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Πώς εκπαίδεύουμε ανέρ-
γους στην αργομισθία!
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«Αθήνα Ελεύθερη»

  εκ ΡΗΞΗΣ

«Η εγκατάλειψη των 
Κούρδων είναι ζήτημα 
αξιοπιστίας της Γαλλίας»

Σήμερα
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ΣΕΛ. 11

Οι δολοφονίες του 
Κωνσταντίνου 
Κατσίφα συνεχίζονται

του Γιώργου Καραμπελιά 

Κώστας Σαμάντης 

Για τις παρελάσεις... 
ξανά            
                                   Σελίδα 5

Άλλοτε και τώρα...

Έφη Λαμπροπούλου

Εποικισμός με το γάντι
                                     Σελίδα 8                                          

Αλέκος Μιχαηλίδης 

Στο Βερολίνο η επόμενη 
πράξη στο Κυπριακό                       
                                  Σελίδα 7

Ά 

ραγε, υπάρχει κάποια δυ-
νατότητα εξόδου της Ελλά-
δας από την κρίση; Σε ένα 
μεγάλο αριθμό Ελλήνων 

πατριωτών – ιδιαίτερα μετά τα τελευ-
ταία κατορθώματα του Ερντογάν στη 
Συρία και τις απειλές του προς τους 
Έλληνες, σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς 
και την ανικανότητα της κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσει άμεσα την απειλή 
εποικισμού που σηματοδοτεί το με-
ταναστευτικό– κυριαρχεί μια αίσθη-
ση ανημπόριας και παραίτησης.  

Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να 
ελπίζουμε, γιατί διαφορετικά θα κα-
ταδικαστούμε, όπως και τόσοι άλ-
λοι, στην απραξία. Γιατί πιστεύουμε 
πως, έστω από την αρνητική πλευρά, 
έχει ολοκληρωθεί ένας ιστορικός κύ-
κλος, ο ιστορικός κύκλος της μεταπο-
λίτευσης. Και δεδομένου ότι –δυστυ-

χώς– οι λαοί μαθαίνουν πάντα μέσα 
από την εμπειρία τους, πιστεύω πως 
έχουμε χωνέψει το ιστορικό τέλος 
των ιδεολογιών που ταλανίζουν τους 
Έλληνες από τον Εμφύλιο και μετά. 
Συναφώς, και οι σκυλοκαβγάδες ανά-
μεσα στην Αριστερά και τη Δεξιά, που 
με τόση μανία επιδιώκει να διαιωνί-
ζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και που αποτελούσαν το 
ψωμοτύρι της Χρυσής Αυγής, έχουν 
καταστεί εντελώς ανούσιοι. Εξάλ-
λου, οι νεοεισελθέντες στα σαλόνια 
της εξουσίας, εκείνοι της Αριστεράς, 
ξεπέρασαν τους αντιπάλους τους σε 
χαμέρπεια, πολιτικαντισμό, ξεπού-
λημα του εθνικού πλούτου, υποταγή 
στα ξένα συμφέροντα, και έτσι έκλει-
σαν από μόνοι τους τον όποιο ιστορι-
κό ρόλο είχαν.

Δεν πρέπει λοιπόν να μας πάρει η 
κάτω βόλτα. Διότι ήδη υπάρχουν θε-

τικά σημάδια που πρέπει να επιση-
μάνουμε. Τα πρώτο και κυριότερο εί-
ναι πως οι ακραίοι εθνομηδενιστές 
του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν –πιστεύου-
με οριστικά και αμετάκλητα– από το 
προσκήνιο και τα καραγκιοζιλίκια του 
Τσίπρα και του Πολάκη μαρτυρούν 
ακριβώς το ιστορικό τέλος του θιά-
σου. Παράλληλα, διαπιστώνεται, με 
απαρχή τις κινητοποιήσεις για το Μα-
κεδονικό, μια νέα πατριωτική αφύ-
πνιση. Μα αφύπνιση που σήμερα 
επικεντρώνεται στο μεταναστευτικό, 
τα ελληνοτουρκικά, την ενίσχυση της 
εθνικής ταυτότητας, όπως φάνηκε και 
από την πάνδημη συμμετοχή των Ελ-
λήνων στις εκδηλώσεις για την εθνι-
κή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Και, 
προφανώς, τα ανοσιουργήματα των 
νεαρών «ακτιβιστριών» στη Νέα Φι-
λαδέλφεια χαλύβδωσαν, αντί να απο-

δυναμώσουν αυτή την εθνική εγρή-
γορση. Αυτή, χωρίς άλλο, θα σαρώσει 
και τα εθνομηδενιστικά σταγονίδια 
που ζουν και βασιλεύουν στην κυβέρ-
νηση, στα ΜΜΕ και τις ελίτ των πα-
νεπιστημίων και των διανοουμένων. 
Η υπέρβαση της αντίθεσης Αριστερά-
Δεξιά δεν θα γίνει με τους σημιτικούς 
υπουργούς της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη, αλλά μέσα από την πατριωτική 
ενότητα των Ελλήνων πολιτών.

Ας ελπίσουμε λοιπόν πως, επιτέλους, 
έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της πα-
ρακμής, μια και «πιάσαμε πάτο», και 
πως οι Έλληνες, έχοντας απορρίψει 
τις παρωπίδες των διχαστικών ιδεο-
λογιών, θα μπορούσαν ίσως να επι-
χειρήσουν τη μεγάλη επανάσταση 
που απαιτεί η σωτηρία του έθνους 
μας.

Γιώργος Καραμπελιάς: Η μητέρα των μαχών                                         σελ. 3
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Συνώνυμα, Παράσιτα και 
Τζόκερ ή κινηματογρά-
φος και πολιτική

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1944

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 2019
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕρΙδΑ 
ΓΙΑ τΗΝ ΕθΝΙΚΗ ΑΝΕξΑρτΗΣΙΑ
 τΗΝ ΚοΙΝωΝΙΚΗ χΕΙρΑφΕτΗΣΗ 

τΗΝ οΙΚολοΓΙΑ 
ΚΑΙ τΗΝ ΑΜΕΣΗ δΗΜοΚρΑτΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κωνσταντής Σεβρής 
Νικόλας Δημητριάδης, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
ξενοφώντος 4, 105 57

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

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

ΣΥΝδροΜΗ (1 ΕτοΣ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜοΣ λοΓΑρΙΑΣΜοΥ:
116/772277-01 - Εθνική τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

«Τουρκία: Μετά τη Συρία, 
η σειρά της Ελλάδας και της 

Κύπρου;»
Το Άρδην και η ομάδα cognosco team 
διοργανώνουν την Τετάρτη 6 Νοεμβρί-
ου 2019 στις 19.30 εκδήλωση με θέμα: 
«Τουρκία: Μετά τη Συρία, η σειρά της 
Ελλάδας και της Κύπρου;». Θα μιλή-
σουν: Γιώργος Καραμπελιάς, συγγρα-
φέας, Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολι-
τικός αναλυτής, Κωνσταντίνος Λάβδας, 
καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, 
Περικλής Νεάρχου, πρέσβυς ε.τ. της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλαος 
Παππάς, πολιτικός επιστήμονας – ιστο-
ρικός (cognosco team). Συντονιστής: 
Βαγγέλης  Βαϊάννης, φοιτητής πολιτι-
κών επιστημών. Στον χώρο «Ρήγας Βε-
λεστινλής», Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος. 

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα 
κυκλοφορήσει το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Στο παρά πέντε

Η ερντογανική… 
Αριστερά των ΗΠΑ 

Ι 
λχάν Ομάρ: Μια από τις πιο δυναμικές βουλευτίνες, στα 
αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος, ακραιφνής υποστη-
ρίκτρια του Μπέρνι Σάντερς, οπαδός του Πρασίνου Νιου 

Ντηλ, αλλά και σταυροφόρος της πιο ριζοσπαστικής πολιτικής ορ-
θότητας, μαζί με την Αλεξάνδρα Οκάζιο Κορτές, στις επάλξεις του 
αγώνα ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις, την πατριαρχία, αλλά την 
ισλαμοφοβία.

Εντούτοις, το υπεριζοσπαστικό βιογραφικό της έχει μια με-
λανή κηλίδα: Καταψήφισε την πρόταση για κυρώσεις των ΗΠΑ 
στην Τουρκία, αλλά και ψήφισε «παρούσα» –η μόνη από το κόμ-
μα της¬– για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων στη 
Βουλή των αντιπροσώπων. Το σκεπτικό της; Ότι η αναγνώριση 
των γενοκτονιών δεν πρέπει, λέει, να εργαλειοποιείται από τη γε-
ωπολιτική, και ότι, αν είναι να ξεκινήσει η συζήτηση περί γενοκτο-
νιών στις ΗΠΑ, θα πρέπει να αρχίσει από εκείνην των ιθαγενών 
της Βορείου Αμερικής. Σαν να λέμε, δηλαδή, ότι οι ΗΠΑ δεν πρέ-
πει να πάρουν θέση για την τουρκική εισβολή στη Συρία, επειδή 
δύο αιώνες πριν οδήγησαν τους Ινδιάνους στο χείλος της εξαφά-
νισης, ή επειδή στον Νότο είχαν δουλοκτησία.

Φυσικά, η κατά τα άλλα ριζοσπάστρια Ιλχάν, Αμερικανοσομα-
λή και μουσουλμάνα, έχει ήδη σπεύσει να συναντήσει τον Ερντο-
γάν, σε θερμότατο κλίμα. Την έκραξαν δε και οι πέτρες για τη θέση 
της στη γενοκτονία των Αρμενίων, με προεξάρχοντα τον Καντέρ, 
τον Τούρκο μπασκετμπολίστα των Σέλτικς της Βοστόνης, ο οποίος 
έχει μεταβληθεί σε κόκκινο πανί για τον Ερντογάν επειδή δηλώνει 
πάγια ενάντιος στο καθεστώς του, με συνέπεια να έχει γίνει στόχος 
των οπαδών του Τούρκου προέδρου στις ΗΠΑ.

Ιδού ο εκφυλισμός της ούλτρα, υποτίθεται, Αριστεράς, των Δη-
μοκρατικών, να έχει καταντήσει η πέμπτη φάλαγγα του τουρκικού 
επεκτατισμού... 

Γ.Ρ.

Όταν η πολιτική τάξη 
φοβάται την ψήφο της 

ομογένειας!

Τ 

ο συναινετικό νομοθετι-
κό έκτρωμα που ετοιμά-
ζει σύσσωμη η ελλαδική 

πολιτική τάξη αναφορικά με 
την ψήφο των αποδήμων Ελ-
λήνων μου θύμισε ένα άρθρο 
μου από το μακρινό 1993 στο 
περιοδικό Ελλήνων φοιτητών 
του Μονάχου «Οίστρος» με τίτ-
λο «Όταν το κράτος φοβάται το 
δικαίωμα ψήφου του μετανά-
στη». Δυστυχώς, το ίδιο ισχύ-
ει και σήμερα. Η άρνηση της 
επιστολικής ψήφου, σε συν-
δυασμό με μια σειρά από άλ-
λες παράλογες απαγορευτικές 
διατάξεις, κατά βάση και αντι-
συνταγματικές, με αποκορύ-
φωμα την αποδοχή της πρό-
τασης του ΚΚΕ να δοθεί δυνα-
τότητα στους Έλληνες πολίτες 
που βρίσκονται στο εξωτερικό 
να ψηφίζουν μόνο αν έχουν ει-
σόδημα ή ακίνητη περιουσία 
στην Ελλάδα και αν λείπουν 
ορισμένο χρόνο, είναι πρωτί-
στως χτύπημα κατά της δημο-
κρατίας. 

Είναι σαφές: Η παρασιτι-
κή εγχώρια πολιτική τάξη έχο-
ντας εξασφαλίσει την ψήφο των 

«γηγενών», που «υποχρεώ-
νεται» πλέον μόνο να τους κα-
ταψηφίζουν εναλλάξ, δεν θέ-
λει πειράματα με τους Έλληνες 
του εξωτερικού. Γι' αυτό, εν έτει 
2019, προφασίζεται πως θέλει 
να λύσει ένα πρόβλημα δεκα-
ετιών, αλλά ουσιαστικά δυσχε-
ραίνει περισσότερο την ψήφο 
της συντριπτικής πλειοψηφί-
ας των ομογενών μας. Είναι σί-
γουρο ότι αυτή η αισχρή στάση 
της ομονοούσας στο θέμα αυτό 
ελλαδικής πολιτικής τάξης αντί 
να φέρει πιο κοντά τους ομογε-
νείς μας στην Ελλάδα θα τους 
απομακρύνει περισσότερο - 
και από την κάλπη. Υπάρχει 
και αξιοπρέπεια! Ίσως αυτός 
να είναι και ο απώτερος στόχος 
του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, 
του Κουτσούμπα και των λοι-
πών «δημοκρατικών δυνάμε-
ων». Σε μια εποχή μάλιστα που 
δεν περισσεύει κανένας Έλλη-
νας. Όπου γης! Μπορεί όμως 
οι λεγάμενοι να έχουν στο μυα-
λό τους και τους «Νέους Έλλη-
νες». Ποιος ξέρει ;

Β. Στ.

ΠροΣΕχΕΙΣ ΕΚδΗλωΣΕΙΣ

«Αριστερά και Δεξιά 
στα χρόνια της 

Παγκοσμιοποίησης»
Στα πλαίσια των συζητήσεων που διορ-
γανώνει κάθε μήνα στον Ιανό Αθήνας ο 
Γιώργος Καραμπελιάς την Τετάρτη 13 
Νοεμβρίου στις 20.30 θα συνομιλήσει 
με τον δημοσιογράφο και επικεφαλής 
του slpress.gr Σταύρο Λυγερό και τον 
συγγραφέα Σπύρο Κουτρούλη με θέ-
μα: «Αριστερά και Δεξιά στα χρόνια 
της Παγκοσμιοποίησης» με αφορμή 
το βιβλίο του Κρίστοφερ Λας  Ποιό εί-
ναι το σφάλμα της Δεξιάς; - Γιατί η Αρι-
στερά δεν έχει μέλλον;, που κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα από τις Εναλλακτικές 
Εκδόσεις. 
Στο καφέ του Ιανού, Σταδίου 24, Αθή-
να. Είσοδος ελεύθερη.  

«Κλασικές Σπουδές: 

S.O.S. !»

Οι «Φίλοι των κλασικών σπουδών» δι-
οργανώνουν το Σάββατο 23 Νοεμβρί-
ου 2019 στις 19.00 εκδήλωση–συζήτη-
ση με θέμα: «Κλασικές Σπουδές: SOS!»
Θα μιλήσουν:
Αντρέας Μαρκαντωνάτος, Καθηγητής 
Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου
Βίκυ Φλέσσα, Κλασική Φιλόλογος, Νο-
μικός, Δημοσιογράφος
Τάσος Χατζηαναστασίου, Δρ Ιστορίας, 
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης
Στον Χώρος Πολιτισμού: «Ρήγας Βελε-
στινλής», Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα.
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Ε 

ίμαστε πεπεισμένοι πως έχει 
έλθει το οριστικό τέλος της με-
ταπολίτευσης που, δυστυχώς, 
εξαιτίας της παρακμής της χώ-
ρας, σέρνεται επί δέκα ολόκλη-

ρα χρόνια.  Ξεκίνησε το 2010 με τα μνη-
μόνια και μοιάζει να ολοκληρώθηκε με τις 
εκλογές του  Ιουλίου του 2019. Και μετά 
από μία μεταβατική περίοδο νεοδημοκρα-
τικής φιλελεύθερης «κανονικότητας», η 
οποία θα κρατήσει λιγότερο από όσο φα-
ντάζεται ο Μητσοτάκης και οι περί αυτόν, 
θα  δώσει τη θέση του σε μια νέα ιστορι-
κή περίοδο, κατά την οποία η ελληνική κοι-
νωνία, το ελληνικό έθνος, θα αγωνιστεί για 
την ίδια την ιστορική του επιβίωση. Και 
γύρω από αυτό το αίτημα θα τείνουν  να  
αναδιαμορφωθούν στο σύνολό τους και οι 
πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Μία τέτοια 
αναδιαμόρφωση απαιτεί μια σχετικά μα-
κρά περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές 
δυνάμεις θα πάψουν σταδιακώς να  δια-
χωρίζονται με βάση τον παλαιό άξονα Αρι-
στερά-Δεξιά, τέτοιον που είχε διαμορφω-
θεί σε όλη τη μεταπολιτευτική εποχή. Και 
αυτό έχει ήδη συμβεί, ακόμα και με τη συ-
γκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή με τη μαζική 
συμπερίληψη των πασόκων στην κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη. 

Οι αντιθέσεις σε αυτή τη νέα περίο-
δο θα καθορίζονται με βάση έναν νέο άξο-
να, τον άξονα πατριωτισμός – εθνομηδε-
νισμός. Προφανώς, αυτή η νέα πραγματι-
κότητα δεν θα αναιρεί τις όποιες διαφορές 
–διότι κάποιες κοινωνικές δυνάμεις είναι 
πιο στενά και πιο οργανικά συνδεδεμένες 
με το πατριωτικό αίτημα και κάποιες άλ-
λες με την εθνομηδενιστική ροπή– ωστό-
σο αυτές δεν θα είναι κυρίαρχες για ένα 
σημαντικό διάστημα τουλάχιστον. Σε ένα 
απειλούμενο με ιστορική έκλειψη έθνος, 
τα μέτωπα, και κατ’ εξοχήν το πατριωτι-
κό, θα προσλάβουν διαταξικά χαρακτηρι-
στικά. 

Αυτό το νόημα είχε κατά βάθος και το 
αίτημα του κινήματος των αγανακτισμέ-
νων για την  αναγκαία υπέρβαση του διπό-
λου Αριστεράς-Δεξιάς. Διότι, όπως είχαμε 
τονίσει από το 2011, εισερχόμαστε ήδη σε 
μια νέα ιστορική εποχή, για την οποία μας 
προϊδέαζε αυτή η νέα λαϊκή ενότητα που 
σφυρηλατούνταν στις πλατείες των αγανα-
κτισμένων. Και αν αυτή η αναζήτηση οδή-
γησε, σε μια πρώτη φάση, στη φαλκίδευ-
ση αυτού του αιτήματος από την εθνομη-
δενιστική και καθεστωτική Αριστερά και 
τη ναζιστική Δεξιά, σήμερα ωριμάζουν οι 
όροι  για την επανοικείωση αυτού του αι-
τήματος από δυνάμεις αυθεντικά πατρι-
ωτικές και δημοκρατικές.  Αυτό το νόημα 
είχε εξάλλου ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για 
το Μακεδονικό που ξεπέρασε τους πα-
λιούς διαχωρισμούς.

Εξάλλου, η σημερινή συρρίκνωση και 

γελοιοποίηση της εθνομηδενιστικής Αρι-
στεράς (μεταξύ Τζόκερ και Πολάκη) και η 
στρατηγική καταβαράθρωση της ναζιστι-
κής Δεξιάς αποτελούν προϋπόθεση για μια 
τέτοια ιστορική επανάκτηση. Και, καθόλου 
τυχαία, η συρρίκνωση της μιας συμπαρα-
σύρει μαζί της και την άλλη. 

Βαδίζοντας ενάντια στο ρεύμα
Βέβαια, βρισκόμαστε σε μια μεγάλη ιστο-
ρική καμπή, πλανητικών διαστάσεων, 
που δεν αφορά μόνο τους Έλληνες και 
τον ελληνισμό, αλλά το ίδιο το ανθρώπι-
νο είδος. Όλα τα έθνη βρίσκονται μπρο-
στά στην απειλή της βύθισής τους στη χο-
άνη μιας παγκοσμιοποίησης που δεν εί-
ναι μόνο οικονομική ή πολιτισμική, αλλά 
πρωτίστως τεχνολογική. Όμως, ακόμα και 
μέσα σε αυτά τα πλαίσια, συνεχίζεται και 
θα συνεχιστεί η πορεία των εθνών, τουλά-
χιστον στη διάρκεια του τρέχοντος αιώνος, 
και μάλιστα οξύνεται ο ανταγωνισμός με-
ταξύ τους, για να καταλάβουν μια καλύτε-
ρη θέση σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο. Οι Έλληνες, λοιπόν, εάν θέλουν να 
συνεχίσουν να επιβιώνουν ως συλλογικό 
υποκείμενο, είναι υποχρεωμένοι να βαδί-
σουν κυριολεκτικώς ενάντια στην Ιστορία, 
που μοιάζει να τους έχει καταδικάσει. 

Ο ελληνισμός, εκκινώντας από την αρ-
χική του κοιτίδα, στις όχθες του Αιγαίου 
Πελάγους, διέτρεξε μια ιστορία 3000 χρό-
νων κατά την οποία –ουσιαστικά μέχρι το 
1922– είχε κατ’ εξοχήν εξωστρεφή χαρα-
κτηριστικά και άρδευσε πολλούς ξένους 
πολιτισμούς και ηπείρους. Επηρέασε κα-
θοριστικά τον παγκόσμιο και κατ’ εξοχήν 
τον δυτικό και χριστιανικό πολιτισμό, εξα-
ντλώντας εν πολλοίς την αρχική του ορμή 
και την πολιτισμική και πληθυσμιακή του 
πυκνότητα μέσα από αυτή τη διασπορά. Το 
1922, λοιπόν, έλαβε τέλος, οριστικά, αυτός 
ο κλασικός τρόπος ύπαρξης του Έλληνα αν-
θρώπου. Έκτοτε, εισήλθαμε σε μια περίο-
δο βαθιάς παρακμής που διαρκεί ήδη 100 
χρόνια και διαρκώς επιδεινώνεται, απει-
λώντας μας και με ιστορική εξαφάνιση, 
γιατί δεν έχουμε ακόμα βρει έναν νέο τρό-

πο ύπαρξης.
 Έλληνες και «Νεοέλληνες»

Έτσι, οι Έλληνες, μετά από μια μακρά περι-
πλάνηση στις γειτονιές όλου του κόσμου, 
όπου έσπειραν τον πολιτισμό τους, γύρι-
σαν πλέον, ως «Νεοέλληνες» στην ιστορι-
κή τους κοιτίδα, γερασμένοι, εξαντλημέ-
νοι, συρρικνωμένοι. Διότι η μόνη ιστορι-
κή διέξοδος που διαθέτουμε πλέον είναι 
η δημιουργική αναβίωση των αξιών του 
ιστορικού ελληνισμού στον «στενό τόπο» 
που πλέον ορίζει τη μοίρα μας. Και ακόμα 
αυτό το μήνυμα δεν μπόρεσε να ριζώσει σε 
τέτοια έκταση στο λαϊκό σώμα και στην πο-
λιτική πραγματικότητα ώστε να εγκαινιά-
σει μια νέα, τέταρτη, ιστορική περίοδο του 
ελληνισμού. Και όμως, αυτή είναι η ανα-
γκαία προϋπόθεση για να μη συντριβούμε. 

Όπως υπογράμμιζε ο Παναγιώτης Κον-
δύλης, η σημερινή Ελλάδα κινδυνεύει με 
ιστορική εξαφάνιση πολύ πριν από τα 
υπόλοιπα έθνη. Και σε αυτήν ακριβώς τη 
διαπίστωση εδράζεται και ο πατριωτισμός 
μας ως κυρίαρχο ιδεολογικό πρόταγμα. Οι 
Έλληνες είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλεί-
ψουν τη λογική του «σκορπίσματος» και 
της άρδευσης των ξένων λαών και πολιτι-
σμών – την οποία ψευδώς πολλοί χαρα-
κτηρίζουν ως οικουμενισμό, και η οποία, 
στην τελική παρακμιακή της φάση, παρή-
γαγε τον Νεοέλληνα γραικύλο– και να ξα-
ναγίνουν «Έλληνες». Ο Οδυσσέας πρέπει 
να γυρίσει επιτέλους στο σπίτι του. Και 
από εκεί, φέροντας ως ιστορικό του από-
θεμα όλον τον πλούτο αυτής της μεγάλης 
διαδρομής –«Η Ιθάκη σε έδωσεν το ωραίο 
ταξίδι», όπως λέει ο ποιητής– να ξεκινήσει, 
εάν το κατορθώσει, μια νέα πορεία «από 
τα μέσα», με κέντρο τον υπαρκτό ελληνι-
σμό, ακριβώς για να μπορέσει να επιβιώ-
σει και έτσι να ολοκληρώσει ταυτόχρονα 
και το ανολοκλήρωτο πρόσωπο του νεώτε-
ρου ελληνισμού. 

Διότι, όταν αναφερόμαστε στην ανά-
γκη υπέρβασης της παρακμής, που χαρα-
κτηρίζει τον σημερινό ελληνισμό, αυτή έχει 
ως προϋπόθεση ακριβώς την «ήττα του 
Νεοέλληνα από τον Έλληνα», τον οποίο 
φέρουμε ακόμα μέσα μας, έστω αποδυνα-
μωμένο, έστω εν σπέρματι. Ιδιαίτερα μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο, 
κυριάρχησε ο ανθρωπολογικός τύπος του, 
ελισσόμενου ανάμεσα στις εξουσίες και τις 
ξένες δυνάμεις και χωρίς στέρεη πολιτιστι-
κή παράδοση, ανθρώπου. Οι μαυραγορί-
τες και οι θεραπαινίδες των μεγάλων δυ-
νάμεων και των πρεσβειών μεταβλήθηκαν 
στη νέα άρχουσα τάξη, ενώ κυριάρχησαν 
και στην πολιτική, και όχι μόνο στα «αστι-

κά» κόμματα αλλά και στην κομμουνιστική 
Αριστερά. Έτσι ολοκληρώθηκε η μετάλλα-
ξη του Νεοέλληνα σε γραικύλο, που αδια-
φορεί για την πολιτιστική του κληρονομιά, 
καταστρέφει το φυσικό και δομημένο πε-
ριβάλλον και μαϊμουδίζει κραυγαλέα όλα 
τα ξένα πρότυπα και μόδες. Αυτός ο γραι-
κύλος Νεοέλληνας κατέλαβε σταδιακώς 
την πολιτική και πνευματική εξουσία και 
εξόρισε το ελληνικό ήθος, την αυστηρότη-
τα, την ντομπροσύνη, την αξιοπρέπεια στο 
περιθώριο της δημόσιας ζωής. Ο Ελληνας 
άνθρωπος και οι αξίες του καταποντίστη-
καν κάτω από την κυριαρχία των ελίτ του 
γραικυλισμού. Τι τρανότερο παράδειγμα 
από την κυριαρχία ενός πολιτικού όπως ο 
Τσίπρας, και όλου του εσμού που σέρνει 
πίσω του, μόνη επιδίωξη των οποίων είναι 
η ηροστράτεια κατεδάφιση όποιας αξίας 
έχει μείνει ακόμα όρθια. 

Υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης;
Και εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, 
από πού άραγε μπορεί να αντλήσει κανείς 
την οποιαδήποτε αισιοδοξία; Μόνο σκά-
βοντας στο λαϊκό σώμα και στο κομμάτι 
της ψυχής μας που παραμένει συνδεδεμέ-
νο, έστω με μια μικρή κλωστή, με τη μεγά-
λη παράδοση, τις αξίες και τον πολιτισμό 
μας, μπορεί να βρει κανείς τις δυνατότητες 
μιας οποιασδήποτε ανάκαμψης. 

Και επειδή τα ψέματα έχουν τελειώσει 
και η ανάκαμψη είναι προϋπόθεση για την 
επιβίωσή μας, θα μπορούσαμε ίσως, μέσα 
από μια μεγάλη και μακράς πνοής ανορ-
θωτική και επαναστατική πορεία, να εγκαι-
νιάσουμε αυτό που θεωρώ μια αναγκαία 
τέταρτη στιγμή στη διαχρονία του ελληνι-
κού πολιτισμού. Πράγμα που δεν μπορεί 
να γίνει με μια απλή «επιστροφή στην πα-
ράδοση» αλλά μέσα από τη χρησιμοποίη-
σή της ως το λίπασμα που θα γονιμοποιή-
σει και θα πυροδοτήσει αυτό που ο Σεφέ-
ρης έλεγε «ελληνικό ελληνισμό», δηλαδή 
έναν εκσυγχρονισμό στηριγμένο στην πα-
ράδοσή μας.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Μόνο σκάβοντας στο λαϊκό σώμα και στο κομμάτι της ψυχής μας που 
παραμένει συνδεδεμένο, έστω με μια μικρή κλωστή, με τη μεγάλη 
παράδοση, τις αξίες και τον πολιτισμό μας, μπορεί να βρει κανείς τις 
δυνατότητες μιας οποιασδήποτε ανάκαμψης. 

“ 
Oι Έλληνες, μετά από μια 
μακρά περιπλάνηση στις 
γειτονιές όλου του κόσμου, 
γύρισαν πλέον, ως «Νεοέλ-
ληνες», στην ιστορική τους 
κοιτίδα, γερασμένοι, εξα-
ντλημένοι, συρρικνωμένοι. 

Του Γιώργου Καραμπελιά

Η μητέρα των μαχών
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Α 
υτές τις μέρες 
γιορτάζουμε την 
απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης 

και το απαράμιλλο ΟΧΙ της 
28ης Οκτωβρίου. Σε δύο, 
μόλις, χρόνια, θα κληθούμε 
να γιορτάσουμε τα 200 
χρόνια από την κήρυξη της 
Εθνεγερσίας του 1821. Την 
επόμενη χρονιά, το 2022, 
κλείνουμε 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή.  

Δυστυχώς, ο ελληνισμός τον 
21ο αιώνα, μετά από μια 10ετία 
σαρωτικής κρίσης που οδήγησε 
στη δραστική κοινωνική, 
οικονομική και δημογραφική 
αποδυνάμωση του ελλαδικού 
και κυπριακού κράτους, βιώνει 
και τη γεωπολιτική μετεξέλιξη 
της κρίσης. 

Όλοι έχουμε κατανοήσει 
ότι βρισκόμαστε ενώπιον 
προκλήσεων που αφορούν 
την ίδια την επιβίωση του 
ελληνικού έθνους. Έχει 
φροντίσει γι’ αυτό ο Ταγίπ 
Ερντογάν με τις καθημερινές 
απειλές για την αναθεώρηση 
της Συνθήκης της Λοζάνης, την 
κυπριακή ΑΟΖ, τις προκλήσεις 
στο Αιγαίο και, βέβαια, τον 
τρόπο που χρησιμοποιεί τις 
μεταναστευτικές ροές, με 
ανοιχτό στόχο την αλλοίωση 
του πληθυσμού της Ελλάδας, 
αλλά και τον εκβιασμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η μεθοδικότητα της πολιτικής 
του Ερντογάν έχει τρομάξει 
σύσσωμη την πολιτική ηγεσία, 
που χαμένη μέσα σε έναν 
τυφλό κοσμοπολιτισμό, 
γαλουχημένη στα Αμερικάνικα 
κολέγια και τα πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, δεν διαθέτει 
το σθένος και την ιδεολογική 
προετοιμασία για να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
που μας βάζει η ίδια η 
γεωπολιτική θέση της χώρας. 

Το «σχέδιο» του 

νεοθωμανισμού είναι 
ξεκάθαρο: Οι νεοσουλτάνοι 
έσπευσαν να εκμεταλλευτούν 
την αποδυνάμωση των εθνικών 
κρατών, τη μετανάστευση, 
την υποχώρηση των 
Αμερικανών, και προσπαθούν 
να εκμεταλλευτούν το «κενό 
ελέγχου» στα Βαλκάνια, τη 
Μέση Ανατολή, τη Βόρεια 
Αφρική και την Κεντρική Ασία, 
για να επανέλθει η Τουρκία 
στις περιοχές που άλλοτε όριζε 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Χαρακτηριστικά είναι τα 
όσα συνέβησαν με την 
τουρκική εισβολή στη Βόρεια 
Συρία. Ο  Ερντογάν θέλει να 
αποτρέψει την ίδρυση ενός 
κουρδικού κράτους εκεί, 
διότι θα πυροδοτούσε και 
την αφύπνιση του κουρδικού 
κινήματος στην ίδια την 
Τουρκία. Και το κουρδικό είναι 
το σημαντικότερο πρόβλημα 
που τον απομακρύνει από 
την ταχύτερη προώθηση της 
αυτοκρατορικής του πολιτικής. 

Εφ’ όσον το λύσει, έχοντας 
χρησιμοποιήσει και τους 
Ρώσους και τους Αμερικάνους, 
θα στραφεί –ήδη στρέφεται– 
προς το Κυπριακό και το 
Αιγαίο, που δεν επιτρέπουν να 
γίνει η Ανατολική Μεσόγειος 
τουρκική θάλασσα. Εξάλλου 
υπάρχει και το ζήτημα της 
Θράκης  και όλης της Βόρειας 
Ελλάδας, που τον εμποδίζει να 
ελέγχει και τα Βαλκάνια. 

Ο ελληνισμός βρίσκεται 
άμεσα στο στόχαστρο του 
νεοθωμανισμού. Και εμείς, 
την ίδια στιγμή,  είμαστε 
εγκλωβισμένοι σε μια πολιτική 
διαρκών παραχωρήσεων, που 
εδώ και τρεις δεκαετίες έχει 
καταστεί «δεύτερη φύση» της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 
πολιτικής που συνεπάγεται την 
ουσιαστική εγκατάλειψη κάθε 
αποτρεπτικής, διπλωματικά και 
στρατιωτικά, προσπάθειας της 
Ελλάδας. Και αυτό αποτελεί 
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τον κανόνα, για τις αντιλήψεις 
όχι μόνο των υπουργών, αλλά 
και πολλών  ιδρυμάτων και 
πανεπιστημιακών σχολών, 
καθώς και μεγάλου μέρους των 
ΜΜΕ. 

Πέρα, λοιπόν, από την άσχημη 
θέση στην οποία βρίσκονται 
η ελληνική οικονομία και 
κοινωνία, το μεγάλο πρόβλημα 
έγκειται στο τι προτίθεται 
να κάνει η ηγεσία της, και το 
πόσο προετοιμασμένη είναι η 
ελληνική κοινωνία για τη ριζική  
αλλαγή του κλίματος εθνικής 
παραίτησης που κυριαρχεί από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1990 
– δηλαδή του εθνομηδενισμού. 

Επί πλέον, η έλλειψη 
ενεργητικής πολιτικής από την 
πλευρά της Ελλάδας, κινδυνεύει 
να ακυρώσει ή να υποβαθμίσει 
και τις οποιεσδήποτε συμμαχίες 
και αντίθετα να μας αφήσει 
έκθετους και ουσιαστικά 
μόνους μπροστά στην τουρκική 
επιθετικότητα. Ήδη η στάση 
των Αμερικανών στη Συρία, 
όχι μόνο αποδεικνύει το 
πόσο σχετική σημασία έχει η 

αμερικανική «κάλυψη», αλλά 
οδηγεί  σε δεύτερες σκέψεις 
το Ισραήλ, που αρχίζει να 
«ξανασκέφτεται» την συμμαχία 
με Ελλάδα και Κύπρο. 

Εάν οι Έλληνες δεν 
κατανοήσουν πως βρίσκονται 
σε άμεσο κίνδυνο και 
δεν αναθεωρήσουν τη 
συνολική τους στρατηγική, 
επικεντρωνόμενοι στην εθνική 
τους επιβίωση, δεν θα έχουν 
καμία τύχη. Χρειαζόμαστε 
ένα νέο «1909», που ήρθε να 
απαντήσει στην  καταστροφή 
του 1897, προωθώντας ένα 
ευρύ πρόγραμμα εθνικού και 
αμυντικού εκσυγχρονισμού, και 
οδηγώντας στους νικηφόρους 
βαλκανικούς πολέμους του 
1912. 

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου 
του 1940, όταν ταπεινώσαμε 
την ιταλική «υπερδύναμη», 
πρέπει να σταλεί ακέραιο  στην 
επεκτατική νέο-οθωμανική 
Τουρκία.

«Αθήνα για την Ελλάδα»
26 Οκτωβρίου 2019

28 Οκτωβρίου 1940: Όχι στον Ιταλικό φασισμό!
28 Οκτωβρίου 2019: Όχι στον νέο-οθωμανικό επεκτατισμό!

Αντίσταση ή εξαφάνιση

Δ εν υπάρχει πιο προβλέψιμη 
συμπεριφορά από αυτήν την 
«αυθόρμητη» αντίδραση των 
νεολαίων στην παρέλαση θα 

‘λεγε ένας εντόπιος, νωπός και πρόβιος Γκυ 
Ντεμπόρ, σχολιάζοντας τα τελευταία ήθη 
τούτης της μεταελληνικής κοινωνίας του 
θεάματος. 

Όλη αυτή η κριτική στις πρακτικές της 
εκάστοτε οργανωμένης κοινωνίας (π.χ. 
παρελάσεις) από τη σκοπιά του ατομικού 
αντικομφορμισμού δεν είναι μόνο εντε-
λώς μπαγιάτικη, αλλά απηχεί στον πυρή-
να του σύγχρονου «πνεύματος του καπιτα-
λισμού». 

Όλη αυτή η αποθέωση της δυσπροσαρ-
μογής, της ετεροδοξίας, του παρεκκλίνο-
ντος (που και εξυμνείται και στον «Τζό-
κερ»), ενάντια σε κάθε τελετουργία που δο-
μεί κοινότητα συναισθήματος και εμπειρία 
(κοινότητα=φασισμός για τη σύγχρονη εγω-
κρατία της κατανάλωσης) είναι εντελώς συ-
στημική μέσα στον αντισυστημισμό της. 

Γιατί το σύγχρονο εργοστάσιο δεν είναι 
εκείνο της φάμπρικας, αλλά των ανθρώπι-
νων αναγκών, όπου κάθε ον προσεγγίζεται 
στη μοναδικότητά του όχι για να σωθεί ως 
ελεύθερο πρόσωπο, αλλά για να αντιμετω-
πιστεί ως «επιθυμητική μηχανή» (και άρα 
ως παραγωγός μιας διαρκούς καταναλωτι-
κής δραστηριότητας για το ίδιο το σύστημα).

Όσο πιο «αυθόρμητος» είναι αυτός ο 
αντισυστημισμός, άλλο τόσο πιο συστημικός 
είναι, γιατί από το γεγονός της αυθορμησί-
ας του τεκμηριώνεται το πόσο βαθιά μέσα 
στο ασυνείδητό μας έχουν εγγραφεί αυτές 
οι νέες κανονιστικές επιταγές (τα νέα «πρέ-
πει» που δεν είναι πειθαναγκαστικού, αλλά 
ψευδοχειραφετησιακού τύπου) στο πλαίσιο 
του εικονικού πολιτισμού των ημερών μας. 

Γιώργος Ρακκάς

Υ.Γ.  Η μετατόπιση του ψευδοχειραφετησια-
σμού στον πυρήνα της λογικής του συστή-
ματος μεταβάλλει εντελώς και τις λειτουρ-
γίες νεολαιίστικων αμφισβητισιακών κινη-
μάτων άλλοτε αντιεξουσιαστικού τύπου που 
ακριβώς γι’ αυτά τους τα χαρακτηριστικά εί-
ναι σήμερα «κανονικοί θεσμοί» του νέου 
συστήματος, «χρυσές νεολαίες» της κα-
ταναλωτικής εγωκρατίας, που διδάσκουν 
τη ριζοσπαστική αποδόμηση των πάντων, 
κοινωνικοποιώντας τους γιάπισσες/γιάπη-
δες του μέλλοντος στη νέα ψευδοελευθε-
ριακή τους θρησκεία. Γι’ αυτό π.χ. ο Μου-
ζουράκης εμφανίζεται στο «Ελλάδα-κά-
νε-τα-παιδιά-σου-νούμερο» να έχει την ίδια 
«ανατρεπτική ρητορική» (ιδίως απέναντι 
σε παρελάσεις) με εκείνην που τελετουργι-
κά αναπαράγουν αφίσες του εντόπιου νω-
πού και πρόβιου ριζοσπαστισμού.

Η παρέλαση και 
ο «αντικομφορμι-
σμός» τους
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Ν 
α σημειώσουμε ότι οι 
παρελάσεις εξακολου-
θούσαν μέχρι τα πρό-
σφατα ιστορικά γεγονό-

τα να αποτελούν ενοποιητικό στοι-
χείο του κοινωνικού ιστού. Καθό-
λου τυχαία ο εορτασμός της απε-
λευθέρωσης πόλεων από τη να-
ζιστική κατοχή συνδυαζόταν σχε-
δόν πάντα από μια τελετή παρέλα-
σης. Ενδεικτική είναι η φωτογρα-
φία από την απελευθέρωση της 
πόλεως του Βόλου από τον ΕΑΜ/
ΕΛΑΣ πρ εβδομήντα πέντε χρόνια. 
Στη φωτογραφία αυτή, στην κεφα-
λή βλέπουμε τα λάβαρα του αγώ-
να και τις εθνικές σημαίες, έπε-
ται το σώμα των ιερέων που έκα-
ναν τη δοξολογία και ακολούθως 
ήταν τα ένοπλα τμήματα που πή-
ραν μέρος στην απελευθέρωση, 
με την κοινωνία να συμμετέχει 
ενεργά. Άλλωστε, και η καθιερω-
μένη πορεία για τον εορτασμό της 
εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τα 
ίδια στοιχεία εμπεριέχει. Μπρο-
στά πηγαίνει η αιματοβαμμένη ελ-
ληνική σημαία του Πολυτεχνείου 
και ακολουθούν εν πομπή νεολαί-
ες, φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά 
συνδικάτα και κόμματα.

Στις μέρες μας οι παρελάσεις, 
καθόλου τυχαία, έχουν στοχοποι-
ηθεί από όλους εκείνους οι οποί-
οι προσπαθούν να αποδομήσουν 
τη συλλογική ταυτότητα, την ταύ-
τιση με τον εθνικό κορμό, το βασι-
κό στοιχείο του συνανήκειν. Είναι 
ίσως, μαζί με την Ιστορία, ένα από 
τα κορυφαία σημεία αντιπαράθε-
σης και ιδεολογικής πάλης. 

Τα προηγούμενα χρόνια, ως 
επιχειρήματα αποδόμησης αυτής 
της τελετουργικής εντέλει λειτουρ-

γίας, είχαν ακουστεί διάφορα φλη-
ναφήματα, μέχρι και το ότι μέσω 
των παρελάσεων «στρατιωτικο-
ποιούνταν» η ελληνική κοινωνία. 
Μια κοινωνία που όμως, ακριβώς 
στο αντίθετο άκρο αυτής της άπο-
ψης, κατόρθωσε να διαλύσει και 
τις ελάχιστες υποδομές ελληνικής 
αμυντικής βιομηχανίας, κατόρθω-
σε για, μικρό ευτυχώς διάστημα, 
να «ποινικοποιήσει» ακόμη και 
την έννοια του πατριωτισμού. Όσο 
και αν η φόρα των εθνοαποδομη-
τών ήταν μεγάλη, εξαιτίας των ανό-
ητων επιχειρημάτων τους η απα-
ξίωση των παρελάσεων δεν κατέ-
στη δυνατόν να υιοθετηθεί από το 
κοινωνικό σώμα. 

Το γεγονός που ξεσήκωσε συ-
ζητήσεις στον πρόσφατο εορτασμό 
της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
αδιαμφισβήτητα υπήρξε το «χάπε-
νινγκ(;)» μιας ομάδας δέκα κορι-
τσιών, τα οποία προσπάθησαν να 
διακωμωδήσουν αυτόν τον εορτα-
σμό, αναπαριστώντας ένα θεατρι-
κό σκετς της ομάδας θεάτρου Μό-

ντι Πάιθονς. Τι κι αν στο συγκεκρι-
μένο σκετς η αγγλική ομάδα σα-
τίριζε τη βρετανική γραφειοκρα-
τία, μιας χώρας με έντονο αποικι-
οκρατικό παρελθόν. Η ομάδα των 
κοριτσιών θεώρησε ότι μπορού-
σε να το μιμηθεί στην προσπά-
θειά της να γελοιοποιήσει μια τε-
λετή μνήμης του σημαντικότερου 
ίσως αντιστασιακού γεγονότος της 
Ελλάδος στον 20ο αιώνα. Τι κι αν 
η χώρα μας υπήρξε από τις ελά-
χιστες με τόσο έντονο αντιστασια-
κό χαρακτήρα ενάντια στον ξένο 
εισβολέα, τι κι αν η ελληνική κοι-
νωνία σύσσωμη, οικιοθελώς και 
ενθουσιασμένη, διεκδικούσε τη 
συμμετοχή της σε αυτό τον αγώ-
να. Τι κι αν ο αγώνας αυτός συνο-
δεύτηκε από χιλιάδες νεκρούς και 
τραυματίες, αλλά και δεκάδες ολο-
καυτώματα χωριών και περιοχών. 
Η απόπειρα γελοιοποίησης πάνω 
από όλα! 

Κι όμως, το συγκεκριμένο γε-
γονός δεν πρέπει να μας εκπλήσ-
σει. Η επί χρόνια, για να μην πού-
με επί δεκαετίες, επιχειρούμε-
νη απομείωση κάθε εθνικού και 
πατριωτικού στοιχείου, κατά την 
οποία η ελληνική σημαία, τα εθνι-
κά σύμβολα, η πατριωτική ιδιότη-
τα ουσιαστικά λοιδορήθηκαν και 
«ποινικοποιήθηκαν», έχει αφήσει 
τα απόνερα της. 

Είναι γεγονός ότι ένα τμήμα 
της ελληνικής νεολαίας δυστυχώς 
έχει επηρεαστεί από αυτήν την πο-
λιτική. Η επιλογή του εγωκεντρι-
σμού, της διαφοροποίησης από 
τον Άλλον, η ειρωνεία και επιθετι-
κότητα απέναντι σε οτιδήποτε ση-
ματοδοτεί κοινωνική ένταξη και 
λειτουργία, ο θρίαμβος του ατομο-
κεντρισμού είναι αυτά τα στοιχεία 
τα οποία χαρακτηρίζουν τον «πο-
λιτισμό» τμήματος της νεολαίας, 

αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. 
Στις μέρες μας ο θρίαμβος του 

νεοφιλελευθερισμού δεν μπορεί 
να περάσει μέσα από αποτυχη-
μένα οικονομικά πειράματα, προ-
σπαθεί όμως να διασωθεί μέσα 
από την υιοθέτηση ιδεολογημά-
των, μεταμοντέρνων συμπεριφο-
ρών και πολυπολιτισμικών προ-
τύπων. Προφανώς και η ευθύνη 
είναι πολλαπλή. Επιμερίζεται στην 
οικογένεια που αδιαφορεί για την 
κοινωνική διαπαιδαγώγηση που 
πρέπει να επιτελέσει, περνά από 
τη σχολική κοινότητα η οποία, ως 
πουκάμισο αδειανό, αδυνατεί να 
υποστηρίξει μια αναγκαία εκπαι-
δευτική διαπαιδαγώγηση και εξα-
πλώνεται στην κοινωνία όπου κα-
νάλια, περιοδικά και λάιφ στάιλ 
προτροπές ενισχύουν την κυριαρ-
χία του Εγώ. 

Είναι δεδομένο το ότι η κατά 
μέτωπο επίθεση από προοδευτι-
κούς-νεοφιλελεύθερους για την 
κατάργηση των παρελάσεων απέ-
τυχε να φέρει εις πέρας το έργο 
της. Το μόνο πεδίο που της απομέ-
νει είναι η προσπάθεια γελιοποίη-
σης τελετών στις οποίες ενσαρκώ-
νεται το κοινωνικό γίγνεσθαι. Δυ-
στυχώς για αυτούς, δεν έχουν κα-
ταλάβει το μάταιο αυτής της προ-
σπάθειας ούτε το ότι μέσα από αυ-
τήν εκείνοι που γελοιοποιούνται 
είναι οι ίδιοι. Παρόμοια φαινόμε-
να ίσως παρουσιαστούν και στο 
μέλλον, ίσως βρουν μιμητές. Μό-
νο μέχρι τη στιγμή όμως που το 
κοινωνικό σύνολο θα συναισθαν-
θεί την ανάγκη για μια πλήρη, συ-
γκροτημένη, κοινωνική και συλ-
λογική υιοθέτηση ενός προτύπου 
που θα ανταποκρίνεται στην εθνι-
κή μας ιδιοπροσωπία. 

        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για τις παρελάσεις... ξανά! 
Η συμμαχία προοδευτικών - νεοφιλελεύθερων για την κατάργηση των παρελάσεων

Του Κώστα Σαμάντη

Αναμφίβολα η μεγαλύτερη 
εορτή της αρχαιότητας, με-
τά τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, ήταν η εορτή των Πα-

ναθηναίων. Αυτή χωριζόταν 
στα Μικρά Παναθήναια, τα 
οποία λάμβαναν χώρα ετη-

σίως, και στα Μεγάλα Πανα-
θήναια, τα οποία γίνονταν 

κάθε τέσσερα χρόνια. Η τε-
λετή έναρξης εκκινούσε με 
τη μεγάλη παρέλαση προς 

το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, 
προστάτιδας της πόλης, το 
οποίο άγαλμα της βρισκό-

ταν στην Ακρόπολη. Ήταν δε 
τόσο σημαντική εορτή για 
τους αρχαίους Αθηναίους 
ώστε επέλεξαν αυτή ακρι-

βώς την παρέλαση (πομπή) 
για να πλαισιώσουν τη Ζω-
φόρο του Παρθενώνα. Και 

είναι αυτή ακριβώς η παρά-
σταση η οποία απεικονίζεται 

στα, κλεμμένα από τον Έλ-
γιν, μάρμαρα του Παρθενώ-

να. Στην κορυφή της παρέ-
λασης ήταν οι θυγατέρες της 
πόλης, οι οποίες είχαν υφά-

νει το πέπλο του αγάλματος, 
και ακολουθούσε σύσσωμη 

η αθηναϊκή κοινωνία. Ηλι-
κιωμένοι, ιππείς, αγρότες, 
ιερείς, ακόμη και μέτοικοι 
έφεραν στα χέρια τους τις 
θυσίες τις οποίες επρόκει-

το να προσφέρουν. Ήταν δε 
το ενοποιητικό εκείνο στοι-
χείο το οποίο έδινε το στοι-
χείο του συνανήκειν, αυτό 

το στοιχείο δηλαδή το οποίο 
ενοποιούσε την κοινωνία. “ 

Η ειρωνεία και 

επιθετικότητα απέ-

ναντι σε οτιδήποτε 

σηματοδοτεί κοι-

νωνική ένταξη και 

λειτουργία και ο 

θρίαμβος του ατο-

μοκεντρισμού χα-

ρακτηρίζουν τον 

«πολιτισμό» τμή-

ματος της νεολαίας 

αλλά και της κοι-

νωνίας ευρύτερα... 
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κόμα όμως πιο ελλειμματική  
είναι η στάση των συνδικάτων, 
που συμπεριφέρονται σαν να 
μην έχουν επιβληθεί τρία μνη-
μόνια με μόνιμη επιτροπεία, 

φτωχοποίηση των μεσαίων   στρωμάτων 
και διάλυση των εργασιακών σχέσεων 
στον ιδιωτικό τομέα. Η επίθεση στις κλαδι-
κές συμβάσεις, των οποίων θα υπερισχύ-
ουν οι επιχειρησιακές σε περιπτώσεις κιν-
δύνου πτώχευσης μιας επιχείρησης, απο-
τελεί  ένα γκρίζο σημείο του νομοσχεδίου, 
δεδομένης της απουσίας ελεγκτικών μη-
χανισμών που να είναι σε θέση να αξιολο-
γούν την κατάσταση κινδύνου μιας επιχεί-
ρησης, ώστε να αποφεύγονται τυχόν αυ-
θαιρεσίες. Το δεύτερο επίμαχο ζήτημα που 
αφορά στο προαπαιτούμενο του 50+1% 
του αριθμού των εργαζομένων, προκειμέ-
νου να ληφθεί απόφαση για απεργία, εί-
ναι προφανές ότι αποτελεί χτύπημα στις 
συνήθεις συνδικαλιστικές πρακτικές υπο-
αντιπροσώπευσης των εργαζομένων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για κινη-
τοποιήσεις στις γενικές συνελεύσεις. Ανα-
φερόμαστε στον δημόσιο και ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα, τις τράπεζες και συγκεκριμέ-
νους κλάδους των οποίων οι εργαζόμενοι 
έχουν ακόμα μια μορφή συνδικαλιστικής 
εκπροσώπησης. Παρά τις δυσκολίες της 
εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών 
ψηφοφοριών, οι συνδικαλιστικοί φορείς 
θα όφειλαν, εφόσον ενδιαφέρονταν για την 
αντιπροσωπευτικότερη λήψη των  αποφά-
σεων,  να συζητήσουν την εφαρμογή ενός 
τέτοιου μέτρου, για παράδειγμα στα πανελ-
λαδικά σωματεία, ή σε όσα εκπροσωπούν 
εργαζόμενους με εκ περιτροπής ωράρια.  
Όμως τα ισχνά δημοκρατικά αντανακλα-
στικά τους αποδεικνύονται όταν  οι γενικές 
απεργίες  με ελάχιστη συμμετοχή οδηγούν 
σε παράλυση του αστικού ιστού δύο φορές 
μέσα σε ένα 10μερο και ουδείς ενδιαφέρε-
ται για τον κοινωνικό αντίκτυπο!

Όμως η σημασία ενός αναπτυξιακού 
νομοσχεδίου είναι αν πραγματικά μπορεί 
να δημιουργήσει  όρους για την παραγω-
γική και κοινωνική ανάταξη της χώρας. Το 
αφήγημα της κυβέρνησης περί μείωσης 
της φορολογίας –πρωτίστως των επιχειρή-
σεων– για προσέλκυση ξένων επενδυτών 
προσκρούει στη μη κανονικότητα της  χώ-
ρας.   Κανένας δεν επενδύει μακροπρόθε-
σμα σε μια χώρα που βρίσκεται σε δημο-
γραφική κατάρρευση και που οι νέοι με  
υψηλό μορφωτικό επίπεδο συνεχίζουν να 
μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Κανείς δεν 

επενδύει σε μια χώρα που τείνει να μετα-
τραπεί σ ένα απέραντο χοτ σποτ και που 
αν συνεχίσει έτσι θα καταστεί  με μαθημα-
τική ακρίβεια τουρκικό προτεκτοράτο. Κα-
νείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν δι-
αθέτει τράπεζες και που η τραπεζική πί-
στη αποτελεί ζητούμενο για τους μικρο-κα-
ταθέτες. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα 
που ο δημόσιος πλούτος της είναι υποθη-
κευμένος στο Υπερταμείο για 99 χρόνια κι 
έχει διαλυμένες υποδομές. Σ’ αυτή τη χώ-
ρα το διεθνές κεφάλαιο κάνει «αρπαχτές»! 
Καμία δε ανάπτυξη τέτοιου τύπου δεν θα 
βγάλει από το αδιέξοδο το ένα εκατ. οφει-
λετών, όταν οι μέσες αμοιβές του 30% των 
απασχολούμενων με μερική απασχόλη-
ση είναι 400€ μεικτά και ο μέσος μισθός 
της πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 
1180€ μεικτά. Ούτε βεβαίως ευνοεί  τις δε-
κάδες μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχει-
ρήσεις που βρίσκονται ήδη με μέτρα ανα-
γκαστικής εκτέλεσης, όπως για παράδειγ-
μα πρόσφατα  η Creta Farm, ή που πρόκει-
ται να πωληθούν σε ξένα φαντ όπως π.χ. η  
Μινέρβα Ελαιουργική, με τρεις σύγχρονες 
εργοστασιακές μονάδες στον κλάδο των 
τροφίμων. 

Το υψηλό ρίσκο  μιας τέτοιας αναπτυ-
ξιακής στρατηγικής, μεγαλύτερου δηλαδή 
ανοίγματος στην παγκοσμιοποίηση, φαί-
νεται στον κατ’ εξοχήν παγκοσμιοποιημέ-
νο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, τον 
τουρισμό. Η πτώχευση της Thomas Cook 
οδηγεί άμεσα στην ανεργία 700 άτομα  
των  4ων  ξενοδοχειακών  μονάδων  που εί-
χε αγοράσει η πολυεθνική και επιφέρει ζη-
μιές 315 εκατ. € στις 1200 περίπου συνερ-
γαζόμενες μικρές και μεσαίες τουριστικές 
μονάδες, ζημιά που θα εκτοξευτεί στα 2,5 
δις € την επόμενη χρονιά. 

Η  εκδοχή από την άλλη της στήριξης 
των εγχώριων κρατικοδίαιτων ολιγαρχών 
έχει αποδειχθεί  εξίσου αδιέξοδη, αν ανα-
λογιστούμε ότι το συνολικό χρέος τους σε 
τράπεζες και στο δημόσιο ήδη ξεπερνά-

ει τα 11 δισ.!  Συνεχίζοντας την παράδοση 
των κοτζαμπάσηδων και των συνεργατών 
των Γερμανών, οι εγχώριοι ολιγάρχες ανα-
μένουν το ξεπούλημα των υπολοίπων φι-
λέτων του δημοσίου, όπως για παράδειγμα 
ο Μυτιλιναίος τη ΔΕΗ, ή την «αξιοποίησή 
τους», όπως ο Λάτσης το Ελληνικό, με τον 
προσφιλή τρόπο του δανεισμού προκειμέ-
νου να ιδιοποιηθούν  τα κέρδη για πολυτε-
λή κατανάλωση ή συσσώρευση σε φορο-
λογικούς παραδείσους.

Υπάρχει όμως κι άλλη αναπτυξιακή 
κατεύθυνση κι είναι αυτή της ενίσχυσης 
των χιλιάδων μικρομεσαίων  και οικογε-
νειακών επιχειρήσεων, ή η άμεση υποστή-
ριξη  των  νέων που έχουν παραμείνει στη 
χώρα και καινοτομούν. Αν ένα κράτος ήθε-
λε πραγματικά την ανάπτυξη της χώρας, θα 
όφειλε να προβεί σ’ ένα γενναίο πρόγραμ-
μα χρηματοδότησης του βασικού κορμού 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας μετα-
φέροντας  χρονικά τις απαιτήσεις των χρε-
ών τους, ώστε να δημιουργηθούν νέες και 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 

Λόγω της ποσοτικής χαλάρωσης των 
κεντρικών Τραπεζών και της  υπερπρο-
σφοράς κεφαλαίων στις διεθνείς χρηματα-
γορές, η χώρα, παρότι χρεοκοπημένη, έχει 
τη δυνατότητα δανεισμού με πολύ χαμηλά 
επιτόκια. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει 
στις παρούσες συνθήκες ώστε να καταρτι-
στεί ένα  εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης  με 
δύο βασικούς άξονες: τις δημόσιες επενδύ-
σεις και την αμυντική θωράκιση, αξιοποι-
ώντας τις εγχώριες υποδομές και την τε-
χνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού.  

Προϋπόθεση είναι ένα κράτος που δι-
οικείται από Δημοκράτες Πατριώτες, που 
αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη όχι μονο-
διάστατα με όρους οικονομικού ανταγωνι-
σμού ή κατανομής των κερδών, αλλά σαν 
μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου Εθνικής 
Επιβίωσης του Ελληνισμού στον τρέχοντα 
αιώνα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Του Νίκου Ντάσιου

Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο; 
Για ακόμα μια φορά ψηφίστηκε ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο με βασικό αναπτυξιακό κριτήριο τo 
εργασιακό κόστος, χωρίς  να λαμβάνει δηλαδή υπόψη του τις ιδιαίτερες συνθήκες αποικιοποίησης της 
χώρας, καθώς και το υποκείμενο που μπορεί να επωμιστεί την αναπτυξιακή διαδικασία... 

Μ 
ε απόφαση του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
ο Θάνος Ντόκος ανέλαβε 
τα καθήκοντα του αναπλη-

ρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. 
Μεταξύ άλλων ο κ. Ντόκος έχει διατε-
λέσει Διευθυντής Ερευνών και Γενικός 
Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ) για είκοσι ολόκληρα χρόνια 
(1999-2019). Έχει ταυτιστεί, δηλαδή με το 
περίφημο ΕΛΙΑΜΕΠ που εύστοχα θα μπο-
ρούσε να ονομάζεται Ελληνικό Ίδρυμα 
Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. 

Σε μια περίοδο που το δόγμα του απο-
μονωτισμού τείνει να γίνει κυρίαρχο στις 
ΗΠΑ και που ο Αμερικανός πρόεδρος 
Τραμπ το εφαρμόζει τόσο χοντροκομμέ-
να, εγκαταλείποντας στην Βόρεια Συρία 
τους Κούρδους, η ελληνική κυβέρνηση 
δεν καταλαβαίνει τίποτα. Άντι να λάβει 
τα μηνύματα και να προσανατολιστεί σε 
μια εξωτερική πολιτική πιο πολυδιάστα-
τη, εγγύτερα στην Γαλλία, να ρίξει πάλι 
γέφυρες επικοινωνίας με την Ρωσία μετά 
τις ανοησίες Τσίπρα και Κοτζιά που έδιω-
ξαν τους Ρώσους πρεσβευτές και πάνω 
από όλα να έχει ως αποκλειστική πυξίδα 
το εθνικό συμφέρον Ελλάδας και Κύπρου, 
η κυβέρνηση επιμένει ηλιθίως στην από-
λυτη ταύτιση με τις ΗΠΑ. Κάθε μέρα η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη μας αποδεικνύει 
πόσο λίγη είναι για τις απαιτήσεις της χώ-
ρας.   

Το ΕΛΙΑΜΕΠ 
ανέλαβε την 
Εθνική Ασφάλεια! 

Κυκλοφορεί από τις 
Εναλλακτικές Εκδόσεις

β΄ έκδοση αναθεωρημένη
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       ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο 
χι, τα τουρκικά γεωτρύ-
πανα δεν αποχώρησαν 
από την υφαλοκρηπίδα/
ΑΟΖ της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας. Το «Φατίχ» (Πορθητής) 
και το «Γιαβούζ» συνεχίζουν τις πα-
ράνομες γεωτρητικές δραστηριότη-
τές τους –το δεύτερο εντός του τε-
μαχίου 7– αλλά ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης ετοιμάζει βαλίτσες για 
Βερολίνο. Εκεί, στις 25 Νοεμβρίου, 
θα πραγματοποιηθεί άτυπη τριμε-
ρής διάσκεψη, με τον κατοχικό ηγέ-
τη Μουσταφά Ακιντζί και με τον Γε-
νικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες.

Η αλήθεια είναι πως τα σχέδια 
του ΓΓ μιλούσαν για συνάντηση στο 
περιθώριο του Φόρουμ Ειρήνης στο 
Παρίσι (11-13 Νοεμβρίου), ωστόσο 
η Τουρκία έβαλε βέτο, «γιατί η Γαλ-
λία είναι φίλα προσκείμενη προς 
την Κύπρο». Έτερον εκάτερον, στο 
συμβολικό Βερολίνο θα γίνει ακόμα 
μια προσπάθεια επανέναρξης των 
συνομιλιών, που παραμένουν στον 
πάγο από τις 7 Ιουλίου 2017 και το… 
τουρκικής ιδιοκτησίας ναυάγιο του 
Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Κι όμως, ο Πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας ετοιμάζεται να 
καθίσει στην τράπεζα των διαπραγ-
ματεύσεων υπό αυτό το ζοφερό 
σκηνικό. Ετοιμάζεται να δώσει άλ-
λη μια ευκαιρία σε αυτήν τη διαδι-
κασία, που διεξάγεται υπό την αίρε-
ση της Τουρκίας. Μιας Τουρκίας που 
εφαρμόζει κεραυνοβόλο πόλεμο 
(Blitzkrieg), τόσο σε επιχειρησια-
κό επίπεδο όσο και σε διπλωματικό. 
Την ώρα δηλαδή που διατηρεί πα-
ράνομα 40.000 στρατιώτες στην κα-
τεχόμενη Κύπρο, εισβάλλει στις θά-

λασσες, επεκτείνεται στη νεκρή ζώ-
νη (ανάμεσα στο ελεύθερο και στο 
κατεχόμενο κομμάτι), καθώς συντη-
ρεί με δηλώσεις την… πολεμική και 
οσμανική πραγματικότητα.

Η Τριμερής, λοιπόν, διάσκεψη 
του Βερολίνου, δεν προμηνύει επι-
τυχία στις διαπραγματεύσεις για το 
Κυπριακό ούτε καν μια πινελιά ελ-
πίδας για συνέχεια, αν και έχει άτυ-
πα συμφωνηθεί πως θα ακολουθή-
σει μια πενταμερής διάσκεψη, πα-
ρουσία της Ελλάδας, της Τουρκίας 
και της Βρετανίας. 

Επί της ουσίας, η Άγκυρα δεν 
έχει διάθεση να συναινέσει –προς 
το παρόν– σε μια διευθέτηση, εκτός 
κι αν τα πάρει όλα. Ωστόσο, βρί-
σκεται εν αναμονή της παράνομης 
εκλογικής διαδικασίας στα κατεχό-
μενα (Απρίλιος 2020) και το καθε-
στώς Ερντογάν επ’ ουδενί δεν επιθυ-
μεί την εύνοια του Μουσταφά Ακιντζί 
μετά από μια επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων. Ως εκ τούτου, κυ-
ριαρχεί η εκτίμηση πως όλα θα πα-
ραμείνουν στον πάγο –ίσως με σπα-
σμωδικές διασκέψεις– μέχρι να κα-
ταστεί σαφές πως η Τουρκία θα δια-
τηρήσει τον έλεγχο των Τουρκοκυ-
πρίων και του ψευδοκράτους. 

Ο Ερντογάν δε –κι ο Τσαβούσο-
γλου, που ασχολείται περισσότερο 
με το Κυπριακό– ξέρουν πολύ καλά 
πως θα βρίσκονται σε θέση ισχύος, 
καθώς έχουν παραχωρηθεί πάρα 
πολλά σε όλα αυτά τα χρόνια των δι-
απραγματεύσεων και ειδικά από το 
2008-2017. Ξέρουν, επίσης, πώς θα 
εκμαιεύσουν όλες αυτές οι υποχω-
ρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευ-
ράς, ώστε να μετατραπούν σε τετε-
λεσμένα. Κυρίως, θα προσπαθή-
σουν, αν προχωρήσει η διαδικασία 
σε πενταμερή διάσκεψη, να «απορ-

ροφήσουν» το βέτο για τους Τουρ-
κοκύπριους, τη θετική ψήφο για κά-
θε απόφαση του νέου κράτους, αλ-
λά ίσως και τη συνδιαχείριση του 
φυσικού αερίου. 

Μιλώντας για αυτό, είναι ανα-
γκαίο να σημειωθεί πως η Τουρκία, 
εκτός από τις ψευδοεκλογές, ανα-
μένει και τυχόν αποτελέσματα από 
τις παράνομες γεωτρήσεις. Εάν κα-
τορθώσουν τα δύο γεωτρύπανα να 
ανακαλύψουν κοιτάσματα φυσικού 
αερίου, έστω και σε αδειοδοτημένα 
τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, τότε η 
Τουρκία θα προσπαθήσει να επιβά-
λει τετελεσμένα στα ενεργειακά. Το 
ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η 
Κυπριακή Δημοκρατία, όταν η αξιω-
ματική αντιπολίτευση του ΑΚΕΛ, επι-
μένει να απαιτεί επανέναρξη των 
συνομιλιών, με οποιοδήποτε κό-
στος.

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, η ατμό-
σφαιρα είναι μουδιασμένη. Το Βερο-
λίνο δεν φαντάζει πανάκεια για την 
επόμενη μέρα, γνωρίζοντας κιόλας 
πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεί-
χνει (ακόμα) διατεθειμένος να πα-
ραδώσει γην και ύδωρ στην τουρ-
κοκυπριακή πλευρά, δηλαδή στην 
Τουρκία. Ενώ, ταυτόχρονα, συντη-
ρείται η πλάνη πως ενδεχόμενη 
επανέναρξη των διαπραγματεύσε-
ων θα περιορίσει την τουρκική επι-
θετικότητα, όλα κανονικοποιούνται, 
με αποτέλεσμα να μοιάζει μουδια-
σμένος και ο κυπριακός Ελληνι-
σμός, που υποχρεώνεται να επιβιώ-
νει υπό ανασφάλεια και αβεβαιότη-
τα. Εν κατακλείδι, αν και έπρεπε να 
απαντηθεί προ πολλού, το ερώτημα 
δεν είναι πια «ομοσπονδία ή όχι», 
αλλά «αντίσταση ή εξαφάνιση». 

Στο Βερολίνο η επόμενη πράξη 
στο Κυπριακό

Ξανά σε διαπραγματεύσεις εν μέσω παραβιάσεων στην ΑΟΖ

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Ο 
ι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για τη διδα-
σκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο γυμνά-
σιο για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, παρα-
πέμπουν στο «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήμα-
τος της Ιστορίας του Γυμνασίου» (ΦΕΚ 959 T.B΄ / 

21.03.2019, υπογράφοντος του τέως Υπουργού Παιδείας). Το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών:

α) δεν συμπίπτει - σε πολλά σημεία - με το υπάρχον σχολι-
κό βιβλίο, αλλά αναφέρεται σε ένα διδακτικό υλικό που δεν έχει 
ακόμη εκπονηθεί,

β) εμφανίζει συνεχείς θεματικές και εννοιολογικές μεταβάσεις,
γ) χαρακτηρίζεται από έναν ακραίο κατακερματισμό του γνω-

στικού αντικειμένου που δημιουργεί διδακτική σύγχυση ακόμη 
και στους διδάσκοντες - πόσω μάλλον στους μαθητές!!

Στην πραγματικότητα, σήμερα, σε κάποια γυμνάσια της χώ-
ρας το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται με βάση το υπάρχον βι-
βλίο και το παλιό πρόγραμμα σπουδών, ενώ σε άλλα με βάση το 
«νέο» πρόγραμμα σπουδών και με διδακτικό υλικό που οι εκπαι-
δευτικοί «αλιεύουν» από διάφορες πηγές της επιλογής τους. Πα-
ρόμοια και εξίσου σημαντική διδακτική αρρυθμία εμφανίζεται 
και στο μάθημα της Ιστορίας του δημοτικού σχολείου. 

Η διαπίστωση αυτή και σε συνδυασμό με την πρόσφατη συζή-
τηση  –που ξεκίνησε με αφορμή σχετική δήλωση της νυν υπουρ-
γού Παιδείας– για τον ρόλο της σχολικής ιστορίας στη διαμόρ-
φωση της εθνικής συνείδησης, οδηγεί στην ανάδειξη ενός κορυ-
φαίου και σημαντικού ζητήματος της σχολικής μας εκπαίδευσης, 
που είναι το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών.  

Η εκπαιδευτική κοινότητα, οι επιστημονικοί φορείς και οι εκ-
παιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ) 
οφείλουν να φέρουν στο προσκήνιο και στη δημόσια συζήτηση 
το ιδιαίτερα σοβαρό αυτό θέμα του περιεχομένου των προγραμ-
μάτων σπουδών στο σχολείο. Αποτελεί, σήμερα, μια ελάχιστη 
συμβολή απέναντι στην «Εκπαίδευση της Αμάθειας», η οποία 
δημιουργεί συστηματικά ένα γνωστικό και αξιακό υπέδαφος που 
υπονομεύει τη νοηματοδότηση του βίου και τη δημιουργική σύν-
θεση, την αναγνώριση ταυτοτικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών 
και, τελικά, την ίδια τη δυνατότητα ενός  αυτόνομου εκσυγχρο-
νισμού της παράδοσής μας, που αποτελεί τον απαραίτητο όρο 
για την εθνική μας επιβίωση στον 21ο αιώνα. 

Σπύρος Βαζούρας
Εκπαιδευτικός, Πρ. Νομαρχ. Τμήματος Βοιωτίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σχολική Ιστορία
Νέα προγράμματα σπουδών 
και διδακτική σύγχυση 
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Ο 
ι ελληνικές κυ-
βερνήσεις αντιμε-
τώπισαν το μετα-
ναστευτικό κύμα 
της δεκαετίας ’90 

με αμηχανία. Κι ενώ τα ρεύματα των 
μεταναστών συνεχίζονταν, επιδόθη-
καν σε πυροσβεστικές λύσεις με μα-
ζικές πολιτογραφήσεις/νομιμοποιή-
σεις (1997, 2001, 2005, 2007). Κα-
τόπιν προχώρησαν σε νομοθετικές 
αλλαγές για την ιθαγένεια και την 
εργασία. Σ’ αυτή την πρακτική τα μι-
κροπολιτικά συμφέροντα απέκτησαν 
σταδιακά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ου-
δέποτε η Ελλάδα έθεσε έναν αριθμό 
μεταναστών και προσφύγων που θα 
μπορούσε να δεχθεί, ούτε πέτυχε την 
επαναπροώθηση/απέλαση των πα-
ράνομα εισερχομένων.1 Ούτε ο πό-
λεμος στη Συρία και η προσφυγική/
μεταναστευτική κρίση του 2015 απο-
δείχθηκαν ικανοί παράγοντες ώστε 
να αναγκάσουν την Πολιτεία να ανα-
πτύξει σενάρια δράσης και έναν σχε-
διασμό με λιγότερο επαχθείς συνέ-
πειες για τη χώρα.

Αυτό εξάλλου φαίνεται και τώ-
ρα με τον διασκορπισμό των μετα-
ναστών και προσφύγων σε δομές 
σε όλη την Ελλάδα, αν και είναι κά-
τι παραπάνω από βέβαιο ότι αυτές θα 
πολλαπλασιαστούν, αφού η ροή ει-
σερχομένων δεν σταματά. Έτσι, η ελ-
ληνική κυβέρνηση υιοθετεί σιωπη-
ρά τις υποδείξεις του εκπροσώπου 
της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλά-
δα, και αμφισβητεί η ίδια στην πράξη 
τις δυνατότητες που διαθέτει από την 
κοινή δήλωση ΕΕ Τουρκίας του Μαρ-
τίου 2016.2 

1 Βλ. την εξαιρετική εργασία του Ι.Κωτού-
λα, 2011, Μετανάστευση και κυρίαρχη 
εθνική κουλτούρα: Θρησκεία-πολιτική-
πολυπολιτισμικότητα, Αθήνα: Παπαζή-
σης, επίσης,  Ι. Κωτούλας, 11.5.2012, 
«Απλά μαθήματα μεταναστευτικής 
πολιτικής», Foreign Affairs (https://
for eig naf fa i rs. g r / a r ticles / 68783 /
ioannis-kotoylas/apla-mathimata-
metanasteytikis-politikis?page=show).
2 Council of the EU (18.3.2016), Δελ-
τίο Τύπου 144/16  (https://www.
consilium.europa.eu/el/press/press-

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της εξέλιξης των εισροών και εκρο-
ών μεταναστών/προσφύγων, όπως 
καταγράφονται από την ΕΛ.ΑΣ. και το 
Λιμενικό,3 από τον Ιανουάριο 2015 
μέχρι τον  Δεκέμβριο 2018 εισήλ-
θαν στη χώρα 1.277.770 άτομα και 
επαναπροωθήθηκαν /απελάθηκαν 
71.850 άτομα (5,6%). Σύμφωνα δε 
με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, 
οι ολοκληρωμένες υποθέσεις μετε-
γκατάστασης μετά την έκδοση από-
φασης αποδοχής από το 2015 μέχρι 
30.3.2018, ανέρχονταν σε 22.822.4 
Οι εισελθόντες παράνομα στη χώρα 
το πρώτο εξάμηνο 2019 ήταν κατά 
7,7% λιγότεροι (39.125), από το πρώ-
το εξάμηνο 2018 (42.416), ενώ οι 
επιστροφές το 2018 ήταν περισσότε-
ρες (7.113) κατά 25% σε σχέση με το 
2019 (5.331). 

Με βάση το Εθνικό Συντονιστικό 
Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανά-
στευσης και Ασύλου, στις 10 Οκτω-
βρίου 2019 βρίσκονταν στα νησιά 
32.120 άτομα5 και το σχέδιο είναι να 
αποσυμφορηθούν σε ποσοστό 85% 
που θα μεταφερθεί στην ενδοχώ-
ρα, ενώ καθημερινά συνεχίζουν να 
έρχονται και άλλα άτομα. Ο υπουρ-
γός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Χρυσοχοΐδης ανέφε-
ρε στη Βουλή, σε απάντηση ερώτη-
ση βουλευτή της αντιπολίτευσης, ότι, 
«Σύμφωνα με την αποτύπωση που 
υπάρχει στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, το 
σύνολο των υπηκόων τρίτων χωρών 
που διαμένουν σε κλειστές και ανοι-
χτές δομές, ανέρχονταν σε 66.641 
άτομα, εκ των οποίων 25.630 κατα-
νεμήθηκαν στις περιφερειακές Υπη-
ρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης». Παράλληλα, ο κ. 
Χρυσοχοΐδης, αναφέρει ότι το 7μηνο 

r eleas e s / 2016 / 03 / 18 / e u - tu r ke y -
statement/pdf).
3 Στατιστικά στοιχεία: astynomia.gr.
4 Σε 45.559 ανέρχονται οι «ολοκληρω-
μένες υποθέσεις μετεγκατάστασης για 
συγκεκριμένους λόγους» και οι μεταφο-
ρές, βλ. αναλυτικά, Στατιστικά στοιχεία 
της Υπηρεσίας Ασύλου – Διαδικασίες Με-
τεγκατάστασης, http://asylo.gov.gr/wp-
content/uploads/2018/04/Relocation-
procedures-up-to-30-3-2018_gr.pdf
5 https://infocrisis.gov.gr/6374/apoty
posi-tis-ethnikis-ikonas-katastasis-gia-
to-prosfygiko-metanasteftiko-zitima-
tin-10-10-2019/.

Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, εντοπί-
στηκαν να εισέρχονται ή να βρίσκο-
νται παράνομα στη χώρα (και άλλοι;) 
49.800 υπήκοοι τρίτων χωρών.6

Είναι φανερό ότι τα στοιχεία εί-
ναι ρευστά, αλλάζουν από ημέρα σε 
ημέρα, χωρίς να  λαμβάνεται υπό-
ψη ότι υπάρχει ένας άδηλος αριθμός 
μη καταγεγραμμένων ατόμων που 
εισέρχονται ή και διαμένουν παρά-
νομα στην Ελλάδα, όπως αυτός που 
ανέφερε ο κ. Χρυσοχοῒδης.

Ένας μεγάλος αριθμός μετανα-
στών/προσφύγων είναι συγκεντρω-
μένος στην πρωτεύουσα, και κυρίως 
στον Δήμο Αθηναίων. Ανέκαθεν ο Δή-
μος Αθηναίων συγκέντρωνε τις προ-
τιμήσεις των μεταναστών λόγω της 
ευκολίας πρόσβασης σε υπηρεσί-
ες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, της 
προσφοράς κατοικίας και της ανω-
νυμίας. 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες συνεργάζεται με 
την ελληνική κυβέρνηση, την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση και ΜΚΟ για την πα-
ροχή στέγασης σε διαμερίσματα και 
τη στήριξη μέσω προπληρωμένων 
καρτών των προσφύγων και αιτού-
ντων άσυλο στην Ελλάδα (πρόγραμ-
μα ESTIA). Σύμφωνα με τα δημοσιευ-
μένα στοιχεία της ίδιας της ΥΑ, σε όλη 
την Ελλάδα διατίθενται από αυτήν 
και μόνο 25.424 θέσεις (Οκτώβριος 
2019), και ο στόχος της είναι να ξε-
περάσει τις 30 χιλιάδες σε σύντομο 
διάστημα.  Το 93% είναι διαμερίσματα 
και το 7% κτήρια. Το 57% των διαμερι-
σμάτων βρίσκεται στην Αττική, δηλα-
δή στην Αθήνα, το 20% στη βόρεια Ελ-
λάδα και το 6% στα νησιά.

Λέμε στην Αθήνα, διότι η προ-
ηγούμενη δημοτική αρχή συνερ-
γάστηκε στενά με την ΥΑ και άλλες 
ΜΚΟ, μ.ά. για τη διάθεση διαμερισμά-
των και τη διασπορά τους στην Αθή-
να, με το επιχείρημα ότι με τις συνθή-
κες που επικρατούσαν το 2015 έπρε-
πε κάπου να στεγαστούν, αφού η τό-
τε κυβέρνηση δεν είχε σχέδιο. Πήρε 
μάλιστα ο ΔΑ και  βραβείο από την ΕΕ 
το 2017 για την πρότασή του «Curing 
The Limbo» (Θεραπεύοντας την αβε-

6 https://www.skai.gr/news/greece/
xrysoxoidis-stous-66641-oi-prosfyges-
kai-metanastes-stin-ellada.

βαιότητα), να αναπτύξει ένα πρό-
γραμμα που θα μεριμνά για την ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων των προσφύ-
γων με στόχο την εργασιακή τους 
ένταξη και την απόκτηση προσιτής 
στέγασης. Σημειωτέον ότι, το πρό-
γραμμα υλοποιείται με στρατηγικούς 
εταίρους τους διεθνείς μη κυβερνη-
τικούς οργανισμούς Catholic Relief 
Services και International Rescue 
Committee/Hellas, το Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και την Εταιρεία Ανάπτυξης & Του-
ριστικής Προβολής Αθηνών.7 Εκτός 
από την ΥΑ και άλλες ΜΚΟ παρέ-
χουν στέγη, όπως η «Help refugees/
Solidarity Νow».

Η νέα κυβέρνηση, σε λιγότε-
ρο από τρεις μήνες μετά την ανάλη-
ψη των καθηκόντων της προκήρυξε 
μειοδοτικό διαγωνισμό για μίσθωση 
κτηρίων και καταλυμάτων για μετα-
νάστες (3.10.2019 υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη) σε όλη την Ελλά-
δα, τα οποία να «βρίσκονται σε τοπο-
θεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει 
πρόσβαση σε υπηρεσίες».8 

Εν τω μεταξύ, από τις 9.7.2019, 
κενά κτήρια του δημοσίου και συ-
ναφών φορέων στο κέντρο της Αθή-
νας και σε άλλες περιοχές ανακαι-
νίζονται με γρήγορους ρυθμούς για 
να υποδεχτούν τους μετανάστες, οι 
οποίοι μεταφέρονται από τα νησιά, 
και προστίθενται στο πλήθος των ιδι-
ωτικών.

Πρακτικά, η πρωτεύουσα μετα-
βάλλεται σε έναν μη τόπο. Έχει δη-
μιουργηθεί και επεκτείνεται ένα αό-
ρατο στρατόπεδο εγκατάστασης για 
μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα 
ενός μετακινούμενου πληθυσμού 
μεταναστών, με ελεύθερη είσοδο και 
έξοδο σε διαμερίσματα, κτήρια και 
δημόσιους χώρους. Οι Αρχές, αδια-
φορώντας για τις επιβλαβείς συνέ-
πειες για τον αστικό ιστό και τις ήδη 

7 City of Athens, 11.10.2017, https://www.
cityofathens.gr/node/30699.
8 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για προσφορά κτηρίων τουριστικών κατα-
λυμάτων και συγκροτημάτων κατοικιών 
προς μίσθωση για τις ανάγκες υποδοχής 
πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων άσυ-
λο (http://www.mopocp.gov.gr/index.
php?option=ozo_content&lang=&perfor
m=view&id=6925&Itemid=691).

πολύ επιβαρυμένες και ταλαιπωρη-
μένες περιοχές της Αθήνας, φαίνε-
ται να συνεχίζουν με μεγαλύτερο οί-
στρο τις πρακτικές των προκατόχων 
τους. Σίγουρα, είτε αγνοούν είτε αδια-
φορούν για την υπάρχουσα κατάστα-
ση, αλλά και για τις εμπειρίες άλλων 
χωρών και σχετικές έρευνες. Αυτές 
έχουν δείξει ότι η μαζική είσοδος νέ-
ων κατοίκων –  οι οποίοι είναι μάλι-
στα και τράνζιτ, με διαφορετικές συ-
νήθειες, κουλτούρα και τρόπο ζωής, 
δυσανάλογα πολλών με όσους μπο-
ρεί να απορροφήσει μια (κορεσμέ-
νη) περιοχή, έχει ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση και αποδιοργάνωση αυ-
τής της περιοχής. Η υποβάθμιση και 
αποδιοργάνωση δεν αποτελούν μια 
μεμονωμένη κατάσταση, αλλά έχουν 
συνέπειες για τον ευρύτερο κοινωνι-
κό ιστό, τροφοδοτώντας την ανομία 
και την εγκληματικότητα, ιδίως αν 
δεν υπάρχει έγκαιρη και συστηματι-
κή αντίδραση. Και η πείρα δείχνει ότι 
οι ελληνικές Αρχές ούτε έγκαιρα ού-
τε συστηματικά αντιμετωπίζουν κατα-
στάσεις που αφορούν τη τάξη και την 
ασφάλεια περιοχών και κατοίκων. Η 
εξάπλωση της ανομίας οδηγεί στην 
κατάπτωση της περιοχής και μεγα-
λύτερη υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της. Αυξάνει την 
εγκληματικότητα, δημιουργεί κατάλ-
ληλο έδαφος για ανάπτυξη παράνο-
μων αγορών (πλαστογραφία εγγρά-
φων, λαθρεμπόριο, ναρκωτικά κ.ά.), 
και οδηγεί νομοταγείς πολίτες να 
εγκαταλείψουν την περιοχή. Μ’ αυ-
τόν τον τρόπο, η εγκληματικότητα και 
η παραβατικότητα παγιώνονται, ενώ 
συντελείται η διαδοχή του μόνιμου 
πληθυσμού, αφού η περιοχή αλλά-
ζει εντελώς χαρακτήρα σε σχέση με 
αυτό που ήταν πριν.9

Το μέλλον λοιπόν φαίνεται ακό-
μη πιο ζοφερό για την πόλη της Αθή-
νας. Το ερώτημα είναι, θα το επιτρέ-
ψει η νέα δημοτική αρχή και θα ακο-
λουθήσει τα βήματα της προηγούμε-
νης; 

9 Βλ. αντί άλλων την κλασική οικολογική 
προσέγγιση της κοινωνικής αποδιοργά-
νωσης από την Κοινωνιολογική Σχολή 
του Σικάγου, ιδίως στα έργα των Park 
&Burgess, Shaw & McKay, και μελέτες 
στο πεδίο της περιβαλλοντικής εγκλημα-
τολογίας.

Της  Έφης Λαμπροπούλου

Εποικισμός με το γάντι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ



Αριθμός φύλλου 155      ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Νοεμβρίου 2019 9
        ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η 
τουριστικοποίηση στο κέ-
ντρο της Αθήνας δεν εί-
ναι πια πρόβλημα μόνο 
για κάποιες περιοχές όπως 

το Κουκάκι (που είναι πια πιο ακριβό 
από την Εκάλη). Στο Ζάππειο μόλις το 
8% των διαμερισμάτων διατίθενται 
για μακροχρόνια μίσθωση και το 92% 
σε βραχύβια. Το Σύνταγμα, η Πλάκα ή 
το Μετς και το Κολωνάκι ακολουθούν, 
αλλά το φαινόμενο δεν περιορίζεται 
σε μεγαλοαστικές ή μεσοαστικές περι-
οχές, αλλά επεκτείνεται ραγδαίως σε 
όλη την Αθήνα.  Το δεύτερο κύμα της 
επέκτασης του Airbnb έπιασε περιοχές 
όπως η Κυψέλη, το Μεταξουργείο, τα 
Εξάρχεια κ.λπ. και το τρίτο και πιο πρό-
σφατο περιοχές όπως η πλατεία Αμε-
ρικής, η πλατεία Αττικής κ.λπ. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφη-
μερίδας Τα Νέα, τα στοιχεία από τον 
Σύλλογο Μεσιτών Αθηνών - Αττικής 
στο κέντρο της Αθήνας η αύξηση των 
ενοικίων κατά έτος κυμαίνεται μεταξύ 
10-15%. Μια σειρά από λόγους όπως:

 1) Το άναρχο πλαίσιο σε ό,τι αφο-
ρά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που 
απορροφούν χιλιάδες διαμερίσματα. 

2) Η απελευθέρωση των πλειστηρι-
ασμών σε συνδυασμό με το πρόγραμ-
μα «χρυσή βίζα» έχουν καταστήσει 
ελκυστική την ελληνική αγορά ακινή-
των για χιλιάδες Κινέζους, Τούρκους, 
Ρώσους, Ισραηλινούς κ.ά. Αγοράζουν 
μέσω πλειστηριασμών σε πολύ χαμη-
λή τιμή ολόκληρες πολυκατοικίες, τις 
ανακαινίζουν και τοποθετούν τα δια-
μερίσματα σε πλατφόρμες βραχύβιας 
ενοικίασης

 3) Το γεγονός ότι την τελευταία 
δεκαετία τα διαθέσιμα διαμερίσματα 
δεν έχουν αυξηθεί λόγω της καθίζησης 
της οικοδομής, αλλά μάλλον έχουν λι-
γοστέψει εξαιτίας των εκατοντάδων 
κτηρίων που εγκαταλείφθηκαν.

 4) Ένας ακόμα επιβαρυντικός πα-
ράγοντας, που ελάχιστα έχει αναδει-
χθεί, είναι η ανεξέλεγκτη εγκατάστα-
ση προσφύγων και μεταναστών στην 
Αττική και ιδιαιτέρως στο κέντρο της 
Αθήνας, του Πειραιά και σε ακόμα με-
ρικούς δήμους. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία Οκτωβρίου του προγράμμα-
τος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο του 
ESTIA σε διαμερίσματα διαμένουν 
21.523 πρόσφυγες και αιτούντες άσυ-
λο, εκ των οποίων πάνω από το 50% 
στην περιφέρεια της Αττικής. Εκατο-
ντάδες λοιπόν διαμερίσματα ενοικιά-
ζονται στο κέντρο της Αθήνας για δι-
αμονή προσφύγων, συμβάλλοντας και 
αυτό με τη σειρά στην αύξηση της τι-
μής των ενοικίων. 

Η αύξηση των ενοικίων σε συνδυ-
ασμό με το ότι οι μισθοί τα τελευταία 
χρόνια μειώθηκαν δημιουργεί μια κα-
τάσταση όπου σε ένα νεαρό ζευγά-
ρι (αλλά όχι μόνο νεαρών) χαμηλόμι-
σθων (ή ακόμα και μεσαίων εισοδημά-
των) ο ένας μισθός προορίζεται σχε-
δόν αποκλειστικά για την πληρωμή 
του ενοικίου. 

Στην πλατεία Αμερικής και στην 
πλατεία Αττικής τα ενοικιαστήρια 
έχουν αρχίσει να τσιμπάνε. Ξεκινούν 
από τα 4 ευρώ το τετραγωνικό, για να 
φτάσουν έως και τα 7 ευρώ το τετρα-
γωνικό. Ψηλότερα κινούνται τα ενοί-
κια σε Κεραμεικό – Μεταξουργείο, 
φθάνοντας ακόμα και τα 10 έως 12 
ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 

Η αύξηση δεν περιορίζεται στο κέ-
ντρο της Αθήνας, αλλά επεκτείνεται 
και σε περιοχές που δεν το περιμέ-
νει κανείς, όπως π.χ., στα δυτικά προ-
άστια, που η αύξηση στις τιμές έχει 
φτάσει το εντυπωσιακό 23,89%! Για 
ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. το μέσο ενοί-
κιο φθάνει τα 619 ευρώ, όταν πριν από 
έναν χρόνο το ίδιο διαμέρισμα ενοικι-
αζόταν 500 ευρώ τον μήνα. Σε περιο-
χές όπως ο Βύρωνας, του Ζωγράφου, 
η Καισαριανή, το Παγκράτι και το Αι-
γάλεω τα ενοίκια που ζητούν οι ιδιο-
κτήτες των ακινήτων καταγράφουν αύ-
ξηση πάνω από 18% σε σχέση με την 
αντίστοιχη το 2018. 

Τα έσοδα της πλατφόρμας Airbnb 
μόνο στην Ελλάδα το 2018 ανήλθαν 
λίγο κάτω από τα 2 δισ. ευρώ, αλλά το 
Airbnb δεν είναι η μόνη πλατφόρμα 
βραχύβιας ενοικίασης. Το φαινόμενο 
παίρνει πειρατικές διαστάσεις, αφού 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών 

Ακινήτων αρνείται να συζητήσει και τα 
ελάχιστα μέτρα από πλευράς Πολιτεί-
ας που θα χαλιναγωγούσαν μερικώς 
το φαινόμενο. 

Το Airbnb δεν απασχολεί μόνο την 
Αθήνα ή τα νησιά του Αιγαίου, είναι 
ένα φαινόμενο που ταλαιπωρεί τις 
περισσότερες μεγάλες δυτικές πόλεις 
και σχεδόν παντού λαμβάνονται μέ-
τρα περιορισμού για να αναστείλουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των 
πολιτών. Μόνο στην Ελλάδα το Airbnb 
είναι ζήτημα ταμπού. Αρνούμαστε να 
δούμε ότι, με αφορμή αυτό, γίνεται 
μαζική μεταφορά τίτλων ιδιοκτησί-
ας σε αλλοδαπούς, χωρίς να γίνονται 
έλεγχοι για το ποιοι είναι αυτοί και τι 
επενδυτικό πλάνο έχουν, αν έχουν. Με 
το πρόσχημα ότι η ακίνητη ιδιοκτησία 
τα προηγούμενα χρόνια υπέφερε από 
τον ΕΝΦΙΑ, οι ενώσεις ιδιοκτητών ζη-
τούν το ελεύθερο από την Πολιτεία 
να φοροδιαφεύγουν και να μην υπάρ-
χει κανένα νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι 
αφορά τη βραχύβια ενοικίαση.    

Ο Δήμος Αθηναίων, κατά τους τέσ-
σερις μήνες που ο Γιώργος Μπρόλιας 
αντικατέστησε τον Καμίνη μέχρι να 
αναλάβει η νέα δημοτική αρχή, συ-
ντάχθηκε με δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, 
όπως το Βερολίνο, το Παρίσι, η Βιέν-
νη, οι Βρυξέλλες που ζητούν να ληφθεί 
ευρωπαϊκή ρύθμιση για το Airbnb και 
τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθω-
σης. Ήταν ένα καλό βήμα, αλλά φο-
βούμαστε ότι θα αποδειχθεί μια φω-
τοβολίδα μεταξύ της καταστροφικής 
θητείας του Καμίνη και της νέας αρχής 
που κλείνει τα μάτια μπρος στις κατα-
στροφικές συνέπειες του Airbnb.

    

Απλησίαστο το κέντρο λόγω Airbnb
Αθήνα αφιλόξενη πόλη για τους κατοίκους της

Ερώτηση της δημοτικής παράταξης «Αθήνα για 
την Ελλάδα» στο δημ. συμβουλιο Αθηνών.

Κ 
ύριε δήμαρχε, σε προηγούμενο δημοτι-
κό συμβούλιο είχατε δηλώσει ότι δεν θα 
επιτρέψετε να αναπτυχθούν φαινόμενα 
γκετοποίησης στο κέντρο της Αθήνας και 

ότι θα εφαρμόσετε την αρχή της αναλογικότητας σχε-
τικά με τους μετανάστες και πρόσφυγες τόσο εντός 
του δήμου (πώς κατανέμονται στα 7 δημοτικά διαμε-
ρίσματα), όσο και σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και 
συνολικότερα της χώρας. Σε ανάλογη δήλωση προ-
βήκατε πρόσφατα και σε τηλεοπτικό σταθμό.

Παρόλα όσα όμως δηλώνετε, τα φαινόμενα γκε-
τοποίησης ενισχύονται και επί της δικής σας θητείας. 
Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στον δημοτι-
κό μας συνδυασμό από δημότες του 6ο   δημ. διαμερί-
σματος, ετοιμάζονται νέα κτήρια για την εγκατάστα-
ση εκατοντάδων μεταναστών και προσφύγων. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα (Πρώτο Θέμα, 
14/10/19), στη Μιχαήλ Βόδα 143, στον Άγιο Παντε-
λεήμονα, ανακαινίζεται κτήριο ιδιοκτησίας  της Γενι-
κής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμέ-
νου να στεγαστούν ανήλικοι μετανάστες και πρόσφυγες. 

Σε άλλο δημοσίευμα, η εφημερίδα Δημοκρατία 
παρέθεσε έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, όπου μόλις δύο ημέρες μετά τις εκλο-
γές (9/7/2019) φαίνεται ότι εγκρίθηκε ανακαίνιση 
κτηρίου για να φιλοξενήσει μετανάστες! Το συγκε-
κριμένο συγκρότημα κτηρίων βρίσκεται στην πλα-
τεία Βάθη (οδός Λιοσίων 2 και Αχαρνών 1-3, στις πα-
ρυφές του 6ου διαμερίσματος με το 1ο διαμέρισμα) 
συνολικής έκτασης 4.637 τ.μ.!

Παράλληλα λειτουργούν από διάφορες ΜΚΟ και 
σωματεία χώροι στέγασης αλλοδαπών, όπως στην 
οδό Αριστοτέλους 124 & Ρίζου 5-7 από τον Σύλλογο 
Μερίμνης Ανηλίκων. Μάλιστα, ο ισόγειος χώρος πα-
ραχωρήθηκε πρόσφατα στην Solidarity Now από τον 
εν λόγω σύλλογο, όπως φαίνεται στην  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για ανακαίνιση της 1/8/19 
από τη Solidarity (https://www.solidaritynow.org/
rizou/).

Στην οδό Μοσχονησίων και Αγίου Μελετίου λει-
τουργεί επίσης μια τέτοια δομή από την Εκκλησία, 
μια άλλη στην οδό Διογένους Λαερτίου 15Α.

Και αυτά είναι μόνο ενδεικτικά. Τα περισσότε-
ρα διαμερίσματα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στην Αθήνα στεγάζονται 
στο 6ο διαμέρισμα, και εκατοντάδες άλλες συμβου-
λευτικές δομές, όπως στην οδό Σπάρτης για άσυλο, 
επιδόματα κ.λπ., στην οδό Κοδριγκτώνος, στην οδό 
Γκυιλφόρδου, στην οδό Μοσχονησίων για εκμάθηση 
αγγλικής από τους μετανάστες κ.λπ.

Κύριε δήμαρχε πώς όλα συμβαδίζουν με την αρ-
χή της αναλογικότητας που θέλετε να εφαρμόσετε 
στον Δήμο Αθηναίων; Το 6ο δημοτικό διαμέρισμα έχει 
μετατραπεί στην πίσω αυλή της διαχείρισης του μετα-
ναστευτικού-προσφυγικού και αν συνεχιστεί αυτή η 
κατάσταση η περιοχή θα μετατραπεί σε γκέτο χωρίς 
δυνατότητα αναστροφής αυτής της διαδικασίας. Πα-
ρακαλούμε να ληφθούν μέτρα από τoν δήμο πριν να 
είναι αργά.  

«Αθήνα για την Ελλάδα» 

Όχι σε ένα 6ο διαμέρισμα γκέτο

Η αρχή της αναλογικότητας 
δεν ισχύει στο 6ο δημοτικό 
διαμέρισμα 

Με το πρόσχημα ότι η ακίνητη ιδιοκτησία τα προηγούμενα χρόνια υπέφερε 
από τον ΕΝΦΙΑ, οι ενώσεις ιδιοκτητών ζητούν το ελεύθερο από την Πολι-
τεία να φοροδιαφεύγουν και να μην υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο σε 
ό,τι αφορά την βραχύβια ενοικίαση.    

https://www.solidaritynow.org/rizou/
https://www.solidaritynow.org/rizou/
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Πώς εκπαιδεύουμε ανέργους στην αργομισθία
Η ανυπαρξία στοιχειώδους οργάνωσης, συντονισμού και προγραμματισμού, 
μεταμφιεσμένη σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Μ 
πορώ να προσθέσω στα 
μεταμφιεσμένα χαρακτη-
ριστικά την αμεριμνησία, 
την ανευθυνότητα, την 
ανωριμότητα, την αναι-

σθησία, τον κυνισμό και γενικά ό,τι χαρα-
κτηρίζει την κακοδαιμονία της νεοελληνι-
κής μας πραγματικότητας.

Ας εξηγηθώ, όμως, με ένα σύντομο 
ιστορικό: Προσλήφθηκα ως δασεργάτης 
σε δασαρχείο στα πλαίσια του προγράμ-
ματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 
«Πυροπροστασία 2018».

Ιούλιος του 2018. Πρώτες μέρες και 
πρώτες εντυπώσεις. Κάτι σαν αμηχανία(;), 
έκπληξη(;), δυσφορία(;) από την πλευρά 
του δασαρχείου. Μία εξήγηση είναι ότι 
-όπως πληροφορηθήκαμε- ενημερώθη-
καν σχεδόν την τελευταία στιγμή ότι ένας 
αριθμός ατόμων θα προστεθεί στο προ-
σωπικό τους... Κάποιοι μεγάλοι σχεδια-
στές στην Αθήνα, που καταπολεμούν την 
ανεργία, θεώρησαν περιττό να ρωτήσουν, 
να ενημερώσουν, να συντονιστούν…

Μετά την αρχική αμηχανία, ακολούθη-
σε κάποια υποτυπώδης προσπάθεια ορ-
γάνωσης. Παλιά εργαλεία βγήκαν από τις 
αποθήκες (τα εργαλεία που προέβλεπε το 
πρόγραμμα, καθώς και οι φόρμες εργασί-
ας, έφτασαν στα χέρια μας αρχές Δεκεμ-
βρίου, όταν πια και οι καιρικές συνθήκες 
δεν επέτρεπαν να εργαστούμε). Άντε λοι-
πόν να πάμε στο δάσος (στα περιαστικά 
κατ’ αρχήν) για να δουλέψουμε «προλη-
πτικά» και «αντιπυρικά».

Πώς να πάμε; Με το λεωφορειάκι των 
οκτώ (8) θέσεων που διαθέτει το δασαρ-
χείο; Πέντε δρομολόγια να πάμε και πέντε 
για να επιστρέψουμε και η «Πυροπροστα-
σία 2018» μετατρέπεται σε μια γελοία εκ-
δρομή!

Ποιοι να πάμε στο δάσος; Άνθρωποι 
που κάποιοι κυριολεκτικά δεν έχουν ξανα-
πατήσει σε χώμα; Που δεν έχουν την πα-
ραμικρή εμπειρία σε χειρωνακτική εργα-
σία;

Συνυπολογίζοντας τις ελλείψεις μό-
νιμου προσωπικού (π.χ. σε οδηγούς), δι-
αμορφώθηκε πολύ γρήγορα μια δυσλει-
τουργική κατάσταση και αρχίζουμε κά-
ποιες μέρες να παραμένουμε στους χώ-
ρους του δασαρχείου, χωρίς να κάνουμε 
τίποτα! Μα τίποτα!

Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κρίσιμο ση-
μείο: Όπου οι δικαιολογίες για τα διάφο-
ρα αντικειμενικά προβλήματα γίνονται 
άλλοθι!

Άλλοθι για να διαμορφωθεί σύντομα 
μία κατάσταση αργομισθίας. Όπου επικα-
λούμενοι κάποια υπαρκτά προβλήματα, 
δεν κάνουμε πια κυριολεκτικά τίποτα τις 
περισσότερες μέρες!

Αρχίζει λοιπόν ο καιρός να περνάει 
«χαλαρά». Ο χειμώνας εκ των πραγμάτων 
περιορίζει τις μέρες που υπάρχει δυνατό-
τητα εργασίας στην ύπαιθρο και έτσι προ-
χωράμε σιγά-σιγά για την άνοιξη και τη λή-
ξη του προγράμματος τον Μάρτιο.

Όμως επίκεινται εκλογές και στη θλιβε-
ρή νεοελληνική μας πραγματικότητα συ-
νηθίζεται οι ψηφοφόροι να πρέπει να εί-
ναι χαρούμενοι!

Παράταση λοιπόν του προγράμματος 
για άλλους 8 μήνες και αντικειμενικά πα-
ράταση μιας οριστικά πια διαμορφωμένης 
κατάστασης αργομισθίας!

Στο σημείο αυτό θα κάνω μια μικρή 
στάση. Μέχρι εδώ στην περιγραφή μου 
υπαινίχθηκα ευθύνες της διοίκησης. Έχει 
όμως ενδιαφέρον να περάσουμε λίγο και 
στην αφεντιά μας, στους «εργαζόμενους» 
πρώην ανέργους.

Ανατρέχοντας στις πρώτες εβδομά-
δες, κάνω μια εκτίμηση ότι ήμασταν τρεις 
κατηγορίες: Κάποιοι (πολύ μικρό ποσο-
στό) με διάθεση πρωτοβουλίας, έτοιμοι 
να δραστηριοποιηθούν ακόμα και μόνοι 
τους. Δεύτερη κατηγορία (η πλειοψηφία) 
άνθρωποι με διάθεση να δουλέψουν ευ-
συνείδητα μέσα σε ένα στοιχειωδώς ορ-
γανωμένο εργασιακό περιβάλλον. Και μια 
τρίτη κατηγορία(μικρό ποσοστό αλλά «δη-
λητηριώδες»), κάποιοι συνειδητά τεμπέ-
ληδες και πονηροί!

Από άτομα της πρώτης κατηγορίας έγι-
ναν προσπάθειες να καλλιεργηθεί μεταξύ 
μας μια αντίληψη-να την πω-«συνειδητής 
πρωτοβουλίας», δηλαδή, παρά τα αντι-
κειμενικά προβλήματα και ακόμα και με 
το δασαρχείο να αδιαφορεί, να βρίσκου-
με έναν τρόπο κάτι ελάχιστο έστω, πάντα 
να κάνουμε.

Έπεσαν στο κενό!
Κάποια στιγμή υποβλήθηκε εγγράφως 

ερώτημα προς το δασαρχείο, που εστίαζε 
στο μέγεθος της οικονομικής ζημιάς του 
Δημοσίου από τη δεδομένη κατάσταση 
αργομισθίας. Η απάντηση μπορεί να χα-

ρακτηριστεί από αφελής έως προκλητική! 
(Ήταν ουσιαστικά μια ομολογία συναίνε-
σης  στην αργομισθία.)

Σήμερα λοιπόν, οι παραπάνω τρεις κα-
τηγορίες, φοβάμαι ότι είναι πλέον μία: 
«χαρούμενοι» αργόμισθοι, που κατά βά-
θος δεν θέλουν πια να λυθούν τα αντι-
κειμενικά προβλήματα και να μπορέσουν 
επιτέλους να εργαστούν!

Καλλιεργούνται επίσης τελευταία 
προσδοκίες για παράταση του προγράμ-
ματος που λήγει τον Νοέμβριο.

Συνοψίζω: Εκτιμώ ότι το 70-80% του 
συνολικού χρόνου εργασίας μας είναι αυ-
τό που παραπάνω ονομάζω Αργομισθία. 
Είναι διαμορφωμένη μια κατάσταση αμε-
ριμνησίας, προκλητικότατη κατά τη γνώμη 
μου γι’ αυτούς που ακόμα δουλεύουν σε 
αυτήν τη χώρα και πληρώνουν φόρους για 
να χρηματοδοτούν παρόμοια προγράμμα-
τα, αλλά και το συγκεκριμένο Δημόσιο γε-
νικότερα. Θα αντιπαρέλθω το γελοίο επι-
χείρημα εφησυχασμού, ότι το πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Από ό,τι ξέρω, χρηματοδοτείται και 
από εθνικούς πόρους, αλλά εν πάση περι-
πτώσει και οι ευρωπαϊκοί πόροι έχουν μια 
δικιά μας συμμετοχή. Δεν «βρέχει λεφτά» 
στις Βρυξέλλες!

Στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται κάποια 
αναλαμπή συνειδητής αυθυπέρβασης 
(αυτό το ελάχιστο που χρειάζεται καμιά 
φορά-ένα πρώτο βήμα-για να αρχίσουν τα 
πράγματα να προχωράνε.)

Μια βαθιά απογοήτευση… κανένας 
δεν ντρέπεται…! Όλα καλά. Εφτά η ώρα 
το πρωί υπογράφουμε (για την προσέλευ-
σή μας) και τρεις η ώρα το μεσημέρι ξανά 
υπογράφουμε, ευχαριστημένοι που έπεσε 
το μεροκάματο των 20 ευρώ για να πίνου-
με καφέδες 8 ώρες!

Κανένας προβληματισμός! Καμιά υπο-
ψία ότι το «μοντέλο» δεν δουλεύει πια (αν 
δούλεψε ποτέ) και ότι έχει αποδειχτεί η 
«εγκληματικότητά» του. Καμία σύνδεση 
με τις αιτίες της περιβόητης «κρίσης» μας.

Και μελαγχολία για όποιον θέλει να 
δει τα αυτονόητα. Δουλειά υπάρχει πολλή 
και πραγματικά τα προγράμματα Κοινω-
φελούς Εργασίας θα μπορούσαν, στη φά-
ση που είμαστε, να αποτελέσουν ένα πο-
λύ χρήσιμο εργαλείο ανάκαμψης, με την 
προϋπόθεση ενός ελάχιστα σοβαρού σχε-
διασμού. Και με την προϋπόθεση βέβαια 
ότι ο Νεοέλληνας θα αποφασίσει να ιδρώ-
σει ξανά!           

                                                                                  Α.Κ.

Υ.Γ.: Επειδή δεν θέλω να εκθέσω μόνο το 
συγκεκριμένο δασαρχείο στο οποίο είμαι 
τοποθετημένος, και επειδή ξέρω ότι και 
στα υπόλοιπα η κατάσταση είναι λίγο χει-
ρότερη ή λίγο καλύτερη, σε κάποια σημεία 
είμαι κάπως ασαφής και υπογράφω μόνο 
με τα αρχικά μου. Τα στοιχεία μου είναι 
γνωστά στον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

“ 
Είναι διαμορφωμένη μια 
κατάσταση αμεριμνησίας, 
προκλητικότατη κατά τη 
γνώμη μου γι’ αυτούς 
που ακόμα δουλεύουν 
σε αυτήν τη χώρα και 
πληρώνουν φόρους για να 
χρηματοδοτούν παρόμοια 
προγράμματα, αλλά και 
το συγκεκριμένο Δημόσιο 
γενικότερα.
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        Β. ΗΠΕΙΡΟΣ

Η 
δολοφονία Κατσίφα 
ήταν η κορύφωση μιας 
σειράς ενεργειών που 
ξεκινούν από το 1994 

με στόχο τη σύνθλιψη της ελληνι-
κής μειονότητας. Απέναντι σε αυ-
τήν, «αυτός ο δραπέτης» όρθωσε 
έναν «πύργο ατίθασο απέναντί 
τους» και συνεχίζει να τιμωρείται 
μετά θάνατον. Ο Κωνσταντίνος ο 
«προσκυνητής», όπως τον ονομά-
ζουν για τις μοναχικές ολονυχτίες 
στο μοναστήρι Δρυάνου, άλλαξε 
κεφάλαιο στην περιοχή της μει-
ονότητας όπως και στις σχέσεις 
των δύο χωρών. Δίπλα στα μνή-
ματα των πεσόντων του ‘40, ένας 
νέος πεσών βρίσκεται στο Μπου-
λεράτι. Η δολοφονία του ένωσε 
το παρελθόν του 1914, του 1940, 
με το σήμερα. Ένωσε την κατεχό-
μενη Κύπρο του Σολωμού με τους 
Έλληνες της Αλβανίας. 

Εδώ και κάποιο μικρό χρονικό 
διάστημα η οικογένεια του Κων-
σταντίνου Κατσίφα ξεκίνησε να 
χτίζει ένα μικρό εκκλησάκι-εικο-
νοστάσι στον λόφο που δολοφο-
νήθηκε. Στα όνειρα του Κωνστα-
ντίνου ήταν η ανέγερση ενός να-
ού, αναφορά ενότητας απέναντι 
στα διχαστικά δίπολα που κυρι-
άρχησαν στη μειονότητα. Εκτός 
από πατριώτης-«σκληρό καρύ-
δι», ο Κωνσταντίνος ήταν παιδί-
διαμάντι: αλληλέγγυος, μοιρα-
στικός, βαθιά ανθρώπινος. Για 
αυτό κι έγινε στόχος των αρχών. 
Το σημείο της ανέγερσης ήταν 
ήδη τόπος επίσκεψης-προσκυνή-
ματος. Την Πέμπτη 10 Οκτωβρί-
ου η αλβανική αστυνομία απα-
γόρεψε την ανέγερση, ενώ έστη-
σε μπλόκα στις εισόδους, στους 
Βουλιαράτες, καθώς κι ένα συ-
νεργείο ανακρίσεων: ποιοι ανέ-
βαιναν επάνω, πότε, τι λένε, ακό-
μα και σε βοσκούς με απειλητικές 
ερωτήσεις, αν βόσκουν σε χωρά-
φια νοικιασμένα ή δικά τους. Στη 
συνέχεια επέβαλε απαγόρευση 
της πρόσβασης στον λόφο του 
μαρτυρίου και ζήτησε άδεια ανε-
γέρσεως, ανέκδοτο, όταν χιλιάδες 

κτήρια είναι παράνομα χτισμένα 
και συνεχίζουν να χτίζονται χωρίς 
άδεια. Την επόμενη μέρα δρομο-
λογήθηκε αίτηση προς τη Δημοτι-
κή Αρχή για την άρση της απαγό-
ρευσης. Τη νύχτα του Σαββάτου 
ενεργοποιήθηκε το παρακράτος 
που κατάστρεψε ό,τι είχε χτιστεί, 
τα υλικά (κεραμίδια, τούβλα, τσι-
μέντα, νερό σε δοχεία) που με 
πολλές δυσκολίες ανέβηκαν σε 
έναν ανηφορικό λόφο. 

Η Τουρκία των Βαλκανίων
Σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου 
είναι επιτρεπτή η επέκταση της 
Τουρκίας προς την πλευρά της 
Συρίας, το Αιγαίο, η Κύπρος και η 
Θράκη, όπως και η τουριστική Ρό-
δος, δεν στέκουν σωστά στον πο-
λιτικό χάρτη-από τους σχολικούς 
έχει εξαφανιστεί η Κύπρος, ενώ 
το Καστελόριζο, αλλά και η Ρόδος 
ή η Κέρκυρα είναι πια προσθή-
κες κοντά στο υπόμνημα. Σε αυ-
τήν τη βάση οφείλουμε να δού-
με την «πίσω αυλή» της Τουρκί-
ας, των φυλακίων του ΝΑΤΟ-ΗΠΑ 
ενάντια στη Ρωσία και δευτερευ-
όντως της ευρωπαϊκής ενσωμά-
τωσης. Ανεξάρτητα από το αρνη-
τικό αποτέλεσμα της Συνόδου, σε 
μια διάρκεια, το ΝΑΤΟ εξοπλίζει, 
η ΕΕ δίνει το χρήμα σιωπηρά και η 
ελλαδική εξωτερική πολιτική ακο-
λουθεί τον κατευνασμό των με-
γάλων και μικρών θηρίων, διευ-
ρύνοντας μια τυπολογία εξωτερι-
κής πολιτικής. 

Η Αλβανία, ως Τουρκία των 
Βαλκανίων, με αυτές τις βεβαιό-
τητες, παρόλο που το πολιτικό της 
σύστημα είναι απονομιμοποιη-
μένο (60% επιθυμούν να μετανα-
στεύσουν σύμφωνα με δημοσκο-
πήσεις), μετατρέπεται σε κρά-
τος-γενίτσαρο. Η ταξική επίθεση 
με τις συνταγές του ΔΝΤ, της ΠΤ 
και της ΕΕ για την ένταξη της Αλ-
βανίας στην καπιταλιστική αγορά 
συνδυάζεται με έναν βαλκανικό 
αναδασμό. Η «βελούδινη ένωση» 
με το Κοσσυφοπέδιο διά μέσου 
ΝΑΤΟ-ΕΕ και η χρήση του εδά-
φους της από την κεμαλοσουλτα-
νική Τουρκία την καθιστά αναθε-

ωρητικό παράγοντα στη Βαλκα-
νική. Η πρώην υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Κοδέλι, δήλωσε πως σε 
περίπτωση γαλλικού βέτο, «άλλο 
τόσο χειρότερο για εκείνους και 
τόσο καλύτερα για μας». Στο ίδιο 
κρεσέντο ο Κοσοβάρος υπουργός 
Εξωτερικών, Τσάκαϊ, δήλωσε: «Οι 
Ευρωπαίοι πρέπει να γνωρίζουν 
ότι υπάρχουν κι άλλες ατζέντες 
ενδιαφερόμενες για την περιο-
χή». ΝΑΤΟ και Τουρκία αφήνουν 
ή στηρίζουν τον χρήσιμο αλυτρω-
τισμό του αλβανικού κράτους, 
του οποίου, παρ’ όλα τα σοβαρά 
πολιτικά, οικονομικά και κοινωνι-
κά προβλήματα, ο σκληρός πυρή-
νας του κράτους λειτουργεί κανο-
νικότατα. Τοιουτοτρόπως ενθαρ-
ρύνονται οι τσάμηδες του Ιντρίζι, 
που ανακοινώνουν ότι θα μπλο-
κάρουν τα σύνορα, στο μνημόσυ-
νο του Κωνσταντίνου, στις 26 του 
Οκτώβρη.

Αναδρομή από την Άνοιξη 
του 1994 

Τον Απρίλιο του 1994, μετά την 
ατιμώρητη ακροδεξιά προβο-
κάτσια της Επισκοπής, ένα πο-
γκρόμ εξαπλώθηκε στον ελληνι-
σμό της Αλβανίας (καταπολέμη-
ση ενός δήθεν ελληνικού σχεδί-
ου «LOTUS») με αποκορύφωμα 
τη δίκη-παρωδία των 5 στελε-
χών της οργάνωσης ΔΕΕΜ Ομό-
νοια για «εσχάτη προδοσία». Το 
αλβανικό κράτος, σε μια περί-
οδο πλήρους αποδιοργάνωσης 
και υποβασταζόμενο οικονομικά 
από την ξένη βοήθεια, επανεκκί-
νησε το ζήτημα του «εσωτερικού 
εχθρού». Η «νέα» Shik στη θέση 
της «κομμουνιστικής» Sigurimi, 
ήταν ο παράγοντας εθνικής συ-

νοχής, εφόσον κανένας άλλος θε-
σμός δεν λειτουργούσε στο κρά-
τος και στην οικονομία. Από την 
«ταξική πάλη» στον εθνικισμό, με 
τον ίδιο περίπου κατάλογο κατη-
γοριών, προβιβάστηκε η λειτουρ-
γία του σκληρού πυρήνα. Η «τα-
ξική πάλη», που παραμέριζε τις 
εθνικές και θρησκευτικές διαφο-
ρές μεταξύ κοινοτήτων πίστης και 
εθνότητας, διαγράφοντάς τες, 
ενσωματωνόταν στην κυρίαρχη 
εθνική ταυτότητα. Το ίδιο το κα-
θεστώς, παρόλο που επίσημα 
αναγνώριζε την ελληνική μειονό-
τητα, στον προσδιορισμό του Έλ-
ληνα μειονοτικού αποψίλωνε τον 
εθνικό: «μειονοτικός»-σκέτα. 

Από το 1992 μέχρι και την 
άνοιξη του 1994, παρόλη τη φτώ-
χεια, την ανασφάλεια, τη μετανά-
στευση, υπήρξε αναβρασμός για 
όλα: εκπαίδευση, υποδομές, ανα-
δασμός, αλλά κυρίως όνειρα για 
τη μειονότητα. Όμως, από τη μια 
το πολιτικό σύστημα στην Αλβα-
νία, αναζητώντας διεθνείς προ-
στάτες (ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, ΗΠΑ, Τουρ-
κία) επένδυε, χωρίς κενά, σε μια 
εθνικιστική ιδεολογία ως προϋ-
πόθεση συνοχής, ακολουθώντας 
τις πρακτικές του ενβεριανού κα-
θεστώτος κι από την άλλη το πο-
λιτικό σύστημα στην Ελλάδα βρι-
σκόταν προ εκπλήξεως για το ότι 
«υπήρχαν» Έλληνες στη διπλανή 
χώρα. Εκεί, σε αυτό το κενό, στην 
Ελλάδα, στήθηκε ένα μικρό εργα-
στήρι τυχοδιωκτισμού και ρητο-
ρείας που οδήγησε στο έγκλημα 
της Επισκοπής-αφορμή για την 
επιβολή καθεστώτος τρόμου στη 
μειονότητα. 

Η πολιτική Ράμα, σήμερα, 
ίσως λειτουργεί ως ελιξίριο λή-
θης για τη διακυβέρνηση Μπερί-

σα. Όμως αυτή ξεκίνησε την κα-
ταπάτηση της περιουσίας των Χι-
μαραίων, ήταν υπεύθυνη για τη 
δολοφονία του Χιμαραίου Αρι-
στοτέλη Γκούμα, αυτή τακτοποί-
ησε μέσω της διοικητικής αποκέ-
ντρωσης τη διάσπαση της ελλη-
νικής κοινότητας στη Χιμάρα. Τα 
δύο κόμματα, βουτηγμένα στη δι-
αφθορά, αξιοποιώντας τον εθνι-
κισμό ως «το τελευταίο καταφύ-
γιο του κάθε αχρείου», παραδί-
δουν, το ένα στο άλλο, τη σκυτά-
λη. Η κατάσταση είναι τραγική, 
χωρίς κάθαρση. 

Μετά την τρομοκρατία του ’94 
και του ’97, αυτή η στροφή προς 
την Ελλάδα απέκτησε μονιμότη-
τα. Η ελληνική μειονότητα, εκτός 
από απροστάτευτη είναι αποδε-
κατισμένη πληθυσμιακά, με αιτί-
ες πολιτικές, οικονομικές και κοι-
νωνικές. Το ίδιο το σύμπτωμα της 
μετανάστευσης και της υπογεν-
νητικότητας έχει εξελιχθεί στο 
κεντρικό ζήτημα επιβίωσης της 
ίδιας ως τμήματος ενός ιστορι-
κού συλλογικού υποκειμένου. Το 
πανηγύρι στο χωριό, το «αντάμω-
μα» του Αυγούστου, έγινε το απο-
κλειστικό κοινό γεγονός. Το σπίτι 
στο χωριό, η επισκευή του, το χτί-
σιμό του, η περιποίησή του, είναι 
ο νέος προορισμός δίπλα στο νοι-
κοκυριό «κάτω». Το σπίτι με τερά-
στια μάντρα, συνέχεια της ανά-
γκης για απομόνωση, φαίνεται 
πως συνδυάζεται με το τέλος του 
χωριού. Το σπίτι παντού, το χωριό 
πουθενά. Ενάντια και σ’ αυτό πά-
λεψε ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνστα-
ντίνος ο «προσκυνητής». 

Όλον τον Μάη και τον Θερτή μη με ψάχνετε, είμαι ανά-
μεσα Μπουλιαράτι και Λόγγο,
μ’ έχουν καλεσμένο οι παπαρούνες στο κόκκινο πανηγύ-
ρι τους.
Περπατώ και το αίμα μου φτάνει ως τον αστράγαλο...

Αντρέας Ζαρμπαλάς
«101 Ποιήματα για μια χούφτα τόπο, 1970-1991»

Οι δολοφονίες του Κωνσταντίνου Κατσίφα συνεχίζονται

Του Γιώργου Κυριακού
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Σ 
τα τέλη της δεκαετίας 
του 1970, οι ΗΠΑ δοκι-
μάζονταν από μια βα-
θιά συστημική κρίση. 

Το κεϋνσιανό οικονομικό μοντέλο 
που είχε υιοθετήσει ο αμερικάνι-
κος καπιταλισμός από την εποχή 
τού New Deal έδειχνε να φτάνει 
στα όριά του, οι κοινωνικές δα-
πάνες αυξάνονταν κατακόρυφα, 
η οικονομία έπασχε από στασιμο-
πληθωρισμό, ενώ οι μεγάλες αμε-
ρικάνικες πόλεις βυθίζονταν στην 
εγκληματικότητα, τη γκετοποίη-
ση, τις φυλετικές συγκρούσεις.

Ακόμα και αυτή η αμερικάνικη 
Νέα Αριστερά, που είχε κυριαρχή-
σει στα πανεπιστήμια και τη νεο-
λαία κατά την προηγούμενη δε-
καετία, εκείνη του 1960, βρίσκε-
ται σε κρίση. Το κίνημα απομαζι-
κοποιείται ταχύτατα, ένα μέρος 
του διαλέγει τον αδιέξοδο ένο-
πλο δρόμο και συνθλίβεται μέσα 
σε συνθήκες παρανομίας και κοι-
νωνικής απομόνωσης· ένα άλλο 
κομμάτι επιλέγει τον αναχωρητι-
σμό, μέσα από τα ναρκωτικά, την 
ανακάλυψη των ανατολικών θρη-
σκειών και τις «ομάδες αυτεπί-
γνωσης»· τέλος η πιο δημιουργική 
συνιστώσα επιλέγει να δραστηρι-
οποιηθεί γύρω από το περιβαλλο-
ντικό ζήτημα – είναι η εποχή που 
κορυφώνεται η πετρελαϊκή κρίση 
και δοκιμάζεται ο αμερικανικός 
υπερκαταναλωτισμός.

Στο ιδεολογικό πεδίο, κυριαρ-
χεί ο πολυκατακερματισμός: Το 
φεμινιστικό κίνημα διαχωρίζεται 
απ’ όλες τις υπόλοιπες συνιστώ-
σες της Νέας Αριστεράς, κατηγο-
ρώντας τις για «σεξισμό»· αντί-
στοιχα, το «μαύρο κίνημα» πράτ-
τει το ίδιο, μιλώντας για «ρατσι-
σμό». Κάποιες ομάδες επιχειρούν 
μια «μακρά πορεία μέσα από 
τους θεσμούς», ιδίως στο απο-
στειρωμένο αμερικάνικο ακαδη-
μαϊκό περιβάλλον, δίνοντας μια 
ώθηση στις «μαύρες» σπουδές, 
και τις σπουδές φύλου, που κα-
τά την επόμενη δεκαετία θα αρχί-
ζουν να σφυρηλατούν τις «πολιτι-
κές των ταυτοτήτων», που σήμε-
ρα έχουν καταστεί κυρίαρχες στον 
χώρο των Δημοκρατικών. 

Απέναντί τους, στους κόλπους 
της αμερικάνικης Δεξιάς, κυοφο-
ρείται μια «αντεπανάσταση», που 
θα προσλάβει παγκόσμιες διαστά-

σεις. Μπροστά σ’ έναν πρόεδρο 
Κάρτερ που είναι όλο διαγνώσεις 
και εκκλήσεις για την παθογένεια 
της Αμερικής, ο Ρόναλντ Ρήγκαν 
θα εισαγάγει μια νέα αισιοδοξία: 
«Σούρουπο; Όχι στην Αμερική. Ο 
ήλιος ανατέλλει κάθε μέρα. [...]. 
Δεν βλέπω καμία εθνική αδιαθε-
σία, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα 
στον αμερικάνικο λαό.» 

Ο Ρήγκαν, ως γνωστόν, θα ση-
μάνει μια διπλή αντεπίθεση στα 
μέτωπα της οικονομίας και της γε-
ωπολιτικής, θέτοντας, απ’ τη μία, 
τέλος στον παντοδύναμο από την 
εποχή του New Deal κεϋνσιανι-
σμό, επιτείνοντας τον στρατιωτικό 
ανταγωνισμό με την ΕΣΣΔ και, πα-
ράλληλα, εγκαινιάζοντας έναν νέο 
επεμβατισμό, ο οποίος ξεκινά-
ει από την «πίσω αυλή» της Αμε-
ρικής, την Κεντρική Αμερική, για 
να καταλήξει με τον διάδοχό του 
Τζωρτζ Μπους τον πρεσβύτερο, 
στη Μέση Ανατολή και το Ιράκ.

Η αμερικάνικη Αριστερά θα 
αντιδράσει σε αυτήν την αντεπί-
θεση σπασμωδικά, υποτιμώντας 
την ιδεολογική απήχηση που βρί-
σκει μέσα στην αμερικανική κοι-
νωνία. Επιστρατεύει θεωρίες 
«αυτοματισμού», μιλώντας γενι-
κά και αόριστα για «αντίδραση», 
υποκρύπτοντας τη δική της κρίση 
προσανατολισμών, και –χειρότε-
ρα– υποτιμώντας την ιδεολογική 
και πολιτισμική ανασύνθεση που 
πέτυχε ο αμερικανικός συντηρη-
τισμός, οι οποίες βρήκαν αντα-
πόκριση στις λευκές, προαστιο-
ποιημένες μεσαίες τάξεις, αλλά 
και στις κατώτερες: Επί της ουσί-
ας, το νέο αυτό συντηρητικό ρεύ-
μα εκσυγχρονίζει τις παλιές αξί-
ες που θεμελίωσαν τον αμερικά-

νικο καπιταλισμό κατά την «επί-
χρυση εποχή»: Τον ατομοκεντρι-
σμό, το ιδεώδες της αυτάρκειας 
των μεσαίων νοικοκυριών, και την 
έμφαση σε μια μορφή οικονομι-
κής ανάπτυξης που προσπερνά-
ει εύκολα τα ζητήματα της φτώ-
χειας και των φυλετικών ανισοτή-
των, εστιάζοντας σε μορφές εντα-
τικής συσσώρευσης. Και όλα αυ-
τά, συνδυασμένα με μια επίκληση 
στις αρετές του «απλού Αμερικά-
νου», καθώς και τις αξίες της οικο-
γένειας, τη θρησκευτικότητα ακό-
μα, ως σημεία σταθερής αναφο-
ράς απέναντι στο υπαρξιακό χάος 
που προκάλεσε, σύμφωνα με το 
συντηρητικό αφήγημα, η «φιλε-
λεύθερη συνωμοσία» του πολιτι-
σμικού μαρξισμού.   

Η κριτική του Κρίστοφερ Λας

Μέσα σε αυτό το κλίμα παρεμ-
βαίνει ο Κρίστοφερ Λας και με τη 
γνωστή του αναλυτική οξυδέρ-
κεια δημοσιεύει ένα εκτενές κεί-
μενο στο περιοδικό Tikkun, στα 
μέσα της δεκαετίας του 1980, 
όπου παρουσιάζει τόσο τις εσω-
τερικές αντινομίες και αντιφά-
σεις του νεοσυντηρητικού αφη-
γήματος, όσο όμως και την αδυ-
ναμία της Αριστεράς να αντιτάξει 
ένα σύνολο επίκαιρων ιδεών που 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των «απλών ανθρώπων», αυτών 
ακριβώς που υποτίθεται ότι αντι-
προσωπεύει, ενάντια στις πολιτι-
κές και τις οικονομικές ελίτ.

Ο άκρατος οικονομικός φιλε-
λευθερισμός των συντηρητικών, 
τονίζει από την πλευρά του και ο 
Λας, υπονομεύει την ίδια τη στρο-
φή τους στις παραδοσιακές αξί-
ες. Κι αυτό, γιατί η υφή και ο χα-

ρακτήρας της καταναλωτικής κοι-
νωνίας, τσακίζει με τις πρακτικές 
της τα θεμέλια αυτών των αξιών 
(την οικογένεια, την αναφορά των 
ανθρώπων σε εθνοθρησκευτικές 
συλλογικές πολιτισμικές ταυτότη-
τες), μέσα στο ίδιο το κοινωνικό 
πεδίο: Οι δυνάμεις της αχαλίνω-
της αγοράς και όχι ο «πολιτισμι-
κός μαρξισμός», όπως διατείνο-
νται οι νεοσυντηρητικοί, ευθύνο-
νται για τη σημαντική υποχώρηση 
των αξιών αυτών.

Ο  «πολιτισμικός μαρξισμός», 
για τον Λας, ευθύνεται για την πο-
λιτική και κοινωνική παρακμή της 
Αριστεράς, καθώς την αποστρέ-
φει από τον «απλό άνθρωπο» και 
τις ανάγκες του, και την προσανα-
τολίζει σε πολιτισμικούς αγώνες 
«αυτοπραγμάτωσης», που ενδια-
φέρουν, και ανταποκρίνονται στη 
ζωή και στην κοινωνική πραγματι-
κότητα μειοψηφικών διανοούμε-
νων ελίτ των πανεπιστημίων, των 
ΜΜΕ, της τότε ακόμα αναδυόμε-
νης πληροφορικής.

Υπ’ αυτή την έννοια, «η Αρι-
στερά δεν έχει μέλλον», γιατί 
με την προτεραιότητα που δίνει 
στην πολιτική των ταυτοτήτων, η 
οποία υλοποιείται μέσα από δικα-
στικούς αγώνες, ή με την «αλλα-
γή παραδείγματος» στις ανθρω-
πιστικές σπουδές της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης, απομακρύνεται 
από τις νέες κοινωνικές, πολιτικές 
και μορφωτικές ανισότητες, που 
δημιουργεί το περιβάλλον της 
ασύδοτης αγοράς μέσα στην αμε-
ρικάνικη κοινωνία, και ιδίως στα 
χαμηλότερά στρώματα της. 

Οι επιγενέστερες πολιτικο-
κοινωνικές εξελίξεις, έτσι όπως 
σφραγίζονται από την κατακυρι-

Απόσπασμα από την εισαγωγή του Γιώργου Ρακκά στο βιβλίο 
του Κρίστοφερ Λας, Ποιο είναι το σφάλμα της Δεξιάς; - Γιατί 

η Αριστερά δεν έχει μέλλον;, που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις.

ΙΔΕΕΣ

Η Δεξιά και  η Αριστερά στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης

«Με ποια πλευρά συντάσ-

σεστε λοιπόν; Οι ανα-

γνώστες θα θεωρήσουν 

τις θέσεις μου δυσνόητες 

μόνο αν επιμένουν να πι-

στεύουν ότι η κάθε θέση 

που δεν εντάσσεται ανοι-

χτά στο κλασικό σχήμα 

Αριστερά - Δεξιά παραπέ-

μπει αυτόματα στη Δεξιά. 

Εν τούτοις, η μόνη υπε-

ρασπίσιμη ηθικά επιλο-

γή είναι να επιλέξει κα-

νείς τον οίκτο, τη συμπό-

νοια και τη συγχώρεση, 

ενάντια στους άρχοντες 

και τις εξουσίες αυτού του 

κόσμου, να επιλέξει την 

αλήθεια έναντι της ιδε-

ολογίας. Και για να κά-

νει κανείς αυτή την επι-

λογή σήμερα, θα πρέπει  

να απορρίψει εξ ίσου την 

Αριστερά και τη Δεξιά.» 

Κρίστοφερ Λας



Αριθμός φύλλου 155      ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Νοεμβρίου 2019 13

Τ 
α τελευταία τριάντα χρόνια, οι κοινωνι-
κές ανισότητες εκτινάχθηκαν και διαρ-
κώς διευρύνονται, αγγίζοντας τα επίπε-
δα των αρχών του 20ού αιώνα· τα παλιά 

λαϊκά στρώματα, που συνιστούσαν και τον βα-
σικό φορέα της κοινωνικής συνοχής, σταδιακά 
υποβαθμίστηκαν και βρέθηκαν στο περιθώριο. 
Παράλληλα, οι άρχουσες τάξεις (παλαιά και νέα 
αστική τάξη) εξήλθαν από το πλαίσιο του εθνι-
κού κράτους (όπου ασκείται η εθνική ανεξαρτη-
σία και η κοινωνική αλληλεγγύη, έστω υποχρε-
ωτικώς), οχυρώθηκαν στις παγκοσμιοποιημένες 
μητροπόλεις-φρούρια και, ασκώντας μια εξου-
σία εξαρτημένη άμεσα από το υπερεθνικό χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα, εγκατέλειψαν το δημό-
σιο συμφέρον. Αυτή η α-κοινωνική άρχουσα τά-
ξη προσπαθεί να εξαπατήσει, αυτο-ανακηρυσσό-
μενη σε απόστολο της ανοιχτής κοινωνίας και της 
συνύπαρξης, τη στιγμή που αναδιπλώνεται στα 
οχυρά της, τις παγκοσμιοποιημένες μητροπόλεις. 

Καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές δια-
δραμάτισαν οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ρο-
ές που ωφέλησαν πολλαπλώς τις άρχουσες τά-
ξεις ενώ συνέβαλαν στην υποβάθμιση των κα-
τώτερων στρωμάτων. Αφενός, μέσω του κοινω-
νικού και οικονομικού ντάμπινγκ, οι άρχουσες 
τάξεις μείωσαν σε σημαντικό βαθμό τα εισοδή-
ματα των εργαζόμενων· αφετέρου, διέλυσαν την 
κοινωνική συνοχή δημιουργώντας μικροκοινω-
νίες που περιχαρακώθηκαν στον κοινοτιστικό 
περιβάλλον τους – στην αγωνιώδη προσπάθειά 
τους να μην αντιμετωπίζονται ως μειοψηφίες.

Οι άρχουσες τάξεις αποσιωπούν και συσκο-
τίζουν την πολιτική, κοινωνική και οικονομική 
σημασία του μεταναστευτικού ζητήματος, εμ-
φανίζοντάς το ως αμιγώς ανθρωπιστικό ζήτημα. 
Προκαλούν έτσι έναν διχασμό στην κοινωνία 
συκοφαντώντας τα λαϊκά στρώματα, που σηκώ-
νουν όλο το βάρος των συνεπειών της ανεξέλε-
γκτης μετανάστευσης, χαρακτηρίζοντας τα ρατσι-
στές και φασίστες, καθώς προσπαθούν να απο-
φύγουν τη «συνύπαρξη», και ταυτόχρονα σπρώ-
χνουν στη γκετοποίηση τους μετανάστες και τις 
κάθε είδους μειονότητες. 

Παράλληλα, κατεδαφίζουν σταδιακώς το 
κράτος πρόνοιας μέσω μιας κοινωνικής πολιτι-
κής που μεταβάλλεται σε πολιτική επιδομάτων 
για τα φτωχότερα στρώματα και τις μειονότητες, 
όπως συνέβη και στην Ελλάδα, με το πρόσχη-
μα ότι πρέπει να βοηθηθούν οι πιο αδύναμοι – 

πολιτική που οξύνει τις αντιθέσεις στο εσωτερι-
κό των λαϊκών στρωμάτων. Οι ίδιοι φυσικά ζουν 
μακριά από τις υποβαθμισμένες γειτονιές, στις 
οχυρωμένες μητροπόλεις τους, και στέλνουν 
τους γόνους τους σε «καθαρά» σχολεία, όπου 
δεν φοιτούν παιδιά μεταναστών. 

Όλα αυτά βέβαια, για να πραγματοποιηθούν, 
χρειάζονται και την ιδεολογική τους κάλυψη, την 
οποία έχει αναλάβει, με το αζημίωτο, το μηντιο-
ακαδημαϊκό κατεστημένο ασκώντας μια κυριο-
λεκτική ιδεολογική τρομοκρατία. Σε αυτή, πρω-
ταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η δικαιωματική Αρι-
στερά, σπρώχνοντας ένα μεγάλο κομμάτι των 
λαϊκών τάξεων στην αγκαλιά ακροδεξιών σχη-
μάτων που δεν άφησαν την ευκαιρία ανεκμετάλ-
λευτη.

Ο κόσμος των «από κάτω», αποτελείται από 
ετερόκλιτα στρώματα τα οποία μέχρι πρόσφα-
τα αδυνατούσαν να βρουν κοινό βηματισμό, και 
είχαν πεταχτεί στο περιθώριο, μακριά από πό-
λεις που δημιουργούν πλούτο και απασχόληση, 
σε υποβαθμισμένες περιοχές, με ελλειμματικές 
δημόσιες υπηρεσίες και δύσκολη πρόσβαση σε 
περίθαλψη και παιδεία. Και παρότι αποτελούν 
την κοινωνική πλειοψηφία, οι άρχουσες τάξεις, 
προσπαθούν τόσα χρόνια, με διαμεσολαβητές το 
μηντιο-ακαδημαϊκό κατεστημένο, να τους κατα-
στήσουν αόρατους, να τους αποκλείσουν από 
τον δημόσιο διάλογο και να τους συκοφαντή-
σουν ως αμόρφωτους, ρατσιστές και φασίστες (οι 
περίφημοι «αξιοθρήνητοι» της Χίλαρυ Κλίντον 
και οι «ξεδοντιάρηδες» του Φρανσουά Ολάντ). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουν 
ότι, αίφνης, μεταβάλλεται η ατζέντα. Μπαίνουν 
στον δημόσιο διάλογο οι μέχρι χθες απαγορευ-
μένες θεματικές: εθνική κυριαρχία, προστατευ-
τισμός, έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, υπε-
ράσπιση των συνόρων, επανατοπικοποίηση της 
παραγωγής. Και παρά την ιδεολογική τρομο-
κρατία των ελίτ και των ΜΜΕ («Προσοχή! Λα-
ϊκισμός, εθνικισμός, ρατσισμός!»), οι λαϊκές τά-
ξεις μοιάζει να κλείνουν ερμητικά τα αυτιά τους 
και να προτάσσουν τα αιτήματά τους για προστα-
σία και κοινωνική συνοχή. Είναι ο κόσμος που 
αναδείχθηκε μέσα από το κίνημα των «Κίτρινων 
Γιλέκων» στη Γαλλία, και πρόσφατα από τις εξε-
γέρσεις στη Χιλή, το Χονγκ Κονγκ ή τον Λίβα-
νο με ταυτόσημη θεματική, που στοχεύει παντού 
τις αποκομμένες από την κοινωνία κυβερνώσες 
ελίτ. Σε αυτούς όμως ανήκουν εν πολλοίς και οι 

ψηφοφόροι του Μπέπε Γκρίλο και του Σαλβίνι 
στην Ιταλία, του Brexit στην Αγγλία, του Τραμπ 
στις ΗΠΑ. 

Διότι, προφανώς, πολλοί δημαγωγοί, αντι-
λαμβανόμενοι πού πάει το κύμα, ανεβαίνουν 
στο τρένο για να ποδηγετήσουν με τη σειρά τους 
τη λαϊκή οργή, όπως συνέβη και στην Ελλάδα με 
το κίνημα των «Αγανακτισμένων». Εντέλει, όμως, 
το λαϊκό σώμα απαντάει με αρκετή σωφροσύνη 
και στην πλειοψηφία του δεν έλκεται από ακραί-
ες επιλογές. Απλώς, αναδεικνύει πλέον την ήπια 
ισχύ του, μια soft power, όπως την αποκαλεί ο 
Γκιλλουί, η οποία βάζει στο προσκήνιο το αίτη-
μα να συγκροτηθεί και πάλι η κοινωνία. Διότι με 
τις ελίτ, από τη μία, να έχουν λιποτακτήσει από 
το εθνικό πλαίσιο και να ζουν περιχαρακωμένες 
στα οχυρά των μητροπόλεων και, από την άλλη, 
ένα πλήθος που αποτελείται από άτομα περιχα-
ρακωμένα στις εθνο-πολιτισμικές τους κοινότη-
τες δεν μπορεί να υπάρξει παρά το χάος της σχε-
τικοποιημένης κοινωνίας. 

Το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης έχει πλέ-
ον εξαντληθεί. Και τα σημάδια που το καταδει-
κνύουν είναι πολλά. Στο οικονομικό πεδίο, η μία 
κρίση ακολουθεί την άλλη. Τα λαϊκιστικά κινή-
ματα γενικεύονται. Από οικολογική άποψη το 
αδιέξοδο φαίνεται να έρχεται όλο και πιο κοντά. 
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή η «ήπια 
ισχύς» των λαϊκών τάξεων θα μπορέσει να με-
τουσιωθεί σε συνεκτικό σχέδιο ανασυγκρότη-
σης της κοινωνίας. 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Αθήνα, Οκτώβρης 2019

        ΙΔΕΕΣ

άρχηση της παγκοσμιοποίη-
σης, θα επιβεβαιώσουν την κρι-
τική τού Λας, ωστόσο με έναν 
ετερόδοξο τρόπο: Η Αριστερά, 
ή τουλάχιστον εκείνη η εκδο-
χή της που στηλίτευε ο ίδιος, 
είχε εν τέλει «μέλλον», εντού-
τοις όχι ως δύναμη κοινωνικής 
αμφισβήτησης και διαμαρτυ-
ρίας. Με την έμφαση που δίνει 
στον πολιτισμικό φιλελευθερι-
σμό και την πολιτική των ταυ-
τοτήτων, θα μετεξελιχθεί, από 
την επόμενη δεκαετία και με-
τά –δοθέντος και του «ρεαλι-
στικού σοκ» που θα λάβει χώ-
ρα μετά την κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ–, σε οργανική συνιστώ-
σα της παγκοσμιοποίησης. Αρ-
χικώς, θα προσχωρήσει σε αυ-
τήν, αποδεχόμενη επί της ουσί-
ας την πρωτοκαθεδρία της αγο-
ράς (που τόσο κατήγγελλε στην 
πολιτική του Ρήγκαν), προτάσ-
σοντας ως φύλλο συκής τη δι-
αμόρφωση ενός «ανθρώπινου 
προσώπου» γι’ αυτήν. Αλλά και 
θα συμβάλει ενεργά στην έλευ-
ση της παγκοσμιοποίησης, πα-
ρέχοντας στον οικονομικό φι-
λελευθερισμό την «οργανική» 
του ιδεολογία, το κράμα ριζι-
κού ατομοκεντρισμού, δικαιω-
ματισμού, ακραίου πολιτισμι-
κού σχετικισμού, που είναι τό-
σο οικείο σε εμάς σήμερα. Η 
δε νεοφιλελεύθερη Δεξιά –πά-
ντα πρακτική, όπως εκδηλώνε-
ται στους υπολογισμούς της– 
θα συμπράξει με τον πολιτισμι-
κό φιλελευθερισμό της Αριστε-
ράς, και κάπως έτσι θα δημι-
ουργηθεί η «ενιαία σκέψη» της 
παγκοσμιοποίησης, με την αλ-
ληλοπροσχώρηση της μεν Αρι-
στεράς στην ηγεμονία των «δε-
ξιών» οικονομικών, της δε Δεξι-
άς στην ηγεμονία του «αριστε-
ρού» πολιτισμικού παραδείγ-
ματος. 

Γιώργος Ρακκάς
Θεσσαλονίκη, 2019 

«Από τα ερείπια της μεσαίας τάξης της Δύσης 
αναδύεται ο κόσμος των περιφερειών»

Απόσπασμα από την εισαγωγή της Χριστίνας Σταματοπούλου στο βιβλίο του 
Κριστόφ Γκιλλουί, No Society: Το τέλος της μεσαίας τάξης της Δύσης, που θα κυ-

κλοφορήσει τον Νοέμβριο από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις.

“ 
«Αφού αυτοανακηρύχθηκαν εκπρόσωποι της ανοιχτής κοινωνίας και της συνύπαρξης, οι κυρίαρχες και ανώτερες 
τάξεις του 21ού αιώνα πραγματοποίησαν, μέσα σε λίγες δεκαετίες, αυτό που καμία αστική τάξη δεν είχε 
κατορθώσει προηγουμένως: να αποστασιοποιηθούν, χωρίς συγκρούσεις ούτε βιαιότητες, από τις λαϊκές τάξεις. 
Η οχύρωση, την οποία η τεχνοδομή αποκαλεί «μητροπολιτικοποίηση», δεν είναι παρά η γεωγραφική μορφή της 
διαδικασίας απόσχισης της αστικής τάξης κατά την εποχή της παγκοσμιοποίησης»  (Κριστόφ Γκιλλουί)
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Σ 
ας έκανε εντύπωση η απόφαση 
του Αμερικανού προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ να αποσύρει τις 
δυνάμεις του από τη βορειανα-

τολική Συρία και να επιτρέψει στη Τουρ-
κία να εξαπολύσει επίθεση εναντίον των 
Κούρδων;
Όχι. Ο Τραμπ κάνει ό,τι είχε πει κατά τη δι-
άρκεια της προεκλογικής του καμπάνιας. 
Και όπως μας έχει συνηθίσει στην απερι-
σκεψία του και στον χαοτικό του χαρακτή-
ρα, η απρόσεκτη, άτακτη και εγωιστική του 
στάση δεν θα έπρεπε να μας εντυπωσιά-
ζει. Ακόμη και αν έκανε πίσω στις αρχικές 
του θέσεις, ακόμη και εάν οι ΗΠΑ συνομι-
λούν με την Τουρκία κάτω από το τραπέ-
ζι, το κακό έγινε. Όσο για την Τουρκία, βια-
ζόταν να ενεργήσει. Θυμάμαι ένα δείπνο 
το 2016 με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, όπου δεν μπορούσαμε να πούμε 
μία κουβέντα χωρίς να ταυτίζει το YPG με 
το PKK, και να επαναλαμβάνει ότι αποτε-
λεί τρομοκρατική οργάνωση και ότι είναι 
αντάξιο του ΙΣΙΣ.   

Οι Δυτικοί γνώριζαν εδώ και πολλά χρό-
νια το σχέδιο τουρκικής επίθεσης και 
τους άξονες διείσδυσης των τουρκικών 
δυνάμεων στη Συρία…
Μπορούμε να διακρίνουμε κάποιου εί-
δους ασυνέπεια στους Δυτικούς. Εδώ και 
μερικές ημέρες επικεντρωνόμαστε στο 
πρόβλημα των στρατοπέδων των τζιχαντι-
στών στη Συρία. Ωστόσο, αυτό ήταν πρό-
βλημα που ετίθετο και πριν την τουρκική 
επίθεση μακροπρόθεσμα. Το θεμελιώδες 
πρόβλημα στο εξής, είναι η απουσία στε-
γανότητας των συνόρων Συρίας-Τουρκίας. 
Φοβάμαι ότι αυτό το σύνορο θα ανοίξει 
προς όλες τις κατευθύνσεις, πράγμα που 
θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο τρομο-
κρατίας στη Γαλλία.  

Η Τουρκία επέτρεπε τη κυκλοφορία 
πολλών τζιχαντιστών έως το 2015. Όσοι 
χτύπησαν τη Γαλλία πέρασαν από τη Συ-
ρία στην Τουρκία από τον βόρειο διάδρο-
μο μεταξύ του Αφρίν και της Ροζάβα. Από 
την άποψη της αντιτρομοκρατικής δράσης, 
η συνεργασία με τους Τούρκους ήταν ιδι-

αίτερα δύσκολη, καθώς υπήρχε απόλυτη 
αδιαφάνεια από τη πλευρά τους και πο-
λύ μεγάλη καχυποψία. Ακόμη και για τους 
Ρώσους, η Τουρκία είναι πολύ δύσκολος 
εταίρος. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το 
πρόβλημα ασφάλειας που θέτουν στην 
Τουρκία οι τρομοκράτες και οι Σύροι πρό-
σφυγες. Αλλά η Τουρκία χρησιμοποιεί αυ-
τή την κατάσταση ως μέσο για να ασκήσει 
πίεση σε εμάς.   

Η στήριξη που παρείχαμε στους Κούρ-
δους ανταποκρινόταν πρώτα απ’ όλα σε 
έναν πρακτικό στόχο. Οι Κούρδοι εγγυού-
νταν τη στεγανότητα των συνόρων στα ση-
μεία που ήλεγχαν. Από τη στιγμή που ξα-
ναπήραν το Κομπάνι και έκαναν τη σύνδε-
ση με το Ταλ Αμπιάντ το 2015, δεν διείσδυ-
σαν άλλοι τζιχαντιστές από το σημείο αυ-
τό. Για εμένα το ιδεώδες θα ήταν οι Κούρ-
δοι να ελέγχουν το σύνολο της συνοριο-
γραμμής Τουρκίας-Συρίας – αλλά δεν ει-
σακούστηκα ποτέ σε αυτό. Αυτό δεν έγινε 
εν τέλει, διότι οι Ρώσοι εγκατέλειψαν τους 
Κούρδους στο Αφρίν, σε αντάλλαγμα με 
τη Διαδικασία της Αστάνα [συμφωνία που 
υπεγράφη μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και 
Ιράν για την αποκλιμάκωση του πολέμου], 
αλλά και διότι, για την Τουρκία, η σύνδε-
ση μεταξύ Αφρίν και Ροζάβα ήταν απαρά-
δεκτη. Συνεπώς, οι ΗΠΑ δεν την επιδίωξαν 
ποτέ και ούτε η Γαλλία έσπρωξε προς αυτή 
τη κατεύθυνση. 

Η συμμαχία με τους Κούρδους ήταν 
επίσης, σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, το 
μοναδικό μας πλεονέκτημα για να επηρεά-
σουμε το μέλλον της Συρίας. Εγκαταλείπο-
ντάς τους, χάνουμε αυτό το πλεονέκτημα. 

Εν τέλει, η γαλλική πολιτική στρατιωτι-
κής υποστήριξης των Κούρδων δεν ήταν 
αποτελεσματική, από τη στιγμή που δεν 
θέλαμε να στηρίξουμε το πολιτικό τους 
πρόγραμμα στη Ροζάβα;
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα πρόβλη-
μα αρχής, καθώς η Γαλλία έχει δεσμευτεί 
υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Συ-
ρίας. Η Γαλλία υποστήριξε και υποστηρίζει 
στο Ιράκ την αυτονομία του Κουρδιστάν. 
Το 2003 και νωρίτερα, είχαμε επιβάλει ζώ-

νη απαγόρευσης πτήσεων σε αυτή τη πε-
ριοχή, πράγμα που επέτρεψε μία αυτονο-
μία που δεν αμφισβητήθηκε έκτοτε. Έχου-
με αντιφατικές θέσεις πράγματι. 

Οι Κούρδοι της Συρίας ήλπιζαν ότι, για 
την εκπληκτικά αποτελεσματική συνερ-
γασία τους στον πόλεμο κατά του ΙΣΙΣ, θα 
κέρδιζαν πολιτικά ανταλλάγματα που δεν 
μπορούσαμε να τους προσφέρουμε, επει-
δή δεν συμμετείχαμε στις σχετικές διαδι-
κασίες. Δεν συνομιλούσαμε με τη κυβέρ-
νηση του Άσαντ στη Δαμασκό. Σε τι θα χρη-
σίμευε όμως αυτό; Όταν η Γαλλία συνομι-
λούσε με τη Δαμασκό, η συνεργασία δεν 
έδωσε αποτελέσματα, καθώς το καθεστώς 
εργαλειοποιούσε πάντα την τρομοκρατία. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ευθύνη του στη 
ριζοσπαστικοποίηση της αντιπολίτευσης 
στη Συρία. Προχώρησε στη φυσική εξάλει-
ψη των νέων σπουδαστών που ξεκίνησαν 
το κίνημα αμφισβήτησης και απελευθέ-
ρωσε από τις φυλακές, ήδη από τον Μάρ-
τιο του 2011, εκατοντάδες εξτρεμιστές που 
αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της Αλ-Κάιντα 
και του Ισλαμικού Κράτους.     

Κέρδισαν οι Ρώσοι τελικά;
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δρα με μεγάλη δεξιο-
τεχνία και διπροσωπία. Οι Κούρδοι είναι 
υποχρεωμένοι να ζητήσουν τη συνδρο-
μή του συριακού καθεστώτος και ο Πούτιν 
προσποιείται ότι επιδιώκει τη συνδρομή 
του κατά της τουρκικής εισβολής. 

Η απόφαση της Γαλλίας να μην επανα-
πατρίσει τους [γαλλικής καταγωγής] ντζι-
χαντιστές και τις οικογένειές τους δεν 
ήταν θεμελιώδες λάθος;
Όχι, δεν το πιστεύω. Τα παιδιά ήταν πά-
ντα ένα ξεχωριστό πρόβλημα, αλλά όσον 
αφορά τους μαχητές, κατανοώ τη στάση 
της Γαλλίας: ενώπιον της γαλλικής δικαιο-
σύνης, δεν γνωρίζουμε πως θα στεκόντου-
σαν οι υποθέσεις αυτές. Είναι ζήτημα εθνι-
κής ασφάλειας. 

Η Γαλλία ήλπιζε να επιτύχει αποτελέσμα-
τα μέσω της παροχής χρηματικής βοή-
θειας στους Κούρδους για να φυλάξει 
τα στρατόπεδα των φυλακισμένων ντζι-

χαντιστών, καθώς και μέσω μίας μικρής 
στρατιωτικής συνδρομής – παρουσία ει-
δικών δυνάμεων και ως συνεργάτης των 
ΗΠΑ στα αεροπορικά χτυπήματα της 
συμμαχίας. Δεν απέτυχε τελικά; 

Αυτή η πολιτική ήταν ατελής από πολ-
λές απόψεις, όσον αφορά τα σήματα που 
στάλθηκαν – μπορούμε να εντοπίσουμε 
την αποτυχία στην απόφαση του Μπαράκ 
Ομπάμα να μην πραγματοποιήσει χτυπή-
ματα το 2013 [κατά των χημικών όπλων 
του συριακού καθεστώτος]. Παρ’ όλα αυ-
τά επέτρεψε να περιορίσει τους κινδύνους 
της τρομοκρατίας εδώ και αρκετά χρόνια. 
Το θεμελιώδες πρόβλημα, και πάλι, είναι 
διαφορετικό: είναι η θέση συμπληρωμα-
τικότητας στην οποία έχουμε τοποθετή-
σει τον εαυτό μας σε σχέση με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Η έλλειψη αυτονομίας μας. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και εκεί, κα-
θώς και εμείς. Δεν είναι πλέον εκεί, ούτε 
και εμείς, παρ’ ότι ήμασταν παρόντες πριν 
από αυτές.

Το γεγονός ότι δεν είχαμε επαρκή αυ-
τονομία στο επιχειρησιακό πεδίο θέτει το 
ερώτημα της γαλλικής ισχύος. Έχουμε πρό-
βλημα πολιτισμικό, λογιστικό, πρακτικό, 
αφού τοποθετούμαστε συστηματικά στο 
χέρι των Αμερικανών. Η Γαλλία είναι ικανή 
να διαδραματίσει ρόλο χωρίς τις ΗΠΑ. Λυ-
πάμαι για την εγκατάλειψη των Κούρδων, 
όχι για λόγους ιδεολογικούς ή συναισθη-
ματικούς, αλλά για λόγους αξιοπιστίας της 
Γαλλίας και για λόγους ασφάλειας. Πρέπει 
να είμαστε πιστοί στους συμμάχους μας.   

Υπάρχει ακόμα χώρος για στρατιωτική 
δράση της Γαλλίας;
Έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε πέραν 
των δηλώσεων και των συμβολικών κινή-
σεων. Ο κίνδυνος ασφαλείας είναι πολύ 
σημαντικός. Παρά την τρομερή καταστο-
λή που ασκεί το συριακό καθεστώτος, η 
κατάσταση δεν θα σταθεροποιηθεί. Υπάρ-
χει ένας ενδημικός κίνδυνος τρομοκρατίας, 
στον οποίο θα προστεθεί ο κίνδυνος ενός 
ανοικτού συνόρου. Η συνεργασία με την 
Τουρκία παραμένει πολύ δύσκολη, αλλά 
είναι απαραίτητη.

     ΔΙΕΘΝΗ

Για τον Μπ. Μπαζολέ, γενικό διευθυντή εξωτερικής 

ασφαλείας έως το 2017, η συμμαχία με τους Κούρδους 

ήταν το μοναδικό όπλο της Γαλλίας για να επηρεάσει το 

μέλλον της Συρίας. 

Μπερνάρ Μπαζολέ: 

«Η εγκατάλειψη 
των Κούρδων είναι 

πρόβλημα αξιοπιστίας 
για τη Γαλλία» 

Συνέντευξη στη Ναταλί Γκιμπέρ       Πηγή: Λε Μοντ, 21 Οκτωβρίου 2019       Μετάφραση: Δημήτρης Παπαμιχαήλ
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Μ 

ετά από αναφο-
ρές για δέκα νε-
κρούς, περίπου 
δύο χιλιάδες 
τραυματίες και 

μεγάλο αριθμό φυλακισθέντων, 
επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της 
κυβέρνησης του Λένιν Μορέ-
νο και των διαδηλωτών που αντι-
δρούν στο αμφιλεγόμενο διάταγ-
μα 883, ένα διάταγμα που απο-
τυπώνει έντονα τις νεοφιλελεύθε-
ρες πολιτικές λιτότητας του ΔΝΤ.

Προς το παρόν, ο «διάλογος» 
που οδήγησε στην ανάκληση του 
διατάγματος έχει αποτρέψει τον 
κίνδυνο κλιμάκωσης της γενικής 
απεργίας που ορθώνεται ενάντια 
στη διακυβέρνηση του Μορένο. 
Για πόσο όμως;

Ήταν θέμα χρόνου η κατά-
σταση στον Ισημερινό να φτάσει 
στο σημείο της πολιτικής έντα-
σης που εμφανίστηκε τις τελευ-
ταίες εβδομάδες. Ο λαός του Ιση-
μερινού έχει οργανώσει μαζικές 
διαμαρτυρίες απορρίπτοντας τα 
οικονομικά μέτρα που εξήγγει-
λε η κυβέρνηση του Λένιν Μορέ-
νο στις αρχές του Οκτώβρη, δια-
μαρτυρίες που αντιμετωπίστηκαν 
από την κυβέρνηση με την επιβο-
λή απαγόρευσης της κυκλοφορί-
ας και σκληρή καταστολή.

Το σημείο καμπής ήταν το 
διάταγμα 883, που είχε σαν συ-
νέπεια μία σειρά μέτρων όπως 
την κατάργηση των επιδοτήσεων 
στη βενζίνη και τα καύσιμα ντί-
ζελ που προκάλεσε αύξηση των 
τιμών από είκοσι έως και πάνω 
από εκατό τοις εκατό. Ταυτόχρο-
να επηρεάστηκαν οι τιμές όλων 
των αγαθών που εξαρτώνται από 
τις μεταφορές, όπως για παρά-
δειγμα τα τρόφιμα. Το διάταγμα 
περιλαμβάνει ακόμα την κατάρ-
γηση των δασμών στα εισαγόμε-
να προϊόντα και την απόλυση χι-
λιάδων δημοσίων υπαλλήλων. 
Όλα αυτά είναι ένα μέρος από 
το σύνολο των μέτρων λιτότητας 
που επιβλήθηκαν στη χώρα από 
το ΔΝΤ, το λεγόμενο «πακετά-
σο», που σημαίνει «μεγάλο πακέ-
το». Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση 

Μορένο θα λάβει περισσότερα 
από 4 δισ. δολάρια από το ΔΝΤ, 
απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τις 
μεγάλες εταιρείες από ένα ανάλο-
γο ποσό ληξιπρόθεσμων φορο-
λογικών υποχρεώσεων.

Στις διαμαρτυρίες πρωτοστα-
τούν χιλιάδες αυτόχθονες από 
όλες τις επαρχίες του Εκουαδόρ, 
εκπροσωπούμενοι, μεταξύ άλ-
λων ομάδων, από τη Συνομο-
σπονδία των ιθαγενών εθνο-
τήτων (CONAIE). Αυτό είναι ση-
μαντικό να τονιστεί, γιατί υπήρξε 
μία προφανής απόπειρα να δυ-
σφημιστεί αυτό το αυθεντικό κί-
νημα με υπόνοιες πως ο Ραφαέλ 
Κορέα βρίσκεται πίσω του απο-
σκοπώντας να το εκμεταλλευτεί 
για να κάνει πραξικόπημα. Το 
CONAIE δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στις διαφορές του με τον Κορέα. 

Η υποστήριξη για τον Μο-
ρένο ήρθε γρήγορα και άμεσα 
από τον υπουργό Εξωτερικών 
των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και μια 
ομάδα πρώην προέδρων της Λα-
τινικής Αμερικής που εξέδωσαν 
μία δήλωση καταγγελίας της «ξε-
νοκίνητης υποδαύλισης της λα-
ϊκής βίας», δείχνοντας ως υπεύ-
θυνους τη «δικτατορία» της Βενε-
ζουέλας και τη «σύμμαχό» τους 
FARC (Επαναστατικές ένοπλες 
δυνάμεις της Κολομβίας). Όλα 
αυτά για να χειραγωγήσουν μία 
αυθεντική λαϊκή αντίδραση, υπε-
ρασπίζοντας με τον τρόπο αυτό 
τους μοναδικούς ενόχους, τη δι-
οίκηση του Λένιν Μορένο και το 
ΔΝΤ.

Ο Λένιν Μορένο κέρδισε τις 
προεδρικές εκλογές του 2017 με 
το κεντροαριστερό κόμμα PAIS. 
Υπήρξε αντιπρόεδρος του Κορέα 
και θεωρούνταν ο φυσικός συνε-
χιστής μιας προοδευτικής κυβέρ-
νησης με σημαντική λαϊκή υπο-
στήριξη. 

Ωστόσο, μετά την εκλογή του 
στην προεδρία, ο Λένιν Μορένο 
άρχισε γρήγορα να δείχνει ση-
μάδια αποστασιοποίησης από 
την προηγούμενη κυβέρνηση 
και θεωρήθηκε από πολλούς ότι 
πρόδωσε αυτά για τα οποία είχε 
εκλεγεί. Δεν έχει διευκρινιστεί αν 
υπήρξε προσχεδιασμένος δόλος 
εκ μέρους του ή αν υπέκυψε σε 
πολιτικές πιέσεις. Αλλά η γρήγο-
ρη μεταστροφή του, η οποία αρ-
χικά ήταν έκπληξη, συνοδεύτηκε 
από επιθετικές κινήσεις και κατη-
γορίες για διαφθορά εναντίον του 
πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα. 

Διόρισε πολλούς δικαστές στο δι-
καστικό σώμα για να εξασφαλίσει 
τη δίωξή του πρώην προέδρου. 
Ο Κορέα επέλεξε να εγκαταλεί-
ψει τη χώρα και να γίνει η αντιπο-
λιτευτική φωνή του πρώην αντι-
προέδρου της. Οι διορισμοί του 
Μορένο διασφαλίζουν ακόμα ότι 
δεν μπορεί ο ίδιος να διωχθεί κα-
θώς υπήρξε μέλος της κυβέρνη-
σης Κορέα για δέκα χρόνια. Δη-
μιούργησε στενούς δεσμούς με 
την Ουάσιγκτον που περιλαμβά-
νουν αγορές στρατιωτικού υλι-
κού και χορήγηση δικαιωμάτων 
στις ΗΠΑ για υπερπτήσεις και 
προσγειώσεις στα περιβαλλοντι-
κά ευαίσθητα νησιά Γκαλάπα-
γκος, με σκοπό τον αγώνα ενά-
ντια στα ναρκωτικά.

Η συμφωνία που επετεύχθη 
στις 13 του Οκτώβρη ανάμεσα 
στην κυβέρνηση του Λένιν Μο-
ρένο και τους αρχηγούς των αυ-
τοχθόνων και του εκπροσώπου 
τους, του προέδρου του CONAIE 
Τζέιμι Βάργκας, είχε τη διαμε-
σολάβηση των Ηνωμένων Εθνών 
και της καθολικής Εκκλησίας. Το 
διάταγμα 883 ανακλήθηκε και 
μία επιτροπή, που προβλέπει και 
τη συμμετοχή των ιθαγενών, θα 
συντάξει μία νέα πρόταση για να 
το αντικαταστήσει. Αυτό αποτε-
λεί μία αξιοσημείωτη υποχώρη-
ση του εριστικού Μορένο, αφού 
λίγες μέρες νωρίτερα είχε επι-
μείνει σθεναρά να μην αποσύρει 
το διάταγμα. Η εντονότερη αντί-
δραση σημειώθηκε όταν ο Μο-
ρένο δήλωσε σε μία συνέντευξη: 
«Με όλο τον σεβασμό που οφεί-
λουμε για την ανθρώπινη ζωή, 
πιστεύω πως η αξιοπρέπεια του 
κράτους είναι πολύ σημαντικότε-
ρη». Η έλλειψη ευαισθησίας για 
την αξιοπρέπεια των αυτοχθόνων 
δεν αγνοήθηκε από τους διαμαρ-
τυρόμενους, οι οποίοι δήλωσαν 
πως οι χαμένες ζωές θα στοιχειώ-
νουν τη συνείδησή του.

Η αναγγελία της συμφωνί-
ας συνοδεύτηκε από πανηγυρι-
σμούς στους δρόμους και θεω-
ρείται σημαντική νίκη, όχι μόνο 
για τους αυτόχθονες, μα για όλο 
τον πληθυσμό του Εκουαδόρ. 
Ήταν σίγουρα μία νίκη για την ει-
ρήνη. Θα πρέπει όμως να είμα-
στε επιφυλακτικοί. Έχει αποκατα-
σταθεί η εμπιστοσύνη; Μπορεί ο 
λαός του Ισημερινού να βασίζεται 
σε μία κυβέρνηση που τον πρό-
δωσε μετά τις εκλογές του 2017; 
Ο χρόνος θα το δείξει. 

Του Nino Pagliccia

Πηγή: Counterpunch 
18/10/2019

Μετάφραση: 
Σπύρος Σπυρόπουλος

Η ειρήνη αποκαταστάθηκε στο 
Εκουαδόρ.  Η εμπιστοσύνη;

Η 
επιχείρηση εκτέλε-
σης του ηγέτη του ISIS, 
Αμπού Μπακρ Μπα-
γκντάτι, σε περιοχή που 

είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας, 
χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση 
της τουρκικής κυβέρνησης, έφερε 
και πάλι στο προσκήνιο το θέμα των 
σχέσεων της Τουρκίας με τον ISIS. 
Ο ειδικός εκπρόσωπος, στη Συρία, 
του προέδρου Ομπάμα, υψηλόβαθ-
μος διπλωμάτης Brett McGurk, σε 
άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην 
Washington Post, επανέφερε στο 
προσκήνιο τα ερωτήματα για τις 
σχέσεις αυτές. Οι σχέσεις Τουρκίας-
ISIS, που ξεκίνησαν στην πολιορκία 
της πόλης Κομπάνι, δεν είναι γνωστό 
σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα, 
όμως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνερ-
γάστηκαν στην επιχείρηση αυτή 
μόνο με τους Κούρδους, και μάλιστα 
χωρίς να ενημερώσουν την Τουρκία, 
αποτελεί απόδειξη ότι υπάρχει πρό-
βλημα εμπιστοσύνης των ΗΠΑ απέ-
ναντι στην Άγκυρα.

Σε περίπτωση δε που το θέμα 
των σχέσεων Τουρκίας-ISIS παρα-
μείνει στο προσκήνιο, αυτό θα δημι-
ουργήσει σοβαρά προβλήματα στην 
Τουρκία, κυρίως στο Κογκρέσο. Συ-
ζητήσαμε το θέμα της επιχείρησης 
εναντίον του Μπαγκντάτι, με τον 
Fehim Taştekin, ο οποίος μας είπε:

«Η μη συμμετοχή της Τουρκίας 
στην επιχείρηση και η απλή αίτηση 
άδειας για χρησιμοποίηση του ενα-
έριου χώρου, δείχνει ότι η Τουρκία 
θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήμα-
τα γύρω από το θέμα. Πρώτα θα κα-
τηγορηθεί γιατί η Τουρκία δεν ήξε-
ρε, ή έκανε ότι δεν ήξερε, ότι ο Μπα-
γκντάτι κρυβόταν για μεγάλο διά-
στημα σε οίκημα μόλις 5χλμ. από 
τα σύνορα της Τουρκίας, σε περιο-
χή που ήταν υπό τον έλεγχό της. Η 
κατάσταση αυτή στην ουσία εξουδε-
τερώνει το επιχείρημα της Άγκυρας, 
ότι “εμείς είμαστε οι πρώτοι που πο-
λεμήσαμε εναντίον του ISIS” και δι-
καιώνει εκείνους που έλεγαν ότι η 
Τουρκία διατηρεί, με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο, σχέσεις με την οργά-
νωση αυτή. Πολλοί είναι εκείνοι που 
θα ρωτήσουν γιατί δεν ανακάλυψε η 
ΜΙΤ ότι ο Μπαγκντάτι κρυβόταν κο-
ντά στα σύνορα με την Τουρκία, τη 
στιγμή που το ήξερε τόσος κόσμος.

Όσον αφορά τις πληροφορίες 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη δι-
εξαγωγή της επιχείρησης, οι διευ-
θύνσεις είναι δύο: οι Δημοκρατικές 
Δυνάμεις της Συρίας και η Υπηρε-
σία Πληροφοριών του Ιράκ. Επίσης, 
το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν έγι-

νε από το Ιντζιρλίκ αλλά από το αε-
ροδρόμιο της Ερμπίλ, που απέχει 
6-7 φορές περισσότερο, δείχνει ότι 
οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να μοιραστούν 
πληροφορίες της επιχείρησης με την 
Τουρκία.

Ο χρονισμός της επιχείρησης εί-
ναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Τη 
στιγμή που η Τουρκία προσπαθεί 
να συνθλίψει τις Δημοκρατικές Δυ-
νάμεις της Συρίας, παρουσιάζοντάς 
τες ως τρομοκρατική οργάνωση, αυ-
τές μπαίνουν ανάμεσα σε δύο συμ-
μάχους στο ΝΑΤΟ και με μια από αυ-
τές κάνουν μαζί αυτήν την επιχείρη-
ση. Η συμμετοχή του Ιράκ είναι κάτι 
το κατανοητό, αφού ο ISIS “γεννήθη-
κε” στο Ιράκ, άρα διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες. Όμως, το κύριο είναι 
ότι η επιχείρηση διεξήχθη με πλη-
ροφορίες που συνέλεξαν οι Κούρδοι 
στο έδαφος για το θέμα. Σε όλη την 
επιχείρηση δεν υπάρχει η Τουρκία. 
Οι ΗΠΑ δείχνουν ότι δεν εμπιστεύο-
νται την Τουρκία.

Αυτή η κατάσταση ξεκίνησε το 
2013 και φθάσαμε στο σημερινό ση-
μείο. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ αντιμε-
τωπίζουν τον Μαζλούμ Κομπάνι, τον 
οποίο η Τουρκία έχει βάλει στο στό-
χαστρο, ως έναν έμπιστο σύμμαχο. 
Το επόμενο διάστημα, η επιχείρηση 
εξόντωσης του Μπαγκντάτι θα επη-
ρεάσει τη διεθνή κοινότητα κυρίως 
όσον αφορά το Ιντλίμπ και τον ρόλο 
της Τουρκίας δυτικά του Ευφράτη. 
Οι υποψίες και τα ερωτηματικά για 
τις σχέσεις της Τουρκίας με τον ISIS 
θα πολλαπλασιαστούν. Η κατάστα-
ση αυτή θα φέρει στο προσκήνιο τον 
ρόλο του Ελεύθερου Συριακού Στρα-
τού και των άλλων οργανώσεων που 
δρουν στο Ιντλίμπ. Η Τουρκία δημι-
ούργησε η ίδια στον εαυτό της με-
γάλα προβλήματα, υποστηρίζοντας 
τζιχαντιστικές ομάδες όπως η Αλ Κά-
ιντα, ο ISIS, η Αλ Νούσρα και άλλες.

Τη στιγμή που, ανατολικά του Ευ-
φράτη, προχωράει το σχέδιο της Ρω-
σίας και οι Κούρδοι σε ένα επίπεδο 
συνεννοούνται με τη Δαμασκό, όταν 
εξαλειφθούν και τα σημεία εκείνα 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε σύγκρουση, θα έλθει η σειρά 
και των σαλαφιστικών-τζιχαντιστι-
κών οργανώσεων που έχουν εισβά-
λει ανατολικά του Ευφράτη (σ.τ.μ., 
με την επιχείρηση “Πηγή Αίματος” 
και όχι ειρήνης). Τότε, τα πράγματα 
δεν θα είναι καθόλου καλά για την 
Τουρκία.»

Μετάφραση: Σάββας Καλεντερίδης
Πηγή: Ahvalnews, infognomon.gr

Fehim Taştekin: 
«Με την εκτέλεση του Μπαγκντάτι, η Τουρκία 
αποκαλύφθηκε ως υποστηρικτής του ISIS και 
κέρδισαν οι Κούρδοι» 
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Τρεις μήνες μετά τις βαρύγδουπες δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα του 2021, η υποβαθμισμένη Ελευσίνα αντιμετωπίζει την πλήρη αδιαφορία της πολιτείας...

Η 
Ελευσίνα μπορεί να αποτε-
λεί μια από τις σημαντικότε-
ρες και τις ιερότερες περιο-
χές της παγκόσμιας ιστορί-

ας, όμως στην Ελλάδα κάποιοι επιμέ-
νουν να της φέρονται σαν να είναι ένα 
τελευταίας κατηγορίας χωριό.

Από πού να αρχίσει και να τελειώσει 
κανείς; Η Ελευσίνα επιλέχθηκε το 2016 
ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα για το 2021, με την ευκαιρία μά-
λιστα της συμπλήρωσης των 200 ετών 
από την ελληνική επανάσταση. Η πόλη 
έχει μια μοναδική ευκαιρία να αποκτή-
σει και πάλι ταυτότητα, να αναδείξει τον 
πλούτο της, όμως προς το παρόν κά-
ποιοι συνεχίζουν να την αντιμετωπίζουν 
με αδιαφορία.

Ας ξεκινήσουμε από το υπουργείο 
Πολιτισμού. Για την προηγούμενη ηγε-
σία προτιμούμε να μην πούμε τίποτα, 
η τραγικότητά τους ήταν εμφανέστατη. 
Όμως ας μιλήσουμε για το σήμερα. Η 
νέα υπουργός, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε 
τον Ιούλιο από βήματος της βουλής ότι 
είναι άμεση προτεραιότητα της κυβερ-
νήσεως και εθνικής σημασίας υπόθεση 
η ανάδειξη της πόλης. Μάλιστα ανέφε-
ρε πως η σύγχρονη ιστορία της πόλης 
είναι συνδεδεμένη με τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της χώρας (το εάν αυτό είναι 
θετικό μπορεί να το κρίνει ο καθένας με 
την κρίση και τα μάτια του).

Τρεις μήνες μετά τις βαρύγδουπες 
δηλώσεις της υπουργού τι έχει γίνει για 
την «εθνικής σημασίας υπόθεση»; Σχε-
δόν τίποτα. Το υπουργείο Πολιτισμού, 
το υπουργείο Εσωτερικών και άλλοι φο-
ρείς που εμπλέκονται έχουν κάνει ελά-

χιστες προσπάθειες για να ξεπεραστούν 
το νομικά και τα γραφειοκρατικά προ-
βλήματα (επιφυλασσόμεθα για το μέλ-
λον).

Τα έργα υποδομής βρίσκονται τρα-
γικά πίσω, κάνοντας διεθνώς ρεζίλι τη 
χώρα για άλλη μια φορά. Ο νέος δήμαρ-
χος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, 
ανέλαβε μόλις πρόσφατα τα καθήκοντά 
του και υποσχέθηκε συνάντηση με την 
υπουργό ώστε να γίνουν οι απαραίτη-
τες ενέργειες. Μένει να κριθεί το επόμε-
νο διάστημα για το πόσο γρήγορα μπο-
ρεί να κινηθεί ώστε η χώρα μας και η 
πόλη να αποκαταστήσουν τη λαβωμένη 
της αξιοπιστία. Προς το παρόν έχει κά-
νει κάποιες συναντήσεις και ευχόμαστε 
να μην μείνει εκεί.

Όμως ο χορός των ευθυνών δεν 
σταματάει εκεί. Ακόμη και το διοικητικό 
συμβούλιο του «Ελευσίνα Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα 2021», το οποίο θα έπρε-
πε να είναι μπροστάρης στη σωστή προ-
ώθηση της πόλης είναι (κι αυτό) κατώτε-
ρο των περιστάσεων:
– το καλλιτεχνικό πρόγραμμα παραμέ-
νει ημιτελές
– ανολοκλήρωτο το επιχειρησιακό σχέ-
διο
– προσωπικές έριδες μεταξύ των στελε-
χών
– καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 
προτάσεων χορηγίας και στη δημιουρ-
γία υποδομών για τη φιλοξενία των εκ-
δηλώσεων
– ελλιπές επικοινωνιακό πρόγραμμα.

Πριν λίγες ημέρες ο νέος δήμαρχος 
ζήτησε την παραίτηση όλων των μελών 
του τότε Δ.Σ και ανακοίνωσε ένα νέο 
σχήμα.

Τέλος θα πρέπει να γίνει και μια 

αναφορά στην τοπική κοινωνία, η οποία 
μουδιασμένη διστάζει(;) να αντιδράσει 
στα εγκλήματα που γίνονται κατά της 
πόλεώς της και παρακολουθεί σιωπηλή 
τις εξελίξεις. Αυτό θα πρέπει να σταμα-
τήσει. Πρέπει να ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ να αλλά-
ξουν όλα. Η πόλη, αλλά και ο αρχαιολο-
γικός χώρος της, πρέπει να αποκτήσουν 
τη θέση που τους αξίζει στον τουριστικό, 
αλλά και τον πολιτιστικό χάρτη. Η υπο-
βαθμισμένη Ελευσίνα αξίζει και πρέπει 
να γίνει πρότυπο για άλλες πόλεις της 
Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης.

Ο σύγχρονος Αλάριχος* δεν είναι 
μόνο οι πολιτικοί (κυβερνήσεις και το-
πική αυτοδιοίκηση), είμαστε και όλοι 
εμείς που αδιαφορούμε για τον τόπο 
αυτό. Ας γίνουμε, λοιπόν, οι νέοι Κελε-
οί (πρώτος οικιστής της αρχαίας Ελευσί-
νας) κι ας επανιδρύσουμε την πόλη με 
τη μεγάλη ευκαιρία που της παρουσι-
άστηκε. Ας γίνει το 2021 γιορτή για τη 
χώρα, αλλά και την Ελευσίνα…

Υ.Γ. Η κοινωνία δεν θα πρέπει για 
πολλοστή φορά να… περιμένει να δει 
τί θα κάνουν οι άλλοι, θα πρέπει να κι-
νητοποιηθεί και να δείξει ενωμένη σαν 
μια γροθιά στην κυβέρνηση, στην περι-
φέρεια, αλλά και στον νέο δήμαρχο ότι 
θα τους παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή 
και ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα 
αποδοκιμαστεί με σκληρό τρόπο.

* Ο Αλάριχος ο Α΄ ήταν βασιλιάς των Βη-
σιγότθων ο οποίος εισέβαλε στη βυζαντι-
νή αυτοκρατορία και κατέστρεψε δεκά-
δες πόλεις, λεηλατώντας τες. Μεταξύ αυ-
τών ήταν και η Ελευσίνα η οποία, μετά 
την καταστροφή αυτή, δεν μπόρεσε να 
ανακάμψει και χάθηκε από την ιστορία 
για αιώνες...

Το εν εξελίξει έγκλημα κατά της Ελευσίνας 
και οι σύγχρονοι Αλάριχοι

Του Νικολάου Π. Παππά

Κυκλοφορεί 
το νέο τεύχος

116 
(Αύγ.-οκτ. 2019)

AΦΙΕΡΩΜΑ:

ΕΡΝΤΟΓΑΝ επί τω έργω
Ο νεοθωμανισμός από τη Συ-
ρία μέχρι την Ελλάδα

ΦΑΚΕΛΟΣ:

Κίτρινα Γιλέκα
Γκιλλουί-Μπενουά-Μινκ

> Οι 100 πρώτες μέρες της Κυ-
βέρνησης
> Επτά μέτρα που μπορούν να 
λύσουν το μεταναστευτικό
> Παρασιτικός εθνομηδενισμός 
ή εθνικός εκσυγχρονισμός;
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Η διαβούλευση

Μ 
ία πολεοδομική 
ρύθμιση μπορεί 
να ξεσηκώσει με-
γάλη συζήτηση, 
συγκρούσεις και 

αντιπαραθέσεις. Αυτό τουλάχι-
στον συμβαίνει όταν είναι ενερ-
γή και δραστήρια η κοινωνία. Σή-
μερα αυτό έχει υποχωρήσει με 
την αναδίπλωση στον προσωπι-
κό χώρο και την λογική να τα βο-
λέψουμε κάπως μέσα στην κρίση. 
Δεν μας ενδιαφέρουν τα κοινά. 

Ακόμα περισσότερο, οι χωρο-
ταξικές ρυθμίσεις στην ύπαιθρο 
και η αναδιάρθρωση του συστή-
ματος των Προστατευόμενων Πε-
ριοχών δεν προσελκύουν το εν-
διαφέρον του μεγάλου κοινού. 
Εντούτοις, η ημερίδα–διαβού-
λευση για το μέλλον των Φορέων 
Διαχείρισης των Προστατευόμε-
νων Περιοχών (ΦΔΠΠ) που οργά-
νωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστας Χατζηδά-
κης (9/10/2019), συγκέντρωσε 
πάρα πολλούς ανθρώπους, τόσο 
που δημιουργήθηκε το αδιαχώ-
ρητο στο αμφιθέατρο του υπουρ-
γείου. Ήταν παρόντες όλοι οι 
πρόεδροι των ΦΔΠΠ, εκπρόσω-
ποι του προσωπικού τους, δή-
μαρχοι, μέλη των περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων1, πανεπιστημι-
ακοί και γενικά εκπρόσωποι όλου 
του περιβαλλοντικού χώρου. 

Παρόντες επίσης και ο Περι-
φερειάρχης Ηπείρου και Γενικός 
Γραμματέας της Ένωσης Περιφε-
ρειών Αλέκος Καχριμάνης, ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης και ο Αντιπεριφερει-
άρχης περιβάλλοντος Κεντρικής 
Μακεδονίας Κ. Γιουτίκας. Είναι 
να απορεί κανείς για το ξαφνικό 
ενδιαφέρον της Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης. Κι όμως η πρό-
τασή τους είναι ρηξικέλευθη και 
είναι κάπως έτσι με παραλλαγές: 
«Να περάσουν οι ΦΔΠΠ στις  πε-
ριφέρειες μαζί με το προσωπικό, 
τις χρηματοδοτήσεις, τις υποδο-
μές και κυρίως τις αρμοδιότητες. 
Και αυτό αφορά τους ΦΔΠΠ των 
υγροτόπων διεθνούς σημασίας, 
των Εθνικών Πάρκων, αλλά  και 
όλων των περιοχών που έχουν 

1 Παρατίθεται εδώ η κοινή ανακοίνω-
ση 13 Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
για το θέμα: http://www.ornithologiki.
gr/page_cn.php?aID=1993

ενταχθεί στο δίκτυο Natura» 
 Και ο υπουργός έδειξε να το 

καλοβλέπει.
Το υπουργείο σχεδιάζει επί-

σης να αλλάξει και το θεσμικό 
πλαίσιο για τις κατηγορίες και τις 
ζώνες των Προστατευόμενων Πε-
ριοχών. Ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος Δημήτρης Οικονόμου το 
είπε ξεκάθαρα: «Θα πρέπει οι 
ρυθμίσεις στις ζώνες των Προ-
στατευόμενων Περιοχών να εί-
ναι ανάλογες με τις χωροταξικές 
διατάξεις». Στην πραγματικότη-
τα ο υφυπουργός χρησιμοποίη-
σε έξι ή εφτά φορές την λέξη «πο-
λεοδομικές» και μόνο μία φορά 
την λέξη «χωροταξικές», προδί-
δοντας την σκέψη του. 

Διότι διαφαίνεται ότι μπαί-
νουμε σε μία νέα περίοδο επιτρε-
πτικότητας μετά την Τίνα Μπιρ-
μπίλη που προώθησε με ειδι-
κές διατάξεις τα μεγάλα αιολικά 
στις Προστατευόμενες Περιοχές, 
παρά τις καταστροφές και οι αλ-
λοιώσεις που προκαλούν σε παρ-
θένες περιοχές. Ας μην μας δια-
φεύγει άλλωστε ότι ο σημερι-
νός υφυπουργός Περιβάλλοντος 
ήταν αυτός στην ουσία που δια-
μόρφωσε τον χωροταξικό σχεδια-
σμό για τις ΑΠΕ πριν μερικά χρό-
νια. 

Η έμφαση στην όλη συζήτηση 
δόθηκε στην αναδιάρθρωση του 
συστήματος οργάνωσης και λει-
τουργίας των Προστατευόμενων 
Περιοχών. 

Η διοικητική αναδιάρθρωση 
φαίνεται να έχει δύο στόχους: α) 
τον απόλυτο έλεγχο των ΦΔΠΠ 
από την κυβέρνηση ή τις περι-
φέρειες και β) τον πλήρη έλεγχο 
της διαδικασίας Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης. 

Τα μοντέλα διοίκησης των 
Προστατευόμενων Περιοχών 

διεθνώς
Αν δούμε το σύστημα διοικήσε-
ως Προστατευόμενων Περιοχών 
διεθνώς θα δούμε περίπου τρία 
μοντέλα που μπορεί και να συνυ-
πάρχουν:

Α) Το κράτος με τις υπηρεσίες 
του είναι αρμόδιο για τις Προστα-
τευόμενες Περιοχές ιδιαίτερα για 
τις μεγάλες και τις πολύ σημαντι-
κές σε διεθνές επίπεδο, όπως οι 
υγρότοποι Ραμσάρ και τα Εθνι-
κοί Πάρκα (Δρυμοί) όπως ο Όλυ-
μπος. Αυτό το σύστημα υπήρχε 
από το 1936 μέχρι το 2003 στην 

Ελλάδα και απέτυχε. Στον Όλυ-
μπο π.χ. εξαφανίστηκαν πολλά 
είδη πουλιών, μεταξύ των οποί-
ων και το σύμβολο του βουνού, ο 
γυπαετός. 

Β) Ένα σύστημα ξεκάθαρα 
αποκεντρωμένο σύστημα είναι 
τα Περιφερειακά Πάρκα. Αυτά 
έχουν δημιουργηθεί σε άλλες χώ-
ρες που έχουν παράδοση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και σαφούς διά-
κρισης της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από το κράτος. 

Γ) Ένα σύστημα όπου υπό την 
εποπτεία και την στήριξη του κρά-
τους οι ΦΔΠΠ λειτουργούν αυτό-
νομα με ένα διοικητικό συμβού-
λιο στο οποίο εκπροσωπούνται 
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Η διαχείριση των 
Προστατευόμενων Περιοχών 

στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα επιλέχθηκε, κάτω 
από την πίεση των καταστάσεων, 
μάλλον το τρίτο μοντέλο. Καταρ-
χάς οι ΦΔΠΠ ξεκίνησαν με δια-
φορετικό τρόπο. Πρώτα δημιουρ-
γήθηκε το 1999 ο ΦΔΠΠ  Ζακύν-
θου, για να αντιμετωπίσει το σο-
βαρό πρόβλημα του φωλιάσμα-
τος της χελώνας καρέτα και του 
τουρισμού στις ίδιες παραλίες. 
Ακολούθησε το 2000 ο ΦΔΠΠ του 
Σχοινιά – Μαραθώνα για  να λύ-
σει το οξύμωρο ζήτημα της προ-
στασίας του υγροτόπου με την 
ανάπτυξη τότε του κωπηλοτο-
δρομίου, που κατασκευάστηκε 
εντός του υγροτόπου. 

Στην συνέχεια το 2003 δημι-
ουργήθηκαν οι υπόλοιποι ΦΔΠΠ 
που κάλυπταν  μόνο το 30% των 
περιοχών Natura της Ελλάδας. 
Και μόνο το 2018, υπό την απει-
λή πάλι προστίμων από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, διευρύνθηκαν 
οι περιοχές ευθύνης όλων των 
ΦΔΠΠ ώστε να καλυφθούν σήμε-
ρα από 36 ΦΔΠΠ και οι 446 περι-
οχές Natura της χώρας. 

Τα διοικητικά συμβούλια, 
σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, 
είναι 7μελή και περιλαμβάνουν 
εκπροσώπους του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, των περιφερει-
ών, των δήμων, του επιστημονι-
κού κόσμου, των περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων και παραγωγι-
κών φορέων.. 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι 
τα μέλη των ΔΣ των ΦΔΠΠ είναι 
μη αμειβόμενα και καλύπτονται 
μόνο κάποια έξοδα μετακινήσε-

Μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση 
των Προστατευόμενων Περιοχών;
Του Δημήτρη Μπούσμπουρα

ών τους ενώ το προσωπικό βρί-
σκεται σε μια κατάσταση ομηρί-
ας με συνεχείς ανανεώσεις των 
συμβάσεων. Η εμπειρία που απο-
κτήθηκε από το προσωπικό στην 
πορεία είναι πολύτιμη. Παρά κά-
ποια φαινόμενα δημοσιοϋπαλ-
ληλικής νοοτροπίας παραίτησης, 
το επίπεδο του προσωπικού είναι 
πολύ ικανοποιητικό. 

Επιβεβλημένες οι 
αλλαγές. Αλλά προς ποια 

κατεύθυνση; 
Η τελευταία νομοθετική εξέλιξη 
έγινε βιαστικά από την κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφύγει 
πρόστιμα λόγω ελλιπούς διαχεί-
ρισης και προστασίας των περιο-
χών Natura. Στην πραγματικότητα 
όμως, καθώς το προσωπικό είναι 
λίγο και οι περιοχές πολλές, είναι 
βέβαιο ότι το σύστημα θα φρακά-
ρει και θα είναι αναποτελεσματι-
κό αν δεν στελεχωθεί και δεν στη-
ριχθεί αποτελεσματικά από το κε-
ντρικό κράτος. 

Η πρόταση των Περιφερεια-
κών για ανάληψη αυτής της ευ-
θύνης και ενσωμάτωση ίσως ακό-
μα και των ΦΔΠΠ στον οργανισμό 
τους είναι μία λύση που μπορεί 
να απαλλάξει το υπουργείο Περι-
βάλλοντος από έναν σοβαρό πο-
νοκέφαλο, αλλά εγκυμονεί πολ-
λούς κινδύνους. Η αυτοτέλεια 
των ΦΔΠΠ και ο ρόλος τους στην 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 
θα χαθεί, οι δε περιφέρειες εν-
διαφέρονται κυρίως για τον ανα-
πτυξιακό σχεδιασμό και για την 
υλοποίηση έργων . 

Διαφαίνεται ότι το κύριο ενδι-
αφέρον τους είναι στην διαδικα-
σία Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης2 την οποία θέλουν να ελέγ-

2 Μια εισαγωγή για την Διαδικασία 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης όσο 
γίνεται συνοπτικάό και κωδικοποιη-
μένα μπορεί να δείτε εδώ: https://
koutsomili.wordpress.com.

ξουν εξ ολοκλήρου. Καθώς είναι 
αυτοί  που συγκεντρώνουν την 
γνώση και έχουν την εποπτεία 
για την κατάσταση διατήρησης ει-
δών και οικοσυστημάτων στις πε-
ριοχές ευθύνης τους, η συμβο-
λή τους είναι ουσιώδης και μπο-
ρούν να αξιολογήσουν καλύτερα 
τις επιπτώσεις από οποιονδήποτε 
άλλο φορέα, ειδικά για το φυσι-
κό περιβάλλον, ακόμα και το ίδιο 
το υπουργείο Περιβάλλοντος. Αν 
οι ΦΔΠΠ υποβαθμιστούν και το 
προσωπικό υπαχθεί στην περι-
φέρεια, η μερική αυτοτέλεια και 
επιστημονική ελευθερία κρίσης 
θα υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα. 

Διαβλέποντας αυτόν τον κίν-
δυνο, τόσο υπηρεσιακοί παρά-
γοντες του υπουργείου όσο και 
οι επιστημονικοί φορείς, οι πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά 
και το ίδιο το προσωπικό των 
ΦΔΠΠ και τα μέλη των διοικη-
τικών συμβουλίων αντιδρούν 
στην πρόταση ενσωμάτωσης των 
ΦΔΠΠ στις περιφέρειες. 

Δεν μπορούμε να ξέρουμε 
πού θα καταλήξει αυτή η συζήτη-
ση. Το βέβαιο είναι όμως ότι θα 
εξελιχθεί πολύ σύντομα. Εντός 
του Οκτωβρίου αναμένεται νο-
μοθετική πρωτοβουλία και η κί-
νηση αυτή είναι από τις πιο κρί-
σιμες για το φυσικό περιβάλλον 
της χώρας. Ο τίτλος της ημερίδας 
– διαβούλευσης ήταν «Αναβάθ-
μιση των Φορέων Διαχείρισης 
των Προστατευόμενων Περιοχών 
ακολουθώντας τις καλύτερες ευ-
ρωπαϊκές πρακτικές». Παρά τις 
μάλλον δυσοίωνες προτάσεις, ελ-
πίζουμε  να πρυτανεύσει η λογι-
κή. Ο υπουργός δήλωσε, «θέλω 
να ταυτιστώ με μια σύγχρονη ευ-
ρωπαϊκή πολιτική πραγματικής 
και όχι θεωρητικής προστασίας 
του πλούτου της χώρας μας, που 
είναι οι περιοχές Natura, που εί-
ναι οι προστατευόμενες περιο-
χές». Περιμένουμε λοιπόν να αξι-
ολογήσει σοβαρά τα δεδομένα. 
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Η 

πρόσφατη ταινία «Τζό-
κερ» συνάρπασε το κοι-
νό και εξελίσσεται σε μία 
από τις μεγαλύτερες κι-

νηματογραφικές επιτυχίες της προ-
σφάτου ιστορίας.  Η εξαιρετική ερ-
μηνεία του Χοακίν Φίνιξ, η μουσι-
κή επένδυση, η καταθλιπτική ατμό-
σφαιρα της Γκόθαμ (δηλαδή Νέα 
Υόρκη 1970-80) και η μεταποίη-
ση ενός μύθου των κόμικς σε μία 
πλήρη ανθρώπινη προσωπικότητα 
έχουν δικαίως επαινεθεί.  Πάρα πολ-
λοί όμως, τόσο κριτικοί και δημοσιο-
γράφοι όσο και το απλό κοινό, έχουν 
δώσει μεγάλη βάση στα κοινωνικά 
και πολιτικά μηνύματα της ταινίας.

Το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί 
ένας ψυχικά διαταραγμένος άνθρω-
πος που καταλήγει στη βία, γενόμε-
νος παραλλήλως το ακούσιο έμβλη-
μα ενός λαϊκού κινήματος, τραυμά-
τισε πολλές ευαίσθητες χορδές στα 
κατεστημένα μίντια και τις πολιτιστι-
κές ελίτ.  Για να πάρουμε μόνο μερι-
κούς τίτλους από το CNN, η ταινία 
«δοξάζει έναν δολοφόνο και θα μπο-
ρούσε να επηρεάσει παρόμοιες επι-
θέσεις» και «επικυρώνει την πικρία 
των λευκών ανδρών που οδήγη-
σε την άνοδο του προέδρου Τραμπ 
στην εξουσία».  Αν και δεν δικαιώ-
νεται ηθικά εν τέλει, σίγουρα ο χα-
ρακτήρας του πρωταγωνιστή Άρ-
θουρ Φλεκ παρουσιάζεται με κατα-
νόηση, ιδίως για τα δεινά του. Αυτό, 
λέγουν ορισμένοι κριτικοί, δίνει ένα 
ίνδαλμα στις υποτιθέμενες στρατιές 
μοναχικών, αντικοινωνικών και μι-
σογύνηδων λευκών, νέων ανδρών, 
που είναι έτοιμοι να προκαλέσουν 
το επόμενο mass shooting ως τελευ-
ταία έξοδο.  Ίσως να είναι η αναμε-
νόμενη αντίδραση μίας κοινωνίας 
που τα τελευταία χρόνια έχει θρηνή-
σει εκατοντάδες θύματα από τυφλές 
επιθέσεις ψυχασθενών με όπλα, εξ 
ου και οι προειδοποιήσεις του στρα-
τού και η παρουσία αστυνομικών σε 
πολλές προβολές του Τζόκερ.  Ίσως 
πάλι να είναι άλλο ένα βήμα προς 
την περιθωριοποίηση και απαξίω-
ση μίας κατηγορίας ανθρώπων που 
υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε 
να ήταν καθ’ όλα παραγωγική και 
ενσωματωμένη, με βασικά επιβα-
ρυντικά στοιχεία τη δυστυχία και δυ-
σπραγία της.

Παρά αυτές τις ανησυχίες, η ται-
νία είναι τόσο προσεκτική όσο και 
εκλεκτική για την προέλευση και 
την κατεύθυνση του πολιτικού της 

σχολιασμού.  Ορισμένοι την είδαν 
σαν ένα αντικαπιταλιστικό μανιφέ-
στο: οι μαζικές και βίαιες διαδηλώ-
σεις του απλού κόσμου της Γκόθαμ 
εναντίον των πλουσίων, η κοινω-
νική επιδοκιμασία του φόνου των 
νεαρών γιάπηδων στο μετρό και ο 
σκληρός εργοδότης αποτελούν ει-
κόνες της συνήθους αριστερής κρι-
τικής. Οι περικοπές κοινωνικών δα-
πανών που αφήνουν τον Άρθρουρ 
δίχως καμία ψυχιατρική υποστήρι-
ξη, η ταξική έπαρση του Τόμας Γου-
έιν (μία περσόνα που θυμίζει έντονα 
τον Ντόναλντ Τραμπ) και τα πλακάτ 
«eat the rich» και «resist» των δια-
δηλωτών, δείχνουν να διαμορφώ-
νουν μία κριτική του νεοφιλελευθε-
ρισμού και των διογκουμένων ανι-
σοτήτων.  Η λύση για τα βάσανα του 
Άρθουρ θα ήταν ένα εκτενέστερο 
κοινωνικό δίκτυ ασφαλείας, πληρέ-
στερες και πιο γενναιόδωρες υπηρε-
σίες προνοίας.

Από την άλλη πλευρά, μεγά-
λο μέρος της «δεξιάς» δέχθηκε την 
ταινία με αλαλαγμούς: Επιτέλους, 
μία ταινία που δεν προβάλλει μο-
νόπλευρα «προοδευτική προπα-
γάνδα», επιτέλους, κάτι μιλά στις 
ψυχές τους! Από μια συγκεκριμέ-
νη σκοπιά, η Γκόθαμ αποτελεί εικό-
να του σύγχρονου κόσμου που τό-
σο απεχθάνεται ο συντηρητικός. Εί-
ναι μία απάνθρωπη μεγαλούπολη, 
δίχως κοινότητες και δεσμούς να 
δώσουν καταφύγιο στους ανθρώ-
πους.  Όπως και στην πραγματικό-
τητα, τα ΜΜΕ παραπληροφορούν 
και προσφέρουν στις μάζες μηδαμι-
νής ποιότητος σκουπίδια για ψυχα-
γωγία. Το κοινωνικό κενό δεν μπο-
ρεί να αναπληρώσει το κράτος, όσα 
χρήματα και να ρίξει κανείς προς 
αυτήν την κατεύθυνση: ακόμη και 
όταν η ασφάλιση του Άρθουρ κά-
λυπτε τις συνεδρίες με την ψυχίατρο, 

εκείνη τον αντιμετώπιζε ψυχρά και 
διεκπεραιωτικά, με πλήρη αδιαφο-
ρία – όπως και όλος ο κόσμος.  Εμ-
φανίζεται ένα κράτος ανεύθυνο, το 
οποίο έδωσε για υιοθεσία ένα παι-
δί σε μία γυναίκα ψυχιατρικά ασθε-
νή (έτσι φαίνεται τουλάχιστον, διό-
τι στον τομέα της προελεύσεως του 
Άρθουρ η ταινία αφήνει επί τούτου 
αμφιβολίες), η οποία στη συνέχεια το 
άφησε έρμαιο στη βία των διαδοχι-
κών συντρόφων της – διατρανώνο-
ντας το κενό που άφησε η αποσύν-
θεση της παραδοσιακής οικογενεί-
ας.  Άλλωστε ο πρωταγωνιστής ανα-
ζητά καθ’ όλην τη διάρκεια της ταινί-
ας ένα πατρικό πρότυπο.  Ο μηδενι-
σμός του Τζόκερ –αν και δηλωμένα 
μη πολιτικός– άγγιξε πολλούς αν-
θρώπους πλήρως φοβισμένους και 
αηδιασμένους από τις κοινωνικές, 
πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες 
στην σημερινή Δύση. Ο φόβος αυ-
τός μπορεί να προκύπτει από τα ερ-
γασιακά και τα οικονομικά, μέχρι τις 
σχέσεις των φύλων, την οικογένεια 
και την τεχνολογία.

Αυτές οι δύο αναγνώσεις απέ-
χουν η μία από την άλλη λιγότε-
ρο από όσο νομίζουν.  Η ταινία σαν 
σύνολο, αλλά και ο ίδιος ο Άρθουρ 
Φλεκ - Τζόκερ λειτουργούν ως ένας 
καθρέφτης των συγχρόνων κοινωνι-
ών: το ίδιο το αποστεωμένο και αδύ-
ναμο σώμα του πρωταγωνιστή απο-
πνέει ασθένεια (στερητικό α + σθέ-
νος, αδυναμία), όπως και η ίδια η 
Γκόθαμ που πνίγεται στα σκουπί-
δια ένεκα της απεργίας των καθαρι-
στών.  Ο άνθρωπος που εν τέλει θα 
βυθίσει (μάλλον τυχαία) τη ζοφερή 
μητρόπολη σε χάος με τους φόνους 
του είναι ένα ακραίο παράδειγμα, τό-
σο για το ξέσπασμά του όσο και για 
τα προβλήματά του.  Όμως η γενι-
κότερη κατάστασή του, η κοινωνική 
απομόνωση, τα άθλια οικονομικά, η 

εργασιακή ανασφάλεια, η παγίδευ-
ση μέσα σε ένα δυσλειτουργικό, νο-
σηρό οικιακό περιβάλλον, αντικα-
τοπτρίζει εκατομμύρια άλλες περι-
πτώσεις νέων (κυρίως, αλλά όχι μό-
νο ανδρών), οι οποίοι διαπιστώνουν 
πως δεν έχουν κανένα μέλλον. Δεν 
είναι θέμα μόνο οικονομικό, παρ’ 
ότι η ταινία ορθώς δίνει μεγάλη βά-
ση στη συγκεκριμένη πτυχή. Είναι 
θέμα ατομικής και συλλογικής ταυ-
τότητος, ευρέσεως της θέσεως εκά-
στου στον κόσμο, ανθρωπίνων σχέ-
σεων. Δίχως μεγάλες αφηγήσεις ή 
τις παραδοσιακές δομές (ενίοτε κα-
ταπιεστικές, αλλά σίγουρα ανθεκτι-
κές και νοηματικά πλήρεις) επέρ-
χεται μία αργή εσωτερική παρακ-
μή, όσο και εάν οι δείκτες μπορεί να 
φαίνονται αξιοπρεπείς.

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 
έχει γίνει υπερανάλυση της ταινίας, 
πέραν των προσδοκιών των συντε-
λεστών της.  Αυτό όμως συμβαίνει 
σε κάθε έργο τέχνης και δεν αποτε-
λεί πρόβλημα, αλλά αντιθέτως προ-
βλεπόμενη και θετική ιδιότητα του 
κοινωνούμενου πολιτισμού. Τέτοια 
έργα λειτουργούν σαν ένας μαγι-
κός καθρέφτης:  καθείς βλέπει αυτό 
που θέλει ή αυτό που ο ίδιος είναι, 
σε ποικίλους βαθμούς παραμορφώ-
σεως. Άλλοι βλέπουν την επερχό-
μενη επέλαση των μισανθρώπων, 
άλλοι τον εξωραϊσμό της βίας και 
της παραφροσύνης, τρίτοι ένα αγα-
πητό ειδώλιο των καημών τους. Τα 
ΜΜΕ και η πολιτική τάξη αντιδρούν 
με σκεπτικισμό ή εχθρότητα απένα-
ντι σε μία ταινία που διαλύει τις ψευ-
δαισθήσεις του «όλα καλά θα πάνε», 
σε μια εποχή που οι ραγδαίες μετα-
βολές δημιουργούν μία ροή γεγονό-
των όλο και πιο ακατανόητη.

Ή, όπως ρωτάει ο ίδιος ο Άρθουρ 
Φλεκ: «Είναι η ιδέα μου ή ο κόσμος 
όσο πάει και γίνεται πιο τρελός;»

Του Μάριου Νοβακόπουλου*

Ο Τζόκερ
και η σήψη μέσα από τον καθρέφτη

Κυκλοφορούν 
από τις 
Εναλλακτικές
Εκδόσεις

*

*

*
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Τα αθλητικά της. . .  Ρήξης!

/ Κυριακή 7 Ιανουαρίου του 2018. Ο 
Ντένιζ Νάκι, ο ποδοσφαιριστής με 

τις κουρδικές ρίζες, αλλά και τις πιο ξε-
κάθαρες πολιτικές τοποθετήσεις για το 
τουρκικό καθεστώς του Ερντογάν, οδη-
γεί το αμάξι του στην πόλη Ντίρεν της 
Γερμανίας. Την πόλη όπου γεννήθη-
κε και όπου έκανε τα πρώτα του ποδο-
σφαιρικά βήματα. Ξαφνικά ένα μαύρο 
βαν τον πλησιάζει. Άγνωστοι σηκώνουν 
τα όπλα και τον πυροβολούν. Ευτυχώς 
δεν θα τον τραυματίσουν.

/ Ο ίδιος θα οδηγήσει τελικά το αυ-
τοκίνητό του στο αστυνομικό τμή-

μα της πόλης και εκεί τον περιμένει μια 
πολύωρη κατάθεση. Θα τους δείξει και 
τα σημάδια από τις σφαίρες που τρύπη-
σαν το αμάξι του. Και θα τους εξηγήσει 
για μία ακόμη φορά, πως πίσω και από 
αυτή την επίθεση που δεν είναι η πρώτη, 
κρύβεται ένα καθεστώς. Το καθεστώς της 
τουρκικής κυβέρνησης. Το καθεστώς του 
Ερντογάν. Για εκείνους, ο Ντένιζ Νάκι δεν 
είναι ένας ποδοσφαιριστής. Είναι ένας 
Κούρδος «τρομοκράτης» του PKK.

/ Ο Ντενίζ Νάκι, σε όποια ομάδα και 
να αγωνίστηκε δεν έκρυψε ποτέ 

την αγάπη του για την πατρίδα του, το 
Κουρδιστάν.  Γι’ αυτό και το τατουάζ 
«Αzadi» στο χέρι του.  Azadi στην κουρ-
δική γλώσσα σημαίνει «Ελευθερία»:  
«Είχα πρόβλημα τις τελευταίες εβδο-
μάδες όταν το είδαν και το έμαθαν τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι Τούρ-
κοι με φωνάζουν τρομοκράτη και θεω-
ρούν ότι το τατουάζ αποτελεί προπα-
γάνδα για το ΡΚΚ. Δεν μπορώ να κατα-
λάβω τι πρόβλημα έχουν, εκτός του ότι 
είναι γραμμένο στα κουρδικά. Αν ήταν 

γραμμένο στα τούρκικα, λογικά δεν θα 
είχε ασχοληθεί κανείς. Τώρα όμως γι’ 
αυτούς είμαι ένας τρομοκράτης. Ένας 
αντάρτης του ΡΚΚ, που κάνει προπαγάν-
δα. Νομίζω ωστόσο ότι το νόημα είναι 
κάτι ωραίο: Ελευθερία – για όλους τους 
λαούς! Όχι μόνο για τους Κούρδους. Θα 
πρέπει να αποτελεί σύμβολο για όλους 
τους καταπιεσμένους λαούς. Αν αυτό 
θεωρείται τρομοκρατική προπαγάνδα, 
τότε δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει αυ-
τούς τους ανθρώπους», θα τονίσει με 
νόημα. 

/ Ο Νάκι κατοικεί εφτά οχτώ χιλιόμε-
τρα έξω από το Ντιγιάρμπακιρ. Να 

πώς περιγράφει τη ζωή του: «Αν ζει κα-
νείς δέκα χιλιόμετρα από εδώ, τότε μπο-
ρεί να διαπιστώσει ότι τη μέρα η ζωή εί-
ναι φυσιολογική. Το βράδυ τα πάντα αλ-
λάζουν. Περίπου στις 20.00 με 21.00 η 
ώρα το Ντιγιάρμπακιρ είναι μια νεκρή 
πόλη. Όλοι οι πολίτες βρίσκονται στο 
σπίτι τους, υπό τον φόβο βομβιστικής 
επίθεσης. Και σκεφτείτε ότι είναι μια με-
γάλη πόλη. Μια πραγματική μητρόπολη, 
που εμείς αποκαλούμε πρωτεύουσα του 
Κουρδιστάν». 

/ Από εδώ κάθε μήνα θα σχολιάζου-
με αθλητικά δρώμενα και γεγονό-

τα με διαφορετική, εναλλακτική, ματιά!

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

ώνας π.Χ.), με καταγωγή από τη Βοιωτία, 
στέφθηκε ολυμπιονίκης στο αγώνισμα 

του σταδίου κατά τους 146ους ολυμπια-
κούς αγώνες της αρχαιότητας (196 π.Χ.)

Άκλιτον   Της Άννας Αναγνώστη-Στάικου

Ο 
Φώτης ένας γκρεμισμένος άνθρω-
πος. Μιλά απλά και κατανοητά. Κα-
ταμετρά την γκρεμίλα σπιθαμή την 

σπιθαμή και βρίσκει και στην κατρακύλα 
μικρές κρυμμένες  ομορφάδες.

«Σήμερα οι άνθρωποι αλλάξανε, προ-
χτές φώναξα με το όνομά του, κάποιον που 
τον νόμισα φίλο παλιό και του τράβηξα λίγο 
το μανίκι -την πλάτη του έβλεπα-

Και άρχισε να φωνάζει και να λέει  πως 
θα φωνάξει την αστυνομία και τέτοια.

Τάχασα, έφυγα τρέχοντας , αυτός ψαχνό-
ταν μην και τον έκλεψα και εγώ αφού απο-
μακρύνθηκα έχωσα το κεφάλι σ’ ένα τοίχο 
και με πήραν για τα καλά τα κλάματα.

Τα ‘βαλα με τον εαυτό μου. 55χρόνων 
μαντράχαλος και να κάνει σαν κοπέλι. 

Τέλος του μήνα πήγα στην τράπεζα 
να δω τι είχε περισσέψει από τις πα-
λιές οικονομίες.  Ο ταμίας με ήξερε 
και επόμενα με κατανοούσε.

Έχεις 10 ευρόπουλα. 
Φέρτα, του λέω και τράβα 

«μεδέν» στο πηλίκο. Άλλωστε 
μηδέν -μηδέν=μηδέν.

Με το θησαυρό 10 ολόκλη-
ρων ευρώ στο λόγο μου δεν ήξερα 
πού να πρωτοξοδέψω.

Ξεκίνησα από τον ΟΑΕΔ, όλα αρ-
νητικά, πέρασα από δυο φίλους, άρ-
νηση, άλλωστε μπαίναν μέσα, μικρά 
μηχανουργεία είχαν, στο τέλος πλη-
σίασα τον δρόμο της Λένας που αγά-
πησα πιο πολύ από όποιον άλλο άν-
θρωπο στη γη.

Της καθάρισα μια μέρα κάποιου Γενά-
ρη ένα πορτοκάλι –κοιμόταν ακόμη– έφτια-
ξα σχέδια με τις φλούδες σα να ταν παγωμέ-
νη λίμνη, αλλά λουσμένη  με χρυσαφί, κρέ-
μασε χαρτάκια με όρκους αγάπης κι έφυγα.

Επί ένα χρόνο με συντηρούσε το Λενάκι.
Για πάρτη μου έκανε υπερωρίες.
Είχε χάσει κιλά και τελευταία ήταν αμί-

λητη και λυπημένη.
Έφυγα. Θα επέστρεφα εύρωστος οικονο-

μικά. 
Θα την έπαιρνα αγκαλιά και θα σχεδι-

άζαμε ταξίδι στις Άλπεις ή στην Τοσκάνη ή 
όπου αλλού Μπορεί και στην Σκωτία. Ενας 
φίλος είχε περιγράψει με λεπτομέρειες την 
Σκωτία. Την είχα φανταστεί για τα καλά.

Είχαν περάσει 4 ολόκληρα γ@@@@@ 
χρόνια.

Δουλειές του ποδαριού και ίσα που 
έφτανε για να κρατώ ένα τρύπιο δώμα σε τα-
ράτσα στα Πατήσια.

Τελευταία βγήκα από τα βάσανα. Αρχι-
σα το διάβασμα. Πέρασαν από τα μάτια μου 

μεγάλες μούρες. Όλοι τους μέσα σε δυστυ-
χήματα και οι συγγραφείς και οι ήρωες. Αυ-
τό είναι, αναφώνησα. Οι δικοί μου άνθρωποι 
είναι αυτοί Βρήκα γλυκιά παρηγοριά Αν ζω-
ντάνευαν θα ήμουν πλήρης και κομπλέ. Αλ-
λά το μείον ήταν ότι όλοι αυτοί μέσα στο μυα-
λό ήταν ζωντανοί.

Μέσα από όλο αυτό κάτι οι ποιητές, κά-
τι ο Παπαδιαμάντης που με ευχαριστούσε 
(χωρίς να τον κατανοώ πολλές φορές), κάτι ο 
Σολωμός και οι πολιορκημένοι ξαναλάτρε-
ψα την πατρίδα απ’ την αρχή.

Έβλεπα θάλασσα και αναπολούσα. 
Μέρες του Οκτώβρη. Πλησιάζει η εθνι-

κή γιορτή. Ο συγχωρεμένος πατέρας μου 
είχε πολεμή- σει στην Αλβανία, στα βου-

νά, μετά ΕΑΜίτης μάχιμος 
κατά των Γερμανών. Γέμιζα 
περηφάνια γι’ αυτό το πα-
ρελθόν.
Πώς μου ’ρθε αυτό το μή-

να και γυάλισα με μπογιά τα πα-
πούτσια μου. 

Χτενίστηκα, καλοξυρίστη-
κα και τράβηξα για το επιτελείο 
στρατού.

Ήθελα να ρωτήσω εάν χρει-
άζονταν τεχνικό για καμιά δου-
λειά. 

Εθελοντής να γινόμουν.
Να’ λεγα στο Λενάκι ωραίες 

ιστορίες τα πρώτα βράδια μας. 
Φτάνω στην Πύλη. Έβρεχε με το κανάτι.

Ούτε ένας δεν κυκλοφορούσε. 
Βγάζω το σακάκι μου το φορώ σαν μικρό 

αντίσκηνο στο κεφάλι. 
Φρουρός, από πάνω μες την ομίχλη στη 

σκοπιά, με θωρεί.
«Αλτ, τις εί;»
Τι να πω; Να πω είμαι ο Φώτης; Ηρθα να 

προσφέρω δουλειά;
Όμως εγώ ήμουν ήδη αλλού.
Λευτερωμένος απ’ την μαύρη σκλαβιά. 
Εγώ ήμουν απροσδιόριστος και τον ρω-

τώ κοιτώντας τον στα μάτια:
«Eσύ, κοπέλι μου, ποιος είσαι, γιατί εγώ 

δεν είμαι»
(ο σκοπός δεν κατάλαβε και του άνοιξε.) 
Ο Φώτης μες στα νερά περπάτησε μέχρι 

τα γραφεία.
Τον πήραν στη δουλειά. 
Κηπουρός έγινε. 
Έγραφε γράμματα κάθε μέρα  στο Λενά-

κι περιγράφοντας τα νέα του δικού του μετώ-
που, και τα ανοίγαν μαζί στο δείπνο τα γλυ-
κά βράδια.)

Έρρωσθε !

«Εσύ, ποιος είσαι; Εγώ δεν είμαι»
Νίκος Καρούζος

Ντένιζ Νάκι
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Το ΚΕΘΕΑ στον δρόμο!
Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων, των απεξαρτημένων και των οικογενειών τους να μη θιγεί το έργο του ΚΕΘΕΑ. Από την άλλη δεν 
παραβλέπουμε ότι η Ξένη Δημητρίου, που προτάθηκε για την προεδρία του ΔΣ του, ήταν μια άκρως προβληματική υποψηφιότητα. Η κα Δημητρίου, 
ως προϊσταμένη της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου έπαιξε κεντρικό ρόλο στα «μεγάλα» ή «μικρά» δικαστικά σκάνδαλα της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, ως άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του περιβόητου Παπαγγελόπουλου. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και συγκεκριμένα ο πρώην υπ. Νίκος 
Παρασκευόπουλος και ο ευρωβουλευτής Κ. Αρβανίτης, που έχουν ισχυρές σχέσεις με το ΚΕΘΕΑ και προώθησαν την υποψηφιότητα της Ξ. Δημητρίου, 
τοποθέτησαν μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του ΚΕΘΕΑ. Η ευθύνη τους είναι μεγάλη και για να διατηρηθεί το αυτοδιοίκητο  του ΚΕΘΕΑ πρέπει 
να αντιληφθούν (ή θα πρέπει να τους το κάνει κατανοητό ο κόσμος του ΚΕΘΕΑ) ότι το ΚΕΘΕΑ δεν χρειάζεται καμιά κομματική αγκαλιά...                 ΡΗΞΗ 

Σ 

χεδόν ένας μήνας πέρασε 
από τότε που η κυβέρνηση 
μέσω του υπουργού Υγείας, 
με μια αιφνιδιαστική Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου, 

δρομολόγησε την εκ βάθρων αλλαγή της 
διοίκησης και της οργάνωσης του ΚΕΘΕΑ, 
καταργώντας το αυτοδιοίκητο του Οργα-
νισμού, με την αντικατάσταση του εκλεγ-
μένου από τη Γ.Σ του και άμισθου Διοικη-
τικού Συμβουλίου, από ένα διορισμένο 
και έμμισθο! 

Από το αρχικό σοκ μέχρι σήμερα, πολ-
λές είναι οι εξελίξεις. Η αρχική τεκμη-
ρίωση της απόφασης ως μια «εξαιρετι-
κά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κα-
νόνων χρηστής διαχείρισης και διοίκη-
σης…», φαίνεται ξεκάθαρα πως δεν ισχύ-
ει. Ήταν η πρώτη αναδίπλωση του υπουρ-
γού Β.Κικίλια, και η πρώτη ήττα του, κα-
θώς δεν καταλόγισε φαινόμενα κακοδι-
αχείρισης σε περασμένες και νυν διοική-
σεις. 

Αλήθεια, πώς μπορούσε να το επικα-
λεστεί όταν το ΚΕΘΕΑ – το οποίο τελεί 
υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγεί-
ας- ουδέποτε από το 1986 απασχόλησε 
τις κυβερνήσεις για πολιτικά ή οικονομι-
κά σκάνδαλα; Άλλωστε, ένας από τους 
λόγους υπεράσπισης του αυτοδιοίκητου 
του ΚΕΘΕΑ, ήταν ότι λειτουργούσε ως ζώ-
νη ασφαλείας για την αποφυγή πολιτικής 
εξάρτησης, ενώ τα οικονομικά στοιχεία 
του προϋπολογίζονται, εγκρίνονται και 
ελέγχονται ανά μήνα από το υπουργείο. 

Μόλις ανακοινώθηκε η ΠΝΠ, η αντί-
δραση του ΚΕΘΕΑ και του μεγαλύτερου 
μέρους της κοινωνίας ήταν ακαριαία και 
μαζική. Εργαζόμενοι, θεραπευόμενοι, γο-
νείς, όλο το ΚΕΘΕΑ βγήκε στον δρόμο με 
πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων (συνε-
ντεύξεις τύπου, κραυγή-διαμαρτυρίας, 
συναυλία, κ.α). Χιλιάδες επιστολές και 
ψηφίσματα συμπαράστασης έχουν δη-
μοσιευτεί.  Ενώσεις γονέων, συνδικαλι-
στικοί φορείς, Δήμοι, Πανεπιστήμια, δι-
εθνείς θεραπευτικοί οργανισμοί, δομές 
υγείας, απλοί πολίτες, διαφωνούν και δι-
αμαρτύρονται με την απόφαση της κυ-
βέρνησης. Αποκορύφωμα η επιστολή 
προς τον πρωθυπουργό, από τη «γαλά-
ζια» Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, με την 
οποία ζητούν να αποσυρθεί η ΠΝΠ! Στο 
ενδιάμεσο, ο Νικήτας Κακλαμάνης σε συ-

ζήτηση στη Βουλή, τοποθετείται μέσα σε 
συμβιβαστικό πνεύμα για ανεύρεση μέ-
σης λύσης και αμοιβαίων υποχωρήσεων 
για το ζήτημα του ΚΕΘΕΑ. 

Το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ δεν ήταν 
απλώς μια μέθοδος διοίκησης. Στην ου-
σία μεταφέρει και διαχέει σε όλο τον Ορ-
γανισμό την φιλοσοφία της θεραπευτι-
κής απεξάρτησης. Αυτοβοήθεια, αλληλο-
βοήθεια, κοινότητα, ανάληψη ευθύνης, 
άρχειν και άρχεσθαι, μύηση σε δημοκρα-
τικές διαδικασίες, οι οποίες, σε συνδυ-
ασμό με τις δράσεις ψυχικής απεξάρτη-
σης, αντιμετωπίζουν τον πρώην εξαρτη-
μένο ως μια ολοκληρωμένη προσωπικό-
τητα που εμβαθύνει σε ατομικές και συλ-
λογικές αλλαγές και όχι που απλώς κόβει 
τη χρήση. Γι’αυτό και τα μέλη της κοινωνι-
κής επανένταξης όπως και οι γονείς συμ-
μετείχαν στην εκλογή του Δ.Σ του ΚΕΘΕΑ. 
Φαίνεται η «κανονικότητα» της κυβέρνη-
σης πάει κόντρα στη δημοκρατία. 

Σε μια χώρα που βολοδέρνει τα τε-
λευταία χρόνια ανάμεσα σε αποικιοκρα-
τικά μνημόνια, εθνικές απειλές και κοινω-
νική αποδόμηση, η κατάργηση του αυτο-
διοίκητου του ΚΕΘΕΑ συμβολίζει ίσως και 
μια Ελλάδα που σβήνει, επειδή οι αριστε-
ρές και δεξιές εξουσίες θέλουν να διαγρά-
ψουν το κοινοτικό και δημοκρατικό ιδεώ-
δες από τον χάρτη. Γι’ αυτό οι αντιστάσεις 
και οι αντιδράσεις της κοινωνίας πληθαί-
νουν και είναι η πρώτη ρωγμή στην εύ-
θραυστη κοινωνική ισορροπία της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη, ενώ ταυτόχρονα απο-

κτούν και ιδιαίτερη συμβολική σημασία.
Είναι, θα έλεγε κανείς, η αντίδραση 

για τη γειτονιά που γκρέμισαν, για την πα-
ρέα που διέλυσαν οι σειρήνες του ατομι-
κισμού, για το χωριό που μπορούσε να 
αυτοδιοικείται δημοκρατικά ακόμα και σε 
δύσκολα χρόνια. Ίσως ασυνείδητα πολλοί 
να βλέπουν στη διάλυση του αυτοδιοίκη-
του τη διάλυση της συλλογικής μας κοινό-
τητας που έδινε την αίσθηση κάποτε ότι 
μπορούμε να ορίζουμε τον εαυτό μας και 
τον τόπο μας χωρίς εξαρτήσεις!

Πέρα από τους συμβολισμούς ποιοι εί-
ναι οι πρακτικοί λόγοι που οδήγησαν την 
κυβέρνηση στη βάναυση αυτή πράξη;

Η θρυαλλίδα που πυροδότησε το βια-
στικό και αιφνιδιαστικό σκέλος της από-
φασης ήταν η ανάγκη να προλάβει το 
υπουργείο την εκλογή στη θέση του προ-
έδρου του Δ.Σ του ΚΕΘΕΑ, της τ. προϊστα-
μένης της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, 
Ξένης Δημητρίου. Η οποία ήταν για χρό-
νια δίπλα στο έργο του ΚΕΘΕΑ και εσχά-
τως, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται 
στο κέντρο της πολιτικής διαμάχης κυβέρ-
νησης και ΣΥΡΙΖΑ, για τη Δικαιοσύνη.   

Το βασικό επιχείρημα του υπουργού, 
ότι θέλει να έχει την ευθύνη έναντι του  
ελληνικού λαού για ό,τι χρηματοδοτεί, 
μοιάζει μια πολιτικάντικη καραμέλα από 
τη στιγμή που η λογοδοσία του ΚΕΘΕΑ 
ήταν υποδειγματική. Η ευθύνη απέναντι 
στον εξαρτημένο που δύσκολα εμπιστεύ-
εται διαπέρασε όλο τον οικονομικό οργα-
νισμό του ΚΕΘΕΑ, που φρόντιζε να επιδει-

κνύει εχέγγυα φερεγγυότητας και απένα-
ντι στον πολίτη. 

Η μόνη ευθύνη που δείχνει να θέλει 
η κυβέρνηση είναι η αναδιάρθρωση των 
οργανισμών πρόληψης και θεραπείας, 
ενταγμένους σε ένα νομοσχέδιο που θα 
αλλάξει το τοπίο της υγείας και της απε-
ξάρτησης. 

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο αριστερίστι-
κος «δικαιωματισμός» και ο δεξιός οικο-
νομικός νεοφιλελευθερισμός στην ουσία 
συνέπλεαν σε μια κεντρική πολιτική όπου 
το κέντρο βάρους, μεταφέρεται από την 
θεραπεία στην ατομική πρόσβαση σε 
υπηρεσίες. Μια ..δεξιά κεντροαριστερή 
λογική οδηγεί στην  ενίσχυση του ιδιω-
τικού τομέα, τη συγχώνευση υπηρεσιών 
με αποκλειστικό γνώμονα τη μείωση κό-
στους και όχι τον πλουραλισμό στη θερα-
πεία. Επιπλέον, η  εγκαθίδρυση της εξάρ-
τησης «ως χρόνιας υποτροπιάζουσας νό-
σου του εγκεφάλου»  θα ανοίξει τη …χρό-
νια όρεξη των φαρμακευτικών εταιρειών 
σε έναν τομέα που μπορεί να συσσωρευ-
τεί το κέρδος, ενώ η διαρκής προσωπική-
συλλογική αλλαγή του εξαρτημένου αν-
θρώπου…χαλούσε την πιάτσα της χώρας-
επιχείρησης και της στυγνής επένδυσης.  

Μέχρις στιγμής το Φ.Ε.Κ που ορίζει 
το νέο Δ.Σ του ΚΕΘΕΑ δεν έχει δημοσιευ-
θεί , αλλά όλο το οικοδόμημα του Οργα-
νισμού θεωρεί ότι ο αγώνας συνεχίζεται 
και θα συνεχιστεί σε πολλά επίπεδα και 
μετά από τον διορισμό!

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

     ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ε 
κδηλώσεις που θεσπί-
στηκαν το 2015 επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με σκοπό να υπη-
ρετήσουν συγκεκριμέ-

νες ιδεολογικές στοχεύσεις, στο 
πλαίσιο της καλλιέργειας και διά-
χυσης στις νέες γενιές των ιδεολο-
γημάτων της παγκοσμιοποιητικής 
liberal Αριστεράς, συνεχίζονται 
και φέτος. Στόχος η υπονόμευση 
της εθνικής μας εορτής της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 και του ΟΧΙ, 
με απώτερο σκοπό την αντικατά-
στασή της από την 12η Οκτωβρί-
ου 1944, ημέρα απελευθέρωσης 
της πόλεως των Αθηνών από τα 
γερμανικά στρατεύματα κατοχής1. 
Προφανώς και δεν θα ήταν κάτι το 
μεμπτό, εάν εορταζόταν απλώς η 
απελευθέρωση της πρωτεύουσας 
από τον ζυγό του Άξονα, αλλά αντι-
θέτως αυτό θα συνέβαλε σημα-
ντικά στη διάσωση της ιστορικής 
μνήμης και της εθνικής μας αυτο-
συνειδησίας. Ωστόσο, εδώ γίνεται 
προσπάθεια, σύμφωνα με τα λεγό-
μενα των ίδιων των εισηγητών των 
εν λόγω εκδηλώσεων, για απο-
δόμηση του «μεταπολεμικού  
ομογενοποιητικού μύθου της 
ενιαίας και καθολικής αντίστα-
σης»2 και για αποσιώπηση κά-
θε ηρωικής πράξης, στο πλαίσιο 
της καταπολέμησης του «διδακτι-
σμού» και «φρονηματισμού» της 
Ιστορίας3, με παράλληλη διάθεση 
ανάδειξης άλλων πτυχών της ιστο-
ρικής πραγματικότητας της πε-
ριόδου εκείνης υπό ένα μεταμο-
ντέρνο και εν πολλοίς μηδενιστικό 
οπτικό πρίσμα, που κάθε άλλο πα-
ρά εξάρουν το αντιστασιακό  εθνι-
κό φρόνημα. Αυτό εδώ προφανώς 
και αποτελεί πρόβλημα. 

Έτσι λοιπόν το ΟΧΙ και ο αγώ-
νας και οι θυσίες του ελληνικού 
του 1940 είτε αποσιωπώνται εί-
τε υποβαθμίζονται, ενώ, στον αντί-
ποδα, αναδεικνύονται σχεδόν μο-
νομερώς και επιλεκτικά πτυχές 

1 Θανάσης Κωτσάκης, «Η απόπειρα 
κατάργησης της εθνικής μας εορτής 
της 28ης Οκτωβρίου», Άρδην, 113 
(2018), σ. 9-14.
2 «Εισήγηση Σακκά», https://drive.
google.com/drive/folders/0B6Cly
8AJqZZyR0N5T3NPTUVNblk [ημ. 
προσβ. 9/10/2019].
3 Εκπαιδευτικό υλικό - «Κατοχή-Αντί-
σταση-Απελευθέρωση. Διδακτικοί 
προσανατολισμοί μιας δύσκολης 
εποχής»: http://freeathens44.org.

που αποδομούν στα μάτια ιδιαίτε-
ρα των μικρών μαθητών την εικό-
να της πανεθνικής και παλλαϊκής 
αντίστασης από την 28η  Οκτω-
βρίου 1940 μέχρι και την αποχώ-
ρηση και του τελευταίου Γερμα-
νού στρατιώτη (1944-45). Στις εκ-
δηλώσεις αυτές δεν γίνεται κάποια 
εκτενής αναφορά ούτε δίδεται έμ-
φαση στο έπος του ΟΧΙ του 1940, 
αλλά απεναντίας, προσφιλής θε-
ματολογία τους είναι οι δωσίλο-
γοι, τα τάγματα ασφαλείας, η πεί-
να, η μαύρη αγορά, η καθημερινή 
ζωή, ο υλικός και οικονομικός βί-
ος κατά την Κατοχή και κυρίως τα 
εμφύλια πάθη της ευρύτερης επο-
χής, με χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα το αφιέρωμα στον Νίκο Πλου-
μπίδη…4 

Αυτή η διάθεση αλλοίωσης 
του χαρακτήρα και του περιεχομέ-
νου των εορταστικών εκδηλώσε-
ων για την εθνική μας αντίσταση 
(που παύουν πλέον να έχουν ως 
σημείο αναφορά τους τον εθνικο-
απελευθερωτικό μας αγώνα –με 
όρους εθνικούς– αλλά αναφέρο-
νται με  έναν μάλλον αόριστο τρό-
πο στον αντιφασισμό και τον αντι-
ναζισμό με όρους αμιγώς ιδεολο-
γικούς, καθώς και στην σύγκρου-
ση Αριστεράς-Δεξιάς της περιό-
δου 1944-1949), και η απόπει-
ρα αναβίωσης διχαστικών γραμ-
μών ή και εμφυλιοπολεμικών πα-
θών του παρελθόντος υπαγορεύε-
ται προφανώς από το ιστορικό και 
ιδεολογικό υπόστρωμα της απελ-
θούσας κυβέρνησης. Η δε προ-
ώθηση της κατάργησης της εθνι-

4 «Στενή κι αδιάβατος, τραχεία η 
οδός. Νίκος Πλουμπίδης 1902 - 
1954», http://freeathens44.org.

κής μας εορτής της 28ης Οκτωβρί-
ου, ως «εθνοκεντρικής»5, δεδομέ-
νου ότι ζούμε πλέον σε μία Ενω-
μένη Ευρώπη και σε μια παγκο-
σμιοποιημένη κοινωνία, συνδέε-
ται αναμφίβολα με τις παγκοσμι-
οποιητικές και εθνομηδενιστικές 
ιδεολογικές θέσεις της liberal Αρι-
στεράς.

Θα περίμενε ίσως κανείς ότι 
με την πρόσφατη αλλαγή κυβέρ-
νησης θα εξέλιπαν πλέον οι εν λό-
γω εκδηλώσεις με τα συγκεκριμέ-
να χαρακτηριστικά. Κι όμως, οι δι-
οργανωτές των εκδηλώσεων αυ-
τών παραμένουν σε θέσεις-κλει-
διά στον κρατικό μηχανισμό και 
μάλιστα στο υπουργείο Παιδείας, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
εκείνο της κ. Βασιλικής Σακκά, 
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έρ-
γου (ΠΕ02) του 3ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ατ-
τικής6, γνωστής από παλαιότερες 
εισηγήσεις της προς εκπαιδευτι-
κούς, με θέμα: «Να γιορτάσουμε 
την απελευθέρωση και όχι την κή-
ρυξη του πολέμου (…)»7, η οποία 
συμμετέχει και φέτος ως ειση-
γήτρια των εκδηλώσεων του «Η 

5 Μόνιμη επωδός των εθνομηδενι-
στών είναι το: «Είμαστε η μοναδική 
χώρα της Ευρώπης που γιορτάζει 
την έναρξη του Πολέμου και όχι τη 
λήξη του».
6 «3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαι-
δευτικού Σχεδιασμού Αττικής», 
http://attik.pde.sch.gr.
7 Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 
«Καλαμάτα – Κατοχή – Απελευθέ-
ρωση», http://philologoi.mes.sch.
gr/kalamata-apeleuthervsh.html  & 
«Η Αθήνα ελεύθερη. 12 Οκτωβρί-
ου 1944 – Εκπαιδευτικές δράσει»», 
www.ert.gr/radiotileorasi/istoria-
radiotileorasi/ekpedeftikes-draseis-i-
athina-eleftheri/.

Αθήνα Ελεύθερη» μετά του γνω-
στού για τις εθνοαποδομητικές του 
θέσεις δημοσιογράφου του «Ιού» 
και της Εφημερίδας των Συντα-
κτών, κ. Τάσου Κωστόπουλου8, 
ενώ κάτι ανάλογο ισχύει και για 
τους λοιπούς εισηγητές των εν λό-
γω εκπαιδευτικών δράσεων9. 

Παρά λοιπόν τις εξαγγελίες της 
νέας κυβέρνησης περί «επιστρο-
φής στην κανονικότητα», τίπο-
τα επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει 
ως προς τους σχεδιασμούς υπο-
νόμευσης της εθνικής μας εορ-
τής της 28ης Οκτωβρίου και απο-
δόμησης των διδαγμάτων που αυ-
τή αποπνέει, ιδίως στις νέες γενιές. 
Είτε λόγω φοβικών συνδρόμων 
της κυβερνώσας παράταξης ένα-
ντι της ιδεολογικά ηγεμονεύουσας 
liberal Αριστεράς είτε λόγω εκλε-
κτικών ιδεολογικών συγγενειών 
και συναντίληψης των δύο ιδεο-
λογικών πόλων περί της αναγκαι-
ότητας μετατροπής της Ελλάδας 
από χώρα σε «χώρο», ο εθνομηδε-
νισμός παραμένει κυρίαρχο ιδεο-
λόγημα στον κρατικό μηχανισμό 
και μάλιστα στο τόσο νευραλγικό 
για τη διαμόρφωση των συνειδή-
σεων της νέας γενιάς, υπουργείο 
Παιδείας. Ο αγώνας λοιπόν για 
μία δημοκρατική και πατριωτική 
δημόσια εκπαίδευση, απαλλαγ-
μένη από τον ισοπεδωτισμό της 
παγκοσμιοποίησης και τον κάθε 
μορφής εθνομηδενισμό, αποτελεί 
μονόδρομο.

* Δρα.  Ιστορίας

8 «Ημερίδα εκπαιδευτικής δράσης 
“Πες μας τη δική σου Ιστορία”», 
http://freeathens44.org.
9 «Συντελεστές», freeathens44.org.

«Η Αθήνα Ελεύθερη»

Του Θανάση Δ. Κωτσάκη*

Ο θεσμός-αντίβαρο στην εθνική μας εορτή της 28ης Οκτωβρίου συνεχίζεται
«Για πέμπτη χρονιά φέτος οι εκ-
δηλώσεις «12 Οκτωβρίου 1944. 

Η Αθήνα ελεύθερη» γεμίζουν την 
πόλη. Πέντε φορείς, το Ίδρυμα της 

Βουλής των Ελλήνων για τον Κοι-
νοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 

η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος 
Αθηναίων, τα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και η ΕΡΤ, αναλαμβάνουν 
τη διοργάνωση και υποστηρίζουν 

ένα σύνολο δράσεων για την ανά-
δειξη της επετείου της απελευθέ-
ρωσης της πρωτεύουσας από τις 
ναζιστικές δυνάμεις κατοχής τον 
Οκτώβριο του 1944 ως μιας πάν-

δημης γιορτής της πόλης. Οι εκδη-
λώσεις στοχεύουν να αποτυπώ-
σουν τα δεινά που υπέστη η χώ-

ρα κατά την περίοδο του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου και της Κατοχής ει-
δικότερα, αλλά κυρίως να αναδεί-
ξουν τον αγώνα του ελληνικού λα-

ού ενάντια στον φασισμό/ναζισμό, 
την προσήλωσή του στην ιδέα της 
ελευθερίας και την ανάπτυξη του 

αντιστασιακού κινήματος. Στη φε-
τινή διοργάνωση, έμφαση δίνε-

ται στην καλλιτεχνική ζωή στα χρό-
νια της Κατοχής, με ειδικές εκδη-

λώσεις για το θέατρο, τα εικαστικά 
και το ρεμπέτικο τραγούδι.

Εκθέσεις, εκδηλώσεις λόγου, 
ιστορικοί περίπατοι, μουσική, κι-

νηματογραφικές προβολές, εκπαι-
δευτικά προγράμματα1 αποτελούν 
διαύλους διάχυσης της επιστημο-

νικής έρευνας στο ευρύ κοινό. Στις 
εκδηλώσεις συμμετέχει και συ-

νεργάζεται ένα πολύμορφο σύνο-
λο φορέων (υπουργεία, δήμοι, αρ-
χειακοί φορείς, μουσεία, σχολεία, 

πανεπιστημιακά ιδρύματα) και 
ομάδων πολιτών.

Η «Αθήνα ελεύθερη», ένα δυ-
ναμικό και φιλόδοξο πρόγραμμα 

Δημόσιας Ιστορίας, έρχεται να κα-
λύψει ένα μεγάλο κενό στην επί-

σημη μνήμη της περιόδου της Κα-
τοχής»2.

1 Στο πλαίσιο αυτό έχουν αποσταλεί 
και φέτος, με τη διαδικασία του «εξαι-
ρετικά επείγοντος», εγκύκλιοι από το 
υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευ-
τικούς της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή 
στις εν λόγω εκδηλώσεις των μαθητών 
των σχολείων της Αττικής.
2 «Οκτώβριος 1944. Η Αθήνα ελεύθε-
ρη. Οκτώβριος 2019, 75 χρόνια μετά. 
Η Αθήνα γιορτάζει και τιμά την ιστορία 
της», http://freeathens44.org.

ΜΝΗΜΗ
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Γιώργος Σεφέρης

Μέρες Θ΄
1 Φεβρουαρίου 1964- 11 Μάη 1971

Φιλολογική επιμέλεια: Κατερίνα Κρίκου-Davis

Αθήνα, Ίκαρος 2019

Β’ Μέρος

Σ 
τις 11 Μάη 1971 ο εσω-
τερικός διάλογος του 
Γ.Σεφέρη ολοκληρώνε-
ται απαντώντας στις ανα-

κρίβειες της Εστίας για την εμπλοκή 
του στο Κυπριακό. Πρόκειται για μια 
προσπάθεια να κηλιδωθεί ο ποιητής 
που είχε τολμήσει να μιλήσει κατά 
της στρατιωτικής δικτατορίας:

«Χρόνια τώρα δεν αγγίζω την κα-
θημερινή μολυντήρα που κάθε από-
γεμα βγαίνει έξω να λερώσει. Καμιά 
φορά ο Γιώργος Κατσίμπαλης, ταχτι-
κός αναγνώστης της, μου στέλνει κα-
νένα υβριστικό απόκομμά της για να 
λάβω γνώση. Έτσι και σήμερα έλα-
βα δια χειρός τα χτεσινά καμώμα-
τά της: βρίζει το σύμπαν, εκτός φυ-
σικά από τον Γρίβα που φωνασκεί 
ακόμη για Ένωση κ.λπ. μολονότι ξέ-
ρει πολύ καλά ότι ένωση σημαίνει 
διαμελισμός. Όσο για μένα ξέρουν 
πολύ καλά –όσοι δεν το νομίζουν 
σκοπιμότερο να μην το ξέρουν– ότι 
υπάρχει υπηρεσιακό σημείωμά μου 
γραμμένο στο Παρίσι, στο ξενοδο-
χείο Bristol, τη νύχτα 18-19 Δεκεμ-
βρίου 1958. Το έδωσα εγώ ο ίδιος 
στα χέρια του Υπουργού Εξωτερι-
κών (Αβέρωφ) στις 19 το πρωί προ-
τού αναχωρήσει για την Αθήνα. Τότε 
είχα λάβει γνώση πρώτη φορά ορι-
σμένων παραχωρήσεων που ετοι-
μαζόμασταν να κάνουμε στη Ζυρί-
χη (εκτός από τους στρατιωτικούς 
όρους). Επίσης πρέπει να υπάρχει, 
αν έχουν φυλάξει και δεν τον έχουν 
καταστρέψει το φάκελο της εποχής 
εκείνης, επιστολή μου, από την πρε-
σβεία μου στο Λονδίνο, στον Αβέ-
ρωφ της Πέμπτης 25 Δεκ. 1958 με 
αριθμό εμπιστευτικού πρωτοκόλλου 
357.918. Αυτός ο αριθμός θεωρή-
θηκε από τον Αβέρωφ μεγάλη προ-
δοσία, υποθέτω γιατί τον εμπόδι-
ζε να ξεχάσει το γράμμα στην τσέπη 
του. Αυτά για τις πρώτες αντιδρά-
σεις μου, οι οποίες είχαν το αποτέ-
λεσμα να αποκλεισθώ από τη συνδι-
άσκεψη της Ζυρίχης. Υπήρχαν όμως 
και χειρότερα: στρατιωτικοί όροι 
προς όφελος των Τούρκων. Γι’ αυ-
τούς κάτι έμαθα εξ ακοής στο Λονδί-
νο από συνάδελφο που είχε περάσει 

από τη συνδιασκεπτόμενη Ζυρίχη. 
Τότε σκέφθηκα σοβαρά να παραιτη-
θώ. Έμεινα δύο νύχτες άγρυπνος. Ο 
λόγος που βάρυνε τελικά στην κρί-
ση μου και μ’ εμπόδισε να το πρά-
ξω ήταν ότι εκεί που είχαμε καταντή-
σει, θα ωφελούσα μόνο το Κ.Κ. και 
την Εστία. Από τα χρόνια εκείνα ως 
τώρα και Κύριος οίδε για πόσον και-
ρό ακόμη η «Ένωση» δεν μπορεί να 
σημαίνει παρά διαμελισμό του νη-
σιού. Αυτό το αποσιωπούν και ο Γρί-
βας και οι διάφορες Εστίες και άλ-
λοι δήθεν υπερπατριώτες που προ-
σπαθούν να κάμουν τις δουλίτσες 
τους ρίχνοντας στάχτη στα μάτια 
του απλοϊκού κοσμάκη» (σελ. 240, 
241, 242).

Στα Επίμετρα δημοσιεύεται το 
υπηρεσιακό σημείωμα του Σεφέρη 
στον Ε. Αβέρωφ όπου με τεκμηριω-
μένο τρόπο περιγράφει τις αδυναμί-
ες και τα σοβαρά μειονεκτήματα της 
Συμφωνίας της Ζυρίχης. Η εφημερί-
δα Εστία, που είχε πανομοιότυπες 
απόψεις, δεν αντιμετώπισε φιλι-
κά τον Σεφέρη επειδή δεν συμφιλι-
ώθηκε ποτέ με τη δήλωσή του κατά 
της δικτατορίας. Όπως και ο Γρίβας, 
δεν μπορούσε να κατανοήσει ότι η 
ανατροπή των δυσμενών αποτελε-
σμάτων της δεν ήταν διόλου εύκολη 
υπόθεση. Αντίθετα απαιτούσε πολύ 
προσεκτικούς χειρισμούς. Ο δημο-
σιογράφος Σπύρος Παπαγεωργίου, 
που εκπροσωπούσε την ΕΟΚΑ Β’ και 
τον Γρίβα, μετά την τουρκική εισβο-
λή, στο βιβλίο του για τον Μακάριο 
παραδέχθηκε ότι είχαν άδικο και έγι-
νε ό,τι έβλεπε ο Σεφέρης: το σύνθη-
μα της Ένωσης μετά τη Ζυρίχη οδη-
γούσε στον διαμελισμό του νησιού.

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

Ε 

πειδή η τέχνη και η 
ζωή είναι ένα ζευγά-
ρι αξεδιάλυτο, αχώ-
ριστο, και η τέχνη, αν 

ήταν έξω από τις εμπειρίες που 
προσφέρει η ίδια η ζωή δεν θα 
μπορούσε να υπάρξει είναι εύ-
λογο να μας απασχολεί η ζωή 
ενός ποιητή. Πώς τα γεγονότα, οι 
γνώσεις που απέκτησε, οι σχέ-
σεις με τους ανθρώπους του πε-
ριβάλλοντος του, ο πολιτισμός 
από τον οποίο προέρχεται, αλλά 
και οι άλλοι με τους οποίους δι-
ασταυρώθηκε, πώς επηρέασαν 
την τέχνη ενός ποιητή;

Ο Γ. Ανδρειωμένος ασχολεί-
ται με τις βιογραφίες που γρά-
φτηκαν για τον Ανδρέα Κάλβο. 
Συγχρόνως μας δίδει μια μέθο-
δο, αλλά και τις προϋποθέσεις 
για να γράφεται μια άρτια βιο-
γραφία. Ακαταπόνητος ερευνη-
τής ο ίδιος, εξάντλησε όλη τη σχε-
τική βιβλιογραφία που αφορά 
τον μεγάλο μας ποιητή. Αλλά και 
με γλώσσα σαφή και ώριμη δια-
τύπωσε έναν άρτιο κριτικό λόγο.  
Εξαρχής συμπεραίνει ότι η βι-
ογραφία στη χώρα μας γεν-
νά πολλούς προβληματισμούς 
«αφού ποτέ δεν καλλιεργήθη-
κε συστηματικά και με τρόπο 
έγκυρο - και όταν αυτό γινό-
ταν συχνά λάμβανε χαρακτη-
ριστικά αγιογραφίας και άλλο-
τε εντασσόταν στον χώρο της 
παραλογοτεχνίας»(σελ. 23). 
Ο συγγραφέας διακρίνει τη βι-
ογραφία που έγραψε ο Γεώργι-
ος Θ. Ζώρας και δημοσιεύθηκε 

στο αφιέρωμα της Νέας Εστίας 
τα Χριστούγεννα του 1946 και 
ξαναδημοσιεύθηκε διορθωμέ-
νη και εμπλουτισμένη στο αντί-
στοιχο τεύχος του ίδιου περιο-
δικού το 1960. Παρά τον χρόνο 
που κύλισε η εργασία του Ζώρα 
«φαντάζει ακόμη αξεπέραστη 
στο είδος της» (σελ. 27).

Αλλά θα προσθέσει πως 
«σημαντικό, ακόμη, εργαλείο 
υποδομής, ως προς την πο-
ρεία της ζωής του Κάλβου, εί-
ναι η πολύ πιο πρόσφατη συμ-
βολή του ακαταπόνητου μελε-
τητή του ποιητή, Λεύκιου Ζα-
φειρίου, η οποία, στο μεγαλύτε-
ρο μέρος της, παρουσιάζει, υπό 
μορφή χρονολογίου, βήμα προς 
βήμα την εξέλιξη της διαδρομής 
και της δράσης του Ανδρέα Κάλ-
βου, με βάση τη σχετική προϋ-
πάρχουσα βιβλιογραφία και τις 
συναφείς πηγές» (σελ. 28).

Οι βιογραφίες οι οποίες θα 
αναφερθούν είναι αρκετές, αλλά 
σε αυτή που ιδιαίτερα θα στα-
θεί είναι εκείνη του Κ. Πορφύ-
ρη, που δημοσιεύθηκε στην 
Αυγή από τις 3 Ιουλίου έως τις 
14 Οκτωβρίου 1960. Γερά θε-
μελιωμένη, χάρις στο καλό αι-
σθητήριο και την εργατικότη-
τα του Κ. Πορφύρη, πολλές από 
τις υποθέσεις που διατύπωσε 
επαληθεύθηκαν από μεταγενέ-
στερες εργασίες. Στις αδυναμίες 
του εντοπίζονται η αναπαραγω-
γή κάποιων στερεοτύπων και η 
δυσανάλογη εξέταση (250 από 
τις 286 σελίδες) των πρώτων 34 

χρόνων της ζωής του Κάλβου σε 
σχέση με την υπόλοιπη ζωή του. 
Όμως τελικά ο Κ. Πορφύρης 
«προσφέρει μιαν καλογραμμέ-
νη και ενδιαφέρουσα περιπλά-
νηση στη ζωή και στην εποχή 
του συμπατριώτη του δημιουρ-
γού, διατυπώνοντας ενδιαφέ-
ρουσες υποθέσεις, εκμεταλλευ-
όμενος πλήθος πηγών και σεβό-
μενος τα σχετικά τεκμήρια» (σελ. 
43, 44).

Ο Γ. Ανδρειωμένος θέτει 
πολλά κρίσιμα ερωτήματα που 
αφορούν τη ζωή του Α. Κάλ-
βου και θα πρέπει να απασχο-
λήσουν κάθε μελλοντικό βιο-
γραφία όπως: «Πώς θα μπορέ-
σει κανείς, λ.χ., να δει το μετρικό 
του σύστημα ως ένα είδος μα-
θηματικής κατασκευής, αν δεν 
τον μελετήσει παράλληλα ως 
μαθηματικό; Ή, πώς θα εμβα-
θύνει στη θρησκευτική διάστα-
ση πολλών στίχων του αγνοώ-
ντας το αυξημένο ενδιαφέρον 
του για τα εκκλησιαστικά κείμε-
να και την εμπλοκή του σε θεο-
λογικές έριδες και μεταφράσεις; 
Και με ποιον τρόπο θα εννοήσει 
ποικίλες φιλοσοφικές παραμέ-
τρους των Ωδών, δίχως να λά-
βει υπόψη του τις φιλοσοφικές 
του παραδόσεις στην Ιόνιο Ακα-
δημία και την ανάμειξή του σε 
σχετικές συζητήσεις» (σελ.78). 
Το βιβλίο συμπληρώνεται με 
εκτενή εργοβιογραφία του Αν-
δρέα Κάλβου, αλλά και με την 
πολύ χρήσιμη βιβλιογραφία.

Γιώργος Ανδρειωμένος

Βιογραφικά στον Ανδρέα Κάλβο
με αφορμή τα 150 χρόνια από τον θάνατό του

εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, Ιούνιος 2019
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Συνώνυμα

Σ 

το Βερολίνο έχει βραβευθεί 
με τη Χρυσή Άρκτο η ται-
νία του Ισραηλινού Ναντάβ 

Λαπίντ Συνώνυμα. Είναι μια ται-
νία αρκετά μπερδεμένη ως προς 
τον πυρήνα της, που αντικατοπτρί-
ζει υποθέτω το μπέρδεμα ταυτότη-
τας των Ισραηλινών, παρόμοιο πι-
στεύω με τη δική μας τρικυμία: 
ένας Ισραηλινός νέος εγκαταλεί-
πει το Τελ Αβίβ και την αιματηρή 
εμπλοκή του στις ένοπλες δυνά-
μεις της χώρας του και φθάνει μό-
νος και ξένος στο Παρίσι, προσπα-
θώντας να τελειοποιήσει τα γαλλικά 
του, αρνούμενος να μιλήσει ξανά τη 
μητρική του γλώσσα. Ενδιαφέρον 
θέμα, θα πείτε. Το θέμα όμως θο-
λώνει, καθώς οι παρέες που έχει ο 
νεαρός στο Παρίσι, όπου δουλεύει 
σεκιουριτάς στη σιδηρόφρακτη ισ-
ραηλινή πρεσβεία, είναι ακροδε-
ξιοί σεκιουριτάδες! Γνωρίζεται τυ-
χαία με ένα ζευγάρι Γάλλων νέων 
–εκτός τόπου και χρόνου σύμφω-
να με τα τωρινά γαλλικά δεδομένα– 
που τους λογαριασμούς τους πλη-
ρώνει ο βιομήχανος πατέρας του 
αγοριού. Ο Γιοάβ, αυτό είναι το όνο-
μα του νέου, «πηδιέται», ή ερωτεύε-
ται, σε άλλη εκδοχή, με την κοπέλα 
και με συναίνεση του αγοριού της 
την παντρεύεται. Στο τέλος το σκά-
ει από την κοπέλα-σύζυγο κλοτσώ-
ντας την κλειστή πόρτα του ζευγα-
ριού, που εξακολουθούν ζουν μαζί, 
με θυμό. Σας τρέλανα; Ο Λαπίντ δεν 
έχει άλλο ατού πέραν του βραβείου 
του και των ερωτεύσιμων, «αψεγά-
διαστων» νέων. Τόσο ατσαλάκωτοι 
νέοι σε τόσο τσαλακωμένους χα-
ρακτήρες και τόσο πελαγωμένους 
καιρούς είναι κάτι αξιοσημείωτο.

Παράσιτα

Τ 
α Παράσιτα είναι η μόνη από 
τις τρεις βραβεύσεις –Χρυσός 
Φοίνικας στις Κάννες– που 

κινηματογραφικά αξίζουν τον κό-
πο και με το παραπάνω. Το δε πο-
λιτικό τους μήνυμα, αν το πάμε εκεί, 
είναι συγκεκριμένο και εκρηκτικό-
τατο, ακριβώς επειδή δεν είναι «πο-
λιτικό». Η ταινία είναι συναρπαστι-
κή, αστεία, γκροτέσκα, αληθινή ως 
το τέλος της – θυμάστε το ιαπωνι-

κό Κλέφτες καταστημάτων (2018); 
Την ίδια οδό βαδίζει και ο Κορεά-
της Μπονγκ Τζουν Χο. Ως Κορεά-
της. Που θα πει ότι έχει μια ιδιαίτε-
ρη κλίση, όπως όλοι σχεδόν οι Κο-
ρεάτες που έχω δει, στο αιματηρό 
ολοκαύτωμα. Ίσως πουθενά αλλού 
δεν φαίνεται πιο καθαρά η ματωμέ-
νη γραμμή που χωρίζει την Κορέα 
απ’ ό,τι στην εμμονή αυτή του κο-
ρεατικού σινεμά. Ας είναι. Τα Πα-
ράσιτα είναι μια καλή ταινία, που 
μάλλον δεν θα έχει την τύχη να γί-
νει χιτ. Βλέπεις, τους έφαγαν κι εδώ 
τους Κορεάτες οι Αμερικανοί – και 
τα αμερικανάκια.

Η τετραμελής και δεμένη οι-
κογένεια Κιμ μένει σε ένα ημιυπό-
γειο στο βάθος αδιεξόδου, σε λαϊ-
κή γειτονιά στη γιγαντούπολη (Σε-
ούλ;). Άνεργοι άπαντες, ψάχνουν να 
βρουν ανοιχτό wifi από τους γείτο-
νες για να χρησιμοποιήσουν τα κι-
νητά τους. Ο γιος Κιμ Κι Γου βρί-
σκει αίφνης, μέσω ενός συμφοιτη-
τή του, δουλειά ως δάσκαλος αγ-
γλικών ενός κοριτσιού σε οικογέ-
νεια της καλής κοινωνίας, στην άλ-
λη μεριά της πόλης. Επειδή δεν έχει 
πτυχίο ή τίτλο σπουδών, η αδελφή 
του Κιμ Κι Γιουνγκ, αυτοδίδακτη 
σε γραφιστικά προγράμματα του 
υπολογιστή, του φτιάχνει ένα πλα-
στό. Η αρχή έχει γίνει. Με τον ίδιο 
πλάγιο και λιγάκι καραγκιοζίστι-
κο τρόπο, που σε εμάς μοιάζει οι-
κείος, βρίσκει δουλειά και η αδελ-
φή ως εικαστική παιδαγωγός (!) του 
μικρού γιού της ίδιας οικογένει-
ας. Για να μην τα πολυλογώ, το ένα 
φέρνει το άλλο και στην ίδια οικο-
γένεια πιάνουν δουλειά ο πατέρας 
Κιμ Κι Τάεκ, ως οδηγός του εξέ-

κιουτιβ συζύγου, και η μητέρα Κιμ 
Τσουνγκ Σοκ, ως οικιακή βοη-
θός της λίγο χαζοβιόλας πάμπλου-
της συζύγου. Έτσι, η οικογένεια Κιμ 
απομυζά ως παράσιτο –οι άνθρω-
ποι δουλεύουν βέβαια, και καλά 
μάλιστα, αλλά αυτή την εικόνα διά-
λεξε ο σκηνοθέτης– της οικογένει-
ας Παρκ. Στους Παρκ όμως, η πα-
λιά οικιακή βοηθός, που απολύθη-
κε μέσα από τις μηχανές που της 
έστησαν οι Κιμ (τι σύμπτωση ονό-
ματος!), κρύβει ένα μυστικό. Και η 
δική της οικογένεια έχει ένα αντί-
στοιχο θέμα με τους Κιμ. Ώσπου, 
μια μέρα ανοίγουν οι ουρανοί, οι 
Παρκ έχουν πάει πικ νικ στο δάσος, 
οι Κιμ παρά λίγο να πνιγούν στα 
βοθρόνερα του ημιυπογείου τους, 
και η άγ(ρ)ια κοινωνική «συνύπαρ-
ξη» γίνεται σμπαράλια.

Η δουλειά που έχει κάνει ο 
Μπονγκ Τζουν Χο είναι εξαιρετι-
κή. Όλη η κοινωνική διαστρωμά-
τωση και τα μυριάδες προβλήματά 
της, γνώριμα πια σ’ όλο τον κόσμο, 
κεντούν μια συναρπαστική αφήγη-
ση με πολύ χιούμορ, αλλά με πικρό 
τέλος. Γιατί, πόσο μπορεί να αντέξει 
ο άνθρωπος την ακαταληψία και το 
ψέμα που μέσα τους ολοένα και πε-
ρισσότερο βυθίζονται οι κοινωνίες 
μας; Όχι, ο Τζουν Χο δεν κάνει κοι-
νωνιολογία, κάνει –ευτυχώς– κινη-
ματογράφο. Οι χαρακτήρες του εί-
ναι αναγνωρίσιμοι, άνθρωποι της 
διπλανής πόρτας κι ας ζουν χιλιά-
δες χιλιόμετρα μακριά. Η όλη δομή 
της αφήγησης κλιμακώνεται μα-
στόρικα από το αστείο οικογενεια-
κό περιβάλλον της αρχής –τι αξιο-
λάτρευτη οικογένεια, στ’ αλήθεια, 
οι Κιμ– έως το ματωμένο πάρτι του 

τέλους, με τους Παρκ –αξιοσυμπά-
θητοι στην αφέλειά τους κι αυτοί, ο 
Τζουν Χο δεν είναι ευτυχώς Κνί-
της– να προσγειώνονται οδυρόμε-
νοι στον πραγματικό μας κόσμο. 

Ο Τζουν Χο ξέρει να σε οδηγή-
σει σε μια αληθινή κινηματογραφι-
κή απόλαυση και να σου πει, στο 
τέλος, μήπως πρέπει να ξανασκε-
φτούμε σε τι κοινωνίες ζούμε και 
τι μας περιμένει έτσι το δίχως άλλο;

Τζόκερ

Ο 
Τζόκερ του Τοντ Φίλιπς, ξε-
σηκωμένος από τον γνω-
στό ήρωα των καρτούν, που 

δεν καταφέρνει δυστυχώς να γί-
νει αληθινός ήρωας ταινίας, πήρε 
τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Θα 
αρκούσαν για κριτική τρεις λέξεις 
που έγραψε ο φίλος Τάσος Γου-
δέλης στο φ/μ: «Επιδειξιομανής  
mainstream νοσηρότητα». Εξη-
γούν συνάμα το γιατί, σε μια κοινω-
νία που την έχει παραζαλίσει η επι-
δειξιομανής μέινστριμ νοσηρότη-
τα της ανύπαρκτης πολιτικής μας 
ηγεσίας, το Τζόκερ έγινε η ταινία 
της δεκαετίας της κρίσης στη χώρα 
μας. Μπάχαλοι νάναι κι ό,τι νάναι. 
Πρόκειται για μια κακή ταινία, εάν 
εξαιρέσεις την πράγματι σπουδαία 
ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ, που 
υποκύπτει κι αυτή εν τέλει, δυστυ-
χώς, στην επίδειξη – πώς αλλιώς, 
αφού δεν υπάρχει ήρωας με σάρ-
κα και οστά για να υποδυθείς, αλλά 
μία σκιά ήρωος; Η δυσφορία που 
προκαλεί είναι άλλου είδους από 
το ξεβόλεμα που σε βάζει το έργο 
του Τζουν Χο: είναι εντερικής φύ-
σεως. Παρενέργειες που επιτείνο-
νται από την εμετική εκμετάλλευση 
της επιτυχίας της ταινίας από μια 
πρώην κυβέρνηση και μια πρώ-
ην αριστερά. Αν μη τι άλλο, η τερά-
στια επιτυχία του Τζόκερ μας προϊ-
δεάζει: η ελληνική κοινωνία προτι-
μά τον στρουθοκαμηλισμό και την 
αυτοχειρία από τη θέαση των αλη-
θινών της προβλημάτων και αληθι-
νών ταινιών. Ας είναι. Είπα να μιλή-
σω για δύο και μίλησα για τρεις ται-
νίες και... πάλι στην πολιτική το γύ-
ρισα. Αν δείτε τον Τζόκερ κι εσείς 
–ή αν την είδατε– θα με θυμηθείτε. 

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Συνώνυμα, Παράσιτα και Τζόκερ 
ή κινηματογράφος και πολιτική

Δ 

ύο ταινίες, η μία 
κορεατική ή άλλη 
αμερικανική, αξιο-
σημείωτες και για 
αυτό που προφη-

τεύουν, προβάλλονται σχεδόν 
ταυτόχρονα αυτόν τον καιρό. 
Ο κόσμος των ανθρώπων, είναι 
κοινό μυστικό από καιρό, συσ-
σωρεύει βουβή βία, αντίδραση 
εν μέρει στη βία που υφίστα-
ται: αφ’ ενός από την παγκό-
σμια ελίτ, που έχει καταφέρει 
να επιβάλει σε πλανητικό επί-
πεδο ένα κονκισταδόρικο σύ-
στημα διανομής πλούτου και 
εξουσίας, όπου ελάχιστοι τυχο-
διώκτες –από άλλο πλανήτη– 
έχουν κατακτήσει όλες τις χώ-
ρες, σφάζοντας κι αρπάζοντας 
ό,τι βρουν, ωμότεροι από τους 
συντρόφους του Κολόμβου. 
Αφ’ ετέρου, είναι πλέον τέτοια 
και τόσο απειλητική η αλλαγή 
των συνθηκών διαβίωσης στον 
πλανήτη και τέτοια η κρίση που 
οδηγεί τους πόρους του η κατα-
ναλωτική μας μανία, που ο κα-
θείς αισθάνεται καθημερινά το 
βάρος της να τον πλακώνει. Εί-
πα πριν «εν μέρει», γιατί υπάρ-
χει ακόμα μία διάβρωση, πε-
ρισσότερο ύπουλη και πολύ πιο 
κατεδαφιστική, που είναι αυ-
τό ακριβώς το ίδιο το μοντέλο 
της ζωής: όλοι θέλουν να γίνουν 
κονκισταδόροι, ως μόνη αξία 
της ζωής τους. Κι ύστερα από 
μας, γαία πυρί μιχθήτω!

Δίκαια θα σκεφτείτε, μα κα-
λά, κριτική ταινιών γράφεις ή 
πολιτικό σχόλιο; Αφού ένας 
πρώην πρωθυπουργός γρά-
φει κριτική ταινιών, είπα κι εγώ 
σήμερα να παραβώ το περιε-
χόμενο της στήλης και να γρά-
ψω πολιτικά. Ωστόσο, το σχό-
λιο δεν είναι άσχετο των όσων 
συμβαίνουν στην οθόνη. Ξεκι-
νώ από τον κινηματογράφο, για 
να ’ρθω και στα φαινόμενα –και 
τις πομπές– του κινηματογρά-
φου. Έτυχε να παίζονται μαζί 
οι τρεις ταινίες που πήραν φέ-
τος τα μεγάλα βραβεία στα τρία 
ευρωπαϊκά φεστιβάλ: Κάννες, 
Βενετία, Βερολίνο – οι βραβεύ-
σεις δείχνουν, έστω δι’ αντανα-
κλάσεως, τις διαθέσεις της ευ-
ρωπαϊκής ελίτ.
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– ΜΕ ΤΟΣΗ ΕΧΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ 
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ.

– ΥΠΟΜΟΝΗ. ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ 
ΦΙΛΕΝΤΕΡΠΡΕΝΙΕΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΣΚΟΡΠΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΜΑΣ.

1821: ΕΝΑΣ ΑΝΕΜΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ 
ΠΝΕΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ...

ΣΕ ΟΛΗ; ΟΧΙ! ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ. ΔΥΣΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟ, 

ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ.

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΦΑΓΕΣ, 
ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΙ, ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ, ΚΑΘΥΣ-
ΤΕΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ 
ΠΟΡΟΙ ΣΗΚΩΝΟΥΝ 
ΚΕΦΑΛΙ.

ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΤΑΡΑΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΕΣ...

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ, ΟΜΩΣ, ΟΙ ΑΚΡΑΙΕΣ 
ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΛΑΪΚΙΣΜΟΥ.

ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΟΣ,
 ΚΑΘΩΣ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΚΟ-

ΣΜΟΣ ΣΒΗΝΕΙ...

... ΕΝΑ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΝΙΑ...

ΚΑΠΕΤΑΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

– ΦΘΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΝΗ, ΚΑΠΕΤΑΝΙΕ.
– ΜΜΜ...
– ΑΓΡΙΟΣ ΤΟΠΟΣ. ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΟΠΛΑ ΘΑ 
ΒΡΕΙΣ ΕΔΩ, ΠΑΡΑ ΑΦΜ.

– ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΕΙ ΜΑΖΕΜΕΝΟΙ;
– ΜΑΝΙΑΤΕΣ. ΔΙΩΞΑΝΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΝΕ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

– ΚΡΙΜΑ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΕΣ....

– ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ 
ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΕΔΩ 
ΟΠΑΔΟΥΣ.

– ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ 
ΔΟΥΛΕΙΑ. ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΣΥΝΑΙ-
ΝΕΣΗ...

– ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΑΤΑ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΕΔΩ!
– ΜΗΝ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΟΥΜΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ! 
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ...

– ΓΙΑΤΙ; ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ 
ΜΑΣ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥ-
ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ 

ΜΑΣ;

ΕΝΤΑΞΕΙ, ΔΕ ΛΕΩ... ΒΟΗΘΑΝΕ 
ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

– ΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΠΑΤΡΙΩΤΗ. ΠΩΣ ΑΠ' ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΑΣ;
– ΑΝΑΖΗΤΩ ΥΓΙΕΙΣ ΦΙΛΟΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑ-
ΜΕΙΣ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
– ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΟ!
– ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ;
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