντρο της ευθύνης

Μόνοι και απέλπιδες. Δίχως την 
χαρά του ονείρου

Και πώς να το κάνουμε; Ο άνθρωπος 
δίχως το όνειρο λιγοστεύει.

Μικραίνει μαζί με τον τόπο του 
και τον πόλεμο τον σωτήριο, 
αδυνατεί να τον σηκώσει

Εγκώμιον επιστροφής. Με θέση 
ίσως διαφορετική σε νου και 
καρδιά

Σε σημεία απροσδιόριστα για τα 
τερατικά μάτια της εξουσίας

Να ξεφύγουμε. Να μην μας δουν να 
μην ακούσουν την καταιγιστική 
στιγμή της αντιστροφής

Επιστροφή Κάτι σαν τον Νόστο με 
πράξεις παρόντος και όραμα το 
μέλλον

Μπορεί εάν απασφαλίσουμε τον 
Έλληνα άνθρωπο 

Μπορεί στο τέλος να σωθούμε 
Ο χειμώνας ίσως είναι φίλος.

Εγκώμιον επιστροφής
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Ο 
τόμος Μέρες Θ’ 
του Γ. Σεφέρη, πε-
ριλαμβάνει τις ημε-
ρολογιακές σημει-
ώσεις του ποιητή 

από τα τελευταία χρόνια της ζω-
ής του. Αναφέρεται στον φθό-
νο που συνάντησε στη χώρα μας 
μετά την απονομή του βραβείου 
Νόμπελ, τις υποκριτικές προσπά-
θειες να ανακηρυχθεί δήθεν ακα-
δημαϊκός, στις διαβρωτικές, ατεκ-
μηρίωτες και ανυπόστατες φήμες 
να αποδοθεί η διεθνής αναγνώρι-
σή του σε προϊόν συνωμοσίας, η 
δήλωσή του κατά της δικτατορίας 
που συνοδεύθηκε με την αφαί-
ρεση του διαβατηρίου του και τις 
συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον 
του από τον Ελεύθερο Κόσμο και 
την Εστία (δύο εφημερίδες που 
υποστήριξαν τη δικτατορία), που 
εντοπίστηκαν στην αντιστροφή 
και διαστρέβλωση της συμμετο-
χής του Σεφέρη στις διαπραγμα-
τεύσεις που οδήγησαν στη Συμ-
φωνία της Ζυρίχης.

Στις πιο ευχάριστες στιγμές του 
συγκαταλέγονται οι επισκέψεις 
σε διάφορες χώρες και πανεπι-
στήμια στο εξωτερικό ως προσκε-
κλημένος τους, οι εκδρομές στους 
Δελφούς, στην Καρδαμύλη και σε 
άλλα ελληνικά μέρη μαζί με αγα-
πητούς φίλους του και η φιλοξε-
νία του Έζρα Πάουντ μαζί με τον 
Ζήσιμο Λορεντζάτο.

Σημειώνει Μεγάλο Σάββατο, 2 
Μάη 1964: «Στον Επιτάφιο, στον 
Α-Δημήτρη το Λουμπαρδιάρη. 
Ο Επιτάφιος της Στέρνας. Στεκό-
μασταν αντίκρυ στην εκκλησιά 
στους πρόποδες του Φιλοπάπ-
που. Κεριά αναμμένα τριγύρω κι 
αντίκρυ. Η σκοτεινή Ακρόπολη 
(όχι φωταγωγημένη, ευτυχώς) δε-
ξιά. Ευωδιά από θυμάρι. Τα ίδια 
δεδομένα, όπως τότε, όμως τόσο 

πιο μακριά από τις ρίζες, και τό-
σο χαλασμένοι οι άνθρωποι . ρω-
τιέται κανείς γιατί ήρθαν – κουβε-
ντιάζουν μεταξύ τους, όπως στο 
καφενέ. ήρθαν από συνήθεια που 
γίνεται ολοένα χωρίς περιεχόμε-
νο. Και τ’ αυτοκίνητα στο στενό 
δρόμο, ανάμεσα στην εκκλησιά 
και στο λόφο, χαλνάν τον κόσμο 
με τα κλάξον. Αίσθημα πως η Ελ-
λάδα, όπως τη δείχνει η Αθήνα, 
ολοένα στραγγίζει (σελ.43).»

Στις 16 Φεβρουαρίου 1965 σε εκ-
δήλωση για τον Τ.Σ. ‘Έλιοτ στο 
Βρετανικό Συμβούλιο: «Ήρθα-
με εδώ, στα σαράντα του Θωμά 
Έλιοτ, για να συγκεντρωθούμε 
στη μνήμη του, ο καθένας όπως 
μπορεί. Δεν έχω τη δύναμη ν’ 
αφεθώ, αυτές τις μέρες, σε κρι-
τικές σκέψεις. Ένα μόνο θέλω να 
σημειώσω. Ο θάνατος έδειξε πό-
σο ανεξίτηλα σφράγισε την επο-
χή του αυτός ο ποιητής και πόσο 
μεγάλο κενό μας άφησε φεύγο-
ντας: «χάσμα σεισμού που βγά-
νει ανθούς» θα’ λεγε ο Σολω-
μός»(σελ.86)».

Στις 7 Μαρτίου 1965 σημειώνει 
ότι ο ακαδημαϊκός Χρήστος Κα-
ρούζος τον ενημέρωσε ότι μαζί 
με τον Η. Βενέζη και τον Γ. Αθά-
να πρόκειται να τον προτείνουν 
για ακαδημαϊκό με τον όρο ότι 
θα υπέγραφε δήλωση ότι σε πε-
ρίπτωση εκλογής του θα την δε-
χόταν. Ήταν τουλάχιστον άκομψο 
να μπαίνουν όροι στον Γ. Σεφέρη 
από την ελληνική ακαδημία μετά 
τη διεθνή αναγνώρισή του.

Στις 21 Μαρτίου 1965 επικρίνει 
το έργο του Ν. Καζαντζάκη (έχει 
προηγηθεί ο Γ. Θεοτοκάς, η Λι-
λή Ζωγράφου και ακολούθησε ο 
Ρένος Αποστολίδης): « Χτές είδα-
με το Ζορμπά, το φίλμ του Κακο-
γιάννη-Καζαντζάκη. Με δηλητη-
ρίασε όλη τη νύχτα και σήμερα 
πρωί. Όχι από συναίσθημα εθνι-
κής προσβολής, που ύστερα από 
βροντερές τυμπανοκρουσίες και 
παρασημοφορίες για την πρεμιέ-
ρα του στο Παρίσι, ανακαλύπτουν 
τώρα οι Έλληνες χωρίς να’ χουν 

το θάρρος ν’ αντιμετωπίσουν την 
πραγματικότητα. Αλλά για την 
ανυπόφορη αναισθησία αυτού 
του ανθρώπου, του Καζ., που νο-
μίζει πως είναι ευαίσθητος, που 
νομίζει πως είναι ερευνητής της 
αλήθειας για να μην πω φιλόσο-
φος. Δε με πειράζει ο σκοτωμός 
της χήρας – ούτε το πλιάτσικο στο 
σπίτι της ετοιμοθάνατης Ορτάνς. 
Όλα μπορεί να τα πει κανείς. Αν 
ένα χωριό στην Κρήτη ήταν κάπο-
τε βάρβαρο, ήταν βάρβαρο. ποιος 
δεν ήταν βάρβαρος κάποτε –όλα 
μπορεί να τα πει κανείς– αλλά σ’ 
ένα έργο που διεκδικεί την αν-
θρωπιά το θέμα δεν είναι εκεί. Το 
θέμα είναι πως εξαγοράζει κανείς 
αυτά που γράφει κι αν δεν τα λέ-
ει στο βρόντο. Ψεύτικη γλώσσα, 
ψεύτικες πόζες, απομιμήσεις αι-
σθημάτων μου φαίνεται είναι ο 
Καζαντζάκης. Και δεν βρέθηκε άν-
θρωπος να τον κρίνει, τόσα χρό-
νια που αλωνίζει ανάμεσό μας. 
Έχω την εντύπωση πως είμαστε 
συνηθισμένοι στην ψευτιά χρό-
νια και αιώνες. Μας αρέσει. Δεν 
έχουμε δύναμη ν’ αντιδράσου-
με.» (σελ.94,95) 

Στις 9 Ιουνίου 1965 σημειώνει 
για τον Τζιακομέτι: «Τα γλυπτά 
του Α.G. θαρρείς τα τρώει ο γύρω 
τους χώρος, σα να ήταν η θάλασ-
σα. Πάει να τα αναλώσει ολόκλη-
ρα, να μη μείνει τίποτε. Το ενδι-
αφέρον που σου δίνει την εντύ-
πωση ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν 
τον νοιάζει κι αν χαθούν ολωσδι-
όλου. Τα πολύ μικρά, τα μικρο-
σκοπικά του A.G. μου φαίνονται 
τα πιο ενδιαφέροντα έργα του... 
μ’ ενδιαφέρει πολύ -αν μπορώ να 
πω- αυτή η πάλη του με το κενό» 
(σελ.100,101).

Στις 18 Ιουλίου 1965 επισκέπτο-
νται μαζί με τον Ζήσιμο Λορεντζά-
το τον Δημήτρη Πικιώνη στο σπί-
τι του στην Κυπριάδου με πρω-
τοβουλία του Γ. Σεφέρη: «Ήθελα 
να του κάνω ευχαρίστηση. Τον 
σέβομαι πολύ και μου είναι αγα-
πητός...Είχα πολλά χρόνια να τον 
ιδώ, πρέπει να είναι της γενιάς 

του Σικελιανού, δεν απομένουν 
πια πολλοί.» (σελ.103,104) Ο Πι-
κιώνης τον υποδέχθηκε με μια 
περικοπή του Μεγάλου Βασιλεί-
ου για να σχολιάσει ο Σεφέρης 
«όμορφο καλοσώρισμα. Και λε-
πτό» (σελ. 104). Στις 19 Ιουλίου 
σημειώνει την διήγηση του Πι-
κιώνη για το πως γνώρισε τον Α. 
Παπαδιαμάντη και τον Π. Γιαννό-
πουλο.

Στις 5 Νοεμβρίου 1965 γευματίζει 
με τον Έζρα Πάουντ και την Όλγα 
Ράτζ. O E.P. θερμός αλλά ολιγομί-
λητος. Την επόμενη μέρα τον πή-
γε στους Δελφούς ο Γ.Π. Σαββίδης 
με τη σύζυγο του. Αφού επιστρέ-
ψουν, ο Ζ. Λορεντζάτος θα τον 
πάει στο Σούνιο. 
Στις 10 Δεκεμβρίου 1965 σημειώ-
νει ότι ο Μαρκεζίνης δήλωσε ότι 
το βραβείο Νόμπελ είναι ακέραι-
ος θεσμός και δεν χωρούν επιρ-
ροές τρίτων. Με πολλή πίκρα ση-
μειώνει την ψευδέστατη φήμη 
που διακινούν η άκρα δεξιά και η 
άκρα αριστερά ότι δήθεν πούλη-
σε το Κυπριακό ενώ με επιστολές 
και υπόμνημα στον Αβέρωφ είχε 
διαφωνήσει με την Συμφωνία της 
Ζυρίχης.

Την 1η Αυγούστου 1966 ση-
μειώνει: «Τις μέρες που πέρα-
σαν διάβασα τις Μελέτες του 
Ζ.Λ(ορεντζάτου) (έκδοση Γαλαξία 
που μόλις κυκλοφόρησε) –πώς 
φαίνεται που αυτός ο άνθρωπος 
δεν έχει γυμναστεί αρκετά στο 
γράψιμο– και το μεγάλο ελάττω-
μα, σ’ αυτόν τον Χριστιανό ωστό-
σο, η στέρηση από κάθε ταπεινο-
φροσύνη» (σελ.123).

Στις 6 Φεβρουαρίου 1967 στους 
Δελφούς γράφει: «Ο τόπος μας 
είναι όμορφος. Μόνο που δεν εί-
ναι δικός μας. Πρέπει να τον κερ-
δίζουμε κάθε μέρα» (σελ. 131).

Στις 6 Απριλίου 1967 στο Ηρά-
κλειο σημειώνει για τον Μακρυ-
γιάννη «Το έχω πει πολλές φο-
ρές: αυτός ο αγράμματος στάθη-
κε για μένα ένας μεγάλος δάσκα-
λος» (σελ.136) για να προσθέσει, 
«όπως βλέπετε, αποφεύγω να 
κάνω τη διάκριση δημοτική- κα-
θαρεύουσα, γιατί, όπως και να 
το πάρουμε το πράγμα, η γλώσ-
σα είναι μία. Όμως εκείνο που 
μας συμβαίνει είναι που έχου-
με μια όμορφη γλώσσα με πλα-
τιές εκτάσεις της νεκρές ακόμη. 

Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη για 
να τη ζωντανέψουμε ολόκληρη 
(σελ.137).»

Στις 26 Νοεμβρίου 1967 ομολο-
γεί ότι ασχολήθηκε με το Κυπρια-
κό γιατί «με παρακινούσε η αλλη-
λεγγύη που ένιωθα για τον κόσμο 
της Κύπρου που γνώρισα και αγά-
πησα (σελ.147).»

Στην Καρδαμύλη στην ίδια ημερο-
μηνία σημειώνει: «Όπως κι αν εί-
ναι, κοιτάζοντας και μιλώντας με 
τους γύρω μου ανθρώπους, κοι-
τάζοντας τα χτίρια που έχτισαν 
άλλοτε, ένιωσα σε τούτο το χω-
ριό περισσότερη αρχοντιά παρά 
όση βρίσκεται τώρα στην Αθήνα. 
Πιο ατόφια αρχοντιά. Άλλο αν τα 
φτιασίδια είναι πολύ πιο πλούσια 
στην πρωτεύουσα και τα μπιχλι-
μπίδια»(σ.148).

Στις 8 Οκτώβρη 1969 σημειώνει 
την ομολογία του Ε. Πανά, πρέ-
σβη κάποτε στη Στοκχόλμη, ότι 
η ελληνική κυβέρνηση δραστη-
ριοποιήθηκε για να μη λάβει ο 
Σικελιανός το βραβείο Νόμπελ 
(σελ.204).

Στις 30 Δεκεμβρίου 1969, μαζί 
με τον Λ. Καραπαναγιώτη πήγα-
νε στο μαγαζί του Τσιτσάνη στην 
Καισαριανή.

Στις 31 Ιουλίου 1970 μεταφέρει 
λόγους του Χρήστου Γιανναρά: 
«Στο Παρίσι κάποιος είχε μαγνη-
τοφωνήσει (φοιτητής) την ομιλία 
σας πέρσι – λίγοι συνάδελφοι μα-
ζεύτηκαν στην κάμαρά του. Θα 
σας φανεί παράξενο, κλαίγαμε 
καθώς ακούγαμε» (σελ.233). 

Γιώργος Σεφέρης

Μέρες Θ΄
1 Φεβρουαρίου 1964- 11 Μάη 1971,

φιλολογική επιμέλεια: Κατερίνα Κρίκου-Davis

Αθήνα, Ίκαρος 2019.

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

Σπούργος ο Ανωφελής ο Καπιταλιστικός
H φονική εκστρατεία κατά των σπουργιτιών στην κίνα του 1958

Στην ανθρώπινη ιστορία 
έχουν υπάρξει πόλεμοι για 
πολύ παράξενους λόγους οι 
οποίοι, πέρα από τις κατα-
στροφές στα πεδία των μαχών, 
είχαν δυσμενέστατες δευτε-
ρεύουσες επιπτώσεις στην οι-
κολογική ισορροπία ολόκλη-
ρων περιοχών. 

Σ 

ε συμφωνία, λοι-
πόν, με το ανθρώπι-
νο υπόδειγμα, στη 
Λαϊκή Δημοκρα-
τία της Κίνας στη δι-

ετία 1958-60 διεξήχθη ένας αμεί-
λικτος πόλεμος μέχρι τα πρόθυ-
ρα του αφανισμού κατά ενός ζωι-
κού είδους που δύσκολα κάποιος 
θα κατέτασσε στους εχθρούς των 
ανθρώπων. Ο «εχθρός» δεν ήταν 
άλλος από τον ευρασιακό δενδρο-
σπουργίτη Passer Montanus, εί-
δος παρόμοιο με τον δικό μας σπι-
τοσπουργίτη Passer Domesticus, 
αλλά μικρότερο και λιγότερο επι-
θετικό, ένα πουλάκι που έφτανε 
μετά βίας τα 24 γραμμάρια βάρος 
και είχε την ατυχία να περιληφθεί 
στην «Εκστρατεία κατά των τεσσά-
ρων πληγών». 

Βλέπεις, η χώρα ετοιμαζό-
ταν για το «μεγάλο άλμα προς τα 
μπρος» και το ΚΚ Κίνας μέσα στην 
άπειρη σοφία του, είχε στοχοποι-
ήσει τα σπουργίτια, διότι έτρωγαν 
«ύπουλα» τα σιτηρά στους αγρούς 
και τα στερούσαν από τον ανθρώ-
πινο πληθυσμό. Κάποιο κομματι-
κό στέλεχος μάλιστα είχε υπολο-
γίσει με ζηλευτή ακρίβεια ότι κά-
θε σπουργίτης κατανάλωνε 4 κιλά 
σπόρους σιτηρών τον χρόνο, άρα 
για κάθε ένα εκατομμύριο νεκρά 
σπουργίτια θα σιτίζονταν ετησίως 
60 χιλιάδες Κινέζοι. Χωρίς αμφι-
βολία, το ζήτημα ήταν εξόχως ιδε-
ολογικό. Το 1956, ο «μεγάλος τι-
μονιέρης» Μάο Τσε Τουνγκ είχε 
αποκαλέσει όλα τα πουλιά «δημό-
σια ζώα του καπιταλισμού». Επι-
πλέον, αγνοούσε πεισματικά τις 
απόψεις των ειδικών επί του θέμα-
τος διότι, κατά τα λεγόμενά του «εί-
ναι προτιμότερο να είσαι κόκκινος 
παρά επιστήμονας», οπότε είχε έρ-
θει η ώρα να δοθεί στα συγκεκρι-
μένα πουλιά ένα καλό ταξικό μά-
θημα. Οι τρεις υπόλοιπες πληγές-

στόχοι της εκστρατείας υγιεινής 
ήταν τα ποντίκια, τα κουνούπια και 
οι μύγες.

Τον Φλεβάρη του 1958 η Λαϊ-
κή Ημερησία του Πεκίνου ανακοί-
νωσε την έναρξη του πολέμου κα-
τά των σπουργιτιών με τα χαρακτη-
ριστικά λόγια του ουράνιου ηγέ-
τη: «Κανείς πολεμιστής δεν θα κά-
νει πίσω μέχρι να επιτευχθεί η τε-
λική νίκη. Πρέπει να δώσετε όλες 
σας τις δυνάμεις με αυταπάρνη-
ση και γενναιότητα και να επιμεί-
νετε με επαναστατικό ζήλο». Ο εν 
λόγω πόλεμος δεν ήταν κάποια 
συνοριακή μικροσυμπλοκή, αλλά 
αφορούσε και τα 630 εκατομμύ-
ρια των Κινέζων πολιτών της επο-
χής. Στη μάχη θα έπαιρναν μέρος 
ο στρατός, η πολιτοφυλακή, οι ερ-
γάτες και οι αγρότες, οι μαθητές 
όλων των τάξεων, οι φοιτητές, αλλά 
και οι ηλικιωμένοι. «Απαιτείται κά-
θε πολίτης να σκοτώνει αμείλικτα 
τους εχθρούς και κάθε σκοτωμός 
θα καταγράφεται για να διαπιστώ-
νεται πως οι πολεμιστές φέρουν εις 
πέρας το πατριωτικό τους καθήκον 
στο ακέραιο». Στην Κίνα του 1958, 
το να μείνεις πίσω σε μια κυβερνη-
τική εκστρατεία μπορεί να είχε σο-
βαρές επιπτώσεις στην υγεία σου, 
οπότε, θέλοντας και μη, ο πληθυ-
σμός οπλίστηκε και άρχισε να σκο-
τώνει σπουργίτια, η αλήθεια είναι 
με μεγάλο ενθουσιασμό, διότι «ο 
εχθρός» δεν ήταν επικίνδυνος, κα-
θώς δεν είχε με τι να αντεπιτεθεί.

Οι εντολές του Μάο ήταν σα-
φείς: «Αποφασίζουμε, συντονίζου-
με τις δράσεις μας, μοιράζουμε τα 
καθήκοντα, κόβουμε την πρόσβα-
ση του εχθρού σε τροφή, στήνου-
με την παγίδα και συνεχίζουμε την 
καταστροφή». Ο πληθυσμός ξεχύ-
θηκε στους δρόμους των πόλεων 
και στην ύπαιθρο χτυπώντας τύ-
μπανα και κατσαρολικά, με απο-
τέλεσμα τα δύσμοιρα σπουργί-
τια να μην μπορούν να προσγει-
ωθούν και να πετούν μέχρι που 
έπεφταν στο έδαφος εξαντλημένα, 
όπου συνθλίβονταν από τις αρβύ-
λες και τα σανδάλια των «πολεμι-
στών». Στην εκστρατεία κατά των 
σπουργιτιών χρησιμοποιήθηκαν 
σφεντόνες, αεροβόλα όπλα, δίκαν-
να, δίχτυα, δηλητήρια, παγίδες με 
κόλλα και γενικά οτιδήποτε μπο-

ρούσε να σκοτώσει και να παγι-
δεύσει πουλιά. Τα νεκροταφεία, τα 
πάρκα και τα χωράφια, όπου η αν-
θρώπινη παρουσία ήταν μικρότε-
ρη, χαρακτηρίστηκαν «ζώνες ελευ-
θέρου πυρός» όπου αποσπάσματα 
πύρκαυλων κυνηγών πυροβολού-
σαν κατά βούληση ότι πετούσε χω-
ρίς να λείψουν και τα ευτράπελα με 
ουκ ολίγους θανάτους «συμπολε-
μιστών» από φίλια πυρά. Παρέες 
παιδιών κατέστρεφαν τις φωλιές, 
έσπαζαν τα αυγά και έλιωναν τους 
νεοσσούς με ξύλα και πέτρες. 

Με τον δολοφονικό οργασμό 
στο ζενίθ του, δεν άργησε να πα-
ρουσιαστεί και το φαινόμενο της 
«ευγενούς άμιλλας» μεταξύ σχο-
λείων, εργοστασίων, στρατιωτικών 
μονάδων και κυβερνητικών υπη-
ρεσιών για τον μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό νεκρών σπουργιτιών και τα 
ανάλογα μετάλλια υπερκάλυψης 
της ημερήσιας, μηνιαίας και ετήσι-
ας νόρμας εξολόθρευσης. Όταν οι 
αξιωματούχοι της πολωνικής πρε-
σβείας στο Πεκίνο αρνήθηκαν να 
επιτρέψουν την είσοδο στις ομάδες 
εφόδου που σκόπευαν να σκοτώ-
σουν τα πουλιά που είχαν βρει κα-
ταφύγιο στη σκεπή του κτηρίου, η 
πρεσβεία περικυκλώθηκε για δύο 
ολόκληρες ημέρες από εξαγριω-
μένα πλήθη, που ανέμιζαν κόκκι-
νες σημαίες και χτυπούσαν ακατά-
παυστα κάθε είδους κρουστά. Με 
το πέρας της πολιορκίας οι Πολω-
νοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποι-
ήσουν φτυάρια για να αδειάσουν 
τον περίβολο από τα χιλιάδες νε-
κρά σπουργίτια.

Κανείς δεν ξέρει πόσα ήταν τα 

φτερωτά θύματα του διετούς ολο-
κληρωτικού πολέμου κατά των 
σπουργιτιών, αλλά υπολογίζονται 
σε πολλά εκατομμύρια και το εί-
δος είχε σχεδόν εξαλειφθεί στην 
Κίνα, όταν το 1960 άρχισε να γίνε-
ται αντιληπτό το κολοσσιαίο λάθος 
της κομματικής γραμμής. Συγκε-
κριμένα, ο ορνιθολόγος Τσο Σιν 
Τσεν προχώρησε σε νεκροψία ικα-
νού αριθμού νεκρών σπουργιτιών 
από διάφορα μέρη της χώρας για 
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
τα σπουργίτια βασικά τρέφονταν 
με έντομα και ειδικότερα με φυτο-
φάγα έντομα που λυμαίνονταν τις 
καλλιέργειες. Με απλά λόγια, τα 
έντομα που έτρωγαν τα σπουργί-
τια ήταν απείρως καταστρεπτικότε-
ρα για τις καλλιέργειες από τα ίδια 
τα σπουργίτια. Οι αναφορές από 
την επαρχία έκαναν λόγο για κά-
θετη μείωση της συγκομιδής ρυ-
ζιού και σιταριού αντί για την πο-
λυαναμενόμενη αύξησή της κα-
θώς η εξάλειψη των σπουργιτιών 
ανέτρεψε την οικολογική ισορρο-
πία, με τα έντομα να κατατρώγουν 
ανενόχλητα τα σπαρτά λόγω της 
απουσίας των φυσικών θηρευτών 
τους. Πανικόβλητος ο Μάο διέτα-
ξε τους κομματικούς ιθύνοντες να 
θέσουν τέρμα στην εκστρατεία κα-
τά των σπουργιτιών, αλλά ο παρα-
νοϊκός πόλεμος κατά των μικρών 
πουλιών είχε αποκτήσει τη δική 
του δυναμική. Τα γρανάζια του 
γραφειοκρατικού μηχανισμού εί-
χαν αρχίσει να γυρίζουν προς μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση και θα 
έπαιρνε καιρό μέχρι οι αλλαγές να 
λάβουν χώρα. 

 Έτσι κι αλλιώς ήταν ήδη αρ-
γά. Χωρίς σπουργίτια να ελέγχουν 
τον πληθυσμό τους ο αριθμός των 
ακρίδων εκτοξεύτηκε στα ύψη και 
τεράστια νέφη από αυτές επέπεσαν 
στις καλλιέργειες με αποτέλεσμα 
μια τραγική καταστροφή που ήρ-
θε να προστεθεί στα ακραία περι-
βαλλοντικά προβλήματα που επέ-
φερε το άλμα προς τα μπρος, όπως 
η ολοσχερής αποδάσωση και η 
εκτεταμένη ρύπανση των ποταμών 
και υδάτινων πόρων της χώρας 
με την αλόγιστη χρήση δηλητηρί-
ων και εντομοκτόνων. Η συνέπεια 
της άνευ προηγουμένου οικολογι-
κής απορύθμισης που ακολούθη-
σε ήταν ο μεγάλος λιμός της Κίνας 
(1959-1961), ένας από τους χειρό-
τερους στην ανθρώπινη ιστορία, 
που στοίχισε τη ζωή κατά τα επί-
σημα κινέζικα αρχεία σε 15 εκα-
τομμύρια ανθρώπους. Τα στοιχεία 
ανεξάρτητων πηγών δίνουν μια 
κατά πολύ τραγικότερη εικόνα, με 
τον αριθμό των νεκρών να ανέρχε-
ται σε 30-45 εκατομμύρια. 

Φυσικά, αυτή δεν ήταν η πρώ-
τη φορά στην ιστορία που η στρε-
βλή πολιτική ενός κράτους είχε ως 
συνέπεια μια περιβαλλοντική κα-
ταστροφή εις βάρος των πολιτών 
του. Παρά ταύτα, η τελείως βλα-
κώδης και ταυτόχρονα απίστευ-
τα δολοφονική εκστρατεία κατά 
των σπουργιτιών στην Κίνα απο-
τελεί μέγιστη ύβρη κατά της φυσι-
κής ισορροπίας στον πλανήτη. Ο 
Μάο μπορεί να είχε δηλώσει αυ-
τάρεσκα ότι «ο άνθρωπος θα κα-
τακτήσει τη φύση», αλλά ο αφανι-
σμός των σπουργιτιών έφερε μαζί 
του τον αφανισμό των ανθρώπων. 
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Δ 
εν έχει υπάρξει τρα-
γικότερος ήρω-
ας από τον Οιδίπο-
δα στο έργο του Σο-
φοκλή Οιδίπους Τύ-

ραννος. Στην τραγωδία αυτή, η 
οποία γράφτηκε κατά πάσα πιθα-
νότητα στο πρώτο μισό της δεκα-
ετίας 430 – 420 π Χ, το κεντρικό 
πρόσωπο έρχεται αντιμέτωπο με 
μια προδιαγεγραμμένη πορεία 
για την οποία οι θεοί είχαν απο-
φασίσει ήδη από την ημέρα που 
γεννήθηκε. Ο θεατής παρακολου-
θεί τον Οιδίποδα γνωρίζοντας τον 
χρησμό ο οποίος καθορίζει το πε-
πρωμένο του. Ο μόνος ο οποίος 
δεν γνωρίζει, αλλά  θα ανακαλύ-
ψει την αλήθεια κομμάτι κομμά-
τι, στιγμή στιγμή, είναι ο ήρωάς 
μας. Η ειρωνεία της μοίρας ομού 
με την αγωνία μετεωρίζεται πάνω 
από την πλοκή του έργου. Παρ’ 
όλα αυτά, το αριστουργηματικό 
κείμενο του Σοφοκλή διατηρεί το 
ενδιαφέρον για την αποκάλυψη 
της αλήθειας μέχρι το τέλος. Ο 
Οιδίπους θα εκκινήσει στην αρχή 
του έργου ως ο ευτυχέστερος των 
θνητών για να βρεθεί, στο τέλος 
της τραγωδίας, ως ο δυστυχέστε-
ρος όλων. Η πολύσημη αυτή τρα-
γωδία πραγματεύεται την καθο-
ριστική στάση του Θείου, αλλά 
ταυτόχρονα και το ασταθές της 
ανθρώπινης κατάστασης, θέτο-
ντας προς προβληματισμό την έν-
νοια της θνητότητας όχι τόσο υπό 
τη σκοπιά του θανάτου, όσο αυ-
τήν της φθοράς. Έτσι κι αλλιώς 
τα έργα του Σοφοκλή χαρακτηρί-
ζονται από τον ανθρωποκεντρικό 
προβληματισμό που καταθέτει ο 
συγγραφέας. 

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλά-
κης, σιγά σιγά αλλά και αθόρυ-
βα, έχει κατορθώσει εδώ και και-
ρό να προσφέρει στο θεατρικό 
κοινό μία σειρά από ορθά δομη-
μένες παραστάσεις, οι οποίες χα-

ρακτηρίζονται από το ουσιώδες 
της πρότασής του, αδιαφορώ-
ντας να επιλέξει μέσα εντυπωσι-
ασμού του κοινού. Αυτό πράττει 
και αυτήν τη φορά. Στον Οιδίπο-
δα Τύραννο που σκηνοθετεί,  επι-
λέγει ένα λιτό, δωρικό σκηνικό. Το 
βάρος της πρότασής του πέφτει 
τόσο στις ερμηνείες των χαρακτή-
ρων, όσο και σε αυτόν τον θεατρι-
κό λόγο του Σοφοκλή, αυτόν καθ’ 
αυτόν. Πετυχαίνει δε το μέγιστο 
του αποτελέσματος εξ αιτίας της 
επιλογής των συνεργατών του. 

Ο Γιάννης Λιγνάδης επανέρ-
χεται στη μετάφραση της συγκε-
κριμένης τραγωδίας έχοντας στο 
μυαλό του, ή μάλλον στην άκρη 
του ματιού του, τους θεατές. Επι-
λέγει να μεταφράσει το αρχαίο 
κείμενο δίνοντάς του την ανα-
γκαία θεατρικότητα που χρειάζε-
ται ένα σύγχρονο ανέβασμα.  Με 
αυτό τον τρόπο η εκφορά του λό-
γου των ερμηνευτών διαχέεται με 
καθαρότητα στο κοινό, καθιστώ-
ντας το κείμενο έναν από τους 
βασικούς συντελεστές της παρά-
στασης και το κατορθώνει με άρι-
στο τρόπο, μιας και οι θεατές κα-

θηλώνονται από το εύληπτο και 
«ζωντανό» κείμενο του αρχαί-
ου τραγωδού. Όσο όμως επιτυ-
χής είναι η επιλογή του μεταφρα-
στή άλλο τόσο επιτυχής είναι και 
η επιλογή του Δημήτρη Λιγνάδη 
στον ρόλο του Οιδίποδα. Ο Δ. Λι-
γνάδης σηκώνει στους ώμους του 
έναν εξοντωτικό σχεδόν ρόλο, 
μιας και βρίσκεται επί σκηνής σχε-
δόν ολοκληρωτικά από την αρχή 
μέχρι το τέλος του έργου. Μέσα 
από την υποδειγματική ερμηνεία 
του, παρακολουθούμε όλη τη δι-
αδρομή του βασιλιά της Θήβας. 
Από την αρχή, όταν η σιγουριά 
και η σταθερότητα χαρακτηρί-
ζουν  την παρουσία του άνακτα, 
περνάμε ακολούθως στο στάδιο 

του κλονισμού, όταν οι πρώτες 
αμφιβολίες αρχίζουν να εμφανί-
ζονται στο προσκήνιο, για να κα-
ταλήξουμε στο τέλος στην πλήρη 
καταβαράθρωση του άλλοτε πα-
νίσχυρου άνδρα της Πόλης. Η μα-
ραθώνια ερμηνεία του Λιγνάδη 
είναι μεστή, αληθινή και ουσιώ-
δης. Επιλέγει μέσω αυτής να επι-
κοινωνήσει με το κοινό αποφεύ-
γοντας την όποια επίδειξη θεα-
τρικού εντυπωσιασμού. Ιδανική 
συνεργάτης η Αμαλία Μουτούση, 
στο ρόλο της Ιοκάστης συμπλη-
ρώνει και δένει την ερμηνεία του 
πρωταγωνιστή. Εξίσου σωστά ζυ-
γισμένος ο Νίκος Χατζόπουλος ως 
Κρέων.

Στο ίδιο πλαίσιο, αυτό της ου-
σίας,  ακολουθούν και οι υπόλοι-
ποι συντελεστές. Εξαιρετικός ο 
Κώστας Αβαρικιώτης στον ρόλο 
του Τειρεσία, ερμηνεύει τον μά-
ντη μέσα από την κοφτή, λιτή, 
όσο και δυναμική ερμηνεία του. 

Ο μαυροντυμένος, εξαιτίας 
του λιμού, χορός (εξαιρετική η 
δουλειά  του ΠάρΙ Μέξη σε σκη-
νικά και κουστούμια) κινείται ιδα-
νικά στον χώρο της σκηνής (πολύ 
καλή η δουλειά της Κικής Μπά-
κα), συμπληρώνοντας το ψηφι-
δωτό της παράστασης. Μοναδικό 
εφόδιό τους το αγροτικό σακίδιο 
του σπορέα μέσα από το οποίο 
εμφανίζονται πήλινα ομοιώμα-
τα παιδιών σε μια διπλή αναφο-
ρά : είναι τα τέκνα της Θήβας που 
ταλαιπωρούνται από τον λοιμό, 

αλλά και ο Οιδίπους ως βρέφος 
(όταν μετά την απόσυρση αυτών 
των ομοιωμάτων μένει ένα, κυ-
ρίαρχο στο σκηνικό) παραπέμπο-
ντας στην αρχή του μύθου όταν 
η γέννησή του συνοδεύτηκε από 
τον χρησμό των θεών. 

Εξίσου σημαντική η μουσι-
κή του Μίνωα Μάτσα, ο οποίος 
έντυσε την παράσταση με τρό-
πο ο οποίος αναδείκνυε τόσο τοΝ 
ρόλο του χορού, όσο και συνολι-
κότερα τα δρώμενα της παράστα-
σης. 

Καταλήγοντας, ο Κωνσταντί-
νος Μαρκουλάκης επιλέγει να 
παρουσιάσει μία πρόταση γεμά-
τη αυτοπεποίθηση.  Μετά τις πα-
ραστάσεις κατά τις οποίες σκηνο-
θέτες εντυπωσιάζουν με βαρύ-
γδουπα σκηνικά ή με εκκεντρι-
κές συλλήψεις, αυτός επιλέγει 
να δώσει το βάρος στον λόγο και 
στη θεατρική ερμηνεία αυτή καθ’ 
αυτή. Χτίζει μία παράσταση κομ-
μάτι κομμάτι, η οποία αρχίζει να 
εγκλωβίζει τον ήρωά μας στην 
προδιαγεγραμμένη μοίρα του, 
μέχρι την τελική αποκαθήλωση. 
Και το κάνει σιγά-σιγά, σπείρα-
σπείρα στο κέντρο της οποίας αυ-
τός θα εγκλωβιστεί, όπως ιδανικά 
αποτυπώνεται μέσω της κατάθε-
σης των χοών που κάνει ο χορός 
στη σκηνή.  

Σε μια εποχή που κυριαρχεί το 
«φαίνεσθαι», η επιλογή του «εί-
ναι» λειτουργεί παιδευτικά και 
λυτρωτικά. 

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ένας ουσιώδης Οιδίπους
«οιδίπους τύραννος» σε σκηνοθεσία κωνσταντίνου Μαρκουλάκη

«Όλα σαφή. γεννημένος απ’ αυτούς που δεν έπρεπε. 
ομόκλινος αυτών που δεν έπρεπε. Φονέας αυτών που 

δεν έπρεπε. Ω φως, για τελευταία φορά τώρα σε βλέπω· 
αποκαλύφθηκα.» 

σοφοκλή, οιδίπους τύραννος

Μετάφραση: Γιάννης Λιγνάδης
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρ-

κουλάκης
Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέ-

ξης
Μουσική: Μίνως Μάτσας
Κίνηση: Κική Μπάκα
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα 

Δερμιτζάκη, Έλενα Σκουλά
Φιλολογικός Σύμβουλος: Νίκος 

Μανουσάκης
Βοηθός Μουσικού: Δήμητρα 

Αγραφιώτη
Φωνητική Διδασκαλία: Κατερί-

να Κοζαδίνου
Φωτογραφίες παράστασης: Πά-

τροκλος Σκαφίδας

Πρωταγωνιστούν: 
Δημήτρης Λιγνάδης: Οιδίποδας
Αμαλία Μουτούση: Ιοκάστη
Νίκος Χατζόπουλος: Κρέων
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης: 

Τειρεσίας
Γιώργος Ζιόβας: Άγγελος
Γιώργος Ψυχογιός: Θεράπων
Νικόλας Χανακούλας: Εξάγγε-

λος
Χορός: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δη-

μήτρης Γεωργαλάς, Δημήτρης 
Καραβιώτης, Κώστας Κοράκης, 
Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Δημή-
τρης Μαύρος, Βασίλης Παπα-
δημητρίου, Γιάννης Πολιτάκης, 
Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης 
Ψωμάς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Π 
έρασε ίσως απαρατή-
ρητη, τον χειμώνα που 
μας πέρασε, αφού παί-
χτηκε μόνο σε ένα σι-

νεμά –με ικανοποιητική ωστόσο 
ανταπόκριση– και επαναλήφθη-
κε παρ’ ελπίδα σε έναν θερινό. Η 
πρώτη και τελευταία ταινία του 
Κινέζου Μπο Χου είναι ό,τι καλύ-
τερο στη φετινή χρονιά. Όχι μόνο 
γιατί καταφέρνει το ακατόρθωτο, 
να κρατήσει τον θεατή παρόντα 
–και συγκινούμενον– στα 234 λε-
πτά της, αλλά και γιατί εκφράζει, 
μέσα στο μελαγχολικό μούχρω-
μά της, έναν ανθρωπισμό, έναν 
έρωτα αν προτιμάτε, που τείνει 
να εξαφανιστεί στον κυνισμό των 
ημερών. Δεν είχαμε την ευκαιρία 
να ασχοληθούμε στην ώρα του με 
το φιλμ, χρήσιμο είναι να πούμε 
κατιτίς, και όπου/όποτε βρείτε την 
ευκαιρία –στην αίθουσα– δείτε 
το. Άλλωστε, στις ολοκαίνουργιες 
ταινίες δεν έχει τίποτε άλλο παρά 
ξαναζεσταμένες –χολιγουντιανές 
επί το πλείστον– συνταγές.

Η Κίνα –και η Ασία ευρύτερα–, 
σε αντίθεση με τη συνταξιοδοτού-
μενη Δύση, είναι η χώρα των νέων, 
των πολύ νέων ανθρώπων. Μαθη-
τές ή μόλις «τελειόφοιτοι» είναι οι 
πρωταγωνιστές της ταινίας. Μαζί 
με έναν συνταξιούχο, ο οποίος θα 
πρέπει κι αυτός ο ένας, να κάνει 
τόπο στους νέους. Αναγκαστικά. 
Μοιράζεται μέχρι τότε τις απελπι-
σίες της νεότητας, σε έναν κόσμο 
που τον ζώνει το γκρίζο της ανά-

πτυξης. Η ευτυχία, μέσα σε αυτόν 
τον γερασμένο και ετοιμοθάνατο 
εν αμαρτίαις κόσμο, συνάπτεται 
με το χρήμα και το τάχα ανίκητο 
της δύναμης. Δίκιο είναι ό,τι μπο-
ρείς να το επιβάλεις διά της βίας. 
Τα όνειρα είναι για τους ηττημέ-
νους. Εδώ ο Μπο Χου στήνει στην 
ιστορία του μια παγίδα εξαρχής. 
Το ίδιο όνειρο έχουν ο επικεφαλής 
μιας ανελέητης σπείρας νεαρών 
μαφιόζων και ο μαθητής ο υπερα-
σπιζόμενος έναν αδύναμο συμμα-
θητή του εναντίον τους: να δούν 
έναν ελέφαντα που στέκεται ακί-
νητος σ’ ένα τσίρκο στο Μανζούλι, 
πόλη των συνόρων – μεταξύ Κίνας 
και Ρωσίας. Παραβολή της βουδι-
στικής αταραξίας σε έναν κόσμο 
που συγκλονίζεται από καθημε-
ρινές (ανα)ταραχές; Ιδεατός τό-
πος ενός επέκεινα παραδείσου; 
Το όνειρο μιας ουτοπίας το Μα-
ντζούλι; Πιθανόν.

Το όνειρο και για τους δύο εί-
ναι ναρκοθετημένο. Ο Γου Τσανγκ, 
πανίσχυρος αρχηγός σπείρας, 
λίγα δευτερόλεπτα αφού έχει εξο-
μολογηθεί το κάπως αστείο όνει-
ρό του στη φίλη του, θα δει τον 
καλύτερο φίλο και αντεραστή 
του να πηδάει στο κενό. Κι ο Γου-
έι Μπου, μαθητής που αποφασί-
ζει να υπερασπιστεί τον καλύτε-
ρό του φίλο από το μπούλινγκ του 
αδελφού του Τσενγκ, θα γίνει χω-
ρίς να το θέλει φονιάς. Ο Γιανγκ 
καταδιώκει τον Γουέι σε όλη την 
ταινία, εμποδίζοντάς τον να πάει 
εκεί που κι αυτός ονειρεύεται, στο 
Μανζούλι. Καταλύτες ανάμεσά 
τους η συμμαθήτρια του Γουέι και 
έρωτάς του Χουάνγκ Λινγκ, ψωνι-
σμένη με τον μεσόκοπο παντρε-
μένο υποδιευθυντή του σχολείου, 
και ο συνταξιούχος γείτονας με 
σκύλο, Γουάνγκ Ζιν, που αναγκά-
ζεται από τα παιδιά του να εγκα-

ταλείψει το στενάχωρο διαμέρι-
σμά τους για να πάει στο γηροκο-
μείο, παρά τις διαμαρτυρίες της 
μικρής αγαπημένης του εγγονής. 
Ο νεαρός Γουέι θα πέσει πάνω 
στον γερο Γουάνγκ, που δεν συ-
γκινείται πια από όνειρα, θα επι-
διώξει να παρασύρει στο όνειρό 
του τη Χουάνγκ και θα βρεθεί δε-
μένος στο τέλος μπρος στον αδί-
στακτο Γου. Όλα αυτά σε μια μό-
λις μέρα. Τελικά ποιος θα φύγει, 
σαν σουρουπώσει, με το νυχτερι-
νό δρομολόγιο για Μανζούλι;

Ο Μπο Χου, ο σκηνοθέτης, αυ-
τοκτόνησε μετά την ολοκλήρωση 
της ταινίας. Ίσως κι ο ίδιος να ανα-
ζητούσε μια θέση, έστω λαθραία, 
σ’ αυτή τη νυχτερινή διαδρομή. 
Η παραβολή που έστησε πάντως, 
στο μοναδικό του έργο, πιάνει 
τόπο. Δεν πρόκειται για μελόδρα-
μα. Με μεγάλης διάρκειας πλά-
να, που μέσα τους συναιρούνται 

κάθε φορά πολλά από τα στοιχεία 
της δαιδαλώδους αφήγησης, με 
τα πρόσωπα των ηρώων του ορι-
ακά χωσμένα στα πλάνα, με σκη-
νικό μια χωρίς ταυτότητα μεγα-
λούπολη που μόλις χτίζεται στο 
πουθενά, χωρίς καμιά ανάσα, με 
τη φύση απούσα και τα ζώα, ένας 
σκύλος που εξαφανίζεται και ένας 
ελέφαντας που δεν εμφανίζεται, 
αιχμάλωτα κι αυτά της απανθρω-
πίας, στήνει τελικά, με την πα-
γίδευση της ιστορίας του, όπως 
είπα πριν, το τραγικό δράμα ενός 
ανθρωπισμού που επείγει. Όχι, η 
ταινία του δεν είναι πεισιθάνα-
τη. Κάθε άλλο. Το όνειρο, όσο κι 
αν ακούγεται αστείο, οδηγεί τους 
ήρωες σε μια λύτρωση. Το Μαν-
ζούλι υπάρχει κάπου έξω από τα 
όρια του γκρίζου της πόλης. Η ται-
νία ολοκληρώνεται με ένα λυρικό 
κρεσέντο.

Ο Χου έχει κάνει ένα έργο που 
θα μείνει στην ιστορία του σινε-
μά. Το σενάριο και το μοντάζ εί-
ναι δικά του. Η φωτογραφία του 
Τσάο Φαν και η μουσική του Χουά 
Λουν. Χωρίς να λαθεύουν ούτε 
στιγμή στην αλήθεια των ρόλων 
τους, στην ταινία συμπρωταγωνι-
στούν ο Γου Τσενγκ (Γου Τσανγκ, 
ο μαφιόζος), ο Γουτσάνγκ Πενγκ 
(Γουέι Μπου, ο μαθητής), η Γιου-
βέν Γουάνγκ (Χουάνγκ Λινγκ, η 
φίλη), ο Κόνγκζι Λι (Γουάνγκ Ζιν, 
ο συνταξιούχος). Άξιος ο μισθός 
τους.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ένας ελέφαντας στέκεται ακίνητος

Δ 
εν χρειάζεται να πω πολλά για τον 
Καταδικασμένο (Ikiru – αν δεν 
κάνω λάθος στα ιαπωνικά θα πει ο 
νεκρός), ταινία του 1952, του Ακίρα 

Κουροσάβα. Είναι το μεγάλο του αριστούρ-
γημα μαζί με τον Θρόνο του αίματος (1957) 
από τον «Άμλετ» του Σαίξπηρ, οι δύο κορυ-
φαίες ταινίες του –αν και δεν είναι οι πιο γνω-
στές του, σαν τις υστερότερες αμερικανοευ-
ρωπαϊκές συμπαραγωγές. Η ιστορία είναι 
εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του Λέο-
ντος Τολστόι, «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς», με 
πρωταγωνιστή το δεύτερο alter ego του σκη-
νοθέτη –μαζί με τον Τοσίρο Μιφούνε του 
Θρόνου– Τακάσι Σιμούρα. Το φιλμ επανακυ-
κλοφορεί σε καινούργια κόπια και είναι ευ-
καιρία να το δουν όσοι δεν το έχουν δει και να 
το ξαναδούν όσοι το έχουν κιόλας θαυμάσει.

Ο Κάνζι Γουατανάμπε είναι υπάλληλος 
του Δήμου, χήρος, μικροδιευθυντής πια, μετά 

από τριάντα χρόνια υπηρεσίας. Υπηρέτης και 
όμηρος της γραφειοκρατίας· μίζερος και άτε-
γκτος, ζει αποξενωμένος από τους συναδέλ-
φους του και από τον γιο και τη νύφη του, που 
δεν βλέπουν την ώρα να τον κληρονομήσουν. 
Όταν οι γονείς από μια ρημαγμένη φτωχογει-
τονιά φτάνουν στο γραφείο του να ζητήσουν 
τον καθαρισμό μιας χαβούζας, ώστε να γίνει 
παιδότοπος, ακούνε από τον «προϊστάμενο» 
Γουατανάμπε τα γνωστά: «Δεν εξαρτάται από 
μένα», ή, εν τέλει, «περάστε αύριο». Ο άνθρω-
πός μας όμως, ακούει μια μέρα πως δεν του 
μένει ούτε ένας χρόνος ζωής. Τότε δεν έχει σε 
κανέναν να μιλήσει, παρά μόνο σε μια νεαρή 
υπάλληλο που τον ανέχεται γιατί ξοδεύει για 
χάρη της. Αφού αποξενωθεί από τα παιδιά 
του και χλευαστεί για τον γεροντοέρωτά του, 
θα πεθάνει. Στην κηδεία του, παρά την τυπι-
κή ευγένεια, όλοι οικτίρουν τη μιζέρια του. 
Ώσπου φτάνουν συντετριμμένοι οι φτωχοί. 

Τότε ζωντανεύει ένας άλλος θαυμαστός Γου-
ατανάμπε. Ο γέρος στα τέλη του τ’ άλλαξε όλα: 
Με αλλόκοτο πείσμα είχε καταφέρει ένα θαύ-
μα: να μετατρέψει τη χαβούζα σε στολίδι της 
φτωχογειτονιάς. Τότε όλοι ανακαλύπτουν το 
δράμα του: κανείς τους δεν ήξερε ότι εκείνος 
ήξερε πως θα πεθάνει.

Διδακτισμός; Καθόλου. Ο Κουροσάβα, δε-
ξιοτέχνης του σεναρίου, εκτός των άλλων, κα-
ταφέρνει να σε βάλει τόσο πολύ μέσα στην 
απελπισία του ήρωα και να του βγάλει ύστερα 
–και να σου βγάλει– τέτοιον πλούτο αισθημά-
των, που σου κόβουν την ανάσα. Και ο Κουρο-
σάβα σε μια κρίσιμη καμπή της καριέρας του 
φλέρταρε με τον αυτοκτονία, ώσπου ο ίδιος ο 
κινηματογράφος και η δημιουργία τον ξανά-
φεραν στη ζωή. Κάπως σαν τον ήρωά του. Ο 
Καταδικασμένος είναι ένα πραγματικό στο-
λίδι στη φιλμογραφία του Ιάπωνα σκηνοθέ-
τη. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Ο 

Κουροσάβα έχει έναν φιλμικό τρόπο αφήγη-
σης που τον έχουν θαυμάσει οι μεγαλύτεροι 
του κινηματογράφου, όπως ο θείος Ταρκόφ-
σκι. Είναι ένα πραγματικό σχολείο. Στη σκηνή, 
φερ’ ειπείν, που ο ήρωας μαθαίνει τα καθέκα-
στα της υγείας του... αλλά να μη σας πω, για να 
μη χάσετε την έκπληξη της σκηνής. Τι να πει 
κανείς για την ερμηνεία του Τακάσι Σιμούρα! 
Ένας μεγάλης ακρίβειας ερμηνευτής στα χέ-
ρια ενός μαιτρ, όπως ο παλαιός των ημερών 
Ακίρα. Δίπλα του σε ρόλους χαρακτήρων 
πολλοί από τους μόνιμους συνεργάτες του, 
όπως ο Μινόρου Σιάκι, ο Μποκούζεν Χιντάρι 
κ.ά. Στον ρόλο της νεαρής υπαλλήλου η Μίκι 
Ονταγκίρι. Στη φωτογραφία ο Ασακάζου Να-
κάι και στο μοντάζ ο Κόιτσι Ιβασίτα.

Αν θέλετε να αποτοξινωθείτε από τον κατα-
κλυσμό του καταναλωτικού σινεμά, ο Καταδι-
κασμένος είναι μια πολύ καλή αρχή, χάρισμα 
στις αρχές μιας νέας σαιζόν.

Ο Καταδικασμένος (Ikiru)
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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

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»
Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

νέος Ερμής 
ο Λόγιος
Κυκλοφορεί 
το νέο τεύχος

ΑφΙερωΜΑ:

Παναγιώτης Κονδύλης
Το εθνικό ζήτημα, η Tουρκία 
και η ελληνική διανόηση 

> Κοσμισμός: μία παλιά ρωσι-
κή ιδέα για τον μετάνθρωπο 
και τη θρησκεία

> Ο Μέγας Αλέξανδρος των 
νεοελληνικών παραδόσεων

> Ο Πλάτων, ο Πόππερ και ο 
Κασσίρερ

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη


