
Η ώρα της αλήθειας 

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

Μένουμε Θεσσαλονίκη

Το μεταναστευτικό στο 
δημοτικό συμβούλιο
                                      Σελίδα 8

» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣη: φΙλΙκη ετΑΙΡεΙΑ τΟ νεΟ βΙβλΙΟ τΟΥ γ. κΑΡΑΜΠελΙΑ

 Έτος 14ο • Αριθμός φύλλου 156                                                  Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019                                                    www.ardin-rixi.gr • τιμή: 2€

Σ ε λ ί δ α  1 6

Υποσαχάρια Αφρική και 
μετανάστευση

  εκ ΡΗΞΗΣ

Ο Τζ. Ασάντζ είναι θύμα 
βασανισμού 

Σήμερα
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Σελ. 10

Ένα ταξίδι 
στα καλύτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα 

του Γιώργου Καραμπελιά 

Γιάννης Ξένος  

Προϋπολογισμός 2020            
                                   Σελίδα 4

Λογαριάζοντας χωρίς 
τους ξενοδόχους...

Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Η λιβυκή κρίση και εμείς
                    Σελίδα 6                                          

Γιώργος Ρακκάς 

Τα ελληνοτουρκικά και 
οι εκσυγχρονιστές                       
                                  Σελίδα 5

Τ 

ελικώς ήρθε η ώρα της αλή-
θειας για τους Έλληνες. Για 
χρόνια καλύπτονταν πίσω 
από ψέματα, αυταπάτες και 

απάτες ως προς την απειλή –κυριο-
λεκτικά θανάσιμη– που αποτελεί η 
Τουρκία για το ελληνικό κράτος και 
το ελληνικό Έθνος. Χρόνια και χρό-
νια κρυβόμασταν πίσω από το δά-
χτυλό μας και ανεχόμασταν πολιτι-
κές ηγεσίες, δημοσιογράφους, πα-
νεπιστημιακούς και ψευτοδιανοού-
μενους να κρύβουν την πραγματικό-
τητα πίσω από αναρίθμητα ψεύδη. 
Και όσοι τονίζαμε εδώ και 45 χρόνια, 
μετά την εισβολή και την κατοχή της 
Κύπρου, πως το κυριότερο πρόβλημα 
για την Ελλάδα είναι ο τουρκικός επε-
κτατισμός,– και μάλιστα όσοι τα τονί-
ζαμε κινούμενοι στον ευρύτερο δη-
μοκρατικό χώρο, πόσο μάλλον στον 

εξωκοινοβουλευτικό χώρο–, εισπράτ-
ταμε λοιδορίες, συκοφαντίες ων ουκ 
εστί αριθμός και κυριολεκτικά τρώγα-
με  «βρώμικο ψωμί». Και τα πράγμα-
τα χειροτέρευσαν απελπιστικά από 
τη δεκαετία του ’90 και μετά. Διότι η 
μεταπολίτευση αρχικώς είχε σφραγι-
στεί από δύο προτάγματα και ιδεο-
λογικές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Το 
πρώτο και κυρίαρχο ήταν ο εκδημο-
κρατισμός, τα κοινωνικά δικαιώματα, 
ο λεγόμενος «προοδευτικός εκσυγ-
χρονισμός». Το δεύτερο ήταν η πα-
τριωτική εθνική συνείδηση και εγρή-
γορση, τέτοια που την είχε επιβάλει η 
ανάγκη αντιμετώπισης του τουρκικού 
επεκτατισμού μετά την εισβολή στην 
Κύπρο και το χουντικό φιάσκο απένα-
ντί της. Έτσι για την πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού, τουλάχιστον τότε, 
τα δύο αυτά ζητήματα έμοιαζαν αλ-

ληλένδετα, εξ ου και η εμφάνιση ως 
κυρίαρχου ιδεολογικού και πολιτικού 
ηγεμόνα της μεταπολίτευσης του Αν-
δρέα Παπανδρέου και του πατριωτι-
κού ΠΑΣΟΚ. Σοσιαλισμός και πατριω-
τισμός ταυτόχρονα, ενωμένα σε ένα 
κοινό πρόταγμα. 

Ωστόσο, καθώς τα σοσιαλιστικά ορά-
ματα εγκαταλείπονται και η ελλη-
νική οικονομία και κοινωνία γίνεται 
όλο και πιο παρασιτική, κατεξοχήν 
ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
δύο αυτά προτάγματα όχι μόνο παύ-
ουν να έχουν οποιαδήποτε συνάφεια 
μεταξύ τους, αλλά αρχίζουν να έρχο-
νται σε ευθεία αντιπαράθεση. Η κοι-
νωνική δικαιοσύνη μεταβάλλεται σε 
απλή ατομική ευημερία, σε αντίθε-
ση με οποιοδήποτε συλλογικό πρό-
ταγμα, κατά συνέπεια και με οποια-
δήποτε πατριωτική προτεραιότητα. 

Ο εθνομηδενισμός καθίσταται κυρί-
αρχη ιδεολογία των ελίτ και διεισδύ-
ει όλο και βαθύτερα στο ίδιο το λαϊ-
κό σώμα. Χαρακτηριστική είναι η εξέ-
λιξη της εκπαίδευσης που αρχίζει να 
«βρωμάει από το κεφάλι» δηλαδή 
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για 
να κατέβει κατά τη δεκαετία του 2000 
και του 2010 στην ίδια την πρωτοβάθ-
μια και το δημοτικό, όπως κατεδείχθη 
από το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση. 
Μέσα σε μία οικονομία και μία κοι-
νωνία που γίνεται όλο και πιο παρα-
σιτική και η οποία επιβιώνει ακόμα 
και μέσα στην κρίση από την ενίσχυ-
ση του τουρισμού και όχι της παρα-
γωγής, κάθε πατριωτική επιλογή εμ-
φανίζεται να αντιστρατεύεται ευθέ-
ως την ατομική ευημερία και το «μέλ-
λον» των νέων γενεών, ιδιαίτερα.
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Παναΐτ Ιστράτι, η ζωή, το 
έργο και η ελληνική μοίρα

συνέχεια στη σελίδα 3 >
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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

το επόμενο φύλλο της ΡηΞηΣ θα 
κυκλοφορήσει το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Στο παρά πέντε

π. Γεώργιος Μεταλληνός: 
Συνειδητός ορθόδοξος κληρικός, άριστος 

ιστορικός, σπουδαίος άνθρωπος

Τ 
ι να πρωτογράψει κά-
ποιος για τον σπουδαίο 
κληρικό, επιστήμονα και 

Άνθρωπο με Α κεφαλαίο, που 
έφυγε από κοντά μας το πρωί 
της 19ης Δεκεμβρίου; Η πρώ-
τη σκέψη που ήλθε στο μυαλό 
μου είναι ότι οι εορτασμοί του 
2021 θα είναι φτωχότεροι χω-
ρίς τον ιστορικό του Ελληνορθο-
δόξου Γένους, τον μελετητή της 
Ρωμηοσύνης, τον τεκμηριωμέ-
νο γνώστη της Τουρκοκρατίας, 
τον αγαπητό μας παπα-Γιώργη.

Ο π. Γεώργιος ήταν και συ-
νειδητός ορθόδοξος κληρικός 
και άριστος ιστορικός και πατε-
ρικά κατηρτισμένος θεολόγος 
και εξαίρετος ομιλητής και τα-
λαντούχος μουσικός και καλός 
φίλος και στοργικός οικογενει-
άρχης. Είχε πραγματική Παι-
δεία σε όλους τους τομείς των 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
άφησε πίσω του μεγάλο και αξι-
όλογο συγγραφικό έργο. Οι φοι-
τητές του τον άκουγαν με ενδι-
αφέρον και απολάμβαναν τις 
γλαφυρές παραδόσεις του. Οι 
διαφωνούντες τα έβρισκαν δύ-
σκολα όταν είχαν απέναντί τους 
τον π. Γεώργιο σε δημόσια ή τη-
λεοπτική συζήτηση.

Είχα την τιμή να συνεργα-
σθώ μαζί του επί 12 χρόνια. 
Από τα πρώτα βήματα του Ραδι-
οφωνικού Σταθμού της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος με επέλεξε ως 
συμπαρουσιαστή της εκπομπής 
«Από την Ορθόδοξη Ρωμαίικη 
Παράδοση», η οποία μετεδίδετο 
κάθε Κυριακή από τον Φεβρου-
άριο του 1989 μέχρι τον Μάιο 
του 2001. Έμαθα πολλά από τη 
συνεργασία αυτή και τον ευγνω-
μονώ. Μας δίδασκε με τις γνώ-
σεις του, με το χιούμορ του, με 
την ευγένεια προς τον συνομι-
λητή του. Είχε ερευνήσει εις βά-
θος τη σοφία των Πατέρων της 
Εκκλησίας, αλλά και την Ιστορία 
της Τουρκοκρατίας. Είχε ελλη-
νορθόδοξη συνείδηση και αγα-
πούσε την Παράδοσή μας, την 
οποία έβλεπε ως το ασφαλέστε-
ρο  εφόδιο για το μέλλον. Το βι-
βλίο του για την Τουρκοκρατία 

παραμένει κλασικό στο είδος 
του. Η γνωριμία του με τον αεί-
μνηστο π. Ιωάννη Ρωμανίδη τον 
βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα 
την Ορθόδοξη Δογματική, αλλά 
και την Ιστορία των υποδούλων 
Ελλήνων/Ρωμηών. 

Είχε την ικανότητα να γρά-
φει και να ομιλεί επιστημονι-
κά, όταν αυτό χρειαζόταν, αλ-
λά και απλά και εκλαϊκευτικά, 
όταν απευθυνόταν σε ευρύτε-
ρο ακροατήριο. Σε επιστημο-
νικά συνέδρια υπερήσπιζε τον 
εθνικό και εκπαιδευτικό ρόλο 
του ορθοδόξου κλήρου. Σε δια-
μάχες που ενδιέφεραν όλη την 
κοινωνία έδωσε μάχες από την 
τηλεόραση και τις στήλες των 
εφημερίδων υπέρ των δικαίων 
της Εκκλησίας μας. Η παραμο-
νή του για σπουδές στη Γερμα-
νία τον βοήθησε να ασκεί τεκ-
μηριωμένη κριτική στους ετε-
ροδόξους.

Αποχαιρετώ τον Κληρικό, 
τον Δάσκαλο, τον Άνθρωπο. 
Συλλυπούμαι τη θαυμάσια οι-
κογένειά του, την πρεσβυτέρα 
Βαρβάρα, τα τρία παιδιά και τα 
πολλά εγγόνια του. Εύχομαι ο 
γιος του Δημήτρης να συνεχί-
σει δημιουργικά το επιστημονι-
κό έργο του πατέρα του. Παπα-
Γιώργη, η απουσία σου θα είναι 
αισθητή. Ο Θεός, τον οποίο δια-
κόνησες πιστά επί δεκαετίες, ας 
αναπαύσει την ψυχή σου!

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων

 19.12.2019

Πέθανε ο μουφτής 
Κομοτηνής 

Π έθανε χθες τα ξημερώματα ο Μέτσο Τζεμαλή, που 
υπήρξε Μουφτής Κομοτηνής στην κρίσιμη περίοδο 
των τελευταίων δεκαετιών. Γεννημένος στον Εχίνο Ξάν-

θης το 1937, σπούδασε το Κοράνιο στη Θράκη, στο παλαιομου-
σουλμανικό Ιεροφροντιστήριο «Χαφούζ Ρεσάτ», και μετά στη Σα-
ουδική Αραβία, όπου έζησε και σπούδασε αραβικά και ισλαμι-
κό Δίκαιο επί 12 χρόνια (1966-1978). Το 1985 ανακηρύχτηκε 
Τοποτηρητής στην μουφτεία Κομοτηνής και μετά από 5 χρόνια 
επισήμως Μουφτής με Προεδρικό Διάταγμα, κόντρα στις λυσσώ-
δεις αντιδράσεις της Τουρκίας και του Προξενικού της παρακρά-
τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί δύο χρόνια συνοδευόταν στην 
έδρα της Μουφτείας από περιπολικό της Αστυνομίας, ενώ μέχρι 
το τέλος της ζωής του παρέμενε persona non grata στην Τουρκία! 
Όλα τα χρόνια που διετέλεσε θρησκευτική κεφαλή του μουσουλ-
μανικού στοιχείου της Ροδόπης διατήρησε χαμηλούς τόνους και 
άριστες σχέσεις με την τοπική κοινωνία και παρέμεινε στη θέση 
αυτή μέχρι το 2018, όταν η Κυβέρνηση Σύριζα τον συνταξιοδό-
τησε με τρόπο και σκεπτικό νομικά αμφιλεγόμενο, πολιτικά απα-
ράδεκτο και εθνικά αυτοκτονικό. Ο Μέτσο, πομακικής καταγω-
γής, έχαιρε μεγάλης εκτίμησης διεθνώς, καθώς υπήρξε μέλος της 
Παγκόσμιας Ισλαμικής Ένωσης (με έδρα την Μεδίνα), της Παγκό-
σμιας Ισλαμικής Συνδιάσκεψης, της Γενικής Γραμματείας Ισλαμι-
κών Υποθέσεων (με έδρα το Κάιρο) και εκπροσώπησε επάξια τη 
χώρα μας σε όλα αυτά τα διεθνή φόρα. Συνέγραψε άρθρα και με-
λέτες, κυρίως γύρω από τις σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλμά-
νων, που είχαν παγκόσμια απήχηση.

Ως «Σπάρτακος» καταθέτουμε πρόταση στον Δήμο Κομοτη-
νής να δώσει το όνομα του Μέτσο Τζεμαλή σε έναν δρόμο της πό-
λης, αναγνωρίζοντας έτσι συμβολικά την πολύχρονη και πολύ-
πλευρη προσφορά του εκλιπόντος, διορθώνοντας παράλληλα και 
την άσχημη εικόνα που δημιούργησαν οι πρόσφατες ενέργειες 
της ελληνικής Πολιτείας σε βάρος του.

Κώστας Καραΐσκος, Κομοτηνή

Βιβλιοπαρουσίαση: No Society του 
Κριστόφ Γκιλλουί στα Βριλήσσια
Το βιβλιοπωλείο άΠΕΙΡΟΣ χΩΡΑ και οι Εναλλακτικές Εκδόσεις 
παρουσιάζουν το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00 το 
βιβλίο του Κριστόφ Γκιλλουί, No Society, το τέλος της μεσαί-
ας τάξης στη Δύση. Θα μιλήσουν:
Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας - εκδότης του βιβλίου
Χριστίνα Σταματοπούλου, επιμελήτρια του βιβλίου
> άΠΕΙΡΟΣ χΩΡΑ, Σισμανογλείου 10 Βριλήσσια

Προσεχείς εκδηλώσεις

Κάλαντα στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο
Το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, σας εύχεται Χρόνια Πολλά 
και σας υποδέχεται τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019
από τις 14:00 ως τις 17:00,  με κάλαντα, τραγούδια & κου-
κλοθέατρο. Με την Χορωδία «Δόμνα Σαμίου», την Κατερίνα 
Παπαδοπούλου και τον Σωκράτη Σινόπουλο , καθώς και την 
παράσταση «Ο Ηλιος & ο Ποντικός» από το Κουκλοθέατρο 
Καραμπόλα,με την Φαίη Ρεϊζίδου  -  κιθάρα: Janez Spendov.
> Εναλλακτικό βιβλιοπωλείο, Θεμιστοκλέους 37 Αθήνα,
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Γ 
ι αυτό και ο εθνομηδενισμός 
μαζί με τον ατομικισμό είχαν 
καταστεί κυρίαρχη ιδεολογία 
της νεότερης γενιάς. Σταδια-
κώς δε, καθ’ όλη την περίοδο 

του παρασιτικού εκσυγχρονισμού, από το 
1990 μέχρι το 2010, θα εξαφανιστεί κυρι-
ολεκτικώς η πατριωτική συνιστώσα από το 
πολιτικό προσκήνιο, παρότι θα εξακολου-
θεί να επιβιώνει σε θεσμούς όπως η Εκ-
κλησία και ένα σημαντικό μέρος του λαϊ-
κού σώματος.

Μετά την κρίση του 2010 πολλοί πί-
στεψαν πως η κατάρρευση του παρασιτι-
κού μοντέλου θα δημιουργούσε ίσως τις 
προϋποθέσεις μιας πατριωτικής και πα-
ραγωγικής ανάκαμψης και τα πρώτα χρό-
νια  έμοιαζαν να δείχνουν μία τέτοια πι-
θανότητα, με τη «Σπίθα», τον Θεοδωρά-
κη, τους αγανακτισμένους, την πλειοδοσία 
για έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στους 
δανειστές εταίρους δυνάστες μας. Εντού-
τοις, όπως θα καταδειχθεί με την κυβέρνη-
ση Τσίπρα-Καμμένου αυτό το αντιμνημονι-
ακό δυναμικό, πού θα φτάσει στο απόγειό 
του με το δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 
2015 ήταν στην πραγματικότητα υπονο-
μευμένο ιδεολογικά και παραγωγικά. Μία 
νεολαία και μία κοινωνία αναθρεμμένη 
στο «εγώ» και το παρασιτιλίκι για 20 ή 30 
χρόνια τουλάχιστον, δεν ήταν δυνατό να 
περάσει στο «εμείς» και να πραγματοποι-
ήσει μία αυθεντική ανατροπή. Γι΄ αυτό και 
την υπογραφή του Τσίπρα στο τρίτο μνη-
μόνιο την έβαλαν σε μεγάλο βαθμό οι πε-
ρισσότεροι από όσους μία εβδομάδα πριν 
είχαν ψηφίσει με απατηλό πάθος το «όχι»! 
Γι' αυτό και ελάχιστες εβδομάδες μετά θα 
υπερψηφίσουν τον Τσίπρα και τον Καμμέ-
νο για άλλη μία φορά και θα στείλουν τον 
Λαφαζάνη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου 
εκτός Βουλής. Διότι μία οποιαδήποτε εμ-
μονή στο ΟΧΙ θα σήμαινε στην πραγματι-
κότητα ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές 
για έναν λαό που είχε ενστερνιστεί το πα-
ρασιτικό μοντέλο. Η ρήξη θα προϋπέθετε 
διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά υπο-
κείμενα, θα προϋπέθετε έναν διαφορετικό 
ελληνικό λαό. 

Και σήμερα, αφού έχει ολοκληρωθεί 
η οικονομική και πολιτισμική υποταγή, 
φθάνουμε στην επόμενη φάση, την εθνι-
κή υποταγή και την εθνική αποσύνθεση. Ο 
εποικισμός της χώρας, που εκτυλίσσεται 
με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, 
πραγματικούς ή κατασκευασμένους πίσω 
από τις ψευδώνυμες σειρήνες του ανθρω-
πισμού, καθώς και οι ανοιχτές απειλές της 
Τουρκίας στην ίδια την εθνική μας υπόστα-
ση, φέρνουν μία καθημαγμένη και παρηκ-
μασμένη κοινωνία μπροστά σε ένα νέο, 
ακόμα δυσκολότερο ζητούμενο: Να αντι-
σταθεί απέναντι σε δυνάμεις φασιστικού-
επεκτατικού χαρακτήρα, που δεν ζητάνε τί-
ποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από 

την ουσιαστική διάλυση του ελληνικού 
έθνους-κράτους που άρχισε να συγκροτεί-
ται με μια μεγάλη επανάσταση πριν από 
200 χρόνια. Και απέναντι σε αυτή την ιτα-
μή και απροκάλυπτη επιδίωξη της Τουρκί-
ας, η συντριπτική πλειοψηφία των ελίτ της 
χώρας παριστάνει τον «Κινέζο», ή πίσω 
από τις αντιστασιακές κορώνες ετοιμάζε-
ται για τη μεγάλη υποχώρηση.

Γιατί διαφορετικά όλα θα έπρεπε να 
αλλάξουν. Το εκπαιδευτικό σύστημα, ο 
στρατός –οι νέοι και οι νέες μας θα έπρεπε 
να κατατάσσονται εθελοντικά σε αυτόν– 
και το πολιτικό σύστημα από την κορυφή 
μέχρι τα νύχια. 

Ας σκεφτούμε επί παραδείγματι τι θα 
σήμαινε για την παρασιτική και εξαρτημέ-
νη από τον τουρισμό ελληνική οικονομία 
ένα σημαντικό επεισόδιο, ούτε καν πόλε-
μος, στο Αιγαίο, ή ακόμα και μία παρατε-
ταμένη και έντονη διεθνοποίηση της ελ-
ληνοτουρκικής αντιπαράθεσης στα διε-
θνή φόρουμ. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά 
σε ένα άρθρο του Δημήτρη Καμπουράκη 
όσα του ανέφερε ένας Έλληνας επιχειρη-
ματίας: «Ειλικρινά, δεν σας καταλαβαίνω 
εσάς τους δημοσιογράφους. Το πάτε φιρί-
φιρί να ανατινάξετε την αναιμική ανάκαμ-
ψη της οικονομίας. Βάζετε απέναντι τους 
καλεσμένους σας και τους πιέζετε αφόρη-
τα για την Τουρκία, με εκείνα τα ''τι θα κά-
νετε αν'' και τα ''τι θα πράξετε εφόσον''. 
Μα καλά, δεν καταλαβαίνετε πως μόλις 
βγάλετε με το τσιγκέλι από το στόμα ενός 
υπουργού την φράση ''θα βουλιάξουμε το 
τουρκικό πλοίο'', κατ’ ευθείαν θα στείλετε 
στον βυθό την ελληνική οικονομία;»1. Και 
αυτή είναι και η λογική της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη. Πώς μπορεί λοιπόν να ανα-
τρέψει όλο τον σχεδιασμό μιας οικονομι-
κής ανάκαμψης στηριγμένης στις εξωτερι-

1 Βλέπε Δημήτρης Καμπουράκης, «Γίνεται να μην 
τα λέμε», Liberal, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

κές επενδύσεις και την πτώση στο επιτόκιο 
των ομολόγων, προτάσσοντας μία λογική 
εθνικού συναγερμού απέναντι στην τουρ-
κική επιθετικότητα; Πέραν του ότι ο ίδιος 
και όλο το κύκλωμά του είναι αναθρεμμέ-
νοι με εθνομηδενιστικά στερεότυπα και εί-
ναι υποχρεωμένος από την ίδια τη λογική 
και τη δομή της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας να κρατάει χαμηλά την μπάλα 
απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Γι' 
αυτό και επί παραδείγματι θα εισαγάγει 
προς ψήφιση και θα ψηφίσει έναν προϋ-
πολογισμό με αμυντικές δαπάνες μειωμέ-
νες ακόμα και σε σχέση με το 2018(!) αντί 
για μια γενναία αύξησή τους, και καθόλου 
τυχαία θα εισπράξει και τη θετική ψήφο 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Δηλαδή, το ελληνικό σύστημα και σε 
μεγάλο βαθμό ο ίδιος ο ελληνικός λαός εί-
ναι αυτοπαγιδευμένοι σε μία οικονομική, 
κοινωνική και ιδεολογικοπολιτική λογική 
που οδηγεί στην υποταγή. 

Και μόνο το γεγονός της ύπαρξης ενός  
αντιτουρκικού ιστορικού DNA στους Έλλη-
νες, που εδώ και 950 χρόνια από τη μάχη 
του Ματζικέρτ και μετά αντιμετωπίζουν 
την τουρκική επιθετικότητα, και η αντιστα-
σιακή παράδοση του ελληνικού έθνους, 
αποτελεί το στοιχείο  που αντιστρατεύε-
ται την ίδια την παρασιτική λογική που έχει 
κυριαρχήσει στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η 
μάχη στο επίπεδο των ιδεών και της ιστο-
ρίας έχει τόσο αποφασιστική σημασία. Κα-
θόλου τυχαία εξάλλου οι εθνομηδενιστές 
αυτή τη μάχη κέρδισαν πρώτα, ήδη από τη 
δεκαετία του '80 και κατεξοχήν από το '95 
και μετά. 

Επομένως, η αντίσταση απέναντι στον 
τουρκικό επεκτατισμό και τον εποικισμό 
της χώρας συνιστά και μία αντίσταση ενά-
ντια στον ίδιο τον εαυτό μας, τέτοιον που 
έχει διαμορφωθεί μέσα σε ένα σύστημα 
παρασιτισμού και εθνικού μηδενισμού. Γι' 
αυτό εξάλλου εξακολουθούν να υπάρχουν 

τόσο ισχυρά εθνομηδενιστικά κόμματα, γι' 
αυτό και στη Βουλή έχει μείνει να αντιπρο-
σωπεύει τον πατριωτισμό ο… Βελόπουλος· 
γι’ αυτό και εξελέγη ένα  κόμμα σαν εκεί-
νο του Βαρουφάκη, που εγκαλεί στο πρό-
γραμμά του τους Έλληνες για… εθνικισμό 
έναντι της Τουρκίας· γι’ αυτό και μπορούν 
οι ανθρωπιστικές κορώνες να εμφανίζο-
νται τόσο ισχυρές απέναντι στο φαινόμενο 
του εποικισμού της χώρας!

Δηλαδή, μέσα στο ίδιο το λαϊκό σώμα 
αντιπαλεύουν  δύο λογικές, μία λογική ρα-
γιά που έχει κυριαρχήσει, ιδιαίτερα μετά 
την ήττα των μνημονίων, και μία άλλη που 
έρχεται από τα βάθη της ελληνικής ιστορί-
ας, εκείνη της αντίστασης. Πάνω σε αυτή 
πρέπει να χτίσουμε, γνωρίζοντας πως πρό-
κειται για έναν αγώνα μακράς πνοής, που 
πρέπει να τον διεξάγουμε με μια τέτοια λο-
γική, δηλαδή τη ριζική αλλαγή του εθνομη-
δενιστικού-παρασιτικού μοντέλου και την 
οικοδόμηση μιας ριζικά διαφορετικής λο-
γικής. 

Και μόνο όταν οι Έλληνες πειστούν 
πως, αν σήμερα απωλέσουμε έδαφος και 
εθνική κυριαρχία, αυτό αναπόφευκτα θα 
οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη οικονομι-
κή και κοινωνική υποβάθμιση της χώρας, 
αν δηλαδή κατανοήσουν και πάλι πως, η 
εγκατάλειψη του εμείς για χάρη του εγώ, 
οδηγεί και σε ένα υποταγμένο και μίζερο 
εγώ. Διότι δημοκρατία και κοινωνικά δικαι-
ώματα μπορούν να έχουν μόνο τα ελεύθε-
ρα και ανεξάρτητα έθνη. Αντιστρέφοντας, 
λοιπόν, τη θανατηφόρα λογική της ύστε-
ρης μεταπολίτευσης, θα ήταν δυνατό να 
συγκροτήσουμε ένα αντίπαλο δέος στον 
κυρίαρχο εθνομηδενισμό, να αποκρού-
σουμε τις σημερινές απειλές της νεο-οθω-
μανικής Τουρκίας, να θωρακίσουμε τα σύ-
νορά μας και να αρχίσουμε να μεταβάλ-
λουμε το οικονομικό και κοινωνικό μοντέ-
λο της χώρας. 

Και σήμερα είναι όντως η τελευταία ευ-
καιρία, η ώρα της αλήθειας, γιατί, εάν σή-
μερα αποδεχτούμε την υποταγή μας στην 
Τουρκία και τη συνέχεια του εποικισμού 
της χώρας, δεν θα υπάρχουν οι προϋπο-
θέσεις για οποιαδήποτε ανάκαμψη αύριο 
και η παρακμή μας θα οδηγήσει στο ιστο-
ρικό μας τέλος. Έχουμε φθάσει στα όρια 
των υποχωρήσεών μας ως έθνος. Κατά συ-
νέπεια πρέπει σήμερα, με αυτή την οικο-
νομία και την κοινωνία που έχουμε, να επι-
χειρήσουμε μία έξοδο από τη μιζέρια μας 
ενάντια στην πλευρά, την παρασιτική, του 
εαυτού μας του ιδίου. Συχνά έχουμε επα-
ναλάβει το σύνθημα «αντίσταση η εξαφά-
νιση», ψευτίζοντάς το ίσως από την πολλή 
και άκαιρη επανάληψη· σήμερα όμως πρό-
κειται για πραγματικό διακύβευμα. Πίσω 
μας, στις πλάτες μας, βρίσκεται το ιστορι-
κό μας τέλος, μπροστά μας, η ελευθερία, 
ατομική και συλλογική. 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

η αντίσταση απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό και τον εποικισμό 
της χώρας συνιστά και μία αντίσταση ενάντια στον ίδιο τον εαυτό μας, 
τέτοιον που έχει διαμορφωθεί μέσα σε ένα σύστημα παρασιτισμού και 
εθνικού μηδενισμού.

Του Γιώργου Καραμπελιά

Η ώρα της αλήθειας
> συνέχεια από σελίδα 1
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Η 
κυβέρνηση εκτιμά 
ότι το 2020 η ελλη-
νική οικονομία θα 
κινηθεί με ρυθμό 
αύξησης 2,8% από 

το 2% αύξησης που κατέγραψε το 
2019. Στα θετικά μέτρα που φέρ-
νει ο προϋπολογισμός συμπε-
ριλαμβάνονται το επίδομα των 
2.000 ευρώ στις νέες οικογένει-
ες για κάθε παιδί που γεννιέται 
(εκτίμηση για 123 εκ. ευρώ) και 
η μείωση του ΦΠΑ στον χαμηλό 
συντελεστή για τα είδη βρεφικής 
ηλικίας, η αναμόρφωση φορολο-
γίας φυσικών προσώπων με ει-
σαγωγικό συντελεστή 9% και αύ-
ξηση του αφορολόγητου για κά-
θε τέκνο (εκτίμηση για 281 εκατ. 
ευρώ), η μείωση ασφαλιστικών 
εισφορών για απασχολούμενους 
πλήρους απασχόλησης (123 εκατ. 
ευρώ). Για τις επιχειρήσεις, μεί-
ωση φόρου εισοδήματος από το 
28% στο 24% και μείωση στη φο-
ρολογία στα μερίσματα από 10% 
σε 5% (σύνολο ωφελείας για τις 
επιχειρήσεις 616 εκατ. ευρώ). 

Από την άλλη, το οικονομικό 
επιτελείο εκτιμά ότι θα βρει επι-
πλέον έσοδα από τον περιορι-
σμό των λειτουργικών δαπανών 
του δημοσίου κατά 500 εκατ. ευ-
ρώ, αναδιάρθρωση του προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων με 
ενίσχυση του συγχρηματοδοτού-
μενου σκέλους (εξοικονόμηση 
170 εκατ. ευρώ). Από την καταπο-
λέμηση της φοροδιαφυγής και τη 
διεύρυνση της φορολογικής βά-
σης (μέτρα προώθησης ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών και ποινές σε 
όσους δεν καλύπτουν το ελάχιστο 
όριο) ευελπιστεί ότι θα αυξήσουν 
τα έσοδα κατά 557 εκατ. ευρώ. 

Τη μέρα που ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός δημοσιεύτη-
κε το Δελτίο Οικονομικών Εξελί-
ξεων του Ινστιτούτου Εργασίας 
της ΓΣΕΕ. Παρατηρεί το ΙΝΕ ότι η 
ελληνική οικονομία έχει υψηλές 
πιθανότητες να προσεγγίσει το 
2,8% ως ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, 
αλλά αυτό θα οφείλεται και πάλι 

στις εξαγωγές και τον τουρισμό 
και στο ξεπάγωμα της οικοδομής, 
ενώ οι παραγωγικές επενδύσεις 
και η ιδιωτική κατανάλωση πα-
ραμένουν αναιμικές. Από την άλ-
λη χτυπά καμπανάκι προς την κυ-
βέρνηση ότι η ελληνική οικονο-
μία είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη σε 
εξωτερικές συνθήκες, όπως η πα-
γκόσμια οικονομική επιβράδυνση 
και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι (επι-
θετικότητα Τουρκίας και μετανα-
στευτικό), που μπορούν να προ-
καλέσουν νέα οικονομική ύφεση 
ή ακόμα και κρίση. 

Οι εξαγωγές αγαθών, που τα 
τελευταία χρόνια έχουν μια θε-
τική τροχιά, κινδυνεύουν λόγω 
της παγκόσμιας επιβράδυνσης 
να πληγούν. Ήδη τα πρώτα ανη-
συχητικά σημάδια φαίνονται, 
αφού τους 5 από τους 10 μήνες 
του 2019 έχουν σημειώσει κάμψη 
σε ετήσια βάση, με κορυφαία την 
κάμψη της επίδοσης του Οκτω-
βρίου (–9,1% έναντι 25,3% τον 
Οκτώβριο του 2018). Συνολικά 
στο 10μηνο Ιανουάριος-Οκτώβρι-
ος 2019 οι εξαγωγές αγαθών αυ-
ξήθηκαν μόλις 1,2% έναντι 17,8% 
την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 
Ουσιαστικά, ο τουρισμός ήταν 
αυτός που το 2019 τροφοδότησε 
την αναιμική ανάπτυξη, μιας και 
το 9μηνο ενισχύθηκε κατά 14% 
έναντι 8,4% το αντίστοιχο διάστη-
μα το 2018.

Δίχως παραγωγικές επενδύ-
σεις και ενίσχυση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, η ελληνική οικο-
νομία βαδίζει στην κόψη του ξυ-
ραφιού. Οι ακαθάριστες πάγιες 
επενδύσεις στην Ελλάδα μειώ-
νονται από το 14,2% 2017 σε το 
11,3% το 2019 όταν στην Ευρωζώ-
νη ακολουθούν ανοδική πορεία 
από το 20,4% το 2017 σε 22% το 
2019. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι η ιδιωτική κατανάλωση, 
παρά την αύξηση της απασχόλη-
σης, τις φορολογικές ελαφρύνσεις 
κ.ά. που είχαν σαν αποτέλεσμα 
να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδη-
μα το α΄ εξάμηνο κατά 5%, κινεί-
ται εντελώς υποτονικά, με ρυθμό 
αύξησης μόλις 0,2% το 9μηνο του 
2019. Οι αυξημένες υποχρεώσεις 

των νοικοκυριών και οι ρυθμί-
σεις για χρέη παλαιότερων ετών 
εξαντλούν το διαθέσιμο εισόδη-
μα,  καθώς οι δεκάδες χιλιάδες 
(31.481) ηλεκτρονικοί πλειστηρι-
ασμοί που διενεργήθηκαν τη δι-
ετία Νοέμβριος 2017-Δεκέμβριος 
2019, σε συνδυασμό με τις τραπε-
ζικές κατασχέσεις που έχουν υπο-
στεί 1,2 εκατ. φορολογούμενοι 
είχαν σαν αποτέλεσμα να σπεύ-
σουν οι πολίτες να ρυθμίσουν πα-
λαιότερα χρέη. Το αποτέλεσμα εί-
ναι, σύμφωνα με έρευνα των ΣΕΛ-
ΠΕ-ELTRUN, το 44% του μηνιαίου 
εισοδήματος των νοικοκυριών να 
κατευθύνεται σε πληρωμές λογα-
ριασμών (ΔΕΚΟ κ.ά.) και φόρων. 
Καταλαβαίνουμε πόσο επίπλαστη 
είναι η εικόνα «κανονικότητας» 
που φιλοτεχνείται από κυβέρνη-
ση και αξιωματική αντιπολίτευση.      

Δημόσιες Επενδύσεις και 
Αμυντικές Δαπάνες

Για να επιστρέψουμε στον προϋ-
πολογισμό του 2020, σε δύο κυρί-
ως σημεία η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη ακολουθεί την πεπατημένη 
της προηγούμενης κυβέρνησης. 
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ) με το μεγάλο έλ-
λειμμα επενδύσεων που έχει η 
χώρα θα έπρεπε να αποτελεί προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης για 
να τραβήξει την ελληνική οικονο-
μία. Αντιθέτως, είναι κολλημένες 
στα 6,75 δισ. ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 6 δισ. είναι η συμμετοχή της 
Ελλάδας σε ευρωπαϊκά συγχρη-
ματοδοτούμενα έργα και τα 750 
εκατ. σε αυτοχρηματοδοτούμενα. 
Κονδύλι που είναι μικρό για τις 
ανάγκες, γιατί το ΠΔΕ τα χρόνια 
των μνημονίων κουτσουρεύτηκε: 
από τα 9,6 δισ. που ήταν το 2008, 
σταθεροποιήθηκε στα 7,7 δισ. την 
τριετία 2013-2015 για να πέσει 
στα 6,75 δισ. από το 2016 μέχρι 
σήμερα. Μάλιστα, σύμφωνα με 
καταγγελία του νυν υπ. Οικονομι-
κών, Χρ. Σταϊκούρα, τον περασμέ-
νο Ιανουάριο, τα περιορισμένα 
ΠΔΕ επί Σύριζα δεν εκτελούνταν 
ποτέ εξολοκλήρου, στην τριετία 
2016-2018 σωρευτικά υστέρησαν 

κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Δεν φτά-
νει λοιπόν που είναι περιορισμέ-
να, αλλά δεν εκτελούνται κιόλας, 
προκειμένου να επιτυγχάνονται 
πρόσκαιρα υπερπλεονάσματα. Το 
αποτέλεσμα είναι καταστροφικό, 
επειδή επιταχύνεται η κατάρρευ-
ση των υποδομών της χώρας, αλ-
λά και η οικονομία στερείται τις 
αναγκαίες επενδύσεις. 

Στις αμυντικές δαπάνες, πέ-
ρα από κινήσεις για το θεαθήναι, 
όπως η υπερψήφισή τους από 
βουλευτές τριών κομμάτων, ΝΔ, 
Σύριζα και Ελληνική Λύση, η πραγ-
ματικότητα παραμένει εξόχως αρ-
νητική. Το κονδύλι του προϋπολο-
γισμού που θα πάει στο υπουρ-
γείο Άμυνας είναι 3,397 δισ. ευ-
ρώ, αυξημένο μόλις κατά 50 εκατ. 
ευρώ από το 2019. Εξ αυτών όμως 
οι δημόσιες επενδύσεις είναι μό-
λις 14 εκατ. ευρώ! Για νέα εξο-
πλιστικά προγράμματα θα δαπα-
νηθούν 540 εκατ. ευρώ από 542 
εκατ. ευρώ το 2019. Οι δαπάνες 
για την άμυνα το 2009 ήταν 6,5 
δισ. ευρώ εκ των οποίων σε επεν-
δύσεις και αγορά εξοπλισμού τα 
2,2 δισ. Έκτοτε ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός μειώθηκε κατά το 
ήμισυ, αλλά οι δαπάνες για εξο-
πλιστικά προγράμματα μειώθη-
καν κατά τέσσερις φορές! Οι κυ-
βερνήσεις μπορεί προσπαθούν 
να εφησυχάσουν την κοινή γνώμη 
ότι η Ελλάδα, παρά τη δεκαετή οι-
κονομική κρίση, συνεχίζει να δα-
πανά ετησίως το 2% του ΑΕΠ για 
την άμυνα, πιάνοντας τον σχετικό 
στόχο του ΝΑΤΟ, αλλά δεν πιάνει 
από το 2013 μέχρι σήμερα τη δεύ-
τερη κατευθυντήρια οδηγία του 
ΝΑΤΟ, το 20% του συνόλου της 
δαπάνης να κατευθύνεται στην 
απόκτηση και προμήθεια εξοπλι-
σμών και υποδομών.

Με την ένταση στο Αιγαίο κα-
θημερινά να αυξάνεται και το 
«θερμό επεισόδιο» να είναι πιθα-

νότατα θέμα χρόνου, είναι αδια-
νόητο που η κυβέρνηση δεν αύ-
ξησε κατά σημαντικό ποσό τις δα-
πάνες για προμήθεια εξοπλισμού 
και βελτίωση των αμυντικών υπο-
δομών. Θα αναβάθμιζε την άμυ-
να της χώρας, που έχει υστερήσει 
τα τελευταία χρόνια, στέλνοντας 
και ένα χειροπιαστό μήνυμα στην 
Τουρκία, ότι η Ελλάδα βγαίνει από 
την κρίση και έχει τη δυνατότητα 
και πάλι να επενδύει στην άμυνά 
της και παράλληλα θα μπορούσε 
να ενισχύσει την εγχώρια  βιομη-
χανική παραγωγή εάν ένα μέρος 
τους κατευθυνόταν στις ελληνικές 
αμυντικές βιομηχανίες. Η Τουρ-
κία το 2014 δαπάνησε 3,3 δισ. 
δολ. για εξοπλισμούς και υποδο-
μές, ενώ οι δαπάνες σε αυτούς 
τους τομείς ξεπερνά το 30% του 
συνόλου. Έκτοτε δε, κάθε χρόνο η 
Τουρκία αυξάνει το ποσοστό που 
δαπανά για την άμυνα. 

Επομένως, ο προϋπολογισμός 
του 2020 δεν θεραπεύει τα βασι-
κά προβλήματα της ελληνικής οι-
κονομίας: 

– Την ενίσχυση των γεννήσε-
ων, διότι μακροπρόθεσμα η υπο-
γεννητικότητα θα αποτελέσει το 
σημαντικότερο πρόβλημα (και) 
στην οικονομία. Το μέτρο της επι-
δότησης  των 2.000 για κάθε παιδί 
είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά 
πολύ λίγο. 

– Οι Δημόσιες Επενδύσεις πα-
ραμένουν κολλημένες στο χαμη-
λό επίπεδο της κυβέρνησης Σύρι-
ζα και δεν προσεγγίζουν καν αυτές 
που ήταν επί κυβέρνησης Σαμαρά. 

– Αποτελεί  τεράστιο σφάλμα 
το γεγονός ότι οι αμυντικές δαπά-
νες και προπαντός για εξοπλισμό 
παρέμειναν στα επίπεδα των προ-
ηγούμενων χρόνων και δεν αυξή-
θηκαν στέλνοντας μηνύματα στο 
εσωτερικό της χώρας, αλλά και 
στην Τουρκία. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφίστηκε στη βουλή την προηγούμενη τετάρτη ο προϋπολογισμός για το 2020. Παρά την κυ-
βερνητική αλλαγή, ελάχιστα τον διαφοροποιούν από αυτούς των προηγούμενων χρόνων. Πρό-
κειται για έναν προϋπολογισμό με πρόβλεψη εσόδων κρατικού προϋπολογισμού τα 54,71 δισ. 
ευρώ (αύξηση σε σχέση με το 2019 0,8%) και εκτιμώμενο πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυ-
βέρνησης 3,8% του ΑεΠ (με το εκτιμώμενο ΑεΠ να φτάνει τα 197,315 δισ. ευρώ) ή 7,488 
δισ. ευρώ, άρα καλύπτει τον μνημονιακό όρο για 3,5% πλεόνασμα.

Προϋπολογισμός 2020
Προϋπολογισμός που αγνοεί τις βασικές προτεραιότητες της χώρας

Του Γιάννη Ξένου
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ακούμε εναλλακτικά!

Η 

θεωρία του «κατευνασμού», 
που καλεί σε επώδυνο συμ-
βιβασμό με συνεκμετάλλευ-
ση στο Αιγαίο για την αποκα-
τάσταση της ομαλότητας στην 

Ανατολική Μεσόγειο, μπάζει και στα δυο της 
ισχυρά επιχειρήματα:

Πρώτον, ότι ο κατευνασμός είναι η μόνη 
βιώσιμη πολιτική που μπορεί ρεαλιστικά να 
κάμψει την τουρκική επιθετικότητα.

Δεύτερον, ότι η εγκατάλειψη πολιτι-
κών κατευνασμού και η υιοθέτηση πολιτι-
κών αποτροπής απειλεί την Ελλάδα όχι μό-
νον με μια δεινή ήττα, δεδομένου του αρνητι-
κότατου συσχετισμού ισχύος, αλλά και με μια 
τεράστια οικονομική και κοινωνική οπισθο-
δρόμηση: Ενώ έχουμε καταφέρει μόλις να 
σωθούμε από τον «εθνολαϊκισμό», ισχυρί-
ζονται, και στην αφετηρία μιας πορείας ανά-
καμψης εντός της ευρωζώνης, θα ήταν ολέ-
θριο να εμπλακούμε στο σπιράλ ενός γεωπο-
λιτικού ανταγωνισμού, γιατί αυτός θα μαται-
ώσει κάθε απόπειρα ουσιαστικού εκσυγχρο-
νισμού του κράτους και της οικονομίας, που 
είναι αναγκαίος για να σφραγίσει η Ελλάδα 
την έξοδό της από την κρίση.

Για το πρώτο όλοι το έχουν καταλάβει: Η 
πολιτεία της Τουρκίας σε όλα της τα μέτωπα 
αποδεικνύει ότι η κλιμάκωση είναι στρατηγι-
κή της επιλογή, ο δε κατευνασμός την ισχυ-
ροποιεί ακόμα περισσότερο, αντί να τη μετρι-
άζει. Η Τουρκία προσέρχεται σήμερα στην 
παγκόσμια σκακιέρα με την πιο ευρεία ανα-
θεωρητική ατζέντα, επικαλούμενη επιχειρή-
ματα «ζωτικού χώρου» για μια τεράστια έκτα-
ση που ξεκινάει από τη Κεντρική Ασία, περ-
νάει από τη Μέση Ανατολή, και εκτεινόμενη 
σε όλη την θαλάσσια έκταση της Αν. Μεσο-
γείου φτάνει μέχρι τη Λιβύη. Τέτοια ευρεία 
ατζέντα αναθεώρησης έχει να υπάρξει στη 
διεθνή σκηνή από τον Χίτλερ, ένας παραλ-
ληλισμός που δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά 
διατηρεί υπαρκτές αναλογίες. Η περιγραφή 
και μόνο των αξιώσεων που εγείρει η Τουρ-
κία προς πάσα κατεύθυνση, και έναντι όλων 
των γειτόνων της, αρκεί και μόνο για να απο-

δείξει το ασύστατο των κατευναστικών προσ-
δοκιών.

Σε ό,τι αφορά στον εκσυγχρονισμό της 
χώρας, τώρα, της ανόρθωσης του κράτους, 
της αποκατάστασης της οικονομίας κ.ο.κ. η 
ιστορική πορεία της χώρας αναποδογυρίζει 
τα όσα ισχυρίζεται η κατευναστική θεωρία. 
Γιατί, στην Ελλάδα, οι εκσυγχρονιστικές προ-
σπάθειες που θα στεφθούν από επιτυχία, θα 
είναι εκείνες που θα ταυτιστούν με την πατρι-
ωτική συσπείρωση της κοινωνίας, την αντι-
μετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού και 
την ανάγκη για εθνική αποκατάσταση. Εκ-
συγχρονισμός και πατριωτισμός, δηλαδή, 
δεν αντιδιαστέλλονται, αλλά ο ένας είναι προ-
ϋπόθεση του άλλου.

Στην αφετηρία του προηγούμενου αιώνα, 
η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει τα τραγικά 
αποτελέσματα μιας οικονομικής χρεοκοπίας 
και μιας γεωπολιτικής καταστροφής –η πτώ-
χευση του 1896 και ο πόλεμος του 1897. Η 
ανοδική πορεία που θα επιτρέψει στη χώρα 
να ξεφύγει από τις καθηλωτικές τους συνέ-
πειες, ξεκινάει με την επανάσταση στο Γουδί 
το 1909, η οποία θα πυροδοτήσει το εκσυγ-
χρονιστικό άλμα της χώρας που θα τη βγάλει 
νικηφόρα από τους βαλκανικούς πολέμους. 
Μια προσπάθεια σε κλίμα εθνικής ομοψυ-
χίας, με τον Βενιζέλο να συνεργάζεται άριστα 
με τον τότε βασιλιά Γεώργιο, και τους υπουρ-
γούς του να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα τα-
χείας ανόρθωσης του κράτους, της οικονο-
μίας, των ενόπλων δυνάμεων, που θα πετύ-
χει στο να υπερβεί η χώρα πολλές από τις θε-
σμικές παθογένειες που καθ’ όλη την διάρ-
κεια του ελεύθερου βίου μας στον 19ο αιώνα 
θα φαντάζουν άρρηκτα δεμένες με την εθνι-
κή μας ύπαρξη. Αυτήν την προσπάθεια, δεν 
μπορούμε να τη νοήσουμε ξέχωρα από την 
Μεγάλη Ιδέα, που αρχικώς, και μέχρι τον Δι-
χασμό του 1915, υπήρξε η κινητήριος δύνα-

μη της εθνικής ομοψυχίας.
Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σήμερα. 

Η προηγούμενη κυβέρνηση, απέδειξε ότι η 
«γραμμή Καμμένου», ένας πατριωτισμός δε-
μένος με τις αξίες του παλιού πολιτικού κό-
σμου, τις πελατειακές σχέσεις, τον κρατισμό, 
την εργαλειοποίηση του διχασμού ως στυλο-
βάτη της κομματοκρατίας και την πατριδοκα-
πηλία, όχι μόνον δεν είναι σε θέση να υπε-
ρασπιστεί την ακεραιότητα της χώρας, αλλά, 
αντίθετα, τη θέτει σε κίνδυνο.

Από την άλλη, πλευρά, η εκσυγχρονι-
στική απόπειρα του Κωνσταντίνου Σημίτη 
υπήρξε εξαιρετικά αντιφατική, και εν τέλει 
έθεσε τις βάσεις για τη χρεοκοπία του 2009, 
επειδή ακριβώς ταυτίστηκε με τις μεταεθνι-
κές αυταπάτες που συνόδευσαν την παγκο-
σμιοποίηση στην πρώτη της, μονοπολική 
φάση, και πολώθηκε εναντίον του πατριω-
τισμού διασύροντας και κατασυκοφαντώ-
ντας τον ως εθνικισμό: Φτάσαμε έτσι στο πα-
ράδοξο μιας Ελλάδας που αυτοδιαφημίζεται 
ως «ισχυρή Ελλάδα» ενώ την ίδια στιγμή γι-
νόταν ολοένα και πιο παρασιτική, με την πα-
ραγωγική βάση, την δημογραφία, τις ένοπλες 
δυνάμεις, και την εθνική στρατηγική της να 
εγκαταλείπονται.

Τι αποδεικνύει αυτή η εμπειρία; Ότι, σε 
αντίθεση με τη γερμανική κοινωνία, η ελλη-
νική κοινωνία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 
ως αυτοσκοπό τον εκσυγχρονισμό, την απο-
τελεσματικότητα του κράτους και της οικονο-
μίας. Δεν μπορεί καν να δημιουργήσει μια 
κανονικότητα στον δημόσιό της χώρο. Αντί-
θετα, όλοι οι συλλογικοί δείκτες καταρρέουν, 
τα δημόσια αγαθά απαξιώνονται, εγκαταλεί-
πεται ακόμα και αυτός ο δημόσιος χώρος, 
που βουλιάζει σε μια αισθητική άρνησης και 
καταστροφής. Αντίθετα, αυτό που σώζει την 
Ελλάδα, και κάποτε μεταμορφώνεται από πε-
δίο συγκρουόμενων ιδιωτικών συμφερό-

ντων σε πραγματική κοινωνία, είναι η εθνι-
κή ομοψυχία έναντι μιας κάποιας υπαρξια-
κής απειλής.

Η αντιστασιακή υφή της νεοελληνικής 
κοινωνίας, που περιέγραφε ο Νικόλαος Σβο-
ρώνος, σε αυτό ακριβώς συνίσταται: δεν πρό-
κειται για μια πανηγυρική διαπίστωση, όπως 
συνήθως προσλαμβάνεται, αλλά για μια «κα-
τάρα» που την κατατρέχει σε όλο το νεώτε-
ρό της βίο, και που την ευθύνη γι’ αυτήν δεν 
την έχουν μόνο οι εξωτερικοί συσχετισμοί οι 
οποίοι της θέτουν διαρκώς υπαρξιακά ζητή-
ματα, αλλά και ο εσωτερικός της τρόπος: Θε-
σμίζεται, δηλαδή, η κοινωνία όχι αφ’ εαυτής, 
αλλά, διά της αντιστάσεως, που σημαίνει ότι 
αν εγκαταλείψει την τελευταία, αποσυντίθε-
ται.

Άρα, ο πατριωτισμός, και συγκεκριμένα 
η επί των ελληνοτουρκικών σχέσεων απο-
τροπή, δεν είναι παράγοντας ανάσχεσης της 
εκσυγχρονιστικής προσπάθειας, αλλά ο κι-
νητήρας της πραγματοποίησής της. Λένε 
και λένε εδώ και είκοσι χρόνια οι του σημιτι-
κού εκσυγχρονισμού, ότι οι μεταρρυθμίσεις 
απαιτούν «συναίνεση», ωστόσο και οι δυο 
όροι παραμένουν κούφιο γράμμα και που-
κάμισο αδειανό, επειδή ακριβώς δεν έχουν 
εθνική, συλλογική φόρτιση: Για ποιο ακρι-
βώς πράγμα συναίνεση και μεταρρυθμίσεις; 
Η μόνη ρεαλιστική απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα είναι «για να αποτρέψουμε την 
τουρκική απειλή, και να εξασφαλίσουμε 
τον ελεύθερο βίο του ελληνισμού μέσα 
στον 21ο αιώνα».

Μόνο τότε ο εκσυγχρονισμός θα πάψει 
να είναι ευφυολόγημα μεταξύ των ελίτ, στο 
Κολωνάκι, και θα γίνει πανεθνική υπόθε-
ση. Άρα, οι θιασώτες του κατευνασμού έχουν 
άδικο και τους εκθέτουν τα ίδια τους τα υπο-
τίθεται ισχυρά επιχειρήματα…

Τα ελληνοτουρκικά, ο εκσυγχρονισμός 
και η θεωρία του κατευνασμού

Του Γιώργου Ρακκά
Στην Ελλάδα, οι εκσυγχρονιστικές προσπάθειες που θα στεφθούν από επιτυχία, 

θα είναι εκείνες που θα ταυτιστούν με την πατριωτική συσπείρωση
 της κοινωνίας, την αντιμετώπιση του τουρκικού 

επεκτατισμού και την ανάγκη για 
εθνική αποκατάσταση. 
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Τ 
ο τέλος της Λιβυκής Τζαμαχιρί-
για είχε ως συνέπεια την ανά-
δυση των παραδοσιακών φυ-
λετικών δικτύων και την ανα-
συγκρότηση των γεωγραφικών 

συμπλεγμάτων που αποτελούσαν τα κρα-
τίδια του ομοσπονδιακού βασιλείου της 
Λιβύης πριν το πραξικόπημα του Μουα-
μάρ Καντάφι. Ήδη το 2014, τα στρατόπε-
δα των δυνάμεων που επιβουλεύονταν το 
μέλλον του κράτους είχαν χωριστεί μεταξύ 
της ισλαμιστικής Κυβέρνησης Εθνικής Συμ-
φωνίας (ΚΕΣ) στην Τρίπολη και του κοσμι-
κού Εθνικού Λιβυκού Στρατού (ΕΛΣ) στο Το-
μπρούκ. 

Δυτικές ιδεοληψίες, ανατολική 
ρεαλπολιτίκ

Στην αναγνώριση του ΚΕΣ ως νόμιμης κυ-
βέρνησης της Λιβύης από τον ΟΗΕ και τις 
δυνάμεις της Δύσης έπαιξαν ρόλο δύο βα-
σικοί παράγοντες. Πρώτον, η υποστήριξη 
του Κατάρ και της Τουρκίας, καθώς αμφό-
τερες έβρισκαν στο όργανο αυτό έναν θε-
σμό στον οποίο η ιδεολογία της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας ήταν, αν όχι κυρίαρ-
χη, αρκετά επιδραστική. Η Λιβύη, υπό τον 
έλεγχο της Τρίπολης, θα αποτελούσε ένα 
φιλικό κράτος προς τη Τουρκία και το Κα-
τάρ, με κομβικό ρόλο στους τομείς της δι-
ακίνησης ενέργειας, ανθρώπων, όπλων, 
ναρκωτικών και ιδεολογίας, μεταξύ της 
Υποσαχάριας Αφρικής και της Ευρώπης. 

Επιπλέον, εντός ΚΕΣ, η εξουσία που 
ασκούν εκπρόσωποι των φυλών της Μισ-
ράτα –αστικό κέντρο το οποίο διατηρεί 
ισχυρούς δεσμούς με την Τουρκία και δια-
δραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανατρο-
πή του Μουαμάρ Καντάφι– αποτέλεσε πι-
θανότατα ένα σημαντικό κίνητρο για τον 
Ερντογάν προκειμένου να επιλέξει στρατό-
πεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σημερινός 
επικεφαλής της ΚΕΣ, πρωθυπουργός Φα-
γέζ Αλ Σαράτζ, είναι τουρκικής καταγωγής. 

Δεύτερον, η Δύση, με πρωτοστάτες τη 
Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, στηριζό-
μενη σε μία ρηχή αφήγηση περί δημοκρα-
τίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βρέθη-
κε να ακολουθεί το Κατάρ και την Τουρκία 
στην τυχοδιωκτική επιχείρηση ανατροπής 
του καθεστώτος Καντάφι, χωρίς σχέδιο για 

την επόμενη ημέρα. Πιθανότατα, σημαντι-
κός παράγοντας για τη λήψη της απόφα-
σης αυτής υπήρξε η μεγάλη εκστρατεία 
επενδύσεων του Κατάρ στην Ευρώπη, που 
κατάφερε να ανατρέψει, στα τέλη της δε-
καετίας του 2000, τις φιλικές σχέσεις που 
ανέπτυσσε επί σειρά ετών το λιβυκό καθε-
στώς, ιδίως με το Λονδίνο, το Παρίσι και τη 
Ρώμη.  

Εν τω μεταξύ, ο Χαλίφα Χάφταρ, στη-
ριζόμενος στα παραδοσιακά φυλετικά δί-
κτυα της Κυρηναϊκής, ευθυγραμμίστηκε με 
το Κοινοβούλιο του Τομπρούκ εκμεταλλευ-
όμενος αφενός τις διαφωνίες μεταξύ του 
τελευταίου και της κυβέρνησης Σαράτζ και 
αφετέρου την επιτακτική ανάγκη καταπο-
λέμησης του Ισλαμικού Κράτους που είχε 
συστήσει βιλαέτια στη Κυρηναϊκή (Ανατο-
λική Λιβύη). 

Ο Χαλίφα Χάφταρ, μέλος του κινήματος 
των στρατιωτικών που έφερε στην εξου-
σία τον Μουαμάρ Καντάφι το 1969, περι-
θωριοποιημένος από το 2000 και ύστερα, 
εμφανίζεται ως σύμμαχος στην μάχη κατά 
του ισλαμισμού. Διαπιστώνοντας την πλή-
ρη αποτυχία εκδημοκρατισμού μίας κοινω-
νίας περιχαρακωμένης σε φυλετικά στρα-
τόπεδα και βρισκόμενης ενώπιον του κιν-
δύνου ισλαμιστικής διολίσθησης, οι δυτι-
κές δυνάμεις, τουλάχιστον από το 2015, 
στρέφονται προς αυτόν. Η αμερικανική 
του υπηκοότητα, την οποία απέκτησε κα-
τά τη περίοδο αυτοεξορίας του στις ΗΠΑ 
μεταξύ 1990 και 2010, του προσδίδει ένα 
ακόμα ισχυρό χαρτί στη νομιμοποίησή του 
ενώπιον των δυτικών συνομιλητών.

Πιο καθοριστική όμως για τον ίδιο εί-
ναι η νομιμοποίηση που διαθέτει από μη 
δυτικούς παράγοντες. Τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα εφοδιάζουν το στρατόπεδο Χά-
φταρ από τη πρώτη στιγμή για λόγους γε-
ωπολιτικού και ιδεολογικού ανταγωνισμού 
με το Κατάρ. Η κυβέρνηση Αλ Σίσι στην Αί-
γυπτο βλέπει στον Χάφταρ έναν πολύτι-
μο σύμμαχο στην αντιμετώπιση ισλαμι-
στικών στοιχείων (κυρίως στην εξουδετέ-
ρωση των Αδελφών Μουσουλμάνων). Τέ-
λος, η Ρωσία έχοντας επιτύχει τη σταθε-
ροποίηση του Άσαντ στη Συρία εκμεταλ-
λεύεται την ευκαιρία να επανεμφανιστεί 
στην Αφρική για πρώτη φορά από τον Ψυ-

χρό Πόλεμο. Έτσι, από τον περασμένο Νο-
έμβριο στο πλευρό του Χάφταρ βρίσκονται 
Ρώσοι στρατιωτικοί σύμβουλοι καθώς και 
η μισθοφορική «ομάδα Βάγκνερ», η οποία 
συνδέεται στενά με τον πρόεδρο Πούτιν. 

Οι προοπτικές υπέρβασης της λιβυκής 
κρίσης και η Ελλάδα

Η επέλαση του Χάφταρ στην Τριπολίτι-
δα από τον περασμένο Απρίλιο είναι γε-
γονός. Η ΚΕΣ έχει πλέον απωλέσει, εκτός 
από την ηθική της νομιμοποίηση στη Δύ-
ση, το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που 
ήλεγχε, και, κυρίως, τις περισσότερες πε-
τρελαιοπαραγωγικές της πηγές. Ταυτόχρο-
να, ο ίδιος ο πρόεδρος του κοινοβουλίου 
του Τομπρούκ, Αγκίλα Σαλέχ Ισά, ζήτησε 
την αποπομπή του Σάρατζ, ενώ καθημερι-
νά, αεροπορικές επιδρομές του ΕΛΣ πλήτ-
τουν στρατιωτικούς στόχους στην Τρίπολη. 

Στο πλαίσιο αυτό, η επίσκεψη Σαράτζ 
στην Άγκυρα και η σύναψη μνημονίου για 
τον καθορισμό τον θαλάσσιων συνόρων 
Τουρκίας-Λιβύης, σε πλήρη ασυμφωνία με 
το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δεν επαρ-
κεί για να ανατρέψει τα δεδομένα. Ουδείς 
διεθνής παράγοντας δύναται να πιστεύει 
αφελώς σε επικράτηση της ΚΕΣ υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες. 

Η Τουρκία επιχειρεί μία παρέμβαση με 
πολλαπλούς αποδέκτες. Από τη μία πλευ-
ρά, ο Ερντογάν στέλνει μήνυμα στην Ελλά-
δα ότι η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν αποτελεί 
μόνο σχήμα λόγου. Από την άλλη πλευρά, 
παρεμβαίνει στον συσχετισμό δυνάμεων 
εντός της Λιβύης, δίνοντας βάρος σε πα-
ράγοντες που θα τον εξυπηρετήσουν σε 
μία διαπραγμάτευση για το μέλλον της χώ-
ρας. Καθώς νικητές και ηττημένοι μίας τέ-
τοιας διαπραγμάτευσης θα κριθούν στις 
αποχρώσεις του γκρι, η Άγκυρα θα κάνει 
ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου 
να διατηρήσει εν ζωή στο λιβυκό πολιτικό 

σκηνικό τις φίλιες προς αυτήν δυνάμεις. Σε 
αυτό το σημείο έγκειται η πιο επιτακτική 
ανάγκη παρέμβασης της ελληνικής διπλω-
ματίας στη λιβυκή κρίση.

Η ανάδειξη του Αγκίλα Σαλέχ Ισά ως 
συνομιλητή της ελληνικής κυβέρνησης στη 
Λιβύη ήταν μία κίνηση ελάχιστου ρίσκου, 
που επαναφέρει έμμεσα την Αθήνα στο 
παιχνίδι. Ο Αγκίλα Σαλέχ, ως πρόεδρος του 
λιβυκού κοινοβουλίου στο Τομπρούκ, είναι 
διεθνώς νομιμοποιημένος πολιτικός παρά-
γοντας, στη βάση της Πολιτικής Συμφωνί-
ας για τη Λιβύη που υπεγράφη τον Δεκέμ-
βριο του 2015. Επιπλέον αποτελεί εδραι-
ωμένη προσωπικότητα της Κυρηναϊκής και 
ευθυγραμμίζεται με τον Χάφταρ, τουλά-
χιστον σε ό,τι αφορά την αντίθεσή του με 
την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας. Ωστό-
σο, η κίνηση αυτή δεν επαρκεί για να εξι-
σορροπήσει την τουρκική παρεμβατικότη-
τα, που αναμένεται πλέον να μεταγραφεί 
και στρατιωτικά.  

Δυστυχώς, η Τουρκία εμβαθύνει την 
παρέμβασή της σε πολλά επίπεδα: διπλω-
ματικό, στρατιωτικό, οικονομικό, ιδεολο-
γικό. Εάν η Ελλάδα επιθυμεί να ανασχέ-
σει μεσοπρόθεσμα τον έμπρακτο τουρκικό 
αναθεωρητισμό όσον αφορά την ΑΟΖ, δεν 
διαθέτει άλλη επιλογή από το να εμπλα-
κεί στο πλευρό του αντιμαχόμενου στρα-
τοπέδου, έστω αφανώς. Η ανυπαρξία ελ-
ληνικής εκπροσώπησης δεν αποτελεί πλέ-
ον ορθολογική επιλογή. Η απουσία της 
Ελλάδας στη Λιβύη από το 2012 συνιστά 
συσσωρευμένη απώλεια χρόνου και γνώ-
σης του πεδίου. Η ελληνική εκπροσώπηση 
οφείλει κατ’ ελάχιστο να αποκατασταθεί, 
υπερβαίνοντας ενδεχόμενες επιφυλάξεις 
σχετικά με την ακεραιότητα των Ελλήνων 
λειτουργών στις αφιλόξενες συνθήκες της 
Τρίπολης ή του Τομπρούκ.

Η λιβυκή κρίση 
και η Ελλάδα

του Δημήτρη 
     Παπαμιχαήλ
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1. Τα δημοτικά τέλη για τον φωτι-
σμό και την καθαριότητα αποτε-
λούν την κύρια πηγή εσόδων του 
Δήμου, με πρόβλεψη να ανέλθουν 
στα 112 εκατ. € την επόμενη χρο-
νιά (κωδ. 0311 & 0441).

2. Η οικονομική κρίση με τις 
επιπτώσεις που επισώρευσε στα 
μικρομεσαία και μικρο-ιδιοκτη-
σιακά στρώματα, οδηγεί σε στάση 
πληρωμών πολλά νοικοκυριά με 
τα χρέη  έναντι του δημοσίου να 
διογκώνονται συνεχώς. Η ετήσια 
συσσώρευση ανεξόφλητων χρεών 
από δημοτικά τέλη υπολογίζεται 
στα 32 εκατ. €, τα μη εισπρακτέα 
πρόστιμα –μόνο από παρκάρι-
σμα & παράνομη κατάληψη πεζο-
δρομίων κωδ. 3222- αγγίζουν  τα 
125 εκατ. € ενώ οι συνολικές προ-
βλέψεις μη εισπρακτέων χρεών 
προς το Δήμο θα φτάσει την επό-
μενη χρονιά στα 363 εκατ. € (κωδ. 
85)!  (Η Οικονομική Επιτροπή θα 
πρέπει να προσδιορίσει τα εισπρα-
κτέα από προηγούμενα Οικονομι-
κά Έτη διαγράφοντας όσα δεν εί-
ναι εφικτό να εισπραχθούν. Για 
την ορθολογικοποίηση των δημο-
τικών τελών προτείνουμε τον επα-
ναπροσδιορισμό των ειδικών συ-
ντελεστών ενιαίου ανταποδοτι-
κού τέλους (Άρθρο 185 Κλεισθέ-
νη), δίνοντας πραγματικά κίνητρα 
για την ανακύκλωση και υποβο-
ηθώντας όσους βρίσκονται κάτω 
από το όριο της φτώχειας.

3. Ο Δήμος συντηρεί έναν τε-
ράστιο γραφειοκρατικό μηχανι-
σμό μονίμων, αορίστου χρόνου και 
εξωτερικών συνεργατών, το κό-
στος του οποίου το 2020 θα ανέλ-
θει στα 135 εκατ. €, σε πλήρη ανα-
ντιστοιχία με το ανταποδοτικό όφε-
λος στην καθημερινότητα των πο-
λιτών. Χαρακτηριστικά, η μισθοδο-
σία των εργαζομένων στην καθαρι-
ότητα την επόμενη χρονιά θα ανέλ-
θει στα 60 εκατ. € (ΕΞΟΔΑ- Φορέ-
ας 20, κωδ. 60), ενώ μόνο τα υλι-
κά καθαρισμού θα κοστίσουν 440 
χιλ. € (κωδ. 6633). Την ίδια στιγμή 
ζούμε και  περπατάμε σε μια από 
τις πιο βρώμικες πόλεις!

Η επιλογή του εξωτερικού δα-
νεισμού ως πρακτική συντήρησης 

του υδροκεφαλισμού αποτυπώνε-
ται στις υποχρεώσεις το 2020 για 
καταβολή: τόκων 1,8 εκατ. € (κωδ. 
6522), χρεολυσίων σε εγχώρια πι-
στωτικά ιδρύματα 3,3 εκατ. € (κωδ. 
6526) και του εξωτερικού 14 εκατ. 
€ (κωδ. 6527), σύνολο 19,1 εκ. ευ-
ρώ. Τα δεδομένα αυτά αντίκεινται 
στους ισχυρισμούς των προηγού-
μενων διοικήσεων περί «νοικο-
κυρέματος» των οικονομικών του 
Δήμου.

5. Η «Πράσινη Ανάπτυξη», «οι 
ανθεκτικές πόλεις» κ.ο.κ. που τόσο 
προβάλλεται στο πλαίσιο αρχών 
προγραμμάτων και δράσεων του 
Δήμου δεν φαίνεται να έχει κανέ-
να απτό αποτέλεσμα, αφού για πα-
ράδειγμα οι δαπάνες ηλεκτροφω-
τισμού για την επόμενη χρονιά θα 
φτάσουν τα 6 εκατ. € (κωδ. 6211) 
και οι αντίστοιχες για ύδρευση 290 
χιλ. € (κωδ. 6271). Στις επενδυτι-
κές δράσεις δεν γίνεται καμία ανα-
φορά στις δυνατότητες που αφήνει 
ο «Κλεισθένης» για «κοινοπραξίες 
παραγωγής ενέργειας στο αστικό 
επίπεδο (Άρθρο 182), αντιμετωπί-
ζοντας ζητήματα όπως αυτό της 
«ενεργειακής φτώχειας» και της 
κλιματικής αλλαγής.

6. Διευκρίνιση για τη δαπάνη 
των 19,2 εκατ. € προς τον Ενιαίο 
Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων 
(κωδ. 6721) κι αν αυτή συναρτά-
ται και με ποιο τρόπο με τη στήρι-
ξη δράσεων για την ανακύκλωση.

7. Ελάχιστες έως μηδενικές 
προβλέπονται οι δαπάνες της επό-
μενης χρονιάς για την κοινωνι-
κή πρόνοια.  Για τους ανέργους, 
το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπί-
τι» και για το «Κέντρο Κοινότητας» 
(κωδ. 7341) η δαπάνη για το 2020 
είναι μηδενική! Για τους απόρους 
προβλέπεται κονδύλι 25 χιλ. € 
(κωδ. 6733) ενώ για τους εορταστι-
κούς στολισμούς 1,8 εκατ. € (κωδ. 
7135) και για τα αδέσποτα 100 χιλ. 
€ (κωδ. 6473). Το σύνολο της κοι-
νωνικής πολιτικής του Δήμου συ-
νεχίζεται όπως και στην προηγού-
μενη διοίκηση να καλύπτεται  μέ-
σω των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και 
να εκχωρείται στις ΜΚΟ χωρίς 
καμία αξιολόγηση αποτελεσμά-
των. Αναφέρουμε ενδεικτικά για το 
2020:

> Πρόγραμμα «Αποκεντρωμέ-
νες Προμήθειες Τροφίμων – Αθή-
να Πρωτεύουσα της Αλληλεγγύ-
ης», (κωδ. 6473) 1,7 εκατ. €.

> Ευρωπαϊκή Χάρτα για την 
Ισότητα (κωδ. 6473) 500 χιλ €.

> Δομές για την καταπολέμησε 
της βίας των γυναικών (κωδ. 7341)  
331 χιλ €.

> Υπηρεσίες υγείας και συμ-
βουλευτικής για ευάλωτες ομάδες 
(κωδ. 7341) 3,3 εκατ. €.

8. Πολύ φτωχή επίσης θα είναι 
η επόμενη χρονιά και σε πόρους 
προερχόμενους από το ΕΣΠΑ και 
άλλα Ευρωπαϊκά Κονδύλια για έρ-
γα υποδομής. Ως βασικότερα ανα-
φέρονται 3 έργα: ο σταθμός με-
ταφόρτωσης απορριμμάτων στον 
Ελαιώνα (κωδ. 7341) 12 εκατ. €, η 
Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου 
(κωδ. 7322) 1,5 εκατ. € και πιλοτι-
κή εφαρμογή στο εμπορικό τρίγω-
νο 170 χιλ €. Ποια είναι η στρατη-
γική του Δήμου για την προετοιμα-
σία του εν όψει της νέας προγραμ-
ματικής περιόδου 2020-2027;

9. Τέλος με έκπληξη διαπιστώ-
σαμε στο Φορέα 15  κονδύλιο  20 
χιλ. € για την ευαισθητοποίηση του 
κοινού για θέματα Μεταναστών 
και Προσφύγων ( κωδ. 6473) ενώ 
στον ίδιο Πίνακα γίνεται αναφο-
ρά για νέα Κοινωνικά Προγράμ-
ματα 50 χιλ. €, πρόγραμμα δικτύ-
ου κοινωνικής κατοικίας 60 χιλ. € 
κ.λπ. για τα οποία θα θέλαμε διευ-
κρίνιση αν αφορούν μετανάστες. 
Αντι-προτείνουμε την διάθεση των 
κονδυλίων στην ευαισθητοποίηση 
των νέων για τα ιστορικά και αρ-
χαιολογικά μνημεία της πόλης ή 
σε μια καμπάνια για την στήριξη 
της δημογραφίας στην πόλη.

Πόσο ενδιαφέρεται η σημερι-
νή διοίκηση του Δήμου της Αθή-
νας για την πόλη;

ΑΘΗΝΑ για την Ελλάδα 
επικεφαλής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Τ Α Ξ Η

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων
Ένας ακόμα προϋπολογισμός που συντηρεί τον παρασιτισμό και τη γραφειοκρατία της πόλης της Αθήνας.

Του Νίκου Ντάσιου

Ένας πρώτος σχολιασμός του προϋπολογισμού του Δήμου 
από  την δημοτική παράταξη «Αθήνα για την Ελλάδα», 
καθώς και οι προτάσεις της παράταξης για τη βελτίωσή του.

Ε 
ίναι συνήθης πρακτική 
στα δημοτικά συμβούλια 
του Δήμου Αθηναίων να 

προηγούνται τα προ ημερήσιας 
διάταξης θέματα που αφορούν 
σε όλες τις επιμέρους πτυχές της 
καθημερινότητας της πόλης. Πα-
ρά τη σημασία τέτοιων θεμάτων 
όπως π.χ. οι επιπτώσεις του με-
ταναστευτικού στην καθημερινό-
τητα των πολιτών που συνεχώς 
οξύνεται, οι συζητήσεις αυτές -με 
τη συμβολή και των λαλίστατων 
αριστεριστών- αποσπούν μεγά-
λο χρόνο.

Αποτέλεσμα, τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης να συζητού-
νται μετά από ώρες και συνή-
θως ν’ αποφασίζονται μετά από 
ολιγόλεπτες εισηγήσεις και ψη-
φοφορίες όπου οι κουρασμέ-
νοι δημοτικοί σύμβουλοι απλώς 
επιβεβαιώνουν τη «στανική ευ-
θυγράμμιση» με τους επικεφα-
λής των παρατάξεων τους. Η κα-
τάσταση αυτή καθίσταται άκρως 
προβληματική όταν συζητούνται 
ζητήματα όπως ο Προϋπολογι-
σμός του Δήμου που αφορά στον 
προγραμματισμό για την επόμε-
νη περίοδο και που ξεπερνά τα 
800 εκατ. €. Η χτεσινή συζήτηση 
που αφορούσε αρχικά το τεχνι-
κό πρόγραμμα και στη συνέχεια 
τον προϋπολογισμό ξεκίνησε με-
τά τις 10 μ.μ. και ολοκληρώθηκε 
σε μόλις δυόμιση ώρες! Εξαντλή-
θηκε δε σε νούμερα και τεχνι-
κούς όρους, όπως η δυσλειτουρ-
γία του Νόμου για τους Δημόσι-
ους Διαγωνισμούς (Ν. 4412/16), 
η απορροφητικότητα των κονδυ-
λίων του ΕΣΠΑ ή σε επιμέρους τε-
χνικά έργα, αποδεικνύοντας ότι ο 

ρόλος της δημοτικής αρχής περι-
ορίζεται σε μια τεχνοκρατική δι-
αχείριση συντήρησης στην καλύ-
τερη περίπτωση της καθημερινό-
τητας και των οικονομικών συμ-
φερόντων εντός και εκτός Δήμου. 
Μια άλλη συζήτηση για τον προ-
ϋπολογισμό θα έπρεπε να αποτε-
λέσει την κατάληξη μιας στρατη-
γικής του Δήμου στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού του προγράμμα-
τος στην οποία θα λαμβάνονταν 
υπόψη: το δημοσιονομικό πλαί-
σιο της χώρας, οι απειλές που 
αντιμετωπίζει και θα αντιμετω-
πίσει η πόλη και οι μεγάλες προ-
κλήσεις σε συνάρτηση με ένα 
όραμα εθνικής επιβίωσης. Αυτή 
η στρατηγική θα ήταν το αποτέ-
λεσμα της δημόσιας διαβούλευ-
σης για την ταυτότητα της πόλης, 
συλλογικής απόφασης για εμ-
βληματικές δράσεις, ώστε να κα-
ταστεί η πόλη παγκόσμιο πολιτι-
στικό και εκπαιδευτικό κέντρο, 
προσδιορισμού των απαιτούμε-
νων έργων πολιτικής προστασί-
ας και οικολογικής ανασυγκρό-
τησης, επιλογής των αναγκαίων 
κοινωνικών παρεμβάσεων για τη 
δημογραφική ανάκαμψη και την 
αντιμετώπιση της φτώχειας των 
μικροιδιοκτητών, αλλά και από-
φασης για τις αναγκαίες υποδο-
μές που απαιτούνται για την εν-
δογενή παραγωγική ανασυγκρό-
τηση ώστε ν’ αντιμετωπισθεί η 
δομική ανεργία κοκ. Όμως αυτά 
θα προϋπέθεταν και μια κοινωνι-
κή βάση που θα τα διεκδικούσε…

Νίκος Ντάσιος
μέλος της δημοτικής παράταξης 

“Αθήνα για την Ελλάδα”
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Α 
πίστευτες στιγμές διαδραμα-
τίστηκαν στις 15 Δεκεμβρίου, 
στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
κατά τη διάρκεια συζήτησης 

για την παράταση του προγράμματος React 
(φιλοξενία αιτούντων άσυλο μέσω ενοικία-
σης κατοικιών στα όρια του Δήμου Θεσσα-
λονίκης). Ο εκπρόσωπός μας πήρε πρώτος 
τον λόγο, και διάβασε μια δήλωση της πα-
ράταξης (η οποία παρατίθεται στη συνέ-
χεια), που εξηγούσε το σκεπτικό με το οποίο 
καταψηφίζει την παράταση ισχύος του προ-
γράμματος για ένα έτος (31/12/2020).

Με αυτήν, το «Μένουμε Θεσσαλονίκη»  
κατήγγειλε την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
ότι εφαρμόζει μόνο στην Ελλάδα μια σειρά 
χρηματοδοτήσεων που ευνοούν την εγκα-
τάσταση των εισερχόμενων πληθυσμών στη 
χώρα, την ίδια στιγμή που οι υπόλοιπες ευ-
ρωπαϊκές χώρες σπεύδουν να περιορίσουν 
την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Και ότι, με 
την πολιτική αυτή της Ύπατης Αρμοστείας, η 
Ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μόνι-
μο χώρο ανάσχεσης και εγκατάστασης των 
μεταναστευτικών ροών, κάτι που βλέπουμε 
να πραγματοποιείται εις βάρος της κοινωνι-
κής συνοχής και της εθνικής κυριαρχίας της 
χώρας.

Όντως, το εν λόγω πρόγραμμα συνεχίζε-
ται στην πόλη μας από το 2016 (ενώ κάθε 
έτος παίρνει ένα έτος παράταση), έχει φι-
λοξενήσει από την έναρξή του 2.100 άτομα, 
και σήμερα σε αυτό είναι ενταγμένα 97 σπί-
τια. Όντως, κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρ-
χε αν εξαρχής αφορούσε συγκεκριμένους 
ανθρώπους, και είχε θέσει ορατό χρονικό 
ορίζοντα λήξης. Ωστόσο, στη δική μας πε-
ρίπτωση, έχουμε ένα πρόγραμμα που λει-
τουργεί ήδη 4 χρόνια, και που παρατείνεται 
διαρκώς, με τον επικεφαλής του προγράμ-
ματος από την πλευρά της Ύπατης Αρμο-
στείας να μιλάει για «αυξημένες ανάγκες». 
Άραγε είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουρ-
γούμε μόνιμα ένα τέτοιο πρόγραμμα εγκα-
τάστασης;

Είναι άλλο να ζητείται από μια χώρα να 
«βάλει πλάτη» σε μια διεθνή κατάσταση 
έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης, αναλαμ-
βάνοντας τις ευθύνες που της αναλογούν, 
και εντελώς άλλο, υπό το πρόσχημα του αν-
θρωπισμού, να απαιτείται από αυτήν να αλ-
λάξει τη φυσιογνωμία της με το να εγκαθι-
στά μόνιμα πληθυσμούς στο εσωτερικό της.

Απέναντι σε αυτήν την αυτονόητη για 
κάθε κοινωνία θέση που εξέφρασε το «Μέ-
νουμε Θεσσαλονίκη», εκδηλώθηκαν ακραί-
ες αντιδράσεις: Από την εκπρόσωπο του 
ΣΥΡΙΖΑ Ρία Καλφακάκου, καθώς και από 
τον Σωτήρη Ζαριανόπουλο της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης. Η πρώτη κατήγγειλε τον Γ. Ρακ-
κά και το «Μένουμε Θεσσαλονίκη» ως «λα-
γό της ακροδεξιάς», που δημιουργεί τάχα 
πλαίσιο ανοχής ώστε να ακούγονται «ρατσι-

στικές απόψεις» στο δημοτικό συμβούλιο. 
Ο δεύτερος, αφού επανέλαβε κατά λέξη τις 
καταγγελίες της «κυβερνώσας αριστεράς», 
καθύβρισε τον εκπρόσωπο της παράταξής 
μας ότι τάχα λειτουργεί ως δούρειος ίππος 
της ακροδεξιάς, και συνέχισε καταγγέλλο-
ντας κι αυτός την… Ύπατη Αρμοστεία για να 
καταλήξει ότι θα… ψηφίσει τη συνέχιση του 
προγράμματος για… αντιφασιστικούς λό-
γους (!). Το γεγονός δε ότι στην τοποθέτη-
σή του ήταν «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» 
απέναντι σε θεσμούς (ΟΗΕ) που αυτός συ-
νήθως καταγγέλλει σφοδρότερα απ’ όλους, 
εξηγεί το μένος και τις ύβρεις προς τον εκ-
πρόσωπο του « Μένουμε Θεσσαλονίκη».

Όλες οι επιθέσεις που έγιναν εναντίον 
μας και που σιγοντάρονταν από δημοσιο-
γράφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
σκοπό έχουν τη φίμωση και τη λογοκρι-
σία οποιασδήποτε σοβαρής κριτικής και δι-
αμαρτυρίας για τη μεταβολή της χώρας μας 
σε χώρο. Γι’ αυτό και σπεύδουν να ταυτί-
σουν το «Μένουμε Θεσσαλονίκη» με τοπο-
θετήσεις γραφικές και φωνές πατριδοκαπη-
λίας που εκμεταλλεύονται το ζήτημα δίκην 
προσωπικής προβολής.

Δυστυχώς για την Ρ. Καλφακάκου και 
τον Σ. Ζαριανόπουλο, όποιος αμφισβητεί το 
καθεστώς επί του μεταναστευτικού που επι-
βάλλεται στη χώρα από την Μέρκελ, τον Σό-
ρος, και το λοιπό κατεστημένο της παγκοσμι-
οποίησης, πρέπει να συκοφαντηθεί ως «φα-
σίστας», να συρθεί στην πυρά σ’ ένα απί-
στευτο κυνήγι νεομακαρθισμού: Για να επι-
βεβαιωθεί έτσι η καταθλιπτική ομοφωνία 
του κατεστημένου απέναντι στο φαινόμενο 
και να αφεθεί η λαϊκή κοινωνία που αντιμε-
τωπίζει το αδιέξοδο της μετανάστευσης στην 
Ελλάδα με μερίδιο εντελώς δυσανάλογο, 
ανυπεράσπιστη, δίχως εκπροσώπηση, βορά 
στις ορέξεις του κάθε δημαγωγού.

Αυτό το πράγμα εμείς δεν θα το αφή-
σουμε να συμβεί, ό,τι και να λένε οι εκ-
πρόσωποι του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Πό-
λης Ανάποδα. Μπορεί εκείνοι να επιθυμούν 
σε αυτή τη συγκυρία να εμφανίζονται σαν 
η αριστερή συνιστώσα της ιεροεξεταστικής 
πολιτικής ορθότητας που έχει εξαπολύσει η 
παγκοσμιοποίηση.

Είναι δικαίωμά τους να διασύρονται με 
αυτόν τον τρόπο, ταυτιζόμενοι με το ιδεολο-
γικό κλίμα που επικρατεί στο πρωθυπουρ-
γικό γραφείο, καθώς και σε όλη την ακραία 
νεοφιλελεύθερη πτέρυγα της κυβέρνησης.

Όσο δικαίωμα δικό μας είναι να τους 
γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια και 
να εκφράζουμε με τρόπο σοβαρό και δημο-
κρατικό τις πλειοψηφικές αγωνίες της ελλη-
νικής κοινωνίας.

Θεσσαλονίκη: Το μεταναστευτικό στο δημοτικό 
συμβούλιο και η νέα ιερά εξέταση

Το κείμενο

Η 
δημοτική παράταξη Μένουμε Θεσσαλονίκη, καταψηφίζει την συνέχιση του προ-
γράμματος React της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που αφορά στην εγκατάσταση 
προσφύγων σε οικίες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης καταγ-

γέλλοντας τον ευρύτερο ρόλο που παίζει ο συγκεκριμένος οργανισμός στο μεταναστευτικό 
αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η χώρα

Εδώ και πολύ καιρό, ένα ολόκληρο οικοσύστημα ΜΚΟ και διεθνών οργανισμών, με 
προεξάρχουσα την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, μεθοδεύει συστηματικά το «ξεχείλωμα» του 
στάτους του πρόσφυγα, και σε συνδυασμό με διάφορες άλλες διευκολύνσεις και επιδόματα, 
εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί τη μετανάστευση προς την Ελλάδα και την εγκατάσταση 
των νεοεισερχόμενων πληθυσμών στο εσωτερικό της.

Την ίδια στιγμή, έτσι, που οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αποπειρώνται να ελέγξουν 
τη μετανάστευση, και να θέσουν ένα όριο στο πόσοι θα εισέρχονται στις δικές τους χώρες 
(πράγμα που έφτασε να κάνει μέχρι και η πρωταθλήτρια στις πολιτικές υποδοχής και εγκα-
τάστασης προσφύγων, Σουηδία), οι διεθνείς οργανισμοί θέλουν με το πρόσχημα του ανθρω-
πισμού να επιβάλουν στην Ελλάδα να μεταβληθεί από χώρα σε ζώνη ανάσχεσης και εγκα-
τάστασης των μεταναστευτικών ροών.

Η γενίκευση όμως, του στάτους του πρόσφυγα και η μεταβολή του σε πρόσχημα για 
την παραμονή κάθε ανθρώπου που εισέρχεται στην χώρα, όχι μόνο δημιουργεί προβλήμα-
τα συνοχής στην ελληνική κοινωνία (ολοένα και εντονότερα καθώς περνάει ο καιρός), αλ-
λά και υπονομεύει αποφασιστικά τους ίδιους τους ανθρωπιστικούς της μηχανισμούς. Με 
την εξίσωση που επιχειρείται πολύ συχνά, οι όντως πρόσφυγες καταδικάζονται σε κολαστή-
ρια τύπου Μόριας, την ίδια στιγμή που κυκλώματα δουλεμπόρων, ΜΚΟ χειραγωγουμέ-
νων από γεωπολιτικά συμφέροντα και επιδιώξεις, αλλά και επιτήδειων που έχουν μεταβά-
λει την «ανθρωπιά» σε επάγγελμα εκμεταλλεύονται την ανοχή των οργανισμών, βαφτίζουν 
πρόσφυγες οικονομικούς μετανάστες που προέρχονται από ασφαλείς χώρες. Μόλις πριν 
λίγες μέρες είχαμε την αποκάλυψη ενός τέτοιου κυκλώματος στη Μυτιλήνη, που κατέδειξε 
και την έκταση που έχουν λάβει οι πρακτικές αυτές.

Αυτές οι πολιτικές συμβάλλουν ώστε να συνεχίζεται το δράμα της μετανάστευσης, δεν 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα επί της ουσίας, αλλά το διογκώνουν κιόλας… Με αυτό το σκε-
πτικό, καταψηφίζουμε τη συνέχεια του προγράμματος React και καταγγέλλουμε τον ρόλο 
που διατηρεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τη μεταβολή της Ελλάδας σε ζώνη συγκρά-
τησης των μεταναστευτικών πληθυσμών.

Δημοτική Παράταξη «Μένουμε Θεσσαλονίκη»

Τα τεκμήρια
Επειδή θέλουμε να μιλάμε πάντοτε με τεκ-
μήρια, παρουσιάζουμε εδώ μια τυπική πε-
ρίπτωση χρηματοδοτικού προγράμματος 
της Ύπατης Αρμοστείας, που ισχύει «μό-
νο για την Ελλάδα», και λειτουργεί προς 
ενθάρρυνση της μετανάστευσης και της 
εγκατάστασης πληθυσμών στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το «πρόγραμμα χρηματι-
κού βοηθήματος» της Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ στην Ελλάδα, το οποίο «προορίζε-
ται ως ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να μπο-
ρούν οι αιτούντες άσυλο, μεμονωμένα άτο-
μα και οικογένειες, να καλύψουν τις βασι-
κές τους ανάγκες, όπως την επικοινωνία, τις 
μεταφορές, το εκπαιδευτικό υλικό, τις φαρ-
μακευτικές παροχές, την ένδυση, την τρο-
φή, τα προϊόντα υγιεινής και άλλες αγορές 
ή την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες».

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του φυλ-
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λάδιο, το πρόγραμμα λειτουργεί με 
προπληρωμένη κάρτα και το ποσό 
καταβάλλεται μηνιαίως. Στις εικόνες 
που ακολουθούν, φωτογραφίσα-
με τα αποσπάσματα από το ενημε-
ρωτικό φυλλάδιο που αναφέρονται 
στους όρους χορήγησης του βοηθή-
ματος, στην ισχύ του μόνο στην Ελ-
λάδα, καθώς και στο ύψος του μηνι-
αίου ποσού που προβλέπεται, ανά-
λογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Από τη στιγμή που οι χώρες προ-
έλευσης των ανθρώπων που κατα-
φθάνουν στην Ελλάδα, έχουν συ-
νήθως μέσο μηνιαίο εισόδημα που 
δεν ξεπερνά τα 200$, προφανώς, 
το εν λόγω πρόγραμμα ενθαρρύνει 
τη μετανάστευσή τους προς τη χώ-
ρα μας. Ωστόσο, ο ρόλος της Ύπατης 
Αρμοστείας πρέπει να είναι άλλος:

Γιατί δεν συμβάλλει στην ανοι-
κοδόμηση της Συρίας τώρα που ο 
πόλεμος τελείωσε;

Γιατί δεν διοχετεύει αυτούς τους 
πόρους (που σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο φτάνουν στα δισεκατομμύρια) 
σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο Μάρσαλ 
για τις ίδιες της χώρες προέλευσης 
ώστε να αντιμετωπιστούν τα αίτια 
της μετανάστευσης;

Γιατί δεν βοηθάει την Ελλά-
δα, ώστε να μην καταντήσει τόπος 
εγκλωβισμένων, πιέζοντας τις υπό-
λοιπες χώρες της Ε.Ε. να αναγνωρί-
σουν επί τέλους την αρχή της ενδο-
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ανα-
λογικότητας αίροντας αυτήν την ιδι-
ότυπη ανθρωπιστική καραντίνα που 
έχει επιβληθεί στη χώρα μας;

«Μένουμε Θεσσαλονίκη»

Α 
νατρέχοντας στην ειδησεογραφία 
των τελευταίων μηνών, κανείς αντι-
λαμβάνεται πως το μείζον πρόβλη-
μα που ταλανίζει τη χώρα μας είναι 

το «μεταναστευτικό» ή «προσφυγικό» για πολ-
λούς. Εντούτοις, πρόκειται για δύο εντελώς δι-
αφορετικά ζητήματα με αντίστοιχα διαφορε-
τικές προεκτάσεις στην εθνική και δημόσια 
σφαίρα. «Προσφυγικό» για όλους τους φιλάν-
θρωπους και ψυχόπονους ανθρώπους που 
βάζουν τον συνάνθρωπο πάνω ακόμα και από 
τον ίδιο τους τον εαυτό, και είναι διατεθειμένοι 
να κινήσουν γη και ουρανό για την προστασία 
του και ευαγγελίζονται ένα έναστρο μέλλον για 
την ανθρωπότητα. 

Πρέπει σίγουρα να διαλευκανθεί – επι-
τέλους – και να γίνει από όλους αντιληπτό το 
πλαίσιο ορισμού των όρων «πρόσφυγας», 
«μετανάστης» και «λαθρομετανάστης». Από-
πειρες τέτοιου είδους γίνονται πολλές, σε κα-
θημερινή βάση, αλλά ακριβώς επειδή «scripta 
manent», αξίζει να γίνει άλλη μία προσπάθεια 
καταγραφής. 

Ακούγονται πολλά, πολλά περισσότερα δε 
από αριστερίζοντες ανθρωπιστές, που μαυρί-
ζει η ψυχή τους με τα δεινά που ταλανίζουν την 
ανθρωπότητα. Και αυτό δεν το αναφέρω για να 
δηλώσω πολιτική κατεύθυνση, μα γιατί έχει 
πλέον εμπεδωθεί η νοοτροπία ότι οι αριστεροί 
είναι οι κατά βάση ουμανιστές, ωσάν οι υπό-
λοιποι να είναι σκληροί, ψυχροί, απάνθρωποι, 
ξενόφοβοι, ρατσιστές κι άλλα τόσα κοσμητικά 
επίθετα. Ωσάν οι υπόλοιποι να μη νοιάζονται 
διόλου - φιλοτομαριστές μέχρι αηδίας. 

Περί τίνος πρόκειται, λοιπόν; Είναι ορθό να 
βάζουμε όλους τους εισερχομένους εις την Ελ-
λάδα στην ίδια κολυμβήθρα, βαπτίζοντάς τους 
«πρόσφυγες»; Σίγουρα όχι, κι αυτό αποδεικνύ-
εται όχι μόνο εκ των πραγμάτων, αλλά και από 
τη Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των 
προσφύγων του 1951 και το μετέπειτα Πρω-
τόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967. Σύμφω-
να με τη Σύμβαση της Γενεύης, όταν ομιλούμε 
περί «μεταναστών» αναφερόμαστε στη γεω-
γραφική μετακίνηση ανθρώπων μεμονωμένα 
ή ομαδικά. Φυσικά, γίνεται διάκριση μεταξύ 
«νόμιμης», «παράνομης» και «παράτυπης» 
μετανάστευσης. Νόμιμοι μετανάστες είναι οι 
υπήκοοι τρίτων κρατών με νόμιμη άφιξη και 

άδεια διαμονής στη χώρα για εργασία, σπου-
δές κ.λπ. Παράνομοι μετανάστες ή λαθρομε-
τανάστες είναι οι υπήκοοι τρίτων κρατών που 
διαμένουν σε μία χώρα δίχως έγγραφα ή με 
πλαστά διαβατήρια, ήτοι δεν αφίχθησαν νόμι-
μα κι ούτε διαμένουν νόμιμα στο κράτος. Στο 
άκουσμα της λέξης «λαθρομετανάστης», βέ-
βαια, λαβώνεται ο ανθρωπισμός πολλών εύ-
θικτων. Κάτι δεν κάθεται καλά μέσα τους και 
αντιδρούν σφόδρα, χωρίς ωστόσο να παρουσι-
άζουν αντίστοιχη αντίδραση στο άκουσμα άλ-
λων λέξεων με το επίθετο «λαθραίος» να προ-
ηγείται, όπως «λαθρεπιβάτης», «λαθρέμπο-
ρος», «λαθροκυνηγός». 

Όσον αφορά τον «πρόσφυγα», είναι αυτός 
στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: Πρώτον, βρίσκεται εκτός της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου κατοικίας του∙ 
δεύτερον, υπάρχει δικαιολογημένος φόβος δί-
ωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότη-
τας, συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική 
ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων∙ τρίτον, αδυ-
νατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει προστα-
σία από τη χώρα προέλευσής του ή να επι-
στρέψει σε αυτήν λόγω φόβου δίωξης. Ακόμη, 
πρέπει να αποδείξει ότι ο φόβος – και κατ’ επέ-
κτασιν ο κίνδυνος που διατρέχει – είναι ενε-
στώς, πραγματικός, άμεσος και εξατομικευ-
μένος, ενώ υπάρχει δε μεγάλη πιθανότητα να 
πραγματοποιηθεί. 

Σε αυτό το σημείο είναι κομβικής σημασί-
ας να γίνει αναφορά στον όρο «πρώτη ασφα-
λής χώρα». Ένας αρκετά διαδεδομένος μύθος 
είναι ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής πρώ-
τη χώρα, με απότοκο οι Σύροι (ή όποιοι άλλοι 
πρόσφυγες) που περνούν στο έδαφός της αι-
τούμενοι διεθνή προστασία, να πρέπει να κα-
ταφύγουν στην αμέσως επόμενη ασφαλή χώ-
ρα, που δεν είναι άλλη από την Ελλάδα. Άρα, 
είμαστε υποχρεωμένοι να τους παράσχουμε 
προστασία. Η απόφαση 2347/17 του ΣτΕ κα-
ταρρίπτει αυτές τις ανυπόστατες φημολογίες, 
εντούτοις, η χώρα μας δεν προβαίνει σε σχετι-
κές και δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπι-
ση του φαινομένου. 

Οι άνθρωποι που φτάνουν στην Ελλά-
δα πρέπει να θεωρούνται «πρόσφυγες» μόνο 
όταν η χώρα μας είναι η πρώτη ασφαλής χώ-
ρα – και εν προκειμένω δεν είναι – και όταν 
κατά την άφιξή τους εμφανίζονται στις αρχές 
υποβάλλοντας αίτημα διεθνούς προστασίας 

και εξηγώντας τους λόγους παράνομης εισό-
δου. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, συνεπώς, η συ-
ντριπτική πλειονότητα των εισερχομένων στη 
χώρα δεν έχει καμία σχέση με «πρόσφυγες». 

Και αυτό δεν είναι ούτε ξενοφοβικό, ούτε 
ρατσιστικό, τη στιγμή που ο ηγέτης της γείτο-
νος Τουρκίας διατυμπανίζει πως θα ανοίξει τη 
στρόφιγγα και θα στείλει πάνω από τρεισήμισι 
εκατομμύρια μουσουλμάνους στην Ευρώπη, 
οι οποίοι θα περάσουν σαφώς μέσω της Ελλά-
δας, στην οποία και αποφασίζουν να μείνουν, 
αφού η παροχή των βασιλικών προνομίων εί-
ναι γλυκιά. Εμείς επιλέγουμε να παραβλέψου-
με τους κακούς οιωνούς, κι ας τους βλέπου-
με. Ή μάλλον, τους βλέπουμε μα δεν τους ερ-
μηνεύουμε, παρά τα ακούσματα – ερεθίσματα 
που έχουμε. 

Οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν μία καλύτερη 
ζωή, και σίγουρα κάποια προνόμια τουλάχι-
στον στην αρχή για να πραγματοποιήσουν τα 
πρώτα τους βήματα, εκκινώντας από την αρ-
χή μία νέα ζωή. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι 
τωόντι πρόσφυγες που απολαμβάνουν προνό-
μια υπό την αιγίδα μας, επειδή τα έχουν πραγ-
ματικά ανάγκη. Το προσφυγικό αποτελεί 
ένα πρόβλημα με ανθρωπιστικές διαστά-
σεις, γι’ αυτό και κρίνεται ζωτικής σημασί-
ας η αρωγή όλων. Ωστόσο, την ίδια στιγμή 
αποτελεί ένα πρόβλημα με γεωπολιτικές-
εθνικές διαστάσεις, διαστάσεις που αφο-
ρούν τον αφανισμό μας – στο άμεσο μέλ-
λον, ξεκινώντας από την πολιτισμική αλλοτρί-
ωση και απορρόφησή μας, μέχρι και την απώ-
λεια εθνικού εδάφους και κατ’ επέκτασιν κυρι-
αρχίας. Δεν πρόκειται για «δεξιά» προπαγάν-
δα και σπέκουλα, αλλά για προβλέψεις που θα 
λάβουν σάρκα και οστά αν δεν μάθουμε να ερ-
μηνεύουμε τις κινήσεις της Τουρκίας, που μό-
νο τυχαίες δεν είναι. 

Διανύουμε μία από τις κρισιμότερες 
φάσεις του Ελληνισμού, της συνέχειας και 
της επιβίωσης – υπάρξεως αυτού. Αντί, λοι-
πόν, να απονείμουμε «τίτλους ευγενείας» σε 
όποιον έχει άποψη διαφορετική και να οδη-
γούμαστε στη μεταξύ μας σφαγή, ας ανοίξου-
με τα μάτια και τα μυαλά μας προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε τη λαίλαπα που έρχεται κατά 
πάνω μας. Την όποια λαίλαπα. Το «μυστικό» 
είναι η ομόνοια, όχι ο διχασμός. 

* Η Αναστασία Καντά είναι φοιτήτρια

Της Αναστασίας Καντά *

Ομόνοια, όχι Διχασμός
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Ένα ταξίδι στα καλύτερα εκπαιδευτικά 
συστήματα του κόσμου. . .

Σ 
το βιβλίο της Φυτώρια 
ευφυΐας, ένα ταξίδι στα 
καλύτερα εκπαιδευτικά 
συστήματα του κόσμου, 

η Λούσι Κρέχαν εκθέτει τις εμπει-
ρίες και τις παρατηρήσεις της από 
την έρευνα που διεξήγαγε επισκε-
πτόμενη τις χώρες που πετυχαί-
νουν τα καλύτερα αποτελέσματα 
στον διεθνή διαγωνισμό PISA του 
ΟΟΣΑ. (Φινλανδία, Κίνα, Ιαπωνία, 
Σιγκαπούρη, Καναδάς). Φιλοξενή-
θηκε σε εκπαιδευτικούς, παρακο-
λούθησε μαθήματα, συζήτησε με 
στελέχη της εκπαίδευσης και μα-
θητές ενώ μελέτησε και τη σχε-
τική βιβλιογραφία. Στην έρευνα, 
χωρίς να δίνεται κάποια εξήγηση 
γι’ αυτό, δεν περιλαμβάνεται η 
Εσθονία, που τα τελευταία χρόνια 
πετυχαίνει άριστα αποτελέσμα-
τα στον διαγωνισμό, αυξάνοντας 
κάθε χρόνο τις επιδόσεις της. 

Στον διαγωνισμό PISA οι μα-
θητές εξετάζονται στις Φυσικές 
Επιστήμες, τα Μαθηματικά και 
την κατανόηση κειμένου. Πρό-
σφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτε-
λέσματα του τελευταίου διαγωνι-
σμού, σύμφωνα με τα οποία ήταν 
για άλλη μία φορά απογοητευτι-
κά για την Ελλάδα, καθώς σε κα-
νένα από τα τρία αντικείμενα δεν 
πλησίασε τον μέσο όρο των 78 
χωρών του ΟΟΣΑ που συμμετεί-
χαν. Ειδικά στην κατανόηση κει-

μένου, η Ελλάδα κατέλαβε την 42η 
θέση πετυχαίνοντας βαθμολογία 
457 ενώ ο μέσος όρος είναι 487. 
Σημειώνουμε ότι η επίδοσή της 
στον προηγούμενο διαγωνισμό 
ήταν 467 με μέσο όρο 493. Παρά 
τις συνεχείς «μεταρρυθμίσεις» (ή 
μήπως εξαιτίας αυτών;) οι επιδό-
σεις των Ελλήνων μαθητών πέ-
φτουν. 

Ο διαγωνισμός PISA βέβαια 
δέχεται ουκ ολίγες επικρίσεις και 
αμφισβητήσεις. Παρ’ όλο που οι 
επικρίσεις αυτές είναι σε μεγάλο 
βαθμό βάσιμες, τα αποτελέσματα 
αποτελούν έναν δείκτη. Εξάλλου, 
πόσο «άδικη», «ακατάλληλη» ή 
«παιδαγωγικά εσφαλμένη» να εί-
ναι μία εξέταση στην κατανόηση 
κειμένου; Δεν νομίζω ότι δικαιο-
λογείται η τόσο μεγάλη αποτυχία 
σε αυτό το αντικείμενο. 

Τι κάνουν λοιπόν καλύτερα 
από μας οι χώρες με τα πιο επιτυ-
χημένα εκπαιδευτικά συστήματα, 
έστω με βάση τις επιδόσεις τους 
σ’ έναν αμφισβητούμενο αλλά, 
μέχρι στιγμής, τον μοναδικό διε-
θνή διαγωνισμό για μαθητές 15 
χρονών σε βασικά γνωστικά αντι-
κείμενα και δεξιότητες;

Μία πρώτη διαπίστωση εί-
ναι ότι οι χώρες αυτές θέτουν 
εθνικούς στόχους και επιμένουν 
στην κάλυψή τους παρέχοντας 
στα σχολεία και στους εκπαιδευ-
τικούς όλα τα μέσα. Για τον σκο-
πό αυτό τα μαθήματα είναι πολύ 
προσεχτικά δομημένα με σαφείς 
στόχους, την επίτευξη των οποί-
ων ελέγχουν και προβαίνουν στις 
αναγκαίες παρεμβάσεις προκει-
μένου να καλυφθούν απ’ όλους 
τους μαθητές. Είναι συχνός ο 
έλεγχος της εμπέδωσης της γνώ-
σης, ενώ η εφαρμόζεται επίσης η 
ανατροφοδότηση προς τον μαθη-
τή με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο. 

Η στήριξη των μαθητών που 
υστερούν μαθησιακά είναι δε-
δομένη προκειμένου να μπορέ-
σουν να συμβαδίσουν, ενώ αντί-
στοιχα μέτρα λαμβάνονται για 
τους ξένους μαθητές που έρχο-
νται στη χώρα. Δεν εντάσσονται 
δηλαδή απευθείας στην τάξη που 
αντιστοιχεί στην ηλικία τους, και 
απλώς… προάγονται, όπως συμ-
βαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλά-
δα. Αντίστοιχα, είναι δεδομένη η 
έμφαση στην αριστεία και στην 
ενθάρρυνση όσων πετυχαίνουν 
καλύτερες επιδόσεις να προχω-

ρήσουν σε ανώτερο επίπεδο.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της 

διαδικασίας μάθησης είναι οι τα-
κτικές επαναλήψεις και η απο-
μνημόνευση την οποία δεν έχουν 
δαιμονοποιήσει, όπως στην Ελλά-
δα, που τη συγχέουμε με τη στεί-
ρα αποστήθιση, τη γνωστή πα-
παγαλία. Επίσης στηρίζονται στη 
χρήση τυποποιημένων παραδειγ-
μάτων και τις διερευνητικές ερω-
τήσεις προκειμένου η γνώση να 
συνδεθεί με την πραγματική ζωή 
και άλλες γνώσεις από άλλα πε-
δία ή από την ύλη προηγούμενων 
τάξεων. Ακόμη, επιδιώκεται συ-
νειδητά η καλλιέργεια κλίματος 
εκπαιδευτικής κοινότητας όπου ο 
μαθητής αισθάνεται ότι ανήκει σε 
αυτήν και είναι αποδεκτός. 

Πολύ χαρακτηριστικό επίσης, 
ίσως με την εξαίρεση του Κανα-
δά, που εξάλλου αποτελεί μία 
χώρα μεταναστών χωρίς ιστορι-
κό βάθος και βέβαια δεν αντιμε-
τώπιζε ποτέ εθνικά προβλήματα, 
ότι σ’ αυτές τις χώρες η επένδυ-
ση στην Παιδεία συνδέεται άρρη-
κτα με την εθνική τους ταυτότητα. 
Παρ’ όλο που την Κρέχαν δεν την 
απασχολεί ειδικά αυτό το ζήτημα 
και παρ’ όλο που δεν τίθεται θέμα 
«εθνικής διαπαιδαγώγησης», 
όπως ίσως να θεωρήσει κανείς με 
βάση την εμπειρία από αυταρχι-
κά σοβινιστικά καθεστώτα, επι-
σημαίνεται ωστόσο, για παρά-
δειγμα, ότι «το εκπαιδευτικό σύ-
στημα αποτέλεσε το θεμέλιο του 
φινλανδικού έθνους» (σελ. 74). Το 
ίδιο ισχύει και για τους Ασιάτες 
της Κίνας, της Ιαπωνίας και της 
Σιγκαπούρης και βέβαια για τους 
Εσθονούς για προφανείς ιστορι-
κούς λόγους. 

Μετά την παρουσίαση των εκ-
παιδευτικών συστημάτων ανά 
χώρα, η Κρέχαν καταλήγει σε «πέ-
ντε αρχές για δίκαια εκπαιδευτι-
κά συστήματα με υψηλές επιδό-
σεις»: 

1) «Επαρκής ενίσχυση των 
κοινωνικών και προακαδημαϊκών 
δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από 
πλούσια ερεθίσματα και παιγνιώ-
δη μάθηση προτού απαιτήσουμε 
απ’ αυτά συγκεκριμένα ακαδημα-
ϊκά αποτελέσματα». Αυτό αφο-
ρά την εφαρμογή υψηλής ποιότη-
τας προγράμματος προσχολικής 
αγωγής προσβάσιμου σε όλα τα 
παιδιά στηριγμένου στο παιχνίδι 
και το τραγούδι. Να αφιερώνεται 
χρόνος για την εκμάθηση απλών 
καθημερινών διαδικασιών. Να 
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
σε εξειδικευμένο προσωπικό για 
την αντιμετώπιση των ιδιαιτερο-
τήτων κάθε παιδιού. (Αυτό ισχύ-
ει και για τις υπόλοιπες βαθμίδες)

2) Κατά την Κρέχαν, ένα 
καλό αναλυτικό πρόγραμμα θα 
πρέπει να είναι: «α) Μινιμαλι-
στικό: να επικεντρώνεται σε λι-
γότερα θέματα αλλά να τα εξετά-
ζει σε μεγαλύτερο βάθος. β) Υψη-
λού επιπέδου: σαφές ως προς το 
ποιες έννοιες και δεξιότητες απαι-
τούνται, χωρίς να υπαγορεύει αυ-
στηρά το πλαίσιο και τις παιδα-
γωγικές μεθόδους. γ) Καλά διαρ-
θρωμένο: να οργανώνει τις έννοι-
ες σε λογική σειρά βάσει μελετών 
για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά.» 
Επιμένει στο εθνικό αναλυτικό 
πρόγραμμα, καθώς θεωρεί ότι 
εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη του 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

3) Να στηρίζουμε τα παιδιά 
να ανταποκρίνονται σε προκλή-

σεις αντί να κάνουμε παραχωρή-
σεις (κάτι που στην Ελλάδα έχου-
με αναγάγει στο Α και το Ω της εκ-
παίδευσης, με τη χαριστική προ-
αγωγή και απόλυση και μάλιστα 
με βαθμούς που δεν αντιπροσω-
πεύουν γνώσεις ή προσπάθεια). Η 
στήριξη να δίνεται σε όσα παιδιά 
υστερούν, σε μικρές ομάδες από 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

4) Αντιμετώπιση των εκ-
παιδευτικών ως επαγγελματιών. 
Αυτό σημαίνει αυστηρή επιλογή, 
διαρκής ουσιαστική επιμόρφωση, 
μειωμένο ωράριο στους νεοδιό-
ριστους, που θα στηρίζονται από 
τους εμπειρότερους.

5) Η αξιολόγηση της σχολι-
κής μονάδας συνδέεται με τη στή-
ριξη και όχι με την τιμωρία της. Σε 
κάποιες χώρες, όταν διαπιστω-
θεί ότι οι επιδόσεις των μαθητών 
ενός σχολείου είναι χαμηλότερες 
από τον μέσο όρο της ίδιας γεω-
γραφικής περιοχής, λαμβάνονται 
μέτρα στήριξης, μετά από συζη-
τήσεις με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, ακόμη και με τη με-
τακίνηση εκπαιδευτικών από άλ-
λες όμορες μονάδες που έχουν 
πετύχει καλύτερα αποτελέσματα.

Κλείνω την παρουσίαση του 
βιβλίου: «Φυτώρια ευφυΐας» με 
την ευχή να αποτελέσει αυτό, μαζί 
με άλλες μελέτες που αφορούν τα 
πετυχημένα εκπαιδευτικά συστή-
ματα, οδηγό και για το δικό μας 
πολύπαθο εκπαιδευτικό σύστη-
μα έως ότου διαμορφωθεί επιτέ-
λους μια επιτυχής ελληνική πρό-
ταση Παιδείας. 

* Δρ Ιστορίας, Εκπαιδευτικός, 
Οργανωτικός Γραμματέας Πανελ-

λήνιας Ένωσης Φιλολόγων

Lucy Crehan
Φυτώρια ευφυΐας, ένα ταξίδι 
στα καλύτερα εκπαιδευτικά 
συστήματα του κόσμου
μετ. Μαρία Παπαηλιάδη 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2019

Επισκεπτόμενη 
τις χώρες που 
πετυχαίνουν 
τα καλύτερα 
αποτελέσματα 
στον διεθνή 
διαγωνισμό PISA, 
η Λούσι Κρέχαν 
διαπιστώνει πως 
σ’ αυτές τις χώρες 
η επένδυση στην 
Παιδεία συνδέεται 
άρρηκτα με την 
εθνική τους 
ταυτότητα.

Του Τάσος Χατζηαναστασίου *
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Σ 
ε 250 χιλιάδες  δικαιού-
χους πρόκειται να κατα-
βληθεί φέτος το ποσό 
των 170 εκατ. € του κοι-

νωνικού μερίσματος, που αντι-
στοιχεί σε περίπου 700 € ανά οι-
κογένεια δικαιούχων. Κριτήρια κα-
ταβολής η πολυτεκνία, η ανεργία 
–μακροχρόνια του ενός γονέα ή 
βραχυχρόνια των δύο– καθώς και 
η ύπαρξη προστατευόμενου μέ-
λους ΑμΕΑ, σε συνδυασμό με ει-
σοδηματικά κριτήρια. Το συνολι-
κό ύψος της δαπάνης κι ο αριθ-
μός των δικαιούχων  που κινείται 
σε χαμηλότερα επίπεδα από τις 
προηγούμενες χρονιές -τον Δεκέμ-
βριο π.χ. του 2018, 1.65 εκατ. άτο-
μα έλαβαν ποσά ύψους από 200 
έως 1.200 ευρώ- έγινε αντικείμενο 
«ανθρωπιστικής» κριτικής από την 
αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κυ-
βερνών κόμμα αντιτείνει σωρευτι-
κές παρεμβάσεις για τα πληττόμε-
να μεσαία και χαμηλότερα στρώ-
ματα που περιλαμβάνουν μειώ-
σεις του ΕΝΦΙΑ, εμπροσθοβαρή 
χορήγηση του επιδόματος πετρε-
λαίου θέρμανσης καθώς και κά-
ποιες φοροελαφρύνσεις στο πρό-
σφατο φορολογικό νομοσχέδιο. 

Πίσω από τη σκιαμαχία των δε-
ξιών και αριστερών «φιλελεύθε-
ρων» υποκρύπτεται μια βαθύτε-
ρη αλήθεια: το κοινωνικό μέρισμα 
προς τους πλέον κατεστραμμέ-
νους επετράπη να δοθεί από τους 
Γερμανούς ως «περίσσευμα», με-
τά την εξυπηρέτηση του χρέους 
και των δανειακών αναγκών από 
υπερπλεονάσματα που πρέπει να 
επιτυγχάνονται κάθε χρόνο σε πο-
σοστό 3,5% έως το 2022 και 2% 
για τα επόμενα 38 χρόνια. Πλεο-
νάσματα που επιτυγχάνονται από 
την υπερφορολόγηση των μεσο-
στρωμάτων και τις συνεχείς περι-
κοπές των κοινωνικών δαπανών 
που δημιουργούν φτώχεια και 
υποβάθμιση υποδομών, φέρουν 
δε την υπογραφή της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ στο 3ο μνημόνιο. Το από-
γειο της «προτεσταντικής ηθικής» 
και της εγχώριας υποκρισίας!

Στο κοινωνικό πεδίο οι ανισό-
τητες συνεχώς διευρύνονται: το 
2016, το 20% των πιο πλούσιων Ελ-
λήνων κατείχε εισόδημα 6,6 φορές 
μεγαλύτερο από το 20% των φτω-
χότερων  (ΕΛΣΤΑΤ- EU SILK). Το 35% 
των συμπολιτών μας αντιμετω-
πίζει  κίνδυνο φτώχειας (Eurostat 
2018), –πολύ κοντά στα ποσοστά 
της Βουλγαρίας και της Ρουμανί-
ας–, ενώ το  25% των νοικοκυριών 
δεν έχει καν τη δυνατότητα να ζε-

Με αφορμή το Κοινωνικό Μέρισμα
Του Νίκου Ντάσιου στάνει το σπίτι του τον χειμώνα 

(Spectator Index 2019). O κίνδυ-
νος φτώχειας απειλεί το 46% των 
ανέργων, το 9,5% των συνταξιού-
χων αλλά και το 13% των εργαζο-
μένων το 2017! (Greece in Figures 
2018) 

Πριν ένα μήνα ο πρωθυπουρ-
γός ανακοίνωσε τη συνταγματική 
κατοχύρωση του «Ελαχίστου Εγ-
γυημένου Εισοδήματος» με πο-
σό ύψους ενός δισ. στον επόμε-
νο προϋπολογισμό που θα αφορά 
800 χιλ. ανθρώπους που διαβιούν 
κάτω από το όριο της φτώχειας, –
δηλαδή με λιγότερα από 4,5 χιλ. € 
το χρόνο κατ’ άτομο (ή 9.500€ για 
νοικοκυριά με δύο ενήλικες). Το 
διαθέσιμο ποσό μεταφράζεται σε 
περίπου 100€ τον μήνα ανά δικαι-
ούχο, το οποίο δίδεται σύμφωνα 
με τη φιλοσοφία της παροχής προ-
κειμένου να διασφαλίσει την αξι-
οπρεπή διαβίωση. Ποια όμως αξι-
οπρεπή διαβίωση μπορούν να πα-
ρέχουν αυτά τα χρήματα μηνιαί-
ως, όταν θα πρέπει να καλυφθούν 
βασικές ανάγκες όπως τροφή και 
ενέργεια, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και εκπαίδευση, μετακι-
νήσεις κοκ; Προφανώς καμία. 

Δυο θα μπορούσαν να είναι 
αποτελεσματικοί παράγοντες για 
την αντιμετώπιση της φτώχειας 

και της ανισότητας στη δεδομένη 
κατάσταση που βρίσκεται η χώρα: 

Α. Mορφές εξατομικευμένης 
και ενεργητικής υποστήριξης ώστε 
οι άνθρωποι ν’ αναλάβουν οι ίδιοι 
πρωτοβουλίες κοινωνικοποίησης 
και να εισέλθουν στην αγορά ερ-
γασίας. Οι δημόσιες επενδύσεις, 
οι μικρές οικογενειακές επιχειρή-
σεις κι ο  συνεταιριστικός–συνερ-
γατικός τομέας αποτελούν προ-
νομιακούς τομείς που μπορούν 
να δημιουργήσουν τέτοιες προο-
πτικές. Προϋποθέσεις αποτελούν 
η οικονομική ενίσχυση του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων, η λειτουργία του ταμείου χο-
ρήγησης μικρο-πιστώσεων, αλ-
λά και η μετάθεση, για ένα εύλο-
γο χρονικό διάστημα, της εξυπηρέ-
τησης των χρεών των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων προς το δημόσιο, 
τους ασφαλιστικούς φορείς και τις 
τράπεζες, εφόσον αναπτύσσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα 
και προσλαμβάνουν ανέργους.

Β. Δίκτυα ασφαλείας για όσους 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
ή βιώνουν αποκλεισμό. Στη χώρα 
μας αυτά τα δίκτυα δεν μπορούν 
παρά να έχουν τη βάση τους στην 
οικογένεια, στη γειτονιά, στην κοι-
νότητα και στην ενορία και να νοη-
ματοδοτούνται από την «αγαπητι-

κή σχέση» των ανθρώπων, προϊόν 
μιας πνευματικής και πολιτιστικής 
ιδιο-προσωπίας. Οι δήμοι θα μπο-
ρούσαν να παίξουν καθοριστικό 
ρόλο μέσω της ενδυνάμωσης των 
κοινωνικών τους υπηρεσιών και 
όχι με την εκχώρηση του κοινωνι-
κού τους έργου μέσω αποσπασμα-
τικών προγραμμάτων σε ανεξέλε-
γκτες ΜΚΟ.

Σε χώρες όπως η Ολλανδία και 
η Γαλλία, οι δήμοι δίνουν  ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην επανα-θεμελίω-
ση  των σχέσεων σε επίπεδο γειτο-
νίας ώστε οι άνθρωποι και οι οικο-
γένειές τους να μην αισθάνονται 
απομονωμένοι. Υποστηρίζονται με 
συγκεκριμένα κίνητρα εθελοντι-
κές δράσεις από ηλικιωμένους στο 
επίπεδο κοινότητας, ώστε αφε-
νός οι ίδιοι να νιώθουν κοινωνικά 
χρήσιμοι, αλλά και να μη χάνονται 
γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες 
πολύτιμες για τις επόμενες γενιές. 

Τελευταίο, αλλά σημαντικότε-
ρο: ένα μείγμα μέτρων και πολιτι-
κών υποστήριξης των νέων ζευγα-
ριών για δημιουργία οικογένειας 
και απόκτησης παιδιών. Οι εξαγγε-
λίες της κυβέρνησης για επίδομα 
γέννας  ύψους 2000 € και η απλού-
στευση των διαδικασιών υιοθεσί-
ας και αναδοχής των παιδιών στα 
ιδρύματα είναι καλοδεχούμενες, 

αλλά δεν επαρκούν. Δεν είναι δυ-
νατόν μ’ αυτά τα δημογραφικά δε-
δομένα ο υπουργός Υγείας να μην 
έχει εξαγγείλει άμεσα μέτρα, όπως 
για παράδειγμα δωρεάν προγενε-
τικούς ελέγχους και εξετάσεις για 
όλα τα ζευγάρια ή κάλυψη από 
το δημόσιο ασφαλιστικό σύστη-
μα της δαπάνης των εξωσωματι-
κών γονιμοποιήσεων. Δεν είναι τέ-
λος δυνατόν να μην έχει σχεδια-
στεί ακόμα μια πολιτική ισχυρών 
κινήτρων μετεγκατάστασης νέων 
ζευγαριών από την Αθήνα σε πα-
ραμεθόριες περιοχές, ξεκινώντας 
από τις αναγκαίες κοινωνικές υπο-
δομές, ενώ είναι εμφανής ο θανά-
σιμος κίνδυνος από τον τουρκικό 
αναθεωρητισμό σε συνθήκες πλη-
θυσμιακής αλλοίωσης που προ-
καλεί η μόνιμη εγκατάσταση των 
μεταναστών από την Ασία και την 
Αφρική!

Με αφορμή και τα φετινά Χρι-
στούγεννα  και παρά τις σημαντι-
κές ελλείψεις που παρατηρούμε, 
οφείλει ο καθένας μας να εκφρά-
σει  έμπρακτα την αλληλεγγύη  και 
την στήριξη σαν προσωπικό  κα-
θήκον. Όλοι γνωρίζουμε κάποιους 
που έχουν ανάγκη κι όλοι ξέρουμε 
τον τρόπο για να τους  συμπαρα-
σταθούμε…. Καλές γιορτές!

   ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ                  σχέδιο - σενάριο: ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
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Πυρκαγιά, πυρκαγιά 
μες στο μυαλό μου πυρκαγιά

Διονύσης Σαββόπουλος, 
Μπάλλος 

Τ 
ο ανά χείρας πόνημα 
δεν σκοπεύει λοιπόν 
να αποτελέσει μια 
ακόμα αφήγηση των 
γεγονότων, των σχετι-

κών με τη δημιουργία της Φιλι-
κής Εταιρείας, αλλά θέλει να επι-
μείνει μάλλον στους παράγοντες 
που οδήγησαν στη δημιουργία 
της και τις πολλαπλές συνιστώ-
σες που τη συναποτέλεσαν· να 
διερευνήσει τις βαθύτερες αιτί-
ες των επιτυχιών της αλλά και το 
ανολοκλήρωτο της ιδεολογικής 
της συγκρότησης. Ένα δοκίμιο 
που, με αφορμή τη Φιλική Εται-
ρεία, θέλει να είναι ένας ακόμα 
λόγος περί της ιδιοπροσωπίας 
του νεώτερου ελληνισμού. Και 
τέλος, μια προσπάθεια απάντη-
σης στην αποσιώπηση του ρό-
λου της Εταιρείας στην πυροδό-
τηση της Επανάστασης και στη 
διαστρέβλωση των βασικών της 
χαρακτηριστικών, στα πλαίσια 
της αποδομητικής «ιδεολογικής 
ανάγνωσης της ιστορίας» που 
έχει καταστεί κυρίαρχη στην Ελ-
λάδα τις τελευταίες δεκαετίες.

Στα μεταπολιτευτικά χρόνια, 

ιδιαίτερα μετά το 1990, επιχει-
ρήθηκε μια μείζων τομή στην 
ιστοριογραφία και στην αποτί-
μηση του χαρακτήρα της ελλη-
νικής Επανάστασης και της ίδιας 
της Φιλικής Εταιρείας, που με-
ταβάλλεται μονοδιάστατα στο 
«επιφαινόμενο» ενός εισαχθέ-
ντος «διαφωτισμού». Ο όρος 
«Νεοελληνικός Διαφωτισμός», ο 
οποίος προτάθηκε από τον Κ.Θ. 
Δημαρά, για να ορίσει μια συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο (1774-
1821)1 των πνευματικών φαινο-
μένων της ελληνικής αναγέννη-
σης, θα διευρυνθεί στο σύνολο 
των φαινόμενων και γεγονότων 
της προεπαναστατικής περιόδου 
ως μια μονοδιάστατη εισαγωγή 
του δυτικού διαφωτισμού στα 
καθ’ ημάς. Και μάλιστα, εσχά-
τως, όχι μόνο θέλει να υποκατα-
στήσει την ορθοδοξία ή την ένο-
πλη αντίσταση του ελληνισμού 
αλλά να καταλάβει τον ιστορικό 
ορίζοντα στο σύνολό του: εισα-
γόμενος διαφωτισμός έναντι πα-
λιγγενεσίας. 

Και παρότι ο ίδιος ο Δημαράς 
είχε τονίσει: «Θα ήταν θεωρη-
τικά δυνατό … να ξαναφτιάξου-
με τον Έλληνα λόγιο του 1800 … 
χωρίς να καταφύγουμε στις ξέ-
νες επιδράσεις»2, εντούτοις, κα-
τά την περίοδο που ακολουθεί 
την πτώση της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών, μετά το 1974, 
ο «διαφωτισμός» μεταβάλλεται 
σταδιακώς από μέρος σε όλον. Ο 
«φωτισμός» των Ελλήνων θα δι-
αχωριστεί  από τις λοιπές εκφρά-
σεις του συνολικού φαινομένου 
της ελληνικής Αναγέννησης, την 
οικονομικο-κοινωνική, την πολι-
τικο-στρατιωτική, τη θρησκευτι-
κή, τη λαϊκο-παιδευτική, για να 
καταλάβει σχεδόν ολόκληρο τον 
ιστορικό ορίζοντα και να μετα-

1 Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφω-
τισμός, Ερμής, Αθήνα, 71998, σ. 1.
2 Κ.Θ. Δημαράς,όπ.π., σσ. 137-138.

βληθεί σε ένα ιδεολογικό εγχεί-
ρημα με σαφείς πολιτικούς και 
ιδεολογικούς στόχους. 

Σχηματικά, σύμφωνα με αυ-
τή τη νέα αντίληψη, δεν έχου-
με πλέον να κάνουμε με την «ελ-
ληνική παλιγγενεσία», στα πλαί-
σια της οποίας εντάσσεται και το 
φαινόμενο του φωτισμού που 
την προετοιμάζει, αλλά με έναν 
κατ’ εξοχήν εισαγόμενο «Διαφω-
τισμό» που υποκαθιστά την πα-
λιγγενεσία. 

Αυτή η μετατόπιση συνδέ-
εται καθοριστικά και με το ευ-
ρύτερης σημασίας γεγονός της 
κοινωνικής ανόδου και της αύ-
ξησης των μεγεθών και του ρό-
λου της τάξης των «διανοουμέ-
νων», των λογίων και των «χαρ-
τογιακάδων», στη μεταπολιτευ-
τική Ελλάδα, και την παράλλη-
λη αποκόλλησή της από το εθνι-
κό επίπεδο, στα πλαίσια των πα-
γκοσμιοποιητικών μηχανισμών. 
Αυτή η ανερχόμενη τάξη θα θε-
λήσει να δει και την ίδια την ελ-
ληνική Επανάσταση με τα ματο-
γυάλια της νέας κοινωνικής υπε-
ροψίας της: Oι μηχανισμοί που 
συνδέονται με την άνοδο των δι-
ανοουμένων ως τάξης, κατ’ εξο-
χήν η εκπαίδευση, η διδαχή και 
η συγγραφική δραστηριότητα, 
στα πλαίσια μιας α-εθνικής κο-
σμοαντίληψης, διογκώνονται, 
αποσπώνται από το πραγματι-
κό ιστορικό τους πλαίσιο και εν 
τέλει μεταβάλλονται σε κυρίαρ-
χο ιδεολογικό και πολιτικό παρά-
γοντα. 

Ένα δοκίμιο για τη φιλική εταιρεία, και την επανάσταση 
που πυροδότησε, αποτελεί κατά βάθος έργο αυτογνωσίας 
και ερμηνείας των βαθύτερων δυνάμεων που καθόρισαν 
την πορεία της φιλικής, τις επιτυχίες και τα όριά της, και 
οι οποίες συνεχίζουν να ορίζουν ακόμα και τη σημερινή 

πραγματικότητα. η πυρκαγιά του ’21 αποτελεί εν τέλει μια 
πυρκαγιά «στο μυαλό μας», απαραίτητη στις δύσκολες 

στιγμές της εθνικής μας παρακμής. 

ΒΙΒΛΙΟ

“ 
η φιλική εταιρεία θα καταδικαστεί σε έναν 

κυριολεκτικό εξοστρακισμό από την κυρίαρχη στον 

ακαδημαϊκό χώρο αποδομητική ιστοριογραφία, 

ανοικτά ή συγκεκαλυμμένα, συνειδητά ή 

υποσυνείδητα. Διότι η συγκρότησή της δεν 

ανταποκρίνεται καθόλου στο σχήμα που θέλει 

τις επαναστατικές οργανώσεις να αποτελούν 

προνομιακό δημιούργημα της ευρύτερης τάξης των 

διανοουμένων.

Φιλική εταιρεία: ήταν ώριμη η επανάσταση;

Ακριβώς αυτή η μετατόπιση 
από την παλιγγενεσία στον δια-
φωτισμό, που θα σφραγίσει κα-
θοριστικά τη νεώτερη ιστοριο-
γραφική και συγγραφική παρα-
γωγή, εξηγεί εν πολλοίς και την 
κυριολεκτική εξαφάνιση της Φι-
λικής Εταιρείας, από την ιστορι-
ογραφική παραγωγή της περιό-
δου. Καθόλου τυχαία, σε όλη την 
ιστορική περίοδο της μεταπολί-
τευσης, θα δημοσιευτούν ελάχι-
στες νέες μελέτες για τη Φιλική 
Εταιρεία. 

Η Φιλική Εταιρεία –η ύπαρξη 
της οποίας στην πραγματικότη-
τα αναιρεί το σχήμα της έκρηξης 
της Επανάστασης ως της απο-
κλειστικής απόρροιας της επέ-
κτασης του δυτικού Διαφωτι-
σμού και των ιδεών του– θα κα-
ταδικαστεί έτσι σε έναν κυριο-
λεκτικό εξοστρακισμό από την 
κυρίαρχη στον ακαδημαϊκό χώ-
ρο αποδομητική ιστοριογραφία, 
ανοικτά ή συγκεκαλυμμένα, συ-

νειδητά ή υποσυνείδητα3. Διότι η 
συγκρότηση της Φιλικής Εταιρεί-
ας δεν ανταποκρίνεται καθόλου 
στο σχήμα που θέλει τις επανα-
στατικές οργανώσεις να αποτε-
λούν προνομιακό δημιούργη-
μα της ευρύτερης τάξης των δι-
ανοουμένων. Πρόκειται για μία 
«ανωμαλία» στην τυπολογία 
των σύγχρονων επαναστατικών 
οργανώσεων. Δεν είναι η διανό-
ηση και οι λόγιοι που θα αναλά-
βουν να ενοποιήσουν τον ελλη-
νικό κόσμο σε μία μεγάλη επα-

3 Μέχρι σήμερα, εξ όσων γνωρίζω, 
μόνο μία σχετικά νεώτερη ακαδημα-
ϊκή μελέτη, αλλά πάντως και αυτή 
προμεταπολιτευτική, η διατριβή του 
Γεωργίου Φράγκου στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, το 1971, θα επιχειρήσει 
να διερευνήσει επιστημονικά τη συ-
γκρότηση της Φιλικής Εταιρείας – και 
πιθανότατα καθόλου τυχαία παραμέ-
νει αμετάφραστη στα ελληνικά. Βλ. 
George Demetrios Frangos, Τhe Phi-
like Etaireia 1814-1821, A Social and 
Historical Analysis, δδ, Columbia Uni-
versity, Νέα Υόρκη 1971.

Από το νέο βιβλίο του γιώργου καραμπελιά που κυκλοφορεί από τις εναλλακτικές εκδόσεις
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ναστατική απόπειρα, αλλά την 
αρχική πρωτοβουλία θα πάρουν 
«οι κατεστραμμένοι εμποροϋ-
πάλληλοι», για τους οποίους μι-
λούσε ο Καποδίστριας, και στην 
οποία θα συμμετάσχουν εν τέ-
λει, σε μικρότερο ή μεγαλύτε-
ρο βαθμό, όλες οι ηγέτιδες δυ-
νάμεις του ελληνικού κόσμου. 
Οι έμποροι, οι ναυτικοί, οι στρα-
τιωτικοί, οι προεστοί, οι κληρι-
κοί, οι Φαναριώτες και, λιγότερο 
από όλους, οι διανοούμενοι και 
οι λόγιοι θα συμμετάσχουν εν τέ-
λει στην Εταιρεία και θα ξεσηκώ-
σουν τις μεγάλες μάζες του λαού 
–κατ’ εξοχήν την αγροτιά– χωρίς 
τις οποίες καμιά επαναστατική 
απόπειρα δεν θα μπορούσε να 
τελεσφορήσει και οι οποίες ήταν 
έτοιμες να δεχτούν το μήνυμα 
της Επανάστασης.

Και προφανώς πρόκειται για 
ένα ζήτημα που χρήζει όντως ερ-
μηνείας: Πώς και γιατί η ελληνι-
κή λογιοσύνη αλλά και γενικότε-
ρα πολλές από τις άρχουσες τά-
ξεις του ελληνισμού δεν πρωτο-
στάτησαν στη συγκρότηση της 
απελευθερωτικής εταιρείας και, 
στην καλύτερη περίπτωση, προ-
σχώρησαν σε αυτήν μεταγενέ-
στερα; 

Είναι ένα από τα ζητήματα 
που αποκαλύπτουν τη βαθύτε-
ρη φύση της ελληνικής κοινωνί-
ας και συνάμα εξηγούνί πολλές 
από τις εξελίξεις που συνεχίζουν 
μέχρι σήμερα να σφραγίζουν την 
ελληνική μοίρα. 

Όταν μάλιστα σήμερα, εκ των 
υστέρων, στα πλαίσια της γενι-
κευμένης απογοήτευσης που κα-
τατρύχει τους Έλληνες, είναι αρ-
κετοί εκείνοι που αμφισβητούν 
την επιλογή της Φιλικής και υπο-
στηρίζουν πως η Επανάσταση 
υπήρξε αρνητική για τον ελλη-
νισμό, επιφέροντας ανυπολόγι-
στες καταστροφές, ανθρώπινες, 
οικονομικές και πολιτικές· απέ-

κοψε τους Φαναριώτες από τους 
ηγετικούς κύκλους της Αυτοκρα-
τορίας, πυροδότησε την εμφάνι-
ση των λοιπών βαλκανικών εθνι-
κισμών· επιτάχυνε τις προσπά-
θειες της τουρκικής άρχουσας 
τάξης να ανασυγκροτήσει και 
να μεταρρυθμίσει το οθωμανι-
κό κράτος. 

Εάν όμως η εξέγερση εί-
χε ανασταλεί, ή αποτραπεί ορι-
στικά, η αναστολή αυτή θα εί-
χε, άραγε, τις ευεργετικές συ-
νέπειες που προεξοφλούνται ή, 
αντίθετα, η εμφάνιση και η επι-
τάχυνση εθνικής συνείδησης 
στους βαλκανικούς λαούς θα 
τους οδηγούσε σε ευθεία αντι-
παράθεση με τους Έλληνες, ως 
εταίρους των Οθωμανών, με 
άδηλες συνέπειες για το μέλλον; 
Το ερώτημα παραμένει υποθετι-
κό και δεν επιδέχεται απάντηση 
εκ των υστέρων. Το βέβαιο πά-
ντως είναι πως αυτός ο βαθύτα-
τος διχασμός ανάμεσα στα διε-
στώτα μέλη του ελληνισμού, και 
κυρίως ο διχασμός ως προς την 
ακολουθητέα στρατηγική –που 
θα συνεχίζεται μέχρι το 1922–
, εντέλει, θα αφήσει ανολοκλή-
ρωτο το όραμα της Φιλικής να 
απελευθερώσει το σύνολο του 
ελληνισμού. Και, καθώς κλεί-
νουν διακόσια χρόνια από τότε, 
οι Έλληνες βρίσκονται και πάλι 
μπροστά σε νέα μεγάλα διλήμ-
ματα. Είτε να εγκαταλείψουν, 
μέσα από μια μοιραία υποστρο-
φή, τη μεγάλη κατάκτηση της 
ελευθερίας που θεμελιώθηκε, 
όπως υπογραμμίζει ο Δημήτρης 
Βικέλας, δια της «σπάθης» και 
«θυσιών ακαταλογίστων», είτε 
να την ολοκληρώσουν κατ’ εξο-
χήν πνευματικά, ιδεολογικά, πο-
λιτισμικά· έστω εδώ, σε αυτόν 
τον ύστατο ελληνικό χώρο, που 
αποτέλεσε πάντως την κοιτίδα 
του ελληνισμού.  

      ΒΙΒΛΙΟ
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Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Τζέρεμι 
Κόρμπιν εκλέγεται πρόεδρος του Εργα-
τικού Κόμματος έπειτα από την παραίτη-
ση του μπλαιρικού Εντ Μίλιμπαντ, υπο-
σχόμενος εγκατάλειψη του «τρίτου δρό-
μου» και στροφή του κόμματος προς τα 
αριστερά, για την ανάκτηση των ψηφο-
φόρων της εργατικής τάξης, που το ψή-
φιζαν παραδοσιακά και που το έχουν πλέ-
ον εγκαταλείψει. Δυο μήνες μετά, ο ίδιος 
θα πανηγυρίζει στα βρετανικά ΜΜΕ ότι 
η εκλογή του στο κόμμα διπλασίασε τον 
αριθμό των μελών του, δημιουργώντας 
έτσι μια νέα κοινωνική δυναμική προς 
την αριστερά. Μια τάση κοινή σε όλον τον 
δυτικό κόσμο, από το κίνημα «καταλάβετε 
την Γουόλ Στρητ» και τη δυναμική της υπο-
ψηφιότητας Μπέρνι Σάντερς στις ΗΠΑ, μέ-
χρι τους ανερχόμενους –τότε– Ποδέμος 
στην Ισπανία.

Τέσσερα χρόνια μετά, και αφού η δυ-
ναμική αυτή του Κόρμπιν θα προσκρούσει 
στον σκόπελο του Μπρέξιτ –στο οποίο θα 
αντιταχθεί ο ίδιος και το κόμμα του, παρ’ 
όλο τον ευρωσκεπτικισμό τους για τις κοι-
νωνικές συνέπειες μιας Ευρώπης νεοφιλε-
λεύθερης–, η εκλογική αναμέτρηση στην 
οποία θα οδηγήσει τους Εργατικούς ο Κόρ-
μπιν θα είναι μια απόλυτη καταστροφή.

Η επικράτηση του Μπόρις Τζόνσον θα 
είναι σαρωτική: Οι Συντηρητικοί θα πετύ-
χουν το μεγαλύτερο ποσοστό (43,9%) από 
το… 1979 (τότε που εξελέγη η Μάργκαρετ 
Θάτσερ), ενώ θα αποσπάσουν τις περισσό-
τερες έδρες από το 1987. Όλα αυτά θα γί-
νουν εις βάρος του Εργατικού Κόμματος, 
που θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση σε 
έδρες (πάνω από 40) και ποσοστά (7,9%) 
χάνοντας μάλιστα προπύργια τα οποία δι-
ατηρούσε από το… 1935 (!).

Περισσότερο, όμως, ενδιαφέρον για 
την εκλογική γεωγραφία του Εργατικού 
Κόμματος είναι το πού κέρδισε, και όχι 
το πού έχασε: Σε όλες αυτές τις περιοχές 
των νέων εύπορων στρωμάτων της παγκο-
σμιοποίησης, οι οποίες βρίσκονται στο κέ-
ντρο των μητροπόλεων – κατ’ εξοχήν το 
Λονδίνο – ή σε κόμβους της παγκοσμιοποι-
ημένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως 
είναι η Οξφόρδη.

Μιλάμε για ακροατήρια αρκετά ευκα-
τάστατα, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, 
που βρίσκονται συχνά κοντά στα κέντρα 
ισχύος της νέας οικονομίας και πολιτικής 
–είτε μιλάμε για τη δημιουργική βιομηχα-
νία και τα ΜΜΕ, είτε για τις ΜΚΟ και τους 
υπερεθνικούς οργανισμούς. Κι αυτή του η 
επιτυχία, στα πιο πλούσια κομμάτια της 
αγγλικής κοινωνίας, ήρθε παρ’ όλη τη ρι-
ζοσπαστική φρασεολογία, τον «ταξικι-
σμό», τις διαρκείς αναφορές στην «κοινω-

νική αλληλεγγύη», που συνοδεύονται από 
την υπεράσπιση του πολυπολιτισμού και 
της «ανοιχτής Ευρώπης». Ή μήπως εξαι-
τίας της; Γιατί μιλάμε για κοινωνικά στρώ-
ματα που, αν και βρίσκονται κοντά στους 
σύγχρονους πόλους πολιτικής και οικονο-
μικής ισχύος, εμφανίζονται διαπρύσιοι 
κήρυκες μιας ιδεολογίας εξόχως ελευθε-
ριακής –τέτοιας που κατ’ εξοχήν ταίριαζε 
στο προφίλ που ήθελε να δώσει ο Κόρμπιν 
στους Εργατικούς.

Άρα; Ή ο κόσμος έχει τρελαθεί, με τη ρι-
ζοσπαστική αριστερά να κερδίζει τα «προ-
πύργια της αντίδρασης» την ίδια στιγ-
μή που η επιχειρηματική δεξιά διαπρέ-
πει στις πιο φτωχές, αποβιομηχανοποι-
ημένες περιοχές της Μέσης και Βόρειας 
Αγγλίας, ή πλέον κάτι άλλο συμβαίνει, το 
οποίο δεν μπορούμε να το δούμε και να 
το ερμηνεύσουμε έχοντας στον νου μας 
τις παλιές πολιτικές διαιρέσεις μεταξύ δε-
ξιάς και αριστεράς, μαζί με όλο το αξιακό 
και ιστορικό φορτίο που κουβαλούσαν μέ-
χρι τα τέλη του 20ου αιώνα.

Αυτήν ακριβώς τη διερώτηση απαντά-
ει σοβαρά, διεξοδικά, πειστικότατα το νέο 
βιβλίο του Κριστόφ Γκιλλουί, No Society: 
Το τέλος της μεσαίας τάξης της Δύσης, 
που κυκλοφορεί από τις Εναλλακτικές Εκ-
δόσεις σε μετάφραση Χριστίνας Σταματο-
πούλου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γκιλ-
λουί, οι ανατροπές που επιφύλαξαν οι 
βρετανικές εκλογές αποτελούν πλέον 
«κανονικότητα». Έρχονται σε συνέχεια της 

επικράτησης του ίδιου του Μπρέξιτ στο 
δημοψήφισμα, την άνοδο του Τραμπ στην 
εξουσία των ΗΠΑ, την ισχυροποίηση ενός 
πανευρωπαϊκού λαϊκιστικού κινήματος 
απόρριψης της παγκοσμιοποίησης και της 
«συναίνεσης του Βερολίνου».

Τα κατεστημένα ΜΜΕ θα αποδώσουν 
και πάλι τη νίκη του Τζόνσον στη δημαγω-
γία του που σχετίζεται με την έξοδο της 
Βρετανίας από την Ε.Ε., σε μια προεκλογι-
κή εκστρατεία που δίνει περισσότερη βα-
ρύτητα στην εντύπωση και το συναίσθη-
μα, ακόμα στην «πολιτική μηχανική» των 
φέηκ νιούζ, ενδεχομένως σε κάποια «ρώ-
σικη συνωμοσία» που κρύβεται πίσω από 
την ισχυροποίηση του λαϊκιστικού απορρι-
πτισμού.

Απέναντι σε αυτά τα επιχειρήματα, ο 
Κριστόφ Γκιλλουί με το βιβλίο του μας κα-
λεί να… σοβαρευτούμε. Όντας κοινωνικός 
γεωγράφος ο ίδιος, με μια εικοσαετή δια-
δρομή αναμέτρησης με τα εμπειρικά δε-
δομένα των ανισοτήτων που δημιουργεί 
η παγκοσμιοποίηση, στο εσωτερικό της 
Γαλλίας κατ’ αρχάς, κι έπειτα στο εσωτερι-
κό όλων των δυτικών κοινωνιών, θα κατα-
φέρει να περιγράψει σε μεγάλο αναλυτι-
κό βάθος την ανάδυση μιας νέας κοινωνι-
κής, πολιτικής και πολιτισμικής πραγμα-
τικότητας που βρίσκεται πίσω από τη σω-
ρεία των πολιτικών ανατροπών που βιώ-
νει η πολιτική τάξη της Δύσης τα τελευταία 
χρόνια.

Το καινοφανές στοιχείο που κρύβεται 
πίσω από την ένταση αυτών των τελευ-

ταίων φαινομένων, λέει λοιπόν ο Γκιλλουί, 
οφείλεται στο γεγονός ότι η παγκοσμιο-
ποίηση έχει προκαλέσει ένα ρήγμα στο 
εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών, τόσο 
βαθύ, που τις διασπά σε δυο ασυνάρτη-
τους μεταξύ τους κόσμους:

Ο κόσμος των οικονομικών, πολιτικών 
και μορφωτικών ελίτ, που ζουν στις μεγά-
λες πόλεις-κόμβους των διεθνών ροών, με 
λίγα λόγια, όλων των κοινωνικών στρω-
μάτων που διαχειρίζονται την παγκοσμιο-
ποίηση: Εμφανίζονται με διεθνοποιημένη 
συνείδηση και εκφράζουν έναν πολιτισμι-
κό φιλελευθερισμό· είναι οι κατ’ εξοχήν 
τάξεις που αντιλαμβάνονται την παγκοσμι-
οποίηση ως «ευκαιρία απαγκίστρωσης» 
από την υπόλοιπη κοινωνία, και οι οποίες 
εσχάτως εκφράζουν αυτήν τους τη διάθε-
ση μέσω της ιδεολογικής απόρριψης του 
«καθημερινού ανθρώπου», ως φορέα πο-
λιτισμικής οπισθοδρόμησης.

Απέναντί τους, στέκεται η «ενδοχώ-
ρα» των αγκιστρωμένων τάξεων, της «λα-
ϊκής κοινωνίας», οι οποίες ζουν σε περι-
οχές απαξιωμένες εντελώς από αυτόν 
τον νέο διεθνή καταμερισμό: Οι τόποι της 
αποβιομηχάνισης, η μικρομεσαία τοπική 
αγορά ή ο αγροτικός κόσμος που συρρι-
κνώνεται, ένα ολόκληρο κομμάτι της φτω-
χής νεολαίας των δυτικών χωρών που προ-
σκρούει στο αμείλικτο τείχος της σχολι-
κής αποτυχίας, οι εκπτωχευμένοι χαμη-
λοσυνταξιούχοι –με λίγα λόγια τα μεσαία 
στρώματα της κοινωνίας που άλλοτε λει-
τουργούσαν ως σημείο αναφοράς για τη 
συνοχή, και την κινητικότητά της, και που 
σήμερα αντιμετωπίζουν το φάσμα της 
έκλειψης.

Η σύγκρουση αυτών των δυο κόσμων 
είναι που «αποφασίζει» για την ισχυρο-
ποίηση των «λαϊκιστών» και την επικρά-
τησή τους σε διαδοχικές εκλογικές αναμε-
τρήσεις. Από το να στεκόμαστε στις ίδιες 
της φιγούρες του Σαλβίνι, του Τραμπ ή του 
Μπόρις Τζόνσον, μας λέει ο Γκιλλουί, θα 
ήταν καλύτερα να εστιάσουμε την προσο-
χή μας σε όλον αυτόν τον κόσμο που τους 
ψηφίζει και που τους αναδεικνύει σε πο-
λιτικούς «που αναποδογυρίζουν την μπάν-
κα».

Αυτά τα φαινόμενα προκύπτουν στην 
πολιτική ζωή, εξηγεί ο Γκιλλουί, γιατί σή-
μερα δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλι-
σης μεταξύ του κόσμου των ελίτ, και εκεί-
νου της λαϊκής κοινωνίας. Το χάσμα είναι 
αγεφύρωτο. Δεν είναι μόνο χάσμα οικονο-
μικό, εισοδημάτων και κατανάλωσης, εί-
ναι ταυτοχρόνως χάσμα ιδεολογικό και, 
βαθύτερα, χάσμα αξιών, τρόπων ζωής, πο-
λιτισμικών προτεραιοτήτων, και προπά-
ντων χάσμα προοπτικών.

Οι ελίτ πραγματοποιούν μια «φυγή 
προς τα μπρος». Ζουν ήδη σε μια μετα-
εθνική πραγματικότητα που αντανακλά-

     ΔΙΕΘΝΗ

Του Γιώργου Ρακκά

Οι βρετανικές εκλογές και το «No Society»
τα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών υπό το πρίσμα του βιβλίου του κριστόφ γκιλλουί «No Society»
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διαιρέσεις μεταξύ δεξιάς και αριστεράς...
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ται στο κοσμοπολίτικο πνεύμα, καθώς και 
την ελευθεριακή ιδεολογία τους περί ατο-
μικών δικαιωμάτων και πολυπολιτισμού. 
Μια ιδεολογία που καταλήγει να εκφρά-
ζει αποσχιστικές διαθέσεις έναντι του κοι-
νωνικού σώματος, με την επιπρόσθετη ρο-
πή της στην πολιτική ορθότητα, τη δυσα-
νεξία της απέναντι σε ό,τι διαφοροποιεί-
ται από αυτήν, τη σφοδρή κριτική, επίσης, 
που απευθύνει εναντίον του ίδιου του κα-
θημερινού ανθρώπου, στον οποίον βλέ-
πει «βαρίδια» προσκόλλησης στο έδαφος, 
την παράδοση, τις κλασικές εθνοθρησκευ-
τικές ταυτότητες, και απορρίπτοντας έτσι 
την ίδια του την ύπαρξη ως οπισθοδρομι-
κή και ανεπίδεκτη… διεθνοποίησης.

Δεν είναι τυχαίο εξ άλλου, που με το 
σύνθημα της πολυπολιτισμικής κοινωνί-
ας, οι νέες ελίτ προασπίζουν την εναλλα-
ξιμότητα των κατώτερων τάξεων, το ότι 
αυτές πλέον συγκροτούνται ευκαιριακά 
και εφήμερα, από ένα παγκόσμιο κινητικό 
πλήθος ανθρώπων που σπεύδουν σε αυ-
τές τις παγκόσμιες μητροπόλεις για να δι-
εκδικήσουν τη δική τους θέση στις τελευ-
ταίες, «θέσεις ορθίων», της παγκοσμιο-
ποιητικής υπερταχείας.

Απέναντι σε αυτές τις νέες ελίτ, η λα-
ϊκή κοινωνία συσπειρώνεται απαιτώντας 
εκ νέου την εδαφικοποίηση της εξουσί-
ας: Βλέπει την εθνική κοινότητα ως το μό-
νο μέσο προστασίας του κοινωνικού και 
πολιτισμικού κεφαλαίου, θέλει να αξιο-
ποιήσει τον δημοκρατικό της χαρακτή-
ρα για να επιβάλει την επαναφορά του 
προστατευτικού ρόλου του κράτους που 
οφείλει να διαφυλάξει τη συνοχή και τη 
συνέχεια της κοινωνίας έναντι της σαρω-
τικής διεθνοποίησης.

Οι δυο όροι αυτοί, συνοχή και συνέ-
χεια, είναι κεντρικοί στην πολιτική ατζέ-
ντα που αγωνίζεται να θέσει η λαϊκή κοι-
νωνία στο επίκεντρο της δημόσιας συζή-
τησης. Για τη διατήρησή τους, αναβιώ-
νουν αιτήματα υπεράσπισης των εθνικών 
ταυτοτήτων και τρόπων ζωής, επανελέγ-
χου των συνόρων, αλλά και κρατικού προ-
στατευτισμού. Οι μεσαίες τάξεις και οι κα-
τώτερες τάξεις που πετάχτηκαν έξω από 
την παγκοσμιοποίηση αντιτάσσουν, στο 
κλειστό κλαμπ των προνομιούχων της, τη 
δημοκρατία της εθνικής κοινότητας, μέ-
σα στην οποία πλειοψηφούν, προκειμέ-
νου να αποκαταστήσουν το πρόσωπό τους 
στην πολιτική διαδικασία: «Υπάρχουμε κι 
εμείς», λένε, «διαθέτουμε ιστορία, ταυ-
τότητα, έδαφος», «δεν είμαστε προϊόν ευ-
καιριακών κοινωνικών, πολιτικών και οικο-
νομικών συνθηκών και χαοτικών διεθνών 
ροών όπως προπαγανδίζουν οι ίδιες οι με-
ταμοντέρνες ελίτ».

Η σύγκρουση αυτών των δυο κόσμων, 
κατά τον Γκιλλουί, επιβεβαιώνεται κοινω-
νικά, οικονομικά και χωροταξικά, σε χάρ-

τες που συσχετίζουν το εισόδημα, το μορ-
φωτικό επίπεδο και τη διασπορά ή/και τη 
συγκέντρωση των διαφορετικών κοινωνι-
κών στρωμάτων στον χώρο. Έτσι, η ύπαρ-
ξη μιας διαίρεσης του τύπου (επι)κέντρο 
της παγκοσμιοποίησης / αποσυνδεμέ-
νης ενδοχώρας επιβεβαιώνεται σε πολ-
λές από τις κοινωνίες της Δύσης, τις ΗΠΑ, 
με τα flyover states (πολιτείες τις οποίες οι 
ελίτ περνούν πάντοτε από πάνω, με το αε-
ροπλάνο στην γραμμή ανατολικής και δυ-
τικής ακτής), στη Γαλλία με την ανάδυση 
της περιφερειακής Γαλλίας, στην Αγγλία 
με την «Μέση Αγγλία», ακόμα, στη γερμα-
νική ατμομηχανή της Ε.Ε., με την Ανατολι-
κή Γερμανία.

Η ιδεολογική, πολιτική, ακόμα και κοι-
νωνική ορισμένες φορές «ανταρσία» (αν 
περιλάβουμε στην οπτική μας και το κίνη-
μα των κίτρινων γιλέκων) της «λαϊκής κοι-
νωνίας» έναντι των νέων ελίτ, αποκαλύ-
πτει πλήρως τη μειοψηφική πραγματικό-
τητα των τελευταίων. Μπορεί η άποψή 
τους να υπεραντιπροσωπεύεται στα ΜΜΕ, 
το πολιτικό σύστημα, τα πανεπιστήμια – 
ωστόσο στην πραγματικότητα πρόκειται 
για μειοψηφίες, η πραγματική βαρύτητα 
των οποίων αρχίζει και φαίνεται με την κι-
νητοποίηση της υπόλοιπης κοινωνίας.

Εξ ου και οι αλλεπάλληλες πολιτικές 
ήττες του κατεστημένου αυτού, που δεν 
μπορεί ούτε να τις προβλέψει, ούτε να τις 
αξιολογήσει και να τις χωνέψει καταλλή-
λως γιατί, καθώς συμβαίνουν ολοένα και 
συχνότερα, οδηγούν αυτές τις ελίτ σε μια 
ακόμα πιο έντονη αναδίπλωση στο εσω-
τερικό τους και σε μια μεγαλύτερη απαί-
τηση για ιδεολογική, πολιτισμική και πολι-
τική ομοιομορφία μέσα σε αυτό. Εξ ου και 
η όξυνση της ρητορικής περί «φασισμού», 
«ρατσισμού» και «οπισθοδρόμησης», λέει 
ο Γκιλλουί, που σκοπό έχει να ποινικοποι-
ήσει κάθε φωνή αντιπολίτευσης στο εσω-
τερικό των ελίτ γι’ αυτήν τους την αποσχι-
στική στρατηγική.

Ωστόσο, αυτή ακριβώς η αρτηριο-
σκληρωτική αντίδραση των κατά τα άλλα 

οπαδών της «ανοιχτής κοινωνίας» δημι-
ουργεί ένα καθοδικό σπιράλ, που εντεί-
νει ακόμα περισσότερο την απομόνω-
σή τους. Ως προς αυτό, κάτι θα ξέρουν οι 
Φιλελεύθεροι Δημοκράτες της Αγγλίας: 
Κατέβηκαν στις εκλογές με το σύνθημα 
«Μπρέξιτ Σκάσε!» είχαν ως ατζέντα τους 
την ακύρωση της λαϊκής εντολής του δη-
μοψηφίσματος και εκφράζονταν εναντίον 
της λαϊκής κοινωνίας στα όρια του κοινω-
νικού και πολιτισμικού ρατσισμού, για να 
αποτύχουν οικτρά, και να δουν ακόμα και 
αυτήν την επικεφαλής τους, Τζο Σουΐνσον 
(που μερικούς μήνες πριν διατείνονταν ότι 
ετοιμάζεται να μπει στην κυβέρνηση), να 
μην καταφέρνει καν να εισέλθει στο κοινο-
βούλιο.

Η νέα αυτή αντίθεση δεν γνωρίζει 
«αριστερά» και «δεξιά», αν και αναφέρε-
ται σε ένα περιβάλλον κοινωνικών διαχω-
ρισμών πολύ πιο απόλυτων απ’ ό,τι ήταν 
πριν από σαράντα χρόνια, που έχουν φτά-
σει να αποκτούν πολιτισμικές διαστάσεις 
(και απειλούν να προσλάβουν ακόμα και 
βιολογικές, αν η τεχνική πρόοδος δώσει 
τη δυνατότητα στις εύπορες τάξεις να πα-
ρέμβουν στην ίδια τους την ύπαρξη). Ήρ-
θε, δε, εδώ για να μείνει, και θα αποτελεί 
κύριο παράγοντα διαμόρφωσης των πολι-
τικών εξελίξεων στα χρόνια που έρχονται, 
μέχρι η πολιτική τάξη να αναγκαστεί από 
αυτήν την πολιτισμική, ιδεολογική, εκλο-
γική και πολλές φορές και κοινωνική κινη-
τοποίηση των μεσαίων και των κατώτερων 
στρωμάτων, να εκπροσωπήσει και πάλι τα 
αιτήματα και τις ανάγκες τους.

Μέχρι τότε, όμως, το βιβλίο του Κρι-
στόφ Γκιλλουί, No Society: To τέλος της 
μεσαίας τάξης της Δύσης, που κυκλοφορεί 
αυτές τις μέρες από τις Εναλλακτικές Εκδό-
σεις σε μια εξαιρετική μετάφραση και πρό-
λογο της Χριστίνας Σταματοπούλου, θα εί-
ναι ένας από τους βασικούς οδοδείκτες 
για την κατανόηση της κοινωνικής και πο-
λιτικής πραγματικότητας που μας περι-
βάλλει.

Η 
καταστροφή της παλιάς μεσαί-
ας τάξης και η περιχαράκωση σε 
μητροπόλεις-φρούρια των αρχου-

σών τάξεων της Δύσης, αποτελεί την αφε-
τηρία του προβληματισμού του τελευταίου 
βιβλίου του Γάλλου γεωγράφου, Κριστόφ 
Γκιλλουί. Συνέπεια αυτής της καταστροφής 
και του διχασμού είναι η διάλυση της κοι-
νωνικής συνοχής των δυτικών κοινωνιών 
και ο κατακερματισμός τους σε μικροκοι-
νωνίες, καθεμιά από τις οποίες προσπαθεί 
να επιβιώσει, περιχαρακωμένη στη δική 
της κοινωνική ή εθνο-πολιτισμική κοι-
νότητα, καθώς και η αυξανόμενη αδυνα-
μία επικοινωνίας ανάμεσα στο μειοψηφι-
κό μηντιακό και πολιτικό σύστημα και την 
κοινωνική πλειοψηφία. Πρόκειται για την 
έκλειψη της κοινωνίας, τέτοια που τη γνω-
ρίζαμε στο παρελθόν.

Το βιβλίο του συνιστά έτσι μια σημαντι-
κή συμβολή στην προσπάθεια που κατα-
βάλλεται τα τελευταία χρόνια να συνειδητο-
ποιηθούν οι τεράστιες κοινωνικές αλλαγές 
που πραγματοποιούνται μπροστά στα μά-
τια μας, αλλαγές τις οποίες, δυστυχώς, συ-
νεχίζουμε να αναλύουμε και να ερμηνεύ-
ουμε με το ιδεολογικό οπλοστάσιο του 19ου 
και του 20ού αιώνα: Για τον Κριστόφ Γκιλ-
λουί, αυτές οι τεράστιες αλλαγές έχουν δι-
αμορφώσει, στις χώρες της Δύσης, ένα νέο 
κοινωνικό και ταξικό τοπίο, μια νέα ταξι-
κή σύνθεση. Όπως λέει χαρακτηριστικά: 
«Από τα ερείπια της μεσαίας τάξης της Δύ-
σης αναδύεται ο κόσμος των περιφερει-
ών».  

Κυκλοφορεί από τις 
Εναλλακτικές Εκδόσεις

Κριστόφ Γκιλλουί

No Society
To τέλος της μεσαίας τάξης 

της Δύσης

τα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών υπό το πρίσμα του βιβλίου του κριστόφ γκιλλουί «No Society»
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Ο 
Σίγκμαρ Γκάμπριελ δεν είναι 
ένας τυχαίος Γερμανός πολιτι-
κός, παρότι αποσύρθηκε πρό-
σφατα από την ενεργό πολιτι-

κή. Διατέλεσε πρόεδρος του SPD, αντικα-
γκελάριος, υπουργός Εξωτερικών και Οι-
κονομίας. Μέχρι πρότινος ήταν βουλευτής, 
ενώ τώρα είναι πρόεδρος του φιλοατλα-
ντικού και πολύ ισχυρού γερμανικού θινκ-
τανκ «Atlantik-Brücke»1. Γι’ αυτό και έχει 
ιδιαίτερη σημασία η «θαρραλέα» δήλω-
σή του για τον έγκλειστο στις αγγλικές φυ-
λακές υψηλής ασφαλείας Μπέλμαρς Τζού-
λιαν Ασάντζ, του Αυστραλού ιδρυτή και εκ-
δότη του WikiLeaks, που αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο έκδοσής του στις ΗΠΑ με την κατη-
γορία της κατασκοπίας. 

Η σπουδαιότητα της δήλωσης δεν 
έγκειται όμως στο ότι αποδέχεται, όπως χι-
λιάδες άλλοι γνωστοί και άγνωστοι υποστη-
ριχτές του Ασάντζ, ότι η δημοσίευση πληρο-
φοριών από το WikiLeaks, που εκθέτουν 
ανεπανόρθωτα τις αμερικανικές στρατιωτι-
κές μεθοδεύσεις ανά την υφήλιο, είναι νό-
μιμη και δεν θα έπρεπε να παραμείνουν 
κρυφές από την παγκόσμια κοινή γνώμη. Η 
δήλωση του Γερμανού πολιτικού είναι ουσι-
αστικά μια καταγγελία κατά ενός δημοκρα-
τικού, ευρωπαϊκού κράτους, και συγκεκρι-
μένα του Ηνωμένου Βασιλείου, βασισμένης 
σε αδιάψευστα στοιχεία του ειδικού ανταπο-
κριτή του ΟΗΕ για τους βασανισμούς καθ. 
Νιλς Μέλτζερ : «Ο Τζούλιαν Ασάντζ έχει βα-
σανιστεί. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη πρέπει 
να ισχύει ότι, όποιος βασανίζεται, χρειάζε-
ται βοήθεια και θα πρέπει να στηρίζεται στο 
κράτος δικαίου. Και τα δύο δεν εξασφαλίζο-
νται για τον Τζ. Α.»2.

Όπως εξελίσσεται η «υπόθεση Ασάντζ» 
είναι σαφές πως αποτελεί ακόμα μια περί-
πτωση που δείχνει ότι οι αλήθειες για τον 
πραγματικό τρόπο των δράσεων –ακόμα 
και των δημοκρατιών της Δύσης– που συ-
χνά κινούνται εκτός νομιμότητας με θύμα-
τα χιλιάδες ανθρώπους, ενοχλούν και υπο-
σκάπτουν «νομιμοποιημένες» εξουσίες. 
Και γι’ αυτό άλλωστε λογοκρίνονται ή και 
αποκρύπτονται. Μερικές φορές μάλιστα δη-
μοκρατικές κυβερνήσεις δεν λειτουργούν 
μόνο με τη λογική «των δύο μέτρων και 
δύο σταθμών» (άλλο ΗΠΑ και άλλο Ρωσία 

1 www.linkedin.com/company/atlantik-bruecke
2 twitter.com/sigmargabriel/status/12069461 
21429508096

ή Κίνα), αλλά εκτίθενται, καθώς συλλαμβά-
νονται να ψεύδονται. Όπως, εν προκειμένω, 
το γερμανικό ΥΠΕΞ, όπου προΐσταται πλέον 
ο διάδοχος του κ. Γκάμπριελ, ο σοσιαλδη-
μοκράτης Χάικο Μαας, που λειτουργώντας 
για πολλοστή φορά ως ενεργούμενο των 
ΗΠΑ, όχι μόνο δεν παίρνει θέση στις καταγ-
γελίες που παρέλαβε από τον εκπρόσωπο 
του ΟΗΕ για την υπόθεση Ασάντζ, αλλά και 
ισχυρίζεται πως δεν τις έλαβε ποτέ. Γεγο-
νός που προκάλεσε τη δημόσια αντίδραση 
του εκπροσώπου του ΟΗΕ, που έδωσε στη 
δημοσιότητα όχι μόνο μία ή δύο εκθέσεις 
για τον βασανισμό του Ασάντζ αλλά επτά, 
που όλες παρελήφθησαν από το γερμανι-
κό ΥΠΕΞ3. Το αποτέλεσμα είναι η αξιοπιστία 
του νυν Γερμανού ΥΠΕΞ, που έτσι κι αλλιώς 
δέχεται μεγάλη κριτική για την εν γένει ανι-
κανότητά του, να έχει φτάσει στο ναδίρ, κάτι 
που προκαλεί τριγμούς στον ήδη ταλαιπω-
ρημένο κυβερνητικό «Μεγάλο Συνασπι-
σμό» της Μέρκελ.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της συνεχώς 
διευρυνόμενης παγκόσμιας διαμαρτυρί-
ας υπέρ του Ασάντζ, εκατό περίπου για-
τροί απ’ όλο τον κόσμο ζητούν από την κυ-
βέρνηση της Αυστραλίας, που όλα αυτά τα 
επτά χρόνια του εγκλεισμού του Ασάντζ σι-
ωπά, να πάρει επιτέλους θέση για τον πολί-
τη της. Και να δραστηριοποιηθεί προκειμέ-
νου να μεταφερθεί στην Αυστραλία για ιατρι-
κή περίθαλψη, καθώς η ζωή του όντως κιν-

3 GBR27.05.19: https://t.co/e2Zp2sBFyE, 
ECU28.05.19: https://t.co/fQP1689h22, 
USA28.05.19: https://t.co/vtxSwPoFj9, 
SWE28.05.19: https://t.co/cZkgS4pzUd, 
USA12.09.19: https://t.co/KODDmmt8kI, 
SWE12.09.19: https://t.co/yc33dCgFFi, 
ECU02.10.19: https://t.co/Dvqe6Wkcd9, 
GBR29.10.19: 60 days Nils Melzer (@Nil-
sMelzer) December 2, 2019

δυνεύει, όπως επισημαίνεται από πολλές 
πλευρές. Η πιθανότητα πάντως να μη χρεια-
στεί να υλοποιηθεί η απαίτηση των ΗΠΑ για 
έκδοση του Ασάντζ μπορεί να γίνει σχετικά 
σύντομα ωμή πραγματικότητα. Όχι γιατί θα 
μεταφερθεί για περίθαλψη στην Αυστραλία, 
αλλά λόγω θανάτου του στις βρετανικές φυ-
λακές εξαιτίας των βασανιστηρίων και της 
άρνησης παροχής ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης. 

Όσο για την «όψιμη μετάλλαξη» ση-
μαντικών ανθρώπων του «συστήματος», 
όπως του απλού πολίτη πλέον Γκάμπρι-
ελ, σε «αντισυστημικό» υπερασπιστή του 
Ασάντζ, είναι σύνηθες φαινόμενο. Και όσο 
κι αν αποτελεί αντικείμενο κριτικής, δεν 
παύει να έχει και τη θετική του πλευρά. Όχι 
μόνο για τον Ασάντζ προσωπικά, αλλά και 
επειδή, σε επικοινωνιακό τουλάχιστον επί-
πεδο, οι διάσημοι υπερασπιστές του κατε-
στημένου έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο.   

Ο Τζούλιαν Ασάντζ 
είναι θύμα βασανισμού
η πιθανότητα να μη χρειαστεί να υλοποιηθεί η απαίτηση των ηΠΑ για έκδοση του Ασάντζ μπορεί να 

γίνει σχετικά σύντομα ωμή πραγματικότητα. Όχι γιατί θα μεταφερθεί για περίθαλψη στην Αυστραλία, 

αλλά λόγω θανάτου του στις βρετανικές φυλακές εξαιτίας των βασανιστηρίων και της άρνησης παροχής 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης... 

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι μεγάλες αφηγήσεις, 
η Νέα Τάξη των 
διανοουμένων 
και ο Μετάνθρωπος

ΦΑΚΕΛΟΣ
Η «θεωρία του φύλου» 
και η κρίση της οικογένειας

Τομά Πικετύ:

Κεφαλαίο και Ιδεολογία

Απ. Βακαλόπουλος - Γ. Θεοτοκάς:

Η συνέχεια του ελληνισμού

κυκλοφορεί 
το νέο τεύχος 19 

(β΄ εξάμηνο 2019)

γιά ἕναν νέο Διαφωτισμό

νέος

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ

Οκτάβιο Παζ * Ρίτσαρντ Ρόρτυ * Τομά Πικετύ
Κρίστοφερ Λας * Απόστολος Βακαλόπουλος 
Γιώργος Καραμπελιάς * Άλβιν Γκούλντνερ

Μισέλ Ονφρέ * Ευάγγελος Κοροβίνης
Μπερενίς Λεβέ * Γιάννης Παπαμιχαήλ

Σπύρος Κουτρούλης * Άγγελος Γουνόπουλος 
Αντώνης Ραγκούσης * Νικόλας Δημητριάδης

Χρήστος Μούλιας * μητρ. Γαβριήλ

https://www.linkedin.com/company/atlantik-bruecke
https://twitter.com/sigmargabriel/status/1206946121429508096
https://twitter.com/sigmargabriel/status/1206946121429508096
https://t.co/e2Zp2sBFyE
https://t.co/fQP1689h22
https://t.co/vtxSwPoFj9
https://t.co/cZkgS4pzUd
https://t.co/KODDmmt8kI
https://t.co/yc33dCgFFi
https://t.co/Dvqe6Wkcd9
https://twitter.com/NilsMelzer/status/1201599383382482951?ref_src=twsrc%5Etfw
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Τ 
ο 2018, ο Στέφεν Σμιθ, αμερι-
κανικής καταγωγής ανταποκρι-
τής ειδήσεων από την Αφρική 
για τις παριζιάνικες εφημερί-
δες Λε Μοντ και Λιμπεριασιόν, 

και καθηγητής Αφρικανικών και Αφροαμε-
ρικανικών σπουδών στο πανεπιστήμιο του 
Ντιούκ, δημοσίευσε στα γαλλικά ένα βι-
βλίο υπό τον τίτλο Η έφοδος προς την Ευ-
ρώπη, ένα μικρό, ψύχραιμο και ανοιχτό-
μυαλο έργο για την αναμενόμενη μαζική 
μετανάστευση από την Αφρική προς την 
Ευρώπη. Πρόκειται για το πιο σημαντικό 
βιβλίο που έχει γραφεί για το ζήτημα, και 
γι’ αυτό και πολύ σύντομα πυροδότησε συ-
ζητήσεις στο Παρίσι.  

Ο Σμιθ ξεκινάει αναφερόμενος σε με-
ρικά δεδομένα: Στην Αφρική κάθε χρόνο 
προστίθενται πληθυσμοί με ρυθμούς που 
η ήπειρος δεν έχει ξαναγνωρίσει. Μόνο και 
μόνο ο πληθυσμός της Υποσαχάριας Αφρι-
κής θα διπλασιαστεί στα 2.2 δισ. μέχρι τα 
μέσα του αιώνα, ενώ αυτός της Ευρώπης 
θα μειωθεί σ’ ένα ισχνό 0,5 δισ.   

Όσο πιο κοντά κοιτάει κανείς, τόσο 
πιο εντυπωσιακά εμφανίζονται οι αλλα-
γές. Το 1950, η χώρα του Νίγηρα στη Σαχά-
ρα είχε μόλις 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους 
και ήταν μικρότερη από το Μπρούκλιν της 
Νέας Υόρκης. Το 2050 θα έχει 68,5 εκατομ-
μύρια ανθρώπους, φτάνοντας έτσι στα με-
γέθη της Γαλλίας. Την ίδια εποχή, η γειτο-
νική Νιγηρία θα έχει 411 εκατομμύρια αν-
θρώπους, και θα είναι σίγουρα μεγαλύτε-
ρη από τις ΗΠΑ. Το 1960, η πρωτεύουσα 
της Νιγηρίας, το Λάγος, είχε μόλις 350.000 
κατοίκους, ήταν μικρότερο δηλαδή από το 
Νιούαρκ. Αλλά πλέον ο πληθυσμός του έχει 
60πλασιαστεί φτάνοντας τα 21 εκατομμύ-
ρια, και προβλέπεται να διπλασιαστεί ξανά 
μέσα στην επόμενη γενιά, καθιστώντας το 
Λάγος την μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, 
με πληθυσμό σχεδόν ανάλογο με εκείνον 
της Ισπανίας.  

Η υποσαχάρια μετανάστευση προς την 
Ευρώπη είναι ακόμα πρόσφατη και αρκετά 
περιορισμένη σε μεγέθη –περίπου 200.000 
άνθρωποι τον χρόνο. Ωστόσο, ο περιορι-
σμός της απαίτησε τεράστιες προσπάθειες 
από την πλευρά των ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων, μεταξύ των οποίων και ορισμένες μυ-
στικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ιταλί-
ας και των δυνάμεων που ελέγχουν τα απο-
μεινάρια της λιβυκής ακτοφυλακής.  [...] 

Θα ισχύει όμως πάντοτε κάτι τέτοιο; 
Το δύσκολο είναι να υπολογίσει κανείς πό-
σοι θα εκδηλώσουν τη βούληση να έρθουν, 
και αντιστοίχως πόσους η Ευρώπη είναι σε 
θέση να αφομοιώσει. Ο Σμιθ χρησιμοποι-
εί διάφορους τρόπους για να υπολογίσει 
το μέγεθος που θα λάβουν στο μέλλον οι 
πληθυσμιακές εισροές από αυτήν την περι-
οχή. Συγκριτικά αναφέρει επίσης ότι, μετα-
ξύ του 1850 (όταν η Ευρώπη είχε πληθυσμό 
200 εκατομμύρια κατοίκους) και την έναρ-
ξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (όταν 
ο πληθυσμός της είχε φτάσει τα 300 εκ.), 
μετανάστευσαν από την ήπειρο περίπου 
60 εκ. άνθρωποι, οι περισσότεροι στις ΗΠΑ. 
Το Μεξικό, αντίστοιχα, είχε 30 εκατομμύρια 
ανθρώπους το 1955 και είδε τον πληθυσμό 

Η επερχόμενη 
μετανάστευση 
από την
υποσαχάρια 
Αφρική

του Κρίστοφερ Κάλντγουελ       Πηγή: Ιστοσελίδα National Review, 08/08/2019      Μετάφραση: Γιώργος Ρακκάς

του να διπλασιάζεται έως το 1975, στέλ-
νοντας παράλληλα 10 εκ. ανθρώπους στις 
ΗΠΑ. Σήμερα, 37 εκ. Αμερικανοί μεξικάνι-
κης καταγωγής αντιστοιχούν στο 11,2% του 
συνολικού πληθυσμού των Ηνωμένων Πο-
λιτειών. Σύμφωνα με αυτά τα παραδείγμα-
τα, τι θα συμβεί με την Αφρική, όταν ο πλη-
θυσμός της διπλασιαστεί στα 2 δισ. μέχρι 
τα μέσα του αιώνα; Ο Σμιθ σημειώνει ότι 
αν η δυναμική εξελιχθεί όπως η αντίστοι-
χη του Μεξικού, ο αφρικανικός πληθυσμός 
που θα βρίσκεται στην Ευρώπη θα αγγίξει 
τα 150 εκ. μέχρι τα μέσα του αιώνα. 

Το μοντέλο ανάλυσης του Σμιθ αρνεί-
ται τα πολιτικά μας στερεότυπα. Υποστη-
ρίζει ότι η μετανάστευση δεν έχει ως ελα-
τήριό της την απόλυτη φτώχεια. Το ταξίδι 
από την Αφρική στην Ευρώπη μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο όταν αυτός που θέ-
λει να το πραγματοποιήσει συγκεντρώσει 
2.000$. Μόλις το κάνει, δεν υπάρχει καλύ-
τερη επένδυση γι’ αυτόν ή για το χωριό του 
από το να ξεκινήσει για την Ευρώπη. 

Μια δεύτερη προϋπόθεση για να εκδη-
λωθεί μια μεγάλης κλίμακας μετανάστευση 
είναι η ύπαρξη ομάδων υποδοχής σε μεγά-
λες ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Το παράδειγ-
μα της Μινεσότας μπορεί να αποβεί χρή-
σιμο για το πώς δουλεύει αυτή η σχέση. Ο 
λόγος για τον οποίο το 1/3 του πληθυσμού 
της Μινεσότας είναι σομαλικής καταγω-
γής –που ήδη έχει εκλέξει την Ιλάν Ομάρ με 
τους Δημοκρατικούς, ως πρώτη εκπρόσω-
πό του στο Κογκρέσο– είναι ότι στις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 εγκαταστάθηκε εκεί 
μια μικρή κοινότητα επιχειρηματιών από το 
Μογκαντίσου. Άρα αυτό που απαιτείται για 
να μεταναστεύσει κάποιος στις μέρες μας 
είναι λεφτά για την έναρξη του ταξιδιού, και 
μια κοινότητα στον τόπο προορισμού. Αν 
υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει κάτι που θα 
μπορούσε να αποτρέψει τον επίδοξο μετα-
νάστη. Ναι, χιλιάδες έχουν πνιγεί προσπα-
θώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο με υπο-
τυπώδη πλωτά μέσα. Οι πιθανότητες να πε-
θάνει κανείς ενόσω κάνει αυτό το ταξίδι εί-
ναι μία στις τριακόσιες. Αλλά ενώ αναμφί-

βολα πρόκειται για τραγωδία, δεν λειτουρ-
γεί απαραίτητα αποτρεπτικά: Για μια γυ-
ναίκα από το Νότιο Σουδάν, οι πιθανότητες 
που έχει να πεθάνει κατά τη γέννα της, είναι 
μία στις εξήντα. [...] 

Οι ιδέες του Σμιθ δίχασαν την κοινή γνώ-
μη της Γαλλίας κατά έναν παράδοξο τρόπο. 
Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έπλεξε το 
εγκώμιο του βιβλίου. Διάφοροι έγκριτοι ορ-
γανισμοί, ακόμα κι αυτή η υψιπετής γαλλι-
κή Ακαδημία, του απένειμαν βραβεία. [...] 
Σίγουρα, υπάρχουν πολλά για να διαφωνή-
σει κανείς στην ανάλυση του Σμιθ. Αλλά οι 
επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντί-
ον του βιβλίου δεν στέκονται σε τέτοια ζη-
τήματα. Αποβλέπουν στο να καταγγείλουν 
τον Σμιθ και να απονομιμοποιήσουν τη γε-
νικότερη θέση του. [...] 

Ο Ζυλιέν Μπρανσέ, ερευνητής διε-
θνούς ανάπτυξης στη Σορβόννη, σε άρθρο 
του που δημοσιεύθηκε στην γαλλική ιστο-
σελίδα Mediapart, κατηγορεί τον Σμιθ ως 
ρατσιστή, ξενοφοβικό, ακροδεξιό, συνωμο-
σιολόγο. […] Οποιοσδήποτε συγγραφέας 
αποπειράται να παρεκκλίνει της επίσημης 
άποψης για την μετανάστευση, θα πρέπει 
γρήγορα να συνηθίσει  στην ιδέα ότι θα 
αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Αξί-
ζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι εάν ο Σμιθ εί-
ναι ακροδεξιός ή αντιαφρικάνος, εκφράζει 
τις ιδέες του με έναν πολύ παράδοξο τρό-
πο. Έχτισε την καριέρα του δουλεύοντας 
στη στρατευμένη Λιμπερασιόν, Είναι καθη-
γητής σε αμερικανικό πανεπιστήμιο και μι-
λάει σαν καθηγητής, ενώ περιγράφει τα σύ-
νορα ως «χώρους διαπραγμάτευσης», κάτι 
με το οποίο ο Ματέο Σαλβίνι σίγουρα δεν 
θα συμφωνούσε. 

Η απόπειρα των Γάλλων διανοουμένων 
να αποκλείσουν από τη συζήτηση τον Σμιθ, 
προπαγανδίζοντας το επιχείρημα ότι δεν 
διαθέτει τα προσόντα για να συμμετάσχει 
στον δημόσιο διάλογο, είναι παιδιάστικη. 
Ο Σμίθ έχει πάρει το διδακτορικό του από 
ένα διάσημο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο (το 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου) 
και διδάσκει σ’ ένα επίσης διάσημο αμερι-

κάνικο ίδρυμα, το Ντιούκ. [...] 
Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να 

φανταστούμε κάποιον άλλον ικανότερο για 
να πραγματοποιήσει μια μελέτη σε αυτό το 
πολύπλοκο και ευαίσθητο ζήτημα. Ο Σμιθ 
γνωρίζει πολύ καλά τις χώρες τις Αφρικής 
και μπορεί να συμπεριλάβει τις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής στη μετανάστευ-
ση: Η λίμνη Τσαντ, για παράδειγμα, από την 
οποία εξαρτώνται περίπου 30 εκατομμύρια 
άνθρωποι στον Νίγηρα, τη Νιγηρία, το Κα-
μερούν και το Τσαντ, έχει περιοριστεί στο 
1/10 του μεγέθους που είχε το 1960, και 
απειλείται με εξαφάνιση. Γνωρίζει επίσης 
τη βιβλιογραφία για τις αφρικανικές οικο-
νομίες. Είναι από τους ελάχιστους δυτικούς 
ανταποκριτές που ενδιαφέρθηκαν για την 
αφρικανική λογοτεχνία, και ιδίως τους Ν. 
βα Τιόνγκ’ο και τον Ι. Ντίνεσεν. Το έργο του 
είναι γεμάτο από παραπομπές στα Γιορού-
μπα και αραβικές παροιμίες. Η δουλειά του 
αντανακλά αυτό που κάποτε ο Μπένεντικτ 
Άντερσον αποκάλεσε «ο αυθεντικός, σκλη-
ρός διεθνισμός ενός πολύγλωσσου». 

Στην εποχή μας διανοητικές αρετές 
όπως η αντικειμενικότητα, η πολυμάθεια, 
η λογική και η κατανοητή γραφή θεωρού-
νται από ορισμένους στρατευμένους δια-
νοούμενους άχρηστα στοιχεία, ακόμα και 
απειλητικά. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά ζητή-
ματα, όπως και τα αμερικάνικα, προσεγγί-
ζονται πλέον ολοένα και περισσότερο σαν 
να είναι ζητήματα «αξιών» και «δικαιωμά-
των» – και ιδωμένα από αυτήν την σκοπιά, 
είναι αδιαπραγμάτευτα. Η μετανάστευση 
είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα τέ-
τοιου τύπου [...] μιας και παρατηρούμε ότι 
όσοι επιθυμούν ανοιχτά σύνορα, απολαμ-
βάνουν ένα ιδεολογικό πλεονέκτημα, τη 
δυνατότητα που έχουν να διακόψουν εντε-
λώς οποιαδήποτε συζήτηση με τους αντι-
πάλους τους. Γιατί, η μετανάστευση μπο-
ρεί και θεωρείται ένα αδιαπραγμάτευτο δι-
καίωμα, οπότε δεν υπάρχει κανένας χώρος 
για να μιλήσει κανείς για οφέλη, κόστη, ή 
έστω να επικαλεστεί οποιοδήποτε πραγμα-
τικό δεδομένο σχετικά με αυτήν… 
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Ο 

συγγραφέας της 
μαρτυρίας Κώστας, 
η ιστορία μου, δεν 
είχε διατελέσει ού- 
τε πολιτικό ούτε 

στρα-τιωτικό στέλεχος κάποιας 
από τις αντίπαλες παρατάξεις του 
εμφυλίου πολέμου και, κατά συ-
νέπεια, ο αναγνώστης του βιβλί-
ου του δεν θα μπορούσε να περι-
μένει σημαντικές αποκαλύψεις 
που θα διαφώτιζαν περισσότερο 
τα ιστορικά γεγονότα της δεκαετί-
ας 1940-1950, στα οποία κυρίως 
αναφέρεται. Ήταν όμως ο Κώστας 
Γκάνιας ένα από τα παιδιά που με-
ταφέρθηκαν από τους αντάρτες 
στις λεγόμενες σοσιαλιστικές χώ-
ρες παρά τη θέλησή τους και παρέ-
μεινε εκεί, συγκεκριμένα στο χω-
ριό Μπελογιάννης της Ουγγαρί-
ας, μέχρι να τους επιτραπεί η επι-
στροφή τους στην Ελλάδα. Καθώς 
μάλιστα ζούσε προηγουμένως 
σε ανταρτοκρατούμενη περιοχή, 
στο χωριό Βαβούρι της Θεσπρωτί-
ας, βίωσε έντονα μερικά γεγονό-
τα του ανταρτοπόλεμου και κάποια 
από αυτά έμειναν χαραγμένα στη 
μνήμη του, όπως η αναίτια εκτέ-
λεση τριών συγχωριανών του, που 
παρακολούθησε από τόσο κοντά 
ώστε τα μυαλά του ενός από αυ-
τούς, ενός δεκαοχτάχρονου, πετά-
χτηκαν επάνω στο πουκάμισό του 
και αρκετούς μήνες μετά ένιωθε 
εφιάλτες τη νύχτα. 

Παρότι βίωσε σκληρά γεγονό-
τα τόσο κατά την περίοδο του εμ-
φυλίου όσο και κατά την περίο-
δο της αναγκαστικής υπερορίας 

του, εντούτοις ο συγγραφέας δεν 
τα αφηγείται με πάθος και αυτό εν 
μέρει μόνο οφείλεται στη μεγάλη 
χρονική απόσταση που μεσολα-
βεί μεταξύ των γεγονότων και της 
καταγραφής τους. Αυτή η νηφάλια 
και αποστασιοποιημένη εξιστόρη-
ση των γεγονότων πρέπει να απο-
δοθεί κυρίως στην πρόθεση και το 
ήθος του συγγραφέα, ο οποίος δεν 
επιδιώκει να γράψει ένα κείμενο 
που θα προορίζεται για πολιτική 
εκμετάλλευση ή καταγγελία, αλλά 
απλώς να καταγράψει τα δεινά του 
ίδιου και των άλλων ομοιοπαθών 
του. Γιατί η ιστορία του Κώστα εί-
ναι βέβαια προσωπική, αλλά δεν 
είναι και μοναδική. Τα ίδια βιώμα-
τα εν πολλοίς είχαν χιλιάδες άλλα 
παιδιά που μεταφέρθηκαν βίαια 
σε χώρες του λεγόμενου υπαρ-
κτού σοσιαλισμού. Επομένως, από 
αυτή την άποψη η ιστορία του έχει 
κι ένα γενικότερο ενδιαφέρον και 
εμπλουτίζει το σχετικό corpus των 
μαρτυριών. 

Ο Κωνσταντίνος Γκάνιας γρά-
φει με ψυχική ηρεμία και απλό-
τητα ό, τι έζησε και δεν επιδιώ-
κει να χρησιμοποιήσει τα βιώμα-
τά του για να κάνει λογοτεχνία. 
Υπάρχουν ωστόσο περιστατικά της 
ιστορίας του που μένουν στη μνή-
μη του αναγνώστη όταν τελειώ-
σει την ανάγνωση του βιβλίου του, 
όπως όταν καταγράφει την αφήγη-
ση της μητέρας του, η οποία κατά 
τη διάρκεια μιας μάχης επιστρα-
τεύθηκε μαζί με άλλες συγχωρια-
νές της να εκτελέσει καθήκοντα 
τραυματιοφορέα. Όλη τη νύχτα με-

τέφεραν λαβωμένους σε δύσβα-
τες περιοχές και όταν, εξαντλημέ-
νες από την κούραση, κάθισαν επι-
τέλους να φάνε λίγο ψωμί που εί-
χαν στην τσέπη τους, αυτή κατά-
λαβε ότι το ψωμί ήταν μαλακό και 
υγρό. Όταν ξημέρωσε, αντιλήφθη-
κε ότι είχε μουσκέψει και ζεσταθεί 
από το αίμα των τραυματιών που 
είχε μεταφέρει.  

Ενδιαφέρον έχει, τέλος, κα-
θώς και κάποια επικαιρότητα, μία 
σκηνή που αφηγείται ο συγγραφέ-
ας από τη ζωή στο χωριό Μπελο-
γιάννης, παρόμοιες της οποίας συ-
νέβησαν, σύμφωνα με άλλες μαρ-
τυρίες, και στο Μπούλκες: Τα Ελ-
ληνόπουλα έπαιζαν πετροπόλε-
μο με τα παιδιά των Σλαβομακεδό-
νων, υπονομεύοντας έτσι ευθέως 
και διαψεύδοντας τις θεωρίες της 
δογματικής Αριστεράς για τις εθνό-
τητες και τα κοινά ταξικά συμφέρο-
ντα που ενώνουν τους ανθρώπους 
διαφορετικών φυλών. «Το παιχνί-
δι αυτό έδειχνε το μίσος που τρέ-
φαμε η μια ομάδα για την άλλη», 
γράφει χαρακτηριστικά ο συγγρα-
φέας, κλείνοντας την αναφορά του 
σε αυτή τη σκηνή.  

Το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί 
τόσο για τα προσωπικά βιώμα-
τα που καταγράφει ο συγγραφέας 
όσο και για το ύφος με το οποίο τα 
εκφράζει και είναι γι’ αυτό φυσικό 
να περιμένει με ενδιαφέρον ο ανα-
γνώστης του και τη συνέχεια, όπου 
ο Κώστας Γκάνιας εξιστορεί την πε-
ριπέτεια της προσαρμογής ενός 
παιδιού που μεγάλωσε στον Μπε-
λογιάννη στις εντελώς διαφορετι-
κές συνθήκες του «Νέου Κόσμου».   

Γ. Α. Λαουρδέκης   

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ιστορία του Κώστα
Για το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γκάνια «Κώστας: Η ιστορία μου», 

που κυκλοφορεί από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Ο Κώστας 
Γκάνιας (δεξιά) 
φωτογραφίημένος 
με τον μεγάλο του 
αδελφό Φώτη 
και τη μικρή του 
αδελφή Αλεξάνδρα, 
κατά την άφιξή 
τους στο χωριό 
«Μπελογιάννης» 
της Ουγγαρίας το 
1950. 

Σ 
τα τέλη της δεκαετίας του 
’70 και κυρίως σε αυτή του 
’80 άνθισε στην Ευρώπη 
μια μουσική σκηνή, η dark 

wave, ως υποείδος της new wave και 
της post punk. Bauhaus, Joy Divi-
sion, Sisters of Mercy, Siouxsie and 
the Banshees είναι μερικές από τις 
μπάντες που γίνανε πιο γνωστές και 
εξαπλώθηκε η φήμη τους παγκο-
σμίως. Στεντόρειες μα πειθαρχημέ-
νες φωνές, διανθισμένες με ρυθμι-
κότατα  μπάσα και περήφανα κρου-
στά, παντρεύονται με απλά, αλλά επι-
βλητικά riffs στις κιθάρες και το ηχη-
τικό αποτέλεσμα που παράγεται δια-
κρίνεται από μια αντίφαση: Από τη 
μία προετοιμάζεται ο ακροατής για 
το μοιραίο που θα επέλθει, από την 
άλλη καλείται σε κίνηση-ροή, ζωή, 
παραδόξως. Ο τρόπος ντυσίματος 
μουσικών και ακροατών παραπέ-
μπει σε τελετή κηδείας με την κυ-
ριαρχία του μαύρου χρώματος την 
ώρα που η αίσθηση της λύπης και 
της απώλειας λυρικοποιείται.

Η μουσική αυτή αποτέλεσε μια 
εναλλακτική μόδα στην κυρίαρ-
χη ποπ μουσική, έναν παραπότα-
μο (από τους πολλούς) που θα δι-
οχετευτεί η αντίθεση με το μουσι-
κό mainstream και η εκτόνωση της 
νεανικής αντισυμβατικότητας. Ίσως 
δεν είναι τυχαίο ότι χρονικά συμπί-
πτει με την αρχή της παγίωσης του 
νεοφιλελευθερισμού στην Αγγλία 
αρχικά, μετά και στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, και στην επιτάχυνση των πα-
γκοσμιοποιητικών διαδικασιών. Με 
τρόπο μεταφυσικό, ανεπίγνωστα το 
πιθανότερο, αναδεικνύει τα αδιέξοδα 
του δυτικού πολιτισμού και την κυ-
ριαρχία του μηδενισμού που ουσι-
αστικά  προαναγγέλλει το τέλος ενός 
τρόπου ζωής που φαίνεται πιο πολύ 
να αργοσβήνει παρά να εξελίσσεται 
ή να μετασχηματίζεται.

Οι φορείς της dark wave δεν 
κηρύσσουν κάποια μορφή εξέγερ-
σης ή αντίθεσης στα κακώς κείμενα 
της κοινωνίας –όπως προγενέστε-
ρα μουσικά ρεύματα, όπως η ροκ ή 
η πανκ- αλλά αντανακλούν μια μοι-
ρολατρία και μια αγάπη προς το τέ-
λος, τον θάνατο, την αποδοχή της ήτ-
τας. I can’t escape myself μας λένε 
οι Sound καταθέτοντας τη νίκη του 
ατομισμού συνοδευόμενοι από έναν 
χορό εξολοκλήρου ατομοκεντρικό, 
αφού δεν υπάρχει προσωπική επα-
φή, κανείς δεν πιάνει το χέρι του άλ-
λου, ο καθένας χορεύει μόνος, οδη-

γούμενος σαν νεκροφόρα που πα-
ρελαύνει ενώπιον πιστών νεκρο-
ζώντανων να πανηγυρίζουν. I can’t 
remember feeling real παραδέχο-
νται οι Trisomie 21 στο αριστουρ-
γηματικό Last Song (!), επιδιώκοντας 
την απώλεια επαφής με την πραγ-
ματικότητα ενός πολιτισμού που έχει 
το εξής αντιφατικό χαρακτηριστικό: 
ενώ εξαπλώνεται παγκοσμίως κα-
τορθώνοντας να έχει κατακτήσει όλα 
σχεδόν τα μήκη και πλάτη της γης, 
ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται όχι μό-
νο από έλλειψη νοήματος και ορά-
ματος (άρα μέλλοντος), αλλά οδεύει 
και στον φυσικό αφανισμό των υπο-
κειμένων του, διά της υπογεννητικό-
τητας και της υποκατάστασής τους 
από μηχανές. Αυτό τελικά που επι-
κρατεί είναι ότι, μέσω των συναισθη-
μάτων που πηγάζουν ακούγοντάς 
την, υμνείται ένα δυστοπικό μέλλον 
ή αναμένεται ενθουσιωδώς ο επι-
κείμενος θάνατος του δυτικού πολι-
τισμού.

Η μαγεία της dark wave είναι ότι 
εσωκλείει το περιπετειωδώς εφήμε-
ρο, τη γοητεία του φετίχ, γεγονός που 
δρα αγχολυτικά για τον ακροατή, δυ-
στυχώς βραχυχρόνια. Προφανώς, το 
σκοτεινό, η δύση της μέρας, συμβο-
λίζει και τη δύση της ζωής. Μια ερω-
τική σχέση με τον θάνατο, ένα αέναο 
φλερτ, παράλληλα με μια αίσθηση 
του ανικανοποίητου. 

Σήμερα, επιζεί παρασιτικά σαν 
φολκλορική μουσική υποκουλτού-
ρα, θυμίζοντας σε όποιον κατά τύ-
χη πέσει πάνω της τη συμπλεγμα-
τική γοητεία του ναρκισσισμού που 
ενισχύεται από τον  αντίστοιχο κώδι-
κα ντυσίματος, κουρέματος και μα-
κιγιάζ. Στην εποχή της αυτο-ϊκανο-
ποίησης, του διαδικτυακού αυνανι-
σμού, της απουσίας σχέσης και έρω-
τα, του πανικού των νέων γυναικών 
μπροστά στην πιθανότητα εγκυμο-
σύνης, της προπαγανδιζόμενης και 
ευκταίας υπογεννητικότητας, η μου-
σική αυτή σκηνή αποκτά έναν λόγο 
ύπαρξης σαν υπενθύμιση, σαν ένα 
χέρι στον ώμο που σε κάνεις να γυ-
ρίσεις, να αναρωτηθείς, να σκεφτείς 
ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ.

Του Τάσου Αναστασίου

Η θανητοφόρα γοητεία της 
Dark wave
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«The Thread» 

Α 

φορμή για να γραφτεί αυτό το σχόλιο ήταν η φωτογρα-
φία μιας αρκούδας που περνάει την Εγνατία οδό σκαρ-
φαλώνοντας στα ψηλά συρματοπλέγματα. Σε ομάδα 
συζήτησης στο facebook για την άγρια ζωή γράφεται 

σε σχόλιο από κάτω το εξής: «Στην Εσπερία θα έφτιαχναν περά-
σματα για τις αρκούδες ενώ εμείς τους λέμε βαρβάρους». Αυτό 
όμως που δεν έχει προσέξει ο συντάκτης αυτού του σχολίου είναι 
ότι στην Εσπέρια δεν έχει αρκούδες. Ποια είναι η διαφορά;

Η ανεκτικότητα. Εδώ οι παλιοί κτηνοτρόφοι ανέχθηκαν την αρ-
κούδα και δεν την εξόντωσαν ολοσχερώς παρ’ όλο που έκανε τις 
ίδιες ζημιές στα ζώα τους. Στη Γαλλία όμως π.χ. σκότωσαν ακόμα 
και τις αρκούδες που μεταφέρανε με πολύ μεγάλα έξοδα από τη 
Σλοβενία για να ενισχύσουν τον οριακό πληθυσμό στα Πυρηναία. 
Στη Γερμανία καταστρέψανε εντελώς τα δάση τους με τον βιομηχα-
νικό τρόπο που αντιμετώπισαν τη δασοπονία.

Στην Ελλάδα αυτά τα φαινόμενα εμφανίστηκαν τις τελευταίες 
δεκαετίες. Αυτός ο βίαιος ωφελιμιστικός τρόπος αντιμετώπισης 
της φύσης εισέβαλε και εδώ. Υπήρχε όμως και η παλιά στάση 
ζωής που διατηρούσε τον σεβασμό απέναντι στα άλλα είδη και 
που έδωσε την δυνατότητα στο είδος να ανακάμψει όταν απαγο-
ρεύτηκε το κυνήγι του.

Είναι ακριβώς αυτό το δυτικό πνεύμα που εισέβαλε και απει-
λεί τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Εν τούτοις, το 
πέρασμα της Εγνατίας από τα Γρεβενά και τα Γιάννενα γίνεται 
με σήραγγες και κοιλοδογέφυρες που διασφαλίζουν ένα μεγά-
λο ποσοστό διαπερατότητας εκατέρωθεν της οδού. Δεν έγινε το 
ίδιο στο τμήμα της Κοζάνης και στις καθέτους της Εγνατίας όπου 
υπάρχουν μόνο μικρά υπόγεια περάσματα κατάλληλα μόνο για 
μικρά ζώα. Όπως επίσης δεν έχει ληφθεί πρόνοια για το πέρα-
σμα στις ζώνες εκατέρωθεν του Αλιάκμονα, όπου κατασκευάζο-
νται επάλληλα φράγματα.

Είναι το ωφελιμιστικό τεχνοκρατικό πνεύμα της Εσπερίας αυτό 
που οδηγεί στην καταστροφή της βιοποικιλότητας και εδώ.  Όπως 
ακριβώς στις ανεπτυγμένες τεχνοκρατικά χώρες.

Σήμερα το ωφελιμιστικό τεχνοκρατικό πνεύμα έχει ενσωμα-
τωθεί στις περιβαλλοντικές τεχνικές. Η αναζήτηση τεχνικών λύ-
σεων, όπως πράσινες γέφυρες στους δρόμους για τη διέλευση 
των ζώων, είναι πλέον απαραίτητη εδώ που φτάσαμε.

Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Οι τεχνικές λύσεις επιλύουν τα 
προβλήματα που το τεχνικό σύστημα προκαλεί, αλλά ποτέ δεν τα 
λύνει οριστικά. Σήμερα αλλάζουμε τα πάντα στη φύση και μόνο 
νησίδες οριακής επιβίωσης και διαδρόμους μπορούμε να δια-
σφαλίσουμε για την άγρια ζωή.

Αν πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση αυτή βρίσκεται στην πα-
ράδοσή μας, στον τρόπο που σκέφτονταν οι πρόγονοί μας. Σε 
αυτό που έλεγαν οι παλιοί κτηνοτρόφοι, όταν είχανε ζημιές: «Τι 
να κάνουμε, πρέπει να ζήσει και αυτό». Πρώτα αυτή η ανεκτικό-
τητα και το ενδιαφέρον για την άγρια ζωή  και μετά οι τεχνικές λύ-
σεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Δημήτρης Γ. Μπούσμπουρας

Γιατί εμείς έχουμε 
αρκούδες ενώ στην Δ. 
Ευρώπη δεν έχουν ;

Ε 

ίμαι στην ευχάριστη θέση 
να εντάσσομαι στους εκα-
τοντάδες θεατές που έχουν 
βιώσει την εμπειρία της συ-

γκεκριμένης παράστασης. Μιας πα-
ράστασης που ξεκίνησε από μια 
πρωτότυπη ιδέα της Γεωργίας Ηλιο-
πούλου, ιδρύτριας και διευθύνοντος 
συμβούλου της πολιτιστικής εταιρεί-
ας ΛΑΒΡΥΣ, για να βρει την ευτυχή 
της πραγμάτωση φέτος με την πρε-
μιέρα της στον φημισμένο ναό του 
σύγχρονου χορού, το Sadler’s Wells 
του Λονδίνου.  

Σύμφωνα με την κα Ηλιοπού-
λου, το Νήμα (ή ο Μίτος;;;) είναι 
μια σύγχρονη καλλιτεχνική δουλειά 
που συνδιαλέγεται με τους ελληνι-
κούς παραδοσιακούς χορούς, σε μια 
«προσπάθεια ανάδειξης του σημε-
ρινού προσώπου της χώρας μας και 
του μοναδικού πολιτισμού της. Ο χο-
ρός επιλέχτηκε ως μορφή τέχνης και 
ως εργαλείο πολιτιστικής διπλωματί-
ας…» ως «γλώσσα οικουμενική… Οι 
παραδοσιακοί χοροί, φορείς της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς, συνδια-
λέγονται με τον σύγχρονο χορό δημι-
ουργώντας μια νέα πρόταση και με-
ταφέροντας στο διεθνές κοινό το μή-
νυμα σε γλώσσα κατανοητή». 

Η παράσταση είχε την τύχη να εί-
ναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 
μιας λαμπρής καλλιτεχνικής ομάδας: 
του διεθνούς φήμης χορογράφου 
Ράσελ Μάλιφαντ, του στενού του 
συνεργάτη και χορογράφου των φω-
τισμών Μάικλ Χαλς, του φημισμένου 
και βραβευμένου Έλληνα συνθέτη 
Βαγγέλη Παπαθανασίου και της Ελ-
ληνίδας σχεδιάστριας μόδας με έδρα 
το Λονδίνο, Μαίρης Κατράντζου. Δα-
νείζεται τον μύθο (ή θρύλο;;;) της 
πριγκίπισσας Αριάδνης και του μίτου 
που αυτή δίνει στον Θησέα. Η πα-
ράσταση ανιχνεύει πράγματι τον μί-
το που συνδέει «…κοινά πολιτισμικά 
στοιχεία από διαφορετικές περιοχές, 
παρά την απόσταση ή τις διαφορές 
τους…», διάφορους παραδοσιακούς 
χορούς με νεώτερα μοτίβα σύγχρο-
νου χορού. Πρόκειται για μια προ-

σπάθεια αποδόμησης της παραδο-
σιακής κινησιολογίας και επαναδό-
μησής της σε μια σύγχρονη πρόταση. 

Όχι ότι όλα τα δρώμενα επί σκη-
νής είναι επιτυχημένα ή ότι όλα εί-
ναι εξίσου πρωτότυπα. Παρ’ όλα αυ-
τά, είναι μια προσπάθεια να προσεγ-
γιστεί η παράδοσή μας από νέα σκο-
πιά, μέσα από τη ματιά ενός καλλι-
τέχνη που λίγο τη γνώριζε, αλλά που 
έσκυψε επάνω της και τη μελέτη-
σε, κάτι που δεν ενδιαφέρονται – ή 
δεν καταδέχονται (;;;) – να κάνουν οι 
περισσότεροι ντόπιοι καλλιτέχνες. 
Ένας ξένος προς την παράδοσή μας, 
ο Άγγλος Ράσελ Μάλιφαντ, μελέτη-
σε τους παραδοσιακούς μας χορούς, 
από την Καππαδοκία ως την Κέρκυ-
ρα και από την Κρήτη ως τις Σέρρες, 
με τη βοήθεια δυο Ελλήνων δασκά-
λων παραδοσιακών χορών, της Ελέ-
νης Σπαθιά και του Τάκη Καραχά-
λιου. Χρησιμοποιώντας μετά τη δική 
του χορευτική γλώσσα, ο Μάλιφαντ  
αποσυνέθεσε την παραδοσιακή αυ-
τή κινησιολογία και την ανασυνέθε-
σε κατά τρόπο εξαιρετικά δημιουργι-
κό, πότε συνομιλώντας μαζί της, πό-
τε αντιπαρατιθέμενος σε αυτή, ενίο-
τε αποδεχόμενος αυτούσια την αρχι-
κή «χορογραφία». 

Η μουσική αποδίδεται από πολ-
λούς βιρτουόζους παραδοσιακούς 
μουσικούς, που ηχογράφησαν απο-
κλειστικά για τον Βαγγέλη Παπαθα-
νασίου, και «ηλεκτρίζεται», ενίοτε 
υπερβολικά κατά τη γνώμη μας, από 
τον συνθέτη, προτείνοντας, όμως, 
ένα μείγμα ήχων και μελωδίας που 
μόνο αδιάφορο δεν αφήνει τον θε-
ατή, καθώς εμβαθαίνει στις υπάρ-
χουσες μουσικές του μνήμες και του 
αγγίζει τα πιο μύχια συναισθήματα. 
Άλλωστε, σύμφωνα με τον Παπα-
θανασίου,  «Όποιος κατορθώνει να 
εμβαθύνει, όσο το δυνατόν περισ-
σότερο, στον χώρο που ονομάζου-
με μνήμη, τόσο δύναται να εκτοξευ-
θεί στο μέλλον με εντυπωσιακή συ-
νέπεια και αποτελεσματικότητα… 
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που 
προέρχομαι από ένα τόπο που μέ-
σα από τα βάθη των αιώνων δεν στε-
ρήθηκε ποτέ πολιτιστικού και πνευ-

ματικού πλούτου… Αυτό το έργο εί-
ναι σαν μια ανασκαφή στο παρελθόν 
και συγχρόνως στο μέλλον» (από το 
huffingtonpost.gr). 

Οι φωτισμοί ήταν πραγματικά 
αντάξιοι της φήμης του Χαλς: κά-
ποιες φορές σκοτεινοί, υποβλητικοί, 
κατά τρόπο που έδιναν στον θεατή 
την εντύπωση ότι δεν βλέπει καλά ή 
ότι βλέπει κάτι μακρινό και άπιαστο· 
άλλες φορές στα όρια του ασπρό-
μαυρου, με τετράγωνα και παραλ-
ληλόγραμμα επί σκηνής, που κατηύ-
θυναν το μάτι στην υπέροχη κίνηση 
των χορευτών· μερικές φορές με φω-
τισμούς εστιασμένους στο δρώμενο. 
Απλά, ονειρικοί!

Οφείλουμε να επαινέσουμε, 
επίσης, τα εξαιρετικά πρωτότυ-
πα κοστούμια της ενδυματολόγου, 
εμπνευσμένα από μινωικά αγγεία, 
με εξαίσια χρώματα και σχέδια, απο-
λαυστικά ταιριαστά στις κινήσεις των 
χορευτών και με στοιχεία νεωτερικό-
τητας να διανθίζουν τις παραδοσια-
κές φόρμες κάποιων κοστουμιών. 

Εξαιρετικοί, όμως, ήταν και οι 18 
χορευτές, άλλοτε με υπέροχη πλα-
στικότητα και άλλοτε με στιβαρή και 
ζωηρή τονικότητα, σε αξιοζήλευτο 
συντονισμό επαγγελματιών του σύγ-
χρονου χορού και παραδοσιακών χο-
ρευτών. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα η 
«…εναρκτήρια τελετουργική σεκάνς, 
με τις κυκλικές ομάδες που χορεύουν 
ένα είδος γαμήλιου χορού ή χορού 
γονιμότητας, [που] υπνωτίζει τον θε-
ατή και έχει εορταστική διάθεση…» 
(από το the Stage), οι τέσσερις υπέ-
ροχες Γοργόνες, ο πανέξυπνα δοσμέ-
νος Χορός των Μαντηλιών, η απερί-
γραπτα συγκινησιακή Ατσαπάτ-Σέρα 
και η σεκάνς του τέλους με τίτλο Fast 
Crossings.

Ευχόμαστε τέτοιες φιλότιμες 
προσπάθειες «εκσυγχρονισμού» της 
παράδοσής μας να συνεχιστούν και 
να βρουν ντόπιους μιμητές! Και να 
μην ξεχάσουμε να αναζητήσουμε και 
να διδαχτούμε παραδοσιακούς μας 
χορούς…!    

Της Μαριάννας Δεσύπρη
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Τ 
ο βιβλίο αυτό έρχεται 
και συμπληρώνει το 
προηγούμενο έργο του 
Πάτση για τον Νίκο Κα-
ζαντζάκη που χαρακτη-

ρίζεται από τις ίδιες αρετές: μια 
κοπιώδης προσπάθεια να έρθουν 
στο φως όλα τα στοιχεία που κα-
θορίζουν και το έργο αλλά και  μια 
έντιμη ερμηνεία δίχως ιδεολογι-
κές ή άλλου είδους αξιολογικές 
φορτίσεις που να επιβαρύνουν 
την προσπάθεια για την αναζήτη-
ση της αλήθειας.

Ο Π. Ιστράτι ονομάστηκε  
«Γκόρκυ των Βαλκανίων» αφού 
το έργο του επικεντρώθηκε  γύ-
ρω από τους ταπεινούς και τους 
καταφρονεμένους, τους πλάνη-
τες, τους αλήτες. Ο ίδιος περιπλα-
νήθηκε σε αρκετές χώρες, ασχο-
λήθηκε με κάθε είδους ταπεινά 
επαγγέλματα, έζησε μια ζωή ανά-
λογη των  ηρώων του, πριν κατα-
λήξει στη Γαλλία και αναδειχθεί 
το ταλέντο του από συγγραφείς 
όπως ο Ρομαίν Ρολλάν. Φίλος του 
Ν. Καζαντζάκη επισκέπτεται την 
Αθήνα καλεσμένος του Ελεύθε-
ρου Βήματος, θα μιλήσει στις 11 
Ιανουαρίου 1928 στο θέατρο Αλά-
μπρα, θα επισκεφτεί φυλακισμέ-
νους κομμουνιστές και στη συ-
νέχεια θα εκδιωχθεί και θα απε-
λαθεί από την χώρα για την φι-
λοκομμουνιστική του δραστηρι-
ότητα. Θα του συμπαρασταθεί ο 
Α. Μοναστηριώτης που δεν είναι 
παρά το φιλολογικό ψευδώνυ-
μο του Θεοφύλακτου Παπακων-
σταντίνου, τότε δραστήριου αρ-
χειομαρξιστή διανοούμενου  και 
στη συνέχεια επιφανούς δημοσι-
ογράφου και συγγραφέα και τελι-
κά υπουργού της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών.

Όμως τι ένωσε τον Π. Ιστράτι 
και τον Ν. Καζαντζάκη σε μια βα-
θιά και ακατάλυτη φιλία. Ο Μ. 

Πάτσης μας απαντά: « Ο Καζα-
ντζάκης αναζητούσε μια ξεχωρι-
στή ελληνική φωνή που να ανα-
νεώνει τις μέχρι τότε γνώσεις του 
για την Ελλάδα. Και στο πρόσωπο 
του Ιστράτι τη βρήκε με την έντα-
ση που περίμενε. Δεν βρήκε διάρ-
κεια, αλλά βρήκε ένταση. Ο Ιστρά-
τι τι αναζητούσε στον Καζαντζάκη; 
Έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Ήθε-
λε ένα φίλο, ονειροπόλο κυρίως 
αφού ήταν Έλληνας, ακόμα είδε 
τον Έλληνα πατριώτη και αγωνι-
στή. Έναν άνθρωπο που δεν είχε 
συναντήσει πάλι και δεν είχε πά-
λι συναναστραφεί. Και για τους 
δύο ήταν κοινός ο στοχασμός για 
το μέλλον και για την κοινή θέα-
ση της πραγματικότητας στην Ελ-
λάδα   και στο εξωτερικό. Κοινή η 
αγάπη για την Ελλάδα και τον Άν-
θρωπο, αλλά και για τη δημιουρ-
γία» (σελ.354, 355).  

Η επιστροφή του Π.Ιστράτι 
από την ΕΣΣΔ θα έχει απρόβλε-
πτη εξέλιξη, αφού θα αναδειχθεί 
σε έναν από τους πρώιμους οξύ-
τερους κριτικούς του καθεστώτος, 
ακολουθώντας σε αυτό το σημείο 
την αριστερή αντιπολίτευση και 
τον τροτσκισμό. Το γεγονός αυτό 
δεν θα του συγχωρεθεί από τη δι-
ανόηση της κομμουνιστικής αρι-
στεράς   που τότε ακολουθούσε 
πιστά, με θρησκευτική προσήλω-
ση, τον Στάλιν. Άμεσα το κλίμα θα 
γίνει εχθρικό γι΄ αυτόν, θα ανα-
καλυφθούν αδυναμίες στο έργο 
του που πριν δεν υπήρχαν, άλλο-
τε θα αποσιωπάται και στο τέλος, 
ως αποκορύφωμα της εκστρατεί-
ας εναντίον του, θα κατηγορη-
θεί από τον Ανρύ Μπαρμπύς και 
τους σοβιετικούς ως πράκτορας 
του εχθρού και πιο συγκεκριμένα 
της ρουμανικής μυστικής αστυνο-
μίας. Φυσικά όλες αυτές οι κατη-
γορίες αποδείχθηκαν αναληθείς, 
αφού ο Ιστράτι έζησε μέχρι το τέ-
λος του μια ζωή γεμάτη στερή-
σεις.

Η ΕΣΣΔ ήταν ένα από τα κρά-
τη που κατανόησαν πρώτα τη ση-
μασία της διανόησης για τον έλεγ-
χο της εξουσίας και για αυτό αφε-
νός προσπαθούσε να διαμορφώ-
σει με διάφορα μέσα ένα φιλικό 
κύκλο από διακεκριμένους στοχα-
στές, ενώ δεν αποδεχόταν καμία 

απόκλιση ή διαφωνία. Για αυτό 
τον σκοπό διοργάνωνε συνέδρια 
συγγραφέων στην ΕΣΣΔ, όπως 
αυτό που παρευρέθηκαν ο Καζα-
ντζάκης και ο Ιστράτι, όπου, μετά 
τη γενναιόδωρη φιλοξενία τους 
ανέμενε την εξύμνηση της κοινω-
νίας που δημιουργείτο, ενώ η πα-
ραμικρή αμφισβήτηση ερμηνευό-
ταν ως προδοσία.  

Ο Π. Ιστράτι με δύο άλλους 
κορυφαίους διαφωνούντες, τον 
Μπόρις Σουβάριν και τον Βίκτο-
ρα Σέρζ θα εκδώσουν στη Γαλ-
λία το τρίτομο έργο Προς την άλ-
λη φλόγα όπου αναπτύσσουν την 
αριστερή κριτική στο σοβιετικό 
πείραμα. Συγκεκριμένα, ο πρώ-
τος τόμος έχει υπότιτλο «η Ρω-
σία  γυμνή», και γράφτηκε από 
τον Μπόρις Σουβάριν, ο  δεύτε-
ρος «ΕΣΣΔ-1929» και γράφτηκε 
από τον Βίκτορα Σερζ και ο τρίτος 
τόμος, «Μετά από δεκαέξι μήνες 
στην ΕΣΣΔ» γράφτηκε από τον Πα-
ναΐτ Ιστράτι. Ο Μ.Πάτσης συμπε-
ραίνει ότι «η σημασία του έργου 
είναι πως αυτό συστηματοποίη-
σε για πρώτη φορά την αριστερή 
και δημοκρατική κριτική έναντι 
της Σοβιετικής Ρωσίας, ένα έργο 
που έγινε από έναν πιστό οπαδό 
της κατά το παρελθόν και έχει ως 
ξεκάθαρο στόχο τον ίδιο τον Στά-
λιν. Και τα τρία παραπάνω στοι-
χεία, κριτική στη χώρα και στον 
ηγέτη της, αλλά και συγγραφή 
από έναν πιστό της χώρας, έκα-
ναν το έργο αυτό να μπορεί να 
έχει μεγάλη απήχηση και αποδο-
χή. Η πραγματικότητα είναι πως 
το έργο αυτό προξένησε μεγάλη 
αίσθηση τόσο για τη Ρωσία, όσο 
και για τον Ιστράτι, αλλά προξένη-
σε στον εμπνευστή του και πολ-
λά προβλήματα. Πολλούς ενό-
χλησε η μεταστροφή του Ιστράτι 
και ο ίδιος δεν φαίνεται  να έγινε 
πλουσιότερος από αυτή την έκδο-
ση. Ο Ιστράτι υπήρξε αρκετά ευ-
φυής και η κριτική των σοβιετι-
κών παραγόντων που μας άφησε 
στο έργο του είναι ρεαλιστική και 
αληθινή. Ασκεί κριτική σε αυτούς 
που σε βάθος χρόνου κράτησαν 
την εξουσία στην ΕΣΣΔ και καταπί-
εσαν τον λαό και το κόμμα, πρώτα 
και κύρια στον Στάλιν κατά δεύτε-
ρο στον Καλίνιν και στα άτομα του 

περιβάλλοντός του. Μιλά με συ-
μπάθεια για τον Τόμσκι, ο οποίος 
θα αυτοκτονήσει την περίοδο των 

εκκαθαρίσεων» (σελ.423, 424).
Ο λόγος της μεταστροφής του 

Ιστράτι σε δεινό επικριτή της ΕΣΣΔ 
θα πρέπει σύμφωνα με τον συγ-
γραφέα, να αναζητηθεί στο γεγο-
νός ότι «το δικό του ιδεώδες για 
τη δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να 
αντιστοιχηθεί με αυτό των μπολ-
σεβίκων. Η παιδεία του, αλλά και 
η προσωπική γνώμη που είχε οι-
κοδομήσει , φαίνονταν να χάνο-
νταν με τις διώξεις που έβλεπε δί-
πλα του» (σελ. 428).

Ο Π. Ιστράτι, «από παιδί του 
προλεταριάτου», «προλετάριος 
συγγραφέας», «άνθρωπος ζυμω-
μένος με τον πόνο και την πίκρα 
της σκληρής βιοπάλης», μετατρέ-
πεται σε «πράκτορα της ρουμα-
νικής αστυνομίας»!  Ενδεικτικό 
των αντιδράσεων της ελληνικής 
αριστεράς είναι το ότι ο Αιμίλιος 
Χουρμούζιος, που τότε περνού-
σε την περίοδο του τροτσκισμού 
του, αποδοκίμασε την κριτική του 
Π. Ιστράτι. Την ίδια εχθρική στά-
ση θα ακολουθήσει και ο Πέτρος 
Πικρός, διευθυντής της επιθεώ-
ρησης της αριστεράς Πρωτοπόροι 
από την οποία θα εκδιωχθεί με-
ρικά χρόνια αργότερα.( εν τω με-
ταξύ είχε προλάβει να γράψει ένα 
υμνητικό προς τον Στάλιν άρθρο 
όπου τον χαρακτήριζε «ως ατσα-
λένιο Σπαρτιάτη του Βορρά», σελ. 
596). Η φιλόλογος Έλλη Λαμπρίδη 
και αυτή με πολύ ενθουσιασμό 

θα υπερασπιστεί το σταλινικό κα-
θεστώς και με κυνισμό θα γράψει: 
«Ήθελα να ξέρω τι θέλουν οι θαυ-

μαστές του Ιστράτι – ως απόστο-
λου ιδεών, ως ηθικής προσωπι-
κότητας, κ.λπ.– να τον πιστέψου-
με: ηλίθιο ή κακόπιστο; Γιατί τρί-
το μεταξύ των δύο δεν υπάρχει. 
Ή ξέρεις τι θα πει κομμουνισμός, 
παραδέχεσαι την επανάσταση με 
όλες τις αναγκαίες και μη συνέ-
πειές της, ποδοπατάς κάθε πα-
ραδομένη ηθική αξία, δικαιοσύ-
νη, ελευθερία της σκέψης, συνεί-
δηση, αξία του ανθρώπινου ατό-
μου καθαυτό, συναισθήματα, λα-
χτάρες, φιλίες, κ.λπ και βάζεις ένα 
θεό σου – την επανάσταση – ένα 
σκοπό σου – την επικράτησή της 
– κι ένα μέσο – τη βία – ή δεν εί-
σαι. Κι αν δεν είσαι το λες εγκαί-
ρως» (σελ. 236). Αλλά και ένας δε-
ξιός κριτικός ο Λ. Πηνιάτογλου, 
θα διατυπώσει μια παρόμοιου 
ύφους αρνητική επιχειρηματολο-
γία, αφού και αυτός εντυπωσιά-
στηκε από την αριστερή κριτική 
στην ΕΣΣΔ. Ο Στρατής Μυριβήλης 
ήταν από αυτούς που υπερασπί-
στηκαν μέχρι τέλους το πρόσω-
πο και το έργο του Π. Ιστράτι αλ-
λά και επιτυχώς ερμήνευσε τους 
λόγους που διάφοροι στοχαστές 
επέλεξαν, από την ελευθερία της 
σκέψης, την κομματική πειθαρ-
χία. Αρκετά χρόνια μετά τον θάνα-
τό του, το 1975, ο Μενέλαος Λου-
ντέμης  θα τον αποτιμήσει με θε-
τικό τρόπο. 

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

Μιχάλης Πάτσης

Παναΐτ Ιστράτι: Ο σημερινός συγγραφέας
Ζωή, έργο, ελληνική μοίρα

το μνημειώδες, επτακοσίων 

τριάντα σελίδων, έργο του 

Μιχάλη Πάτση αποτελεί 

ένα ώριμο υπόδειγμα 

κριτικού λόγου. Πράγματι, 

χρειάστηκε μεγάλος κόπος 

και προσπάθεια ώστε να 

αναλύσει σφαιρικά όχι μόνο 

τη ζωή και το έργο του 

ελληνορουμάνου συγγραφέα 

Π. Ιστράτι αλλά και το 

πνεύμα της εποχής του. 
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Η δημοφιλέστατη γερμανική 
αστυνομική σειρά «Τατόρτ» του 
τηλεοπτικού δικτύου ARD πα-
ρουσιάζει συνήθως εγκλήμα-
τα που διαπράττονται από εμπό-
ρους οργάνων, τη μαφία και διε-
θνείς κατασκόπους, αλλά τον Μά-
ιο του 2018 το επεισόδιο αφο-
ρούσε μια ομάδα του πληθυ-
σμού που εκτιμάται, λίγο πολύ, 
από τους πάντες. Οι «κακοί» αυ-
τή τη φορά ήταν κάποιοι παραδο-
σιακοί βιοκαλλιεργητές στον Μέ-
λανα Δρυμό, η βουκολική φάρμα 
των οποίων έκρυβε μια άκρως 
σκοτεινή πλευρά. 

Ο 

ι αστυνομικοί σταδια-
κά θα ανακαλύψουν ότι 
πίσω από την προστα-
σία των τοπικών σπό-

ρων και την απέχθεια προς τις νέ-
ες τεχνολογίες κρύβεται η ακροδε-
ξιά ιδεολογία του «αίματος και της 
γης» και θα θέσουν τέλος στα ειδε-
χθή εγκλήματα των νεοναζί αγρο-
τών. Το επεισόδιο ήταν από τα πιο πε-
τυχημένα της σειράς, μάλλον διότι 
βασίστηκε σε πραγματικά γεγονότα. 
Οι αποκαλούμενοι βιο-ναζί δεν απο-
τελούν αποκύημα της φαντασίας των 
σεναριογράφων της εκπομπής, αλ-
λά μια κυρίαρχη τάση των ακροδε-
ξιών εξτρεμιστών που ξανα-ανακα-
λύπτουν τις βιοκαλλιέργειες και τον, 
άνευ ζωικών προϊόντων, τρόπο δια-
τροφής. 

Αναφορές στον βρετανικό Τύ-
πο κάνουν συχνά λόγο για διείσδυ-
ση νεοναζιστικών ομάδων, όπως 
της Εθνικής Επαναστατικής Φράξι-
ας (NRF) του Τρόυ Σάουθγκεϊτ, του 
ακραία βίαιου Βρετανικού Κινήματος 
και της Ομάδας Υποστήριξης Ζώων 
(ASG) που αποτελεί παρακλάδι της 
Φασιστικής Διεθνούς, στις διαδηλώ-
σεις υπέρ των δικαιωμάτων των ζώ-
ων. Στη Γερμανία, οι υπέρμαχοι της 
λευκής ανωτερότητας εναγκαλίζο-
νται μη ζωικές δίαιτες, ανεβάζουν 
βίντεο με συνταγές στο YouTube και 
επιχειρηματολογούν υπέρ της κα-
ταλληλότητας της χορτοφαγικής δια-
τροφής για την «Αρεία» φυλή και την 
επιστροφή των νόμων υπέρ της προ-
στασίας των ζώων που είχαν θεσπι-
στεί στο Γ΄ Ράιχ.

Μπορεί το σχήμα να φαντάζει 
οξύμωρο, αλλά ουσιαστικά οι νεο-

ναζί επανέρχονται στις ρίζες τους. Ο 
φυσικός τρόπος ζωής και η εκστρα-
τεία κατά των πειραμάτων σε ζώα 
μπορεί να ξεκίνησαν ως ιδέες της 
αριστεράς τον 19ο αιώνα, αλλά υιο-
θετήθηκαν ολόθερμα από τους να-
ζί ενδεδυμένες με ακραίες φυλετι-
κές θεωρίες τον 20ο και εφαρμόστη-
καν κατά το ναζιστικό δοκούν στο 
Γ΄ Ράιχ τη δεκαετία του ’30. Ως γνω-
στόν, ο Χίτλερ, ο οποίος χρησιμοποι-
ούσε το ψευδώνυμο «Λύκος», ήταν 
ορκισμένος χορτοφάγος και φανατι-
κός ζωόφιλος, αγαπούσε παθολογι-
κά τη σκυλίτσα του και είχε στολίσει 
την Διεθνή Κυνηγετική Ομοσπονδία 
με τον χαρακτηρισμό «η ελεεινή δι-
εθνής των πράσινων μασόνων». Αλ-
λά και η υπόλοιπη ναζιστική ηγεσία 
δεν πήγαινε πίσω σχετικά με τη φιλο-
ζωία της. Ο Ες ήταν ακόμη πιο ακραί-
ος με τις βίγκαν διατροφικές του συ-
νήθειες, σε βαθμό που έφερνε το 
προσωπικό του φαγητό στο Μπέρ-
γκχοφ κι εκνεύριζε ακόμη και τον 
Χίτλερ. Ο Γκέρινγκ, αν και αμετανό-
ητος κυνηγός, αποκαλούσε τα δάση 
«καθεδρικούς ναούς του Θεού» και 
είχε δύο λιοντάρια ως κατοικίδια, τα 
οποία άφηνε να τριγυρνάνε στο σα-
λόνι ανάμεσα στους καλεσμένους 
του. Ο Γκαίμπελς πίστευε ότι «η κρε-
ατοφαγία αποτελεί διαστροφή της 
ανθρώπινης φύσης» και είχε δηλώ-
σει πως «όσο περισσότερο γνωρίζω 
το ανθρώπινο είδος τόσο περισσότε-
ρο προτιμώ τον σκύλο μου τον Μπέ-
νο». Όσο για τους Χίμλερ, Μπόρμαν 
και Χόες (διοικητής του στρατοπέδου 
του Άουσβιτς) προέρχονταν από τις 
τάξεις των Αρταμάνεν, μιας μυστικι-
στικής αγροτικής σέχτας.

Τον Απρίλιο του ’33, μόλις είχαν 
ανέλθει στην εξουσία, οι ναζί έθε-
σαν σε ισχύ νόμους που εξασφάλι-
ζαν την αξιοπρεπή σφαγή των ζώων 
προς κατανάλωση και μέσα στον ίδιο 
χρόνο ο Χέρμαν Γκέρινγκ ανακοίνω-
σε με τυμπανοκρουσίες το τέλος του 
«αβάσταχτου βασανιστηρίου και της 
οδύνης των πειραμάτων στα ζώα», 
απειλώντας με «εγκλεισμό σε στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης όλων αυτών 
που νομίζουν ακόμη ότι μπορούν να 
συνεχίσουν να φέρονται στα ζώα ως 
αυτά να αποτελούν άψυχη περιουσία 
τους». Το γεγονός ότι παραδέχθηκε 

εμμέσως πλην σαφώς ότι στην επι-
κράτεια του Ράιχ λειτουργούσαν επι-
σήμως στρατόπεδα συγκέντρωσης 
φαίνεται απλώς να επιβεβαιώνει τη 
σοβαρότητα της απειλής. Έτσι, απαγο-
ρεύτηκαν πλήρως τα πειράματα στα 
ζώα στη Βαυαρία και την Πρωσία, αν 
και αργότερα η απαγόρευση ανακλή-
θηκε μερικώς, και τα άλογα, οι γάτες 
και οι πίθηκοι έγιναν αποδέκτες ιδιαι-
τέρων διατάξεων προστασίας. Ταυτό-
χρονα ψηφίστηκαν νόμοι που προέ-
βλεπαν την προστασία της άγριας πα-
νίδας και μεγάλες εκτάσεις χαρακτη-
ρίστηκαν εθνικοί δρυμοί, όπου έγινε 
επανεισαγωγή ειδών που απειλού-
νταν με εξαφάνιση. 

Η ευαισθησία των ναζί ήταν τόση 
ώστε το 1936 ψηφίστηκε κι ένα νο-
μοσχέδιο που προέβλεπε τον πλέ-
ον ανώδυνο τρόπο θανάτωσης των 
αστακών και καβουριών στα γκουρ-
μέ εστιατόρια του Βερολίνου. Η εν-
δεικνυόμενη μέθοδος θανάτωσης 
των οστρακοδέρμων προέβλεπε την 
απότομη βύθισή τους σε νερό που 
βρισκόταν σε σημείο βρασμού. Σύμ-
φωνα με την εισαγωγή του, ο σκοπός 
του νόμου για την προστασία των ζώ-
ων ήταν «να αφυπνίσει και να ενδυ-
ναμώσει τη συμπόνια ως μια από τις 
υψηλότερες ηθικές αξίες του γερμα-
νικού λαού». Ο καινοφανής ηθικός 
κανόνας ήταν πως τα ζώα θα προστα-
τεύονταν ως αυτόνομες οντότητες και 
όχι ως εξαρτήματα της ανθρώπινης 
ηθικής και υλικής συνθήκης. Μάλι-
στα, το 1934 έλαβε χώρα στο Βερο-
λίνο ένα διεθνές συνέδριο με θέμα 
την προστασία των ζώων, όπου πλαι-
σιωμένο από δύο τεράστιες σβάστι-
κες κρεμόταν ένα πανό που έγρα-
φε: «Ολόκληρες εποχές αγάπης θα 
χρειαστούν ώστε να αποζημιώσουμε 
τα ζώα για την αξία και τις υπηρεσίες 
τους». 

Με την τευτονική σχολαστικότη-
τα που τους διέκρινε, οι ναζί γραφει-
οκράτες κατάρτισαν λεπτομερείς κα-
ταλόγους στο υπουργείο Εσωτερικών 
του Γ΄ Ράιχ που προέβλεπαν τις πλέ-
ον ανώδυνες μεθόδους θανάτωσης 
κατά ζωικό είδος. Είναι λοιπόν φανε-
ρό πως με αυτήν τη λογική δεν θα αρ-
γούσε η περίληψη στη λίστα και του 
ανθρωπίνου είδους, καθώς για τους 
ναζί η κοινωνία αποτελούσε μια ιδι-

ότυπη φάρμα ευγονικού τύπου όπου 
«άνθρωποι=ζώα». Οι ναζί κατάφε-
ραν να καταργήσουν τις ηθικές δι-
ακρίσεις ανάμεσα στα ζώα και τους 
ανθρώπους ακριβώς διότι έβλεπαν 
τους ανθρώπους ως ζώα. Το αποτέ-
λεσμα ήταν ότι, υπό αυτό το πρίσμα, 
τα ζώα μπορούσαν, πλέον, να θεω-
ρηθούν «ανώτερα» από κάποιους 
ανθρώπους. Με βάση το εθνικοσο-
σιαλιστικό αφήγημα, το ξανθό Άρειο 
κτήνος του Νίτσε αντιπροσώπευε τη 
ζωώδη ιδιότητα στον υπέρτατο δυ-
νατό βαθμό, μιας και ήταν ένα με τη 
φύση. Έτσι, οι Άρειοι και τα ζώα ήταν 
σύμμαχοι στον αγώνα εναντίον των 
μολυντών, των υποδεέστερων πλα-
σμάτων, αυτών που έκαναν πειράμα-
τα πάνω στα ζώα. Από την άλλη, αυτοί 
που μόλυναν την Άρεια φυλή έπρεπε, 
πάση θυσία, να αφανιστούν.

 Ζήτημα κλειδί στην επίτευξη του 
Ολοκαυτώματος αποτέλεσε το γεγο-
νός ότι κάποιες κατηγορίες ανθρώ-
πων θεωρήθηκαν «μορφές ζωής 
ανάξιες ύπαρξης», πράγμα που επέ-
τρεψε την ηθική δικαιολόγηση της 
μαζικής εξολόθρευσής τους. Η να-
ζιστικού τύπου γερμανική ταυτότη-
τα βασιζόταν στα θολά όρια μεταξύ 
ανθρώπων και ζώων και στην κατα-
σκευή μιας μοναδικής φυλογενετι-
κής ιεραρχίας που μετέβαλλε άρδην 

τη διάκριση μεταξύ τους. Ως κορωνί-
δα της φυσικής τάξης, οι Άρειοι Γερ-
μανοί θα ανατρέφονταν ως πρώτης 
τάξεως ζώα φάρμας, ενώ τα «κατώ-
τερα ζώα», οι «υπάνθρωποι», όπως 
οι Εβραίοι, οι Τσιγγάνοι και τα υπό-
λοιπα θύματα του Ολοκαυτώματος θα 
εξαλείφονταν σε μια αυτοεκπληρού-
μενη προφητεία της επικράτησης της 
νέας «φυσικής» και βιολογικής τά-
ξης στο Γ΄ Ράιχ.

Τραγική απόδειξη του γεγονό-
τος ότι ο Χίτλερ πίστευε ολόψυχα στο 
ανωτέρω αφήγημα αποτελούν τα λε-
γόμενά του τις τελευταίες στιγμές του 
Γ΄ Ράιχ στο υπόγειο καταφύγιό του 
κάτω από την καγκελαρία. Στις 22 
Απριλίου ’45, με τα σοβιετικά στρα-
τεύματα να βρίσκονται μέσα στο ερει-
πωμένο Βερολίνο και κάθε ελπί-
δα να έχει χαθεί, θα έλεγε στους εμ-
βρόντητους στρατηγούς του: «Ο γερ-
μανικός λαός στάθηκε κατώτερος 
των περιστάσεων σ’ αυτόν τον τιτά-
νιο αγώνα… δεν πολέμησε επαρκώς 
ηρωικά και του αξίζει να εξαφανι-
στεί». Ως ύστατη απόδειξη της φιλο-
ζωίας του και της αίσθησης κοινού 
πεπρωμένου, την παραμονή της αυ-
τοκτονίας του θα θανάτωνε τη σκύλα 
του Μπλόντι και το κουτάβι της Βόλ-
φι για να μην πέσουν στα χέρια των 
Σλάβων υπανθρώπων.

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Βιο-ναζί και ζωοφιλία
Προστασία των ζώων και ολοκαύτωμα στο γ΄ Ράιχ
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Σ 
τις 19 Μαΐου 1919, ο αξιωμα-
τικός του οθωμανικού στρατού 
Κεμάλ Πασάς, ο οποίος αργότε-
ρα θα μετονομασθεί Ατατούρκ, 

αποβιβάζεται με την υποστήριξη των Άγ-
γλων στη Σαμψούντα για να καταστείλει 
το δυναμικό ποντιακό αντάρτικο… Ο Κε-
μάλ σύντομα αυτονομείται και αρχίζει τη 
συγκρότηση ενός εθνικιστικού τουρκικού 
κινήματος... Τα χαρακτηριστικά του κεμα-
λικού κινήματος είναι η τυραννία και η εκ-
μετάλλευση. Ο φιλοναζισμός και άλλες 
αντίστοιχες ιδεολογίες είναι η νομοτέλεια 
του κεμαλισμού1. (2) Τα χρόνια που ακο-
λούθησαν τη γενοκτονία, ο ποντιακός ελ-
ληνισμός πάλευε και παλεύει για την ανα-
γνώρισή της. Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 
η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα 
τη Διακήρυξη της 19ης Μαΐου για τη γε-
νοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατι-
κό Πόντο. Ακολούθησαν άλλες τρείς χώ-
ρες (Σουηδία, Αρμενία και Ολλανδία) βά-
ζοντας τη δική τους ψηφίδα στον αγώνα 
για τη διεθνή αναγνώριση. 

Τη χρονιά αυτή συμπληρώνονται εκα-
τό χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας, 
με τους Ποντίους ανά τον κόσμο να διορ-
γανώνουν εκδηλώσεις και επετειακά αφι-
ερώματα μνήμης κόντρα σε όλους όσοι 
προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγο-
νός, δέσμιοι μιας πολιτικής κατευνασμού 
της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, άνθρω-
ποι του θεάτρου όπως ο Δήμος Αβδελι-
ώδης και ο Άρης Μπινιάρης επέλεξαν να 
ανεβάσουν παραστάσεις με αναφορά στη 
γενοκτονία. Ειδικά ο Μπινιάρης ανεβάζει 
‘’Τον Χορό της Φωτιάς’’ σε κείμενο, δρα-
ματουργία και σκηνοθεσία δική του. Με-
τά την περσινή παράσταση (Ύψωμα 731), 
στην οποία ανέδειξε ένα εν πολλοίς άγνω-
στο αντιστασιακό γεγονός κατά τη διάρ-
κεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, επα-
νέρχεται προτείνοντας, ακόμη μία φο-
ρά, παράσταση με ιστορικό περιεχόμε-

1 Βλάσση Αγτζίδη, Πόντος, Ένα Ανοικτό Ζήτημα. 
2008 Εναλλακτικές Εκδόσεις.

νο. Μέσα από κείμενα που αναφέρονται 
σε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, αλλά 
και έχοντας πολύτιμη βοήθεια από συλ-
λόγους Ποντίων, προχωρά σε ένα ποιητι-
κό κείμενο το οποίο καταγράφει, όσο εί-
ναι δυνατόν να καταγραφεί, το μέγεθος 
της γενοκτονικής θηριωδίας. Έχει επιλέ-
ξει τη μνήμη ως βασικό τόπο του σήμερα, 
ως έναν τόπο που συμπληρώνει την κατα-
γραφή της συλλογικής ιδιοπροσωπίας. Η 
επιλογή της μνήμης διαπερνά με τον έναν 
ή με τον άλλο τρόπο τα έργα του, πράγ-
μα που τον καθιστά σημαντικό δημιουρ-
γό στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας. 
Και σίγουρα με την επιλογή αυτή τον φέρ-
νει αντιμέτωπο με πλείστες όσες αντιρρή-
σεις. 

Στη σκηνική φόρμα της παράστασης 
μεταφέρει, με έναν επίσης ποιητικό τρό-
πο, το κείμενο. Αποφεύγει η πρότασή του 
να ενταχθεί σε έναν τυποποιημένο τρόπο 
ανεβάσματος, χρησιμοποιώντας την κίνη-
ση, την ερμηνεία και τον φωτισμό ως μέσα 
που απευθύνονται στο θυμικό, το συναί-
σθημα, αλλά ταυτόχρονα και στη λογική. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει τη συναι-
σθηματική «δέσμευση» του θεατή και τον 
κάνει κοινωνό του ανθρώπινου δράματος. 

Στην παράσταση κάθε τι είναι μελετη-
μένο με ακρίβεια. Τα ενδύματα των ηθο-
ποιών, με αναφορές στους πολύπτυχους 
μανδύες των ελληνικών αγαλμάτων της 
κλασικής περιόδου, μετατρέπονται σταδι-
ακά στις παραδοσιακές φορεσιές του Πό-
ντου, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότη-
τα του Ελληνισμού και την αδιάλειπτη συ-
νέχειά του ανά τους αιώνες. Ακόμη και τα 
χτενίσματα των ηθοποιών εντάσσονται σε 
αυτό το πλαίσιο. Οι ηθοποιοί, ως χορός 
που ξεπροβάλλει από κείμενο της αρχαί-
ας τραγωδίας, κινούνται αρμονικά στον 
χώρο, αναδεικνύοντας τη συλλογική ταυ-
τότητα της κοινότητας. Ο φωτισμός, βασι-
κό συμπλήρωμα της παράστασης, τονίζει 
την τραγικότητα των γεγονότων και συμ-
βάλλει στη δραματουργική επεξεργασία, 
ενώ η μουσική για μία ακόμη φορά δίνει 

τον τόπο μέσα από τον οποίο εξελίσσεται 
η δράση. Όλα αυτά ζυγισμένα, ισορροπη-
μένα και άρτια, συνδράμουν σε μια καθη-
λωτική παράσταση στην οποία τίποτα δεν 
είναι αφημένο στην τύχη. 

Ο σκηνοθέτης διευθύνει επίσης ιδανι-
κά τους ηθοποιούς του, κατορθώνοντας 
να εκμαιεύσει υποδειγματικές ερμηνεί-
ες από τους δύο κορυφαίους, τον Χρήστο 
Λούλη και την Ιωάννα Παππά. 

Σε στιγμή κρίσιμη για την ελληνική κοι-
νωνία, κατά την οποία διακυβεύεται ακό-
μη και η ύπαρξή της ως συλλογικό υποκεί-
μενο, με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία 
που αυτή κουβαλά, προτάσεις σαν αυτή 
του Άρη Μπινιάρη είναι όχι μόνο σημα-
ντικές αλλά πολύ περισσότερο καθοριστι-
κές. Είναι καιρός οι δημιουργοί σε αυτό 
τον τόπο να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
και να συμβάλουν ο καθένας από τη μεριά 
του στην ανάδειξη και την υπεράσπιση της 
συλλογικής ταυτότητας. Πολλώ δε μάλλον 
με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο Μπινιά-
ρης, έναν τρόπο ο οποίος δεν αναπαρι-
στά απλώς, αλλά προτείνει, εκσυγχρονί-
ζει θα τολμούσαμε να πούμε, μια σύγχρο-
νη οπτική για τις ανάγκες των καιρών. Και 
με το δεδομένο αυτό τολμούμε να πούμε 
ότι ο σκηνοθέτης έχει εγγράψει το στίγ-
μα του, δημιουργώντας θεμιτές απαιτή-
σεις για το μέλλον. Είμαστε σίγουροι ότι 
οι απαιτήσεις αυτές δεν θα διαψευστούν.

Μια παράσταση για τον Πόντο 
Ο χορός της φωτιάς του Άρη Μπινιάρη

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

«Πένθιμες ορδές ακονίζαν τα μαχαίρια. 
Αγέλες δολοφόνων ολόκληρες. 

Είχαν θανατερές ορμές. Αιμοχαρείς. 
Αιμοσταγείς. Εκτελεστές αιμοδιψείς. 

Είχαν την άγρια μανία. Το μίσος το 
τυφλό, το άγριο. Αφάνιζαν κατά 

χιλιάδες. Βασάνιζαν κατά χιλιάδες. 
Αιμοβόροι σαν ταύροι μαινόμενοι. Τον 

όλεθρο σπέρναν. Τις φαλτσές σηκώναν 
για την αιμάτινη πράξη.»

Από το πρόγραμμα της παράστασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκηνοθεσία- κείμενο-δραματουργία: 
Άρης Μπινιάρης

Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Σκηνικά: Κωστής Καραντάνης
Μουσική: Φώτης Σιώτας
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Διεύθυνση παραγωγής: Κατερίνα Δια-
κουμοπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Δώρα Ξαγοράρη
Video Artist: Γιώργος Δασκαλόπουλος

Έως 5 Ιανουαρίου 2020 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο 
Σπύρος Κουτρούλης σε πέντε διαφο-
ρετικά δοκίμια επιχειρεί να διερευ-
νήσει τη συνάντηση της φιλοσοφίας 

με την κοινωνία και την ιστορία· εξαρχής, 
άλλωστε, ο φιλοσοφικός λόγος στάθηκε πάντα 
μέσα στον κοινωνικό χώρο και δεν περιορί-
στηκε στον προβληματισμό για την αφετηρία 
της ύπαρξης. Το πρώτο δοκίμιο πραγματεύε-
ται την πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα, την 
ερμηνεία της από τον Καρλ Πόππερ –που τον 
θεωρεί προπομπό του ολοκληρωτισμού– και 
την απάντηση του Eρνστ Κασσίρερ, που θα 
υποστηρίξει ότι, στην πλατωνική πολιτεία 
αποδοκιμάζεται με εμφατικό τρόπο η τυραν-
νία.Στο δεύτερο, για την πολιτική, την κοι-
νωνία και τη δημοκρατία στον Αριστοτέλη, 
παρατίθενται οι απόψεις των Καρλ Πόππερ, 
Καρλ Μαρξ και Κορνήλιου Καστοριάδη. Ο 
Αριστοτέλης θέτει σε αξιακή προτεραιότητα 
την κοινωνία έναντι του ατόμου, όχι για να το 
εξαφανίσει, αλλά για να πλέξει το απαραίτητο 
«κουκούλι», εντός του οποίου ο άνθρωπος θα 
καταφέρει να αναπτύξει τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του. Στο τρίτο δοκίμιο παρουσιάζεται 
η αντίληψη της Χάνα Άρεντ πως το ξερίζωμα 
του ανθρώπου αποτελεί την πηγή του ολο-
κληρωτισμού, ενώ παράλληλα η δυτική δη-
μοκρατία κατατρύχεται από την εμπορευμα-
τοποίηση και τον μηχανικισμό. Στο τέταρτο 
δοκίμιο «Αντιεθνικισμός και αυτοκρατορίες: 
οι παρερμηνείες και τα αδιέξοδα της μετα-
μοντέρνας ιστοριογραφίας» παρουσιάζονται 
οι απόψεις –και οι παρερμηνείες αυτών– των  
Έρνεστ Γκέλνερ, Άντονι Σμιθ, Mπένεντικτ 
Άντερσον και Έλι Κέντουρι για τις προϋποθέ-
σεις, τους όρους και την εξέλιξη των ιστορικών 
εθνών. Τέλος, το βιβλίο ολοκληρώνεται με την 
μελέτη της αντίληψης του Ιμμάνουελ Καντ για 
την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον Κό-
σμο και στη Φύση· αντίληψη που επηρέασε 
τη φιλοσοφική σκέψη που ακολούθησε, ακό-
μη και αυτή που επεδίωξε να σταθεί απέναντί 
του, όπως η μαρξική.

Σπύρος Κουτρούλης
Φιλοσοφία και ιστορία

πέντε δοκίμια

Κυκλοφορεί από τις 
Εναλλακτικές Εκδόσεις
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Η 
Ευτυχία του Άγγελου 
Φραντζή καταφέρνει 
κάτι που είχαμε και-
ρό να δούμε στην ελ-
ληνική οθόνη – σπάνι-

ες οι ελληνικές ταινίες του είδους έτσι 
κι αλλιώς. Κάνει μια βιογραφική ται-
νία για μια γυναίκα θρύλο του ελληνι-
κού τραγουδιού, που η ζωή της κύλη-
σε στη σκιά, για να λάμψει το έργο της, 
μέταλλο καθαρό της λαϊκής μας τέχνης 
– όπου ως λαϊκό-δημοτικό, ορίζουμε 
το έργο-λειτουργία της δημόσιας (δη-
μοτικής) ζωής του ελληνικού λαού∙ όχι 
απαραίτητα έργο ανωνυμίας ή λαϊκής 
αφελείας. Κατά μίαν έννοια, το τραγού-
δι –λαϊκό ή δημοτικό– κουβαλά αρχέ-
γονη παράδοση, όπου η τέχνη (εδώ: 
στίχος, μουσική, χορός) ασκείται και 
αφορά, σχεδόν αποκλειστικά, τη δη-
μόσια ζωή και ο καλλιτέχνης είναι ένα 
είδος ραψωδού των συνάξεων ή εκ-
φραστής και θερμοστάτης συνείδησης, 
ταυτότητας και κοινής μοίρας, χωρίς 
να αποσύρεται σε κάποιον Παρνασσό, 
για να φέρει, ως άλλος Μωυσής, έργο 
τυπωμένο ανεξίτηλα σε πλάκες. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι η ζωή του είναι κι αυ-
τή δημόσια. Γι’ αυτό, ακόμα και το όνο-
μά του –όπως στο δημοτικό τραγούδι– 
χάνεται, χωνεύεται καλύτερα, μέσα στα 
στόματα που το τραγουδούν. Συγκαιρι-
νό μας τέτοιο παράδειγμα είναι η Ευτυ-
χία Παπαγιαννοπούλου.

Δεν έχει σημασία πού σε όλα τα 
παραπάνω καταφέρνει να σταθεί ο 
σκηνοθέτης. Κάνει μια λαϊκή ταινία για 
μια λαϊκή καλλιτέχνιδα και αυτό έχει 
σημασία. Καθόλου δεν παραβλέπω ότι 
η Ευτυχία του Φραντζή δεν μπορεί εν 
τέλει να μπει στο μεδούλι του λαϊκού 
πάλκου, που είναι η αστική συνέχεια 
του πανηγυριού της υπαίθρου – όπως 
τα καταφέρνει το Ρεμπέτικο (1983) 
του Φέρρη. Η πρόσληψη των τραγου-
διών γίνεται τηλεοπτικά –δυστυχώς– 
στο ύφος προγραμμάτων τύπου «Στην 
υγειά μας, ρε παιδιά». Η ταινία του δο-
μείται πάνω σε μια τιμητική, αλλά τη-
λεοπτικά παρουσιασμένη, συναυλία, 
του Φοίβου Δεληβοριά. Η ζωή της Ευ-
τυχίας ξετυλίγεται πάνω εκεί, ως ανά-
μνηση. Ευτυχώς, οι αναμνήσεις κρα-
τούν το μεγαλύτερο μέρος του έργου, 
που ξεκινά από τη Μικρασία και τη 
μεγάλη φυγή, έρχονται στην προσφυ-
γική Αθήνα του Μεσοπολέμου και της 
Κατοχής ως τις πρώτες μεταπολεμικές 
δεκαετίες – η Ευτυχία Παπαγιαννο-
πούλου, σκληρά δοκιμασμένη, εκτός 
των άλλων, και από τον θάνατο της με-
γάλης της κόρης, της Μαίρης, πέθανε 

στις 7 Ιανουαρίου του 1972. Η ζωή της 
παρέμεινε άσημη, παρά τη μεγάλη της 
φήμη, όπως αταύτιστοι παραμένουν 
πάμπολοι στίχοι τραγουδιών της, αφού 
τους πουλούσε για πενταροδεκάρες, 
χωρίς να νοιάζεται για την αναγραφή 
του ονόματός της στη δισκογραφία.

Αυτή η αχλύς της ζωής της Ευτυ-
χίας, δίνει την ευκαιρία στον Φραντζή 
να ξετυλίξει τη ζωή της και να δώσει 
στιγμές που ξεπερνούν ευτυχώς την 
πιο πάνω τηλεοπτική λογική. Χωρίς 
να αποφεύγει πάντα τις γραφικότητες, 
έχει στιγμές αξιοπρόσεκτες, βασισμέ-
νος σε δύο καλές ερμηνείες, της Κάτιας 
Γκουλιώνη και της Καρυοφυλλιάς Κα-
ραμπέτη, που υποδύονται την Ευτυ-
χία νεώτερη και σε μεγάλη ηλικία αντι-
στοίχως, και δίνουν πολύ καλές ερμη-
νείες μιας προσωπικότητας ιδιαίτερης, 
μιας δυναμικής και ιδιαίτερα αγαπητι-
κής γυναίκας, που έπαιζε, σχεδόν ό,τι 
έβγαζε, στα χαρτιά, με ευκολία στη στι-
χουργική παροιμιώδη. Στους άλλους 
ρόλους αξιοσημείωτη είναι η παρου-
σία της Ντίνας Μιχαηλίδου, που υπο-
δύεται τη μάνα της Ευτυχίας, και του 
Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, στον ρόλο 
του Γιώργη Παπαγιαννόπουλου, συ-
νταξιούχου αστυφύλακα που η Ευτυ-
χία τον ερωτεύτηκε και τον παντρεύτη-
κε σε δεύτερο γάμο και μνημείωσε το 
όνομά του. Ο Θάνος Τοκάκης υποδύ-
εται με καλές στιγμές τον Λουκά, έναν 
αγυιόπαιδα ομοφυλόφιλο, που περι-
μαζεύει η Ευτυχία και γίνεται το δεξί 
της χέρι.

Πρόκειται για μια τίμια ταινία, έστω 
κι αν αλληθωρίζει, όπως είπα, στην αι-
σθητική ευκολία της τιβί, όσο κι αν δεν 
καταφέρνει τελικά να μπει στο ύφος 
και την ψυχή της λαϊκής μουσικής – 
τρανό και αδάμαστο από τον χρόνο πα-
ράδειγμα εδώ είναι η σκηνή του ζεϊ-
μπέκικου στην Ευδοκία (1971) του 
Δαμιανού, ίσως του μόνου σκηνοθέτη 
μας που κατάφερε άφοβα να καταδυ-
θεί στη λαϊκή ψυχή. Ο Φραντζής, που 
τη χρονιά που φεύγει μας παρουσίασε 
και το Ακίνητο ποτάμι, παρά τις αδυνα-
μίες του, καταφέρνει να δώσει ένα πει-
στικό πανόραμα της ζωής αυτής της 
ιδιαίτερης καλλιτέχνιδας, που στα νιά-
τα της ήταν δασκάλα και έπειτα ηθο-
ποιός σε μπουλούκια, γράφοντας συ-
νεχώς, σε όλη της τη ζωή, σε κάθε μι-
κρό ή μεγάλο χαρτάκι που έπεφτε στα 
χέρια της, με δανεικό μολύβι, στίχους, 
που πλούτισαν τη τραγούδι μας και 
έδωσαν φωνή στα πάθη που πέρασε ο 
ελληνικός λαός στον 20ό αιώνα.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ευτυχία

Μ 
ιας και είδαμε μια 
βιογραφία, ας αφή-
σουμε τα πεντάστε-
ρα έργα, όπως Ο Ιρ-

λανδός, του Σκορσέζε, ο οποίος 
επαναφέρει με επιτυχία το εί-
δος της γκαγκστερικής ταινίας, 
και με λαμπερό –και αγέραστο– 
καστ πάει να συναγωνιστεί τον 
αξεπέραστο Νονό (1972)· ή την 
Ιστορία γάμου, του Νόα Μπά-
ουμπακ, που θεματοποιεί –και 
πάλι– το Χόλυγουντ, αυτή τη 
φορά μέσα από έναν χωρισμό-
αλληλοσπαραγμό ενός ζευγα-
ριού, που ο Μπάουμπακ κατα-
γράφει εύστοχα, με καλές ερ-
μηνείες, χωρίς ωστόσο να δει 
βαθύτερα αυτή την ψώρα του 
εγωτικού λάιφ-στάιλ. Ας πάμε 
πάλι σε μια βιογραφία.

Η ταινία του καρτουνίστα 
Σαλβαδόρ Σιμό, Ο Μπουνιουέλ 
στον λαβύρινθο με τις χελώνες, 
εικονογραφεί τα χρόνια του με-
γάλου Ισπανού σκηνοθέτη στο 
Παρίσι μετά την ολοκλήρωση 
της Χρυσής εποχής (1930) και 
στη συνέχεια στη μόνη ταινία 
του που γύρισε στην Ισπανία, το 
Γη χωρίς ψωμί (1933), στην πε-
ριοχή Λας Χούρδες, στην ιστορι-
κή, αυτόνομη σήμερα περιοχή 
της Εξτραμαδούρας. Μετά τον 
αφορισμό του από το Βατικανό 
για τη Χρυσή εποχή, ο Μπουνι-
ουέλ αδυνατεί να βρει παραγω-
γό και ο φίλος του Ραμόν Ασίν, 
ένας αναρχικός δάσκαλος και 
καλλιτέχνης –δολοφονήθηκε το 
1936, στον Εμφύλιο– τον χρη-
ματοδοτεί να κάνει ένα ντοκι-
μαντέρ στην εξαθλιωμένη τό-
τε ορεινή περιοχή, ώστε να γί-
νει γνωστό το πρόβλημα και να 
δημιουργηθεί κίνημα αλληλεγ-
γύης. Ο Μπουνιουέλ, όμως, αν 
και πολιτικοποιημένος σουρεα-
λιστής, δεν ήταν ο τύπος «πο-
λιτικού» καλλιτέχνη ή ντοκιμα-
ντερίστα, έστω και αν οι ταινί-

ες του έχουν ρεαλιστικά στοι-
χεία ντοκιμαντέρ. Στο γύρισμα, 
λοιπόν, προς απογοήτευση του 
Ραμόν, αντί να κινηματογραφεί 
απλώς τη ζωή των χωρικών, που 
ζούσαν κάτω από άθλιες συνθή-
κες, στήνει μ’ αυτούς τις δικές 
του σκηνές, μέσα στο κλίμα των 
ταινιών του, γι’ αυτό και η ται-
νία αυτή ονομάζεται ψευδοντο-
κιμαντέρ.

Είναι ενδιαφέρουσα η μα-
τιά του Σιμό, που επιχειρεί να 
δώσει ένα κομμάτι της ζωής και 
της δημιουργικής ιδιοσυγκρασί-
ας του Μπουνιουέλ, βάζοντάς 
τον να συνομιλεί με το φάντα-
σμα ενός αυστηρού πατέρα και 
με στιγμές της παιδικής του ζω-
ής, όπως τις διηγείται ο ίδιος ο 
σκηνοθέτης, στην μοναδική αυ-
τοβιογραφία του, «Η τελευταία 
πνοή». Μπορεί και ο Σιμό να 
μην καταφέρνει να ξεφύγει σε 
κάποια σημεία από τις γραφικό-
τητες, αλλά καταφέρνει να στή-
σει κι αυτός ένα ψευδοντοκι-
μαντέρ τελικά των τριών κρίσι-
μων εκείνων χρόνων στην αρχή 
της δημιουργίας του σκηνοθέ-
τη, αλλά και της πικρής σχέσης 
που είχε από τότε και για όλη 
του τη ζωή με την πατρίδα του 
Ισπανία. Αξιοσημείωτη είναι η 
αφοσίωση του δημιουργού στο 
έργο του, όπως την αναδεικνύ-
ει ο Σιμό, στην καλά σχεδιασμέ-
νη αυτή ταινία κινουμένων σχε-
δίων. Το σκίτσο του ίδιου του 
Μπουνιουέλ στηρίζεται στο 
γνωστό πορτραίτο του από τον 
Νταλί, τη δεκαετία του 1920, 
και στην ταινία ο Μπουνιουέλ 
συνέχεια τα βάζει με τον άλλοτε 
φίλο του, που τους είχε χωρίσει 
μια γυναίκα... και η πολιτική. 
Στην ταινία, ο Σιμό αφήνει να δι-
αφανεί η αποστασιοποίηση του 
Μπουνιουέλ από τη λογική ερ-
γαλειοποίησης της τέχνης, χά-
ριν της πολιτικής – ή της επανά-

στασης, όπως το έβλεπαν οι σύ-
ντροφοί του. Όπως και στην ται-
νία του Φραντζή έτσι και εδώ, 
δεν έχει τόσο σημασία αν ο Σι-
μό ακολούθησε με ακρίβεια τα 
σωζόμενα βιογραφικά στοιχεία 
αυτής της εποχής στη ζωή του 
αγαπημένου μας Λουίς. Ο κινη-
ματογράφος στήνει τη δική του 
«ιστορία» με τα δικά του μέσα. 
Σημασία έχει ότι γίνεται φανε-
ρή, με πολύ γοητευτικό τρόπο, 
όλη η αγωνία του Μπουνιουέλ 
να εκφράσει στο κινηματογρα-
φικό του έργο όνειρα και εφι-
άλτες. Έγινα σκηνοθέτης από 
«απλή κακοτυχία», όπως έλεγε 
ο ίδιος: «δεν μπορώ να γράψω 
και δεν μπορώ να ζωγραφίσω, 
αλλά εκφράζομαι με εικόνες». 
Αυτές οι εικόνες είναι που φτιά-
χνουν εδώ, χάρις στον Σιμό, ένα 
πορτραίτο του καλλιτέχνη σε νε-
αρή ηλικία.

Θα ήταν παράλειψη, μιας 
και φτάσαμε ως εδώ, να μην 
επισημάνω και μία άλλη, πολύ 
ενδιαφέρουσα βιογραφική ται-
νία, που ίσως περνά απαρατή-
ρητη. Είναι η ταινία Marianne 
& Leonard: Λόγια αγάπης, σε 
σκηνοθεσία Νικ Μπρούμφιλντ. 
Με εικόνες από τα επίκαιρα της 
εποχής, ο Μπρούμφιλντ κινη-
ματογραφεί, σε ένα πραγματι-
κό ντοκιμαντέρ αυτή τη φορά, 
την ερωτική ιστορία του Λέο-
ναρντ Κοέν και της Νορβηγί-
δας μούσας του Μέριαν Ιλέιν, 
ιστορία που ξεκίνησε τον Μά-
ιο του 1960 στην Ύδρα, όπου ο 
τραγουδοποιός πέρασε αρκε-
τές από τις ανέμελες μέρες της 
ζωής του. Σε άλλο κλίμα από τα 
δύσκολα χρόνια που μας βά-
ζουν οι δύο προηγούμενες ται-
νίες, το ντοκιμαντέρ αυτό δίνει 
ένα ευτυχισμένο κομμάτι από 
τη ζωή του σπουδαίου Λέο-
ναρντ Κοέν, ο οποίος στην Ύδρα 
αυτο-υιοθετήθηκε Έλληνας.

Ο Μπουνιουέλ στον λαβύρινθο 
με τις χελώνες
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Κ Υ Κ Λ ΟΦ Ο Ρ Ο Υ Ν

Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

η εφημερίδα μας σας εύχεται

Καλά Χριστούγεννα
και δημιουργικό το νέο έτος!


