
Η 

τουρκική επιθετικότη-
τα εκπλήσσει το πολιτικό 
προσωπικό της χώρας. 
Πιθανότατα αυτό εξηγεί-
ται από την άρνηση σύν-

δεσής του με την κοινωνία, τον λαό, την 
πατρίδα. Έχουν επιλέξει να εκπροσω-
πούν τις ελίτ τις συνδεδεμένες με ξένα 
συμφέροντα, το φαντασιακό τους βρί-
σκεται στη Δύση και η ενασχόληση με 
τα προβλήματα της χώρας είναι μπανάλ 
γι’ αυτούς. Κι ενώ κοιμόνταν στις Βρυ-
ξέλλες, ξυπνήσανε στο Αιγαίο.

Η χώρα στερείται ανάγνωση της κα-
τάστασης και στρατηγική για να αντιμε-
τωπιστεί αυτή. Και οι ελίτ προτιμούσαν 
να αγνοούν τις απειλές, να φαντασιώνο-
νται ελληνοτουρκικές φιλίες και να πε-
ριθωριοποιούν όποιον μιλάει για την 
κατάσταση: «Αφού δεν έχει νέα ευχάρι-
στα να πει, καλύτερα να μη μας πει κα-
νένα» θα τραγουδήσει ο Σαββόπουλος 

και θα εκφράσει αυτό που γίνεται. Αντί 
για αποτροπή, που σημαίνει ετοιμότητα 
για αντίδραση και δημιουργία κόστους 
στην Τουρκία αν επιτεθεί, έχουν επιλέ-
ξει τον κατευνασμό.

Η άγνοια μέχρις αφασίας των ζη-
τημάτων διαπερνά όλο το πολιτικό φά-
σμα: Ποιος δεν θυμάται τις δηλώσεις 
του Μπαλάφα του ΣΥΡΙΖΑ ότι «θα το ρι-
σκάρουμε με την Τουρκία», τείνοντας 
κλάδο ελαίας στους γενοκτόνους αναθε-
ωρητές του στάτους κβο; 

Ποιος δεν άκουσε με αγανάκτη-
ση τον υπουργό Δένδια της Νέας Δη-
μοκρατίας να διαχωρίζει τα δικαιώμα-
τα Κρήτης και Καστελόριζου σε ΑΟΖ, 
αναφερόμενος στο μεγάλο μέγεθος της 
Κρήτης, υπονοώντας ότι το Καστελόριζο 
δεν διαθέτει ΑΟΖ..  

Ποιος δεν θυμάται τον Κοτζιά να μας 
εγκαλεί ως μοναχοφάηδες που θέλουμε 
να κρατήσουμε για την Ελλάδα την ΑΟΖ 

που «δικαιούται» η Τουρκία; 
Ο πολιτικός κόσμος και τα ΜΜΕ λει-

τουργούσαν για καιρό ως παπαγαλά-
κια του Ερντογάν. Μόνο που ο τελευταί-
ος δεν μπορεί πια να περιμένει τη στα-
διακή διολίσθηση της Ελλάδας στις θέ-
σεις του. Ήδη εμφάνισε και χάρτη με την 
Κρήτη τούρκικη, εκτός από Χανιά.

Κι όταν εμφανίζονται τα γελοία επι-
χειρήματα των Τούρκων, εμείς δεν πρέ-
πει ούτε να γελάμε ούτε να εφησυχά-
ζουμε επικαλούμενοι το διεθνές δίκαιο. 
Γιατί το δίκιο σου φτάνει μέχρι εκεί που 
μπορείς να το υπερασπιστείς. 

Ο Ερντογάν τα θέλει όλα τώρα κι αυ-
τό φέρνει σε δύσκολη θέση τους πολιτι-
κούς μας, που, αν και ενδοτικοί, αν και 
εθνομηδενιστές, αναγκάζονται να αντι-
μετωπίσουν αυτή την επιθετικότητα για-
τί δεν μπορούν να κάμουν αλλιώς.

Ήδη, ο γονιδιακός τους εθνομηδενι-
σμός, απότοκο της μήτρας του σημιτικού 

ΠΑΣΟΚ που διαχύθηκε δεξιά κι αριστε-
ρά, τους καθιστά ανάξιους να αποτιμή-
σουν τον κίνδυνο συνολικά και τους πε-
ριορίζει σε σπασμωδικές και αποσπα-
σματικές αντιδράσεις. 

Και καλώς επιδίδονται τώρα σε δι-
πλωματικό Μαραθώνιο γύρω από τη 
Λιβύη, αλλά επιμένουν να μην οριοθε-
τούν ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Κύ-
προ. 

Καλώς υπεγράφη ο αγω-
γός EASTMED, αλλά αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν την ασύμμετρη απειλή 
του μεταναστευτικού, το οποίο εμφανώς 
χρησιμοποιεί ως εργαλείο η Τουρκία. 

Και, βέβαια, απουσιάζει το συνο-
λικό δόγμα αποτίμησης των εχθρών 
και φίλων μας, το σχέδιο αποτροπής, η 
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική σε 
έναν πολυπολικό πλέον κόσμο.

Γιώργος Παπασίμος

Η γερμανική δολιότητα
Σελίδα 6

Μηνιαία εφημερίδα για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική χειραφέτηση, την οικολογία και την άμεση δημοκρατία 
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Σήμερα ΣΕΛ. 8

ANAKOIΝΩΣΗ ΑΡΔΗΝ:
Το μεταναστευτικό δεν 
μπορεί να αφεθεί στις 
ΜΚΟ ή τους φασίστες

Γιάννης Ξένος

Τι σηματοδοτεί η επιλογή 
Σακελλαροπούλου

Σελίδα 3

Αποτροπή   εκ ΡΗΞΗΣ του Μανώλη Εγγλέζου Δεληγιαννάκη

Σελίδα 17

Εορτή Τριών Ιεραρχών: 
Αργία ή Εκκλησία; 

συνέχεια στη σελίδα 3 >

Νικόλας Δημητριάδης

Το F-35 και οι ελληνικοί 
εξοπλισμοί

Σελίδα 5

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Για την κατανόηση του 
τουρκικού επεκτατισμού

Σελίδα 4

Σελίδα 16  

Δημήτριος Κυδώνης: Μια 
επίκαιρη ομιλία του 1371

Σελίδα 15

Η τουρκική στρατηγική 
στη Λιβύη 

» ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΔΗΜΟκΡΑΤΙκΟΣ πΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟ «ΑΝΤΙΔΟΤΟ» ΣΤΗΝ πΑΡΑκΜΗ
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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 22 Φεβρουαρίου 2020

Στο παρά πέντε

!

Ρέκβιεμ για τον Τάσο
Αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου 

όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλά-
χιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις μες 
στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες 

πολλές κινήσεις κι ομιλίες.                                                                                                                             
Μην την εξευτελίζεις πηγαίνοντάς την, γυ-

ρίζοντας συχνά κι εκθέτοντάς την στων σχέσε-
ων και των συναναστροφών την καθημερινήν 

ανοησία, ώσπου να γίνει σα μια ξένη φορτική.                 
Κωνσταντίνος Καβάφης

Ο Τάσος Γλαντζής δεν είναι πια μαζί μας.

Γ 
νωριστήκαμε πρώτη φορά στην επιτρο-
πή για τον Στρατό, ήμασταν σύντροφοι 
στην ομάδα της Πράξης στην Θεσσαλο-
νίκη, συγκάτοικοι στην κατάληψη της 

Λεωφόρου Νίκης και συνεχίσαμε να πορευό-
μαστε μαζί πολλά χρόνια, συμφωνώντας ή δι-
αφωνώντας με την κοινή πάντα αίσθηση ότι 
αγωνιζόμαστε για  έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Ο Τάσος ήταν από τους ανθρώπους εκεί-
νους που ήθελε η πολιτική και το όραμα να 
αποτυπώνονται στον τρόπο που ζει ή εργάζε-
ται κάποιος. Γι’ αυτό και η διαδρομή του ήταν 
πάντα γεμάτη αγάπη και προσφορά. Νηπια-
γωγός ο ίδιος, αγάπησε με πάθος κάθε παιδί 
που είχε μαθητή σαν να ήταν δικό του. Γεμά-
τος ιδέες μεταμόρφωσε ένα αρτηριοσκληρω-
τικό εκπαιδευτήριο στην καλύτερη δομή προ-
σχολικής εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, κι 
όταν η εντροπία των ιδιωτικοοικονομικών κρι-
τηρίων έφερε εμπόδια είχε την τόλμη να ξεκι-
νήσει ένα νέο εγχείρημα, έχοντας ήδη αρχίσει 
την μάχη για την ζωή του, ακριβώς γιατί σεβό-
ταν πάνω απ’ όλα την Παιδεία, τα παιδιά, τους 
συνεργάτες του.

Αυτή η αγάπη ήταν η κινητήρια δύναμη 
ενός ανθρώπου που πληγωνόταν τόσο εύκολα 
από την κακία, γιατί η κακία ήταν άγνωστο μέ-
γεθος στον δικό του κόσμο.

Ο κόσμος μας έγινε φτωχότερος από χθες 
το βράδυ, αλλά είναι παρών με το έργο του 
στις ζωές που βοήθησε να ανθίσουν, στις νοο-
τροπίες που βοήθησε να αλλάξουν, στην γενιά 
των εκπαιδευτικών που δίδαξε το αλφαβητάρι 
της παιδαγωγικής, σε όλους εμάς που περπά-
τησαν μαζί του.

Καλό ταξίδι φίλε.
Εκ μέρους του «Μένουμε Θεσσαλονίκη», 

Θανάσης Τζιούμπας

 
 

Σσυγκλίνει το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματος προς τη στήριξη της υποψηφιότητας της Αικατερί-
νης Σακελλαροπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας 
–πρόταση που θεωρήθηκε «κίνηση-ΜΑΤ» του πρωθυπουρ-
γού. Πρόκειται όντως για κίνηση «υψηλής στρατηγικής»; Μόνο 
αν περιορίσουμε την οπτική μας στην εγχώρια μικροκομματική 

αντιπαράθεση, κάτι που θα ταίριαζε σε μια χώρα που τελεί υπό καθεστώς αποι-
κίας. Γιατί κατά τα άλλα το περιεχόμενο της συναίνεσης στο οποίο συγκλίνουν η 
ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, και που συμβολίζεται στο πρόσωπο της συγκεκρι-
μένης υποψήφιας, είναι εντελώς αναντίστοιχο με τις υπαρξιακές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα. 

 Τι μπορεί να συνεισφέρει μια «σοσιαλφιλελεύθερη συναίνεση» γύρω από 
τις γνωστές πλέον και μη εξαιρετέες θεματικές των ατομικών δικαιωμάτων, της 
πολιτισμικής ελευθεριότητας, της επιφανειακής περιβαλλοντικής ευαισθησίας 
(που κλείνει τα μάτια ωστόσο στην περιβαλλοντική ζημία όταν διακυβεύονται με-
γάλα οικονομικά συμφέροντα) και της φιλοζωΐας σε ένα διεθνές περιβάλλον που 
το ρυθμίζει πλέον «η διπλωματία των κανονιοφόρων» και η ύπαρξη αλληλοσυ-
γκρουόμενων εθνικών στρατηγικών ακόμα και εντός του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.;

 Μπορεί ένα λίφτινγκ σε πρόσωπα του σημιτικού εκσυγχρονισμού (που κι 
αυτός, σαν και το τωρινό «παγκοσμιοποιητικό κέντρο» του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, ξεκινούσε από τη νεοφιλελεύθερη δεξιά και έφτανε μέχρι την πολυπολιτι-
σμική αριστερά) να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η 
εθνική ηγεσία, με τις τουρκικές διεκδικήσεις να έχουν αγγίξει «ιστορικό υψηλό», 
το μεταναστευτικό αδιέξοδο να απειλεί τη συνοχή της χώρας και την Ανατολική 
Μεσόγειο να μεταβάλλεται σε ζώνη πυκνότατων γεωστρατηγικών και ενεργεια-
κών ανταγωνισμών; 

 Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι έχει μπερδέψει την προεδρία της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας με την προεδρία του Ομίλου για τον Εκσυγχρονισμό της Ελλη-
νικής Κοινωνίας (του πάλαι ποτέ κραταίου ΟΠΕΚ, που λειτουργούσε ως δεξαμε-
νή σκέψης του σημιτικού εκσυγχρονισμού). Η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη είναι, επομένως, κωμικοτραγική, όπως κωμικοτραγικοί είναι και οι διθύραμ-
βοι που του απευθύνουν διάφοροι δημοσιογράφοι και λοιποί δημοσιολογούντες. 

Συγκρινόμενη με το διεθνές κλίμα και τους ανταγωνισμούς που εξελίσσονται 
σήμερα, η σημειολογία της συγκεκριμένης υποψηφιότητας είναι εντελώς εκτός 
τόπου και χρόνου, δραματικά κατώτερη των περιστάσεων, και δείχνει στην πραγ-
ματικότητα το επίπεδο των ελληνικών πολιτικών ελίτ, καθώς και τις ικανότητές 
τους να διαχειριστούν την πιο δύσκολη γεωστρατηγικά στιγμή που αντιμετωπίζει 
η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αντανακλά δε το γεγονός ότι έχει «κο-
ντύνει» απελπιστικά η διαχειριστική τάξη της χώρας μέσα στην κρίση, που προ-
κλήθηκε εξαιτίας των ίδιων της των επιλογών.  Το περιβάλλον του πρωθυπουρ-
γού, και ο ίδιος, αυτοσυγχαίρονται, γιατί η επιλογή του αποτέλεσε παγίδα για τον 
Αλέξη Τσίπρα και οδήγησε αυτόν και την αξιωματική αντιπολίτευση σε αδιέξοδο. 
Αν θέλουν να συγκρίνονται σε αυτό το επίπεδο, δικαίωμά τους. 

 Ωστόσο, η αγωνία του ελληνικού λαού για το μέλλον και οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει το έθνος είναι πολύ σοβαρότερες απ’ όλα αυτά και δυστυχώς δεν 
βρίσκουν την ανταπόκριση που θα έπρεπε στο Μέγαρο Μαξίμου και τις ανάξιες 
ψευδο-ελίτ της χώρας.

Συναίνεση, 
ή άλλα λόγια 
ν’ αγαπιόμαστε; 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΗΝ
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Όταν όμως λειτουργείς σαν πειθήνιος 
υπηρέτης της Αμερικής, κανένα σεβασμό δεν 
αξίζεις. Γιατί ο σεβασμός κερδίζεται, κι εμείς 
έχουμε χάσει κι αυτόν και την κυριαρχία της 
χώρας. Είναι ανάγκη επιβίωσης πια ο λαός 
να οργανωθεί σε νέες προσπάθειες, καθώς τα 
ζητήματα αυτά είναι πολύ σοβαρά για να τα 
διαχειρίζονται οι ΜΚΟ, οι ντόπιοι υπάλληλοι 

των πρεσβειών και φασίστες προβοκάτορες.
Η αντίδραση του λαού στα νησιά του Β. Αι-

γαίου, η δημοσκοπική καταβαράθρωση της 
κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και το λα-
θρομεταναστευτικό, ενώ συγχρόνως αυξάνει 
τη διαφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει και τα 
όρια των αντοχών του πολιτικού κατεστημέ-
νου και του εθνομηδενιστικού τόξου.

Η ήττα είναι μπροστά μας, η Τουρκία εξο-

πλίζεται κι εμείς απαξιούμε να διαθέσουμε 
κονδύλια για την άμυνα στον προϋπολογισμό. 
Αν είχαμε στρατηγική, θα ξεκινούσαμε από 
τώρα, από χτες, το κλείσιμο των συνόρων, την 
απαίτηση συμπαραγωγής και αντισταθμιστι-
κών ωφελημάτων σε αγορές εξοπλισμού απ’ 
έξω, στη δημιουργία δικών μας εξοπλισμών, 
σε μιαν εποχή που ο έξυπνος και ηλεκτρονι-
κός πόλεμος βρίσκονται στο προσκήνιο και 

ταιριάζουν στην τεχνική γνώση και επινοητι-
κότητα του λαού μας. Μια τέτοια στρατηγική 
θα δημιουργούσε τεχνογνωσία, πρόσθετο κύ-
κλο στην οικονομία, εξαγωγές.

Άραγε, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σο-
βαρά μόνο μετά από κάποια ήττα διπλωμα-
τική ή στρατιωτική στην οποία μας οδηγούν 
ηγεσίες που δεν ξέρουν πού πατάν και πού 
πηγαίνουν;  

συνέχεια από τη σελίδα 1>

Μ ε την ανακοίνω-
ση του ονόμα-
τος της Αικατε-
ρίνης Σακελλα-
ροπούλου από 

τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη 
στις 15 Ιανουαρίου, η πρώτη αντί-
δραση ήταν αυτή του μικρότερου 
κακού. «Γλιτώσαμε» από τον Βενι-
ζέλο, τη Διαμαντοπούλου, τη Δα-
μανάκη, τον Αλιβιζάτο κ.ά. ανά-
λογες υποψηφιότητες που προω-
θούσαν τα μεγάλα φιλοκυβερνη-
τικά ΜΜΕ και στη θέση τους είχα-
με για άγνωστη, στο ευρύ κοινό, 
δικαστικό. Η ανακοίνωση της επι-
λογής Σακελλαροπούλου για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας συ-
νέπεσε και με την επίσκεψη Χα-
φτάρ, τη Σύνοδο στο Βερολίνο και 
άλλα γεγονότα και έτσι πέρασε σε 
δεύτερη μοίρα. 

Η μεθόδευση της εδραίωσης 
της υποψηφιότητάς της στην κοι-
νή γνώμη απέδειξε ότι η πληθώρα 
των δημοσιογράφων – κυρίως ση-
μιτικών και κεντροαριστερών, αλ-
λά και δεξιών εκσυγχρονιστών– 
που πλαισιώνουν το Μαξίμου, 
τουλάχιστον σε τέτοια θέματα λει-
τουργεί άψογα. Από τις 15 Ιανου-
αρίου βομβαρδιζόμαστε καθημε-
ρινά με ειδήσεις για την προσωπι-
κότητα της νέας Προέδρου. Δημο-
σιογράφοι, όπως η φίλη της, όπως 
δηλώνει, Ιωάννα Μάνδρου, μας 
ενημερώνουν με εκτενή άρθρα 
και καθημερινές τηλεοπτικές πα-
ρουσίες πόσο άξια είναι η κα Σα-
κελλαροπούλου. Λαμπρή νομικός, 
με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, 
προοδευτικό προφίλ, φιλόζωη και 
γυναίκα είναι τα βασικά σημεία 
που υπερπροβάλλουν τα ΜΜΕ. 

Η νέα Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας είναι κόρη του πρώην αντι-
προέδρου του Αρείου Πάγου Νί-
κου Σακελλαρόπουλου, γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη αλλά έζη-
σε κατ’ εξοχήν στην Αθήνα, όπου 
φοίτησε στο Αρσάκειο και πήρε 
το πτυχίο της από τη Νομική Αθη-
νών το 1978, ενώ το 1982 εισήλθε 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Τη διετία 1989-1990 έλαβε εκπαι-
δευτική άδεια και παρακολούθη-
σε μαθήματα συνταγματικού και 
διοικητικού δικαίου μεταπτυχια-
κού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο 
Paris ΙΙ, άρα δεν έχει μεταπτυχια-
κό, όπως ψευδώς υποστηρίζουν 
κάποια δημοσιογραφικά παπαγα-
λάκια, αλλά αρκείται στο πτυχίο 
της Νομικής. Δεν είναι κακό, αλλά 
μη μας παραπληροφορούν τα φι-
λοκυβερνητικά Μέσα για την επι-
στημονική της υπερεπάρκεια.

Τον Αύγουστο του 2000 προ-
ήχθη στον βαθμό της Συμβούλου 
Επικρατείας, με το μεγαλύτερο 
μέρος της δικαστικής της σταδιο-
δρομίας να το περνά στο «Περι-
βαλλοντικό» Ε΄ Τμήμα. Έχει ασχο-
ληθεί επισταμένως με ζητήμα-
τα περιβάλλοντος και ανάπτυξης 
και το διάστημα 2005-2014 δίδα-
ξε στην Εθνική Σχολή Δικαστών, 
Δίκαιο Περιβάλλοντος. Από τον 
Μάρτιο του 2015 μέχρι το 2019 
ήταν πρόεδρος του επιστημονι-
κού σωματείου «Ελληνική Εται-
ρεία Δικαίου του Περιβάλλο-
ντος».

Ωστόσο, στο θέμα των εξο-
ρύξεων στις Σκουριές, όσες φο-
ρές αυτό συζητήθηκε στο ΣτΕ 
έλαβε ξεκάθαρη θέση υπέρ της 
εταιρείας. Τον Φεβρουαρίου του 
2015, το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας ενέκρινε για δεύτερη φορά 

τη συνέχιση των έργων στις Σκου-
ριές. Εισηγήτρια του Ε΄ Τμήματος 
ήταν η Αικ. Σακελλαροπούλου. 
Δύο χρόνια πριν, το ΣτΕ είχε λά-
βει πάλι θετική απόφαση για την 
Ελληνική Χρυσός και τις επέτρε-
πε να συνεχίσει κανονικά τα έργα 
εκμετάλλευσης χρυσού στη θέση 
Σκουριές της Κασσάνδρας Χαλκι-
δικής. Εισηγήτρια και πάλι η Σα-
κελλαροπούλου. Το «οικολογικό 
της αποτύπωμα» το συναντάμε 
στο γεγονός ότι μπλόκαρε το έρ-
γο της εκτροπής του Αχελώου, μό-
νο που εκεί δεν είχε να αντιμετω-
πίσει ισχυρά ιδιωτικά οικονομικά 
συμφέροντα, αλλά ένα φαραω-
νικό δημόσιο έργο που εξέφραζε 
την αντίληψη περί ανάπτυξης του 
κράτους της δεκαετίας του ’50. 

Μερικές ακόμα υποθέσεις 
που ασχολήθηκε στο ΣτΕ ήταν η 
αθώωση του Γ. Παπακωνσταντί-
νου στη δίκη για τη λίστα Λαγκάρ-
ντ, όπου συντάχθηκε με την πλει-
οψηφία. Το αποτέλεσμα ήταν ορι-
ακό και με τραβηγμένη ερμηνεία 
του νόμου· πάντως, αν καταδικα-
ζόταν ο Παπακωνσταντίνου, ίσως 
να αμαυρωνόταν και το προφίλ 
του φίλου της προέδρου Ευάγγε-
λου Βενιζέλου. Το 2019, ως πρό-
εδρος του ΣτΕ συνηγορεί για το 
οριστικό κόψιμο του 13ου και 14ου 
μισθού στο δημόσιο, ενώ πρό-
σφατα κατηγορήθηκε για κακο-
δικία στην περίπτωση του Αλεξά-
ντερ Βίνικ. Στο θέμα της αναγρα-
φής του θρησκεύματος στις ταυ-
τότητες τάχθηκε με το μέρος των 
δικαστών που έκριναν συνταγμα-
τικό τον νόμο, ενώ, αντιστρόφως, 
στο ζήτημα των προϋποθέσεων 
απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας 
σε αλλοδαπούς, μειοψήφησε και 
πίστευε στην αντισυνταγματικό-
τητα των διατάξεων.

Από οικογενειακό περιβάλλον 
ανώτατων δικαστικών, με σχέ-
σεις με το ΚΚΕ Εσ. στα φοιτητικά 
της χρόνια, μεταπήδησε εν συ-
νεχεία στο σημιτικό Πασόκ, φίλη 
του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Νί-

κου Αλιβιζάτου, του Σταύρου Τσα-
κυράκη και άλλων εκσυγχρονι-
στών. Εξάλλου από νεαρή ηλικία 
αναμείχθηκε στον συνδικαλισμό 
και βρισκόταν πάντα στο πλευ-
ρό των «εκσυγχρονιστικών δυνά-
μεων»: Η Σακελλαροπούλου δι-
ετέλεσε γενική γραμματέας της 
Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών 
του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας (1985-1986), πρόεδρος (1993-
1995 και 2000-2001) και αντιπρό-
εδρος (2006- 2008) 

Γιατί την επέλεξε 
ο Μητσοτάκης;

Το ερώτημα που προκύπτει είναι 
γιατί την επέλεξε ο Μητσοτάκης. 
Γιατί, μετά την επιλογή Μαργα-
ρίτη Σχοινά στη θέση του επίτρο-
που στην ΕΕ, προέβη σε μια ανά-
λογη επιλογή και για την Προε-
δρία της Δημοκρατίας; Όταν μά-
λιστα ολόκληρο το περιβάλλον 
Μαξίμου στελεχώνεται προνο-
μιακά με στελέχη από το εκσυγ-
χρονιστικό περιβάλλον του Σημί-
τη, γιατί και στο ανώτατο τιμητι-
κό αξίωμα επέλεξε ένα μικρής εμ-
βέλειας στέλεχος του σημιτισμού; 
Μια πρώτη απάντηση θα ήταν ότι 
κινείται με γνώμονα το εσωτερικό 
της χώρας: Το Πασόκ και ο Σύριζα, 
μιας και προέρχεται από τον χώ-
ρο που λειτουργούσε ως σύνδε-
σμος μεταξύ των δύο κομμάτων, 
θα αναγκάζονταν να την ψηφί-
σουν. Όπως και έγινε. Σε συνέχεια 
αυτού του σκεπτικού, ίσως ο πρω-
θυπουργός να σχεδιάζει πρόωρες 
εκλογές το φθινόπωρο, όντας κυ-
ρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό και 
με την εσωκομματική αντιπολί-
τευση ανίσχυρη. Με διπλές εκλο-
γές το φθινόπωρο θα ξεμπέρδευε 
με την απλή αναλογική, αφού επί-
κειται η αλλαγή του εκλογικού νό-
μου, και μετά θα είχε μια τετρα-
ετία με λυμένα χέρια. Και αν δεν 
κατόρθωνε την απόλυτη πλειοψη-
φία στη Βουλή, μια συγκυβέρνη-
ση με το Πασόκ θα τον διευκόλυνε 
έναντι των σαμαρικών και των κα-

ραμανλικών αντιπολιτευόμενων 
για να εφαρμόσει την προσωπική 
του ατζέντα. 

Τέτοιου είδους σενάρια, που 
ανθούν στο Μαξίμου, λαμβάνουν 
υπόψη μόνο τον εσωτερικό πα-
ράγοντα και αγνοούν τον εξωτε-
ρικό. Η ερντογανική εξουσία μέ-
ρα με τη μέρα προετοιμάζει την 
κοινή γνώμη της Τουρκίας για επί-
θεση κατά της Ελλάδας, έφτα-
σε ο Ερντογάν να θίγει προσωπι-
κά τον Έλληνα πρωθυπουργό. Με 
ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο 
τους επόμενους κρίσιμους μήνες 
τα σχέδια περί πρόωρων εκλογών 
και απόλυτης κυριαρχίας του Μη-
τσοτάκη στο εσωτερικό της χώ-
ρας, που θα κυβερνούσε με εκτε-
λεστικό βραχίονα τα παιδιά του 
Σημίτη, πάνε στράφι. Θα αναγκα-
στεί να βγάλει τη χώρα από αδι-
έξοδο μόνος του, έχοντας να και-
ροφυλακτούν στο κόμμα του οι 
σαμαρικοί και οι καραμανλικοί. Ο 
συμβολισμός της κίνησης Αντώνη 
Σαμαρά να μην ψηφίσει την Σα-
κελλαροπούλου, προφασιζόμενος 
ταξίδι στην Αμερική, είναι τόσο 
ισχυρός όσο η κίνηση Μητσοτάκη 
πριν πέντε χρόνια να μην ψηφίσει 
τον Προκόπη Παυλόπουλο. Οι κα-
ραμανλικοί από την άλλη νιώθουν 
ότι ο γιος του Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη συνεχίζει την προσπά-
θεια του πατέρα του να εξαλείψει 
τον καραμανλισμό από το κόμμα. 
Η μη επανεκλογή Πρ. Παυλόπου-
λου αποτελεί κυρίως προσβολή 
στον Κώστα Καραμανλή!

 Με αυτά τα δεδομένα, αν δεν 
γίνουν εκλογές το φθινόπωρο και 
με την τουρκική επιθετικότητα 
εντεινόμενη, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης θα αναγκαστεί να βγάλει 
τα κάστανα από τη φωτιά έχοντας 
ισχυρές πλευρές του κόμματός 
του απέναντί του. Αλλά μόνος του 
επέλεξε αυτό τον δρόμο. Μάλλον 
οι Μητσοτάκηδες δεν μαθαίνουν 
από τα λάθη τους. 

Τι σηματοδοτεί η επιλογή 
της Αικ. Σακελλαροπούλου

Του Γιάννη Ξένου 

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
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Σ 
το πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα 
προετοιμασίας της ελληνικής κοι-
νής γνώμης για τις αναμενόμε-
νες, ούτως ή άλλως, εθνικές υπο-

χωρήσεις, προκειμένου «να έχουμε το κε-
φάλι μας ήσυχο», βρίσκεται εδώ και καιρό 
σε εφαρμογή, με αιχμή του δόρατος τα προ-
παγανδιστικά αθηναϊκά μέινστριμ και έναν 
στρατό από συστημικούς πολιτικούς ανα-
λυτές. 

Ενδεικτικό παράδειγμα ο καθηγη-
τής του Παντείου Πανεπιστημίου - και μέ-
λος της «Επιτροπής 2021» των Μητσοτά-
κη-Αγγελοπούλου - Γιάννης Βούλγαρης, 
ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι «η συνεν-
νόηση με τη γείτονα (Τουρκία) στη βάση 
των διεθνών κανόνων και του διεθνούς δι-
καίου είναι δυνατή, αν και επίπονη. Αρκεί 
να μην μας παρασύρουν οι περιστασιακοί 
πολέμαρχοι, η αγεωγράφητη αλαζονεία να 
αποκλείσουμε την Τουρκία από τους πλου-
τοπαραγωγικούς πόρους της περιοχής, ή 
ανεύθυνες επιλογές των κυπριακών ηγεσι-
ών που θα έπαιρναν στον λαιμό τους ολό-
κληρο τον ελληνισμό»1. Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος και ο ομόλογός του Αλέξης Ηρακλεί-
δης, που ισχυρίζεται ότι τα «νομιμοποιημέ-
να και ζωτικά συμφέροντα» της Τουρκίας 
στο Αιγαίο, «μπορούν να επιλυθούν με δι-
άλογο και ειρηνικό τρόπο»2.

Ασφαλώς, δεν είναι οι μόνοι στους κύ-
κλους των κατευναστών και των  εθνομηδε-
νιστών, σε πανεπιστήμια, πολιτική τάξη, αρ-
χισυνταξίες και διανόηση που έχουν τέτοιες 
ή παρόμοιες «ιδεαλιστικές» απόψεις για το 
διεθνές γίγνεσθαι. Είναι όλοι αυτοί που, χω-
ρίς συνείδηση της ιστορικής δυναμικής του 
τουρκικού συστήματος, αδυνατούν να κα-
τανοήσουν τον πραγματικό χαρακτήρα του 
τουρκικού κράτους με τις βαθιές ρίζες στο 
εθνικιστικό αυτοκρατορικό και ισλαμικό 
παρελθόν του και τα διαχρονικά επεκτατικά 
και ιμπεριαλιστικά στρατηγικά βάθη του. Γι’ 
αυτό και δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι 
ουσιαστικά αποδέχονται, κατά παράβαση 
του διεθνούς δικαίου, την ντε φάκτο «ΔΙΑΡ-
ΧΙΑ» στο Αιγαίο. Το εντυπωσιακό είναι ότι 
οι εν Ελλάδι εκπρόσωποι του «ιδεαλισμού» 
δυσκολεύονται ν΄ αντιληφτούν ότι οι περί-
φημες δυτικές αξίες που επικαλούνται για 
την αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων έπαψαν 
προ πολλού να ισχύουν. Ότι βιώνουμε πλέ-

1 Γιάννης Βούλγαρης, «Ένα σκαρί για ταραγμέ-
νες θάλασσες», ΤΑ ΝΕΑ, 4/5-1-2020.
2 Αλέξης Ηρακλείδης, «Τουρκία και Αιγαίο: 
διακρίνοντας τις σοβαρές από τις παράλογες 
αξιώσεις», ΤΑ ΝΕΑ, 4/5-1-2020.

ον την «εποχή της δυστοπίας», όπου ακόμα 
και οι παραδοσιακοί πόλεμοι με τους «πο-
λιτισμένους» κανόνες τους που γνωρίζαμε 
από την ιστορία έπαψαν να υπάρχουν και 
ότι σ΄ έναν χαοτικό κόσμο δίκαιο μπορεί 
να δημιουργεί πλέον όποιος έχει την απα-
ραίτητη ισχύ για να το επιβάλει! Ότι από την 
11η Σεπτεμβρίου και μετά, οι νέοι, ασύμ-
μετροι και υβριδικοί πόλεμοι, όπως και 
τα τρομοκρατικά χτυπήματα με ισχυρούς 
«προστάτες», δεν σχετίζονται ούτε με το διε-
θνές δίκαιο, ούτε με σεβασμό κυριαρχικών 
δικαιωμάτων. Πρόσφατο παράδειγμα η δο-
λοφονία από τους Αμερικανούς σε ιρακινό 
έδαφος του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί. 

Άλλωστε, ποια πολεμική ή παραστρα-
τιωτική ενέργεια της Τουρκίας τα τελευταία 
χρόνια στη Συρία βασίστηκε στο διεθνές δί-
καιο ή στο δυτικό σύστημα αξιών; Καμία! 
Και αυτό έχει την εξήγησή του, αν εξετά-
σουμε με ρεαλισμό ποιο είναι το τρίπτυχο 
από το οποίο εμπνέεται σήμερα η τουρκι-
κή ελίτ και εκπονεί τις επιθετικές στρατη-
γικές της. Συγκεκριμένα, πρώτον από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία ως «γεωγραφι-
κό υπόστρωμα» με αυτοκρατορικές προο-
πτικές, δεύτερον από την ισλαμική πνευμα-
τικότητα ως «ιδεολογικό υπόστρωμα» ενά-
ντια στους απίστους και τρίτον τον κεμαλι-
σμό ως «πολιτικό υπόστρωμα» με ιμπερια-
λιστικά χαρακτηριστικά3.  

Προς το παρόν, το βασικό εργαλείο του 
τουρκικού ιμπεριαλισμού απέναντι στην 
Ελλάδα είναι το μεταναστευτικό, βασισμέ-
νο στο ντηλ Μέρκελ-Ερντογάν από το 2016 
και στο «Δουβλίνο ΙΙ». Γι’ αυτό μια σοβα-
ρή - και όχι ψοφοδεής - ελληνική κυβέρ-
νηση πρέπει να βρει άμεσα αποτελεσματι-

3 Δημήτρης Μάρτος, «Στρατηγικό Βάθος και 
Γαλάζια Πατρίδα - Οι ρίζες του τουρκικού επε-
κτατισμού», slpress.gr, 19-1-2020.

κό τρόπο αναχαίτισης των μεταναστευτικών 
ροών από την Τουρκία, χωρίς ηθικολογίες 
και νοοτροπία ΜΚΟ, που ντε φάκτο βοη-
θά τους διακινητές. Και βέβαια να  αποσυρ-
θεί το συντομότερο από το επικίνδυνο για 
την ασφάλεια της χώρας «Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση» του ΟΗΕ, που νομιμοποι-
εί τη μετανάστευση και καταργεί τα σύνορα. 
Και επιπλέον, να καταγγελθούν ως υπηρέ-
τες των τουρκικών συμφερόντων οι πάσης 
φύσεως ηθικολόγοι στα ΜΜΕ, στα κόμμα-
τα, στις πανεπιστημιακές αίθουσες κ.α. που 
ασκούν σήμερα ψυχολογική τρομοκρατία 
για τον «ρατσισμό» της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των Ελλήνων επειδή αρνούνται πο-
λιτικές των «ανοιχτών συνόρων». Οι προ-
χθεσινές, μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις δι-
αμαρτυρίας για το μεταναστευτικό στα νη-
σιά του Βορείου Αιγαίου δείχνουν τον δρό-
μο και στέλνουν μηνύματα. Επιπλέον, αν η 
πολιτική τάξη της χώρας θέλει να πάψει να 
θεωρείται «δεδομένη» και «υποτελής» θα 
πρέπει άπαντες, εχθροί και φίλοι, να γνω-
ρίζουν ότι, μετά την άμεση υιοθέτηση απο-
τρεπτικής πολιτικής στο μεταναστευτικό, η 
ανακήρυξη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, αλ-
λά και η επέκταση των χωρικών μας υδά-
των στα 12 ναυτικά μίλια, είναι πλέον στις 
προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης.

Για την κατανόηση 
του τουρκικού επεκτατισμού

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Η πολιτική τάξη της Ελλάδας δείχνει αποφασισμένη να λύσει τις διαφορές της με τους 
νεοθωμανούς στο «αμερόληπτο» Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή, ακόμα χειρότερα, με απευθείας 

διαπραγμάτευση κάτω από χάρτες της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Κυκλοφορεί 
το νέο τεύχος

116 
(Αύγ.-Οκτ. 2019)

AΦΙΕΡΩΜΑ:

ΕΡΝΤΟΓΑΝ επί τo έργον
Ο νεοθωμανισμός από τη 
Συρία μέχρι την Ελλάδα

ΦΑΚΕΛΟΣ:

Κίτρινα Γιλέκα
Γκιλλουί-Μπενουά-Μινκ

> Οι 100 πρώτες μέρες της 
Κυβέρνησης
> Επτά μέτρα που μπορούν να 
λύσουν το μεταναστευτικό
> Παρασιτικός εθνομηδενισμός 
ή εθνικός εκσυγχρονισμός;

Βιώνουμε πλέον την 
«εποχή της δυστοπίας», 
έναν χαοτικό κόσμο, 
όπου δίκαιο μπορεί να 
δημιουργεί πλέον όποιος 
έχει την απαραίτητη ισχύ 
για να το επιβάλει! 
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ΑΜΥΝΑ

Η 
εμπλοκή της Τουρκί-
ας στη Λιβύη έβγαλε 
την κυβέρνηση από 
τη μακαριότητα και 
την έφερε μπροστά 

στην αμείλικτη πραγματικότη-
τα της τουρκικής απειλής. Η ίδια 
διαμηνύει σε όλους τους τόνους 
την αποφασιστικότητά της να μην 
αποδεχθεί τετελεσμένα. Έχουμε, 
όμως, τα μέσα για να υποστηρί-
ξουμε μια αποφασιστική εξωτερι-
κή πολιτική; Είμαστε διατεθειμέ-
νοι να προβούμε στις θυσίες που 
απαιτεί η αντιμετώπιση της τουρ-
κικής επεκτατικότητας;

Η κατάσταση που παρέλαβε 
η σημερινή ηγεσία του υπουργεί-
ου Εθνικής Αμύνης είναι απελπι-
στική. Η Ελλάδα βρίσκεται τα τε-
λευταία δεκαπέντε χρόνια σε ένα 
καθεστώς άτυπου μονομερούς 
αφοπλισμού. Στα συρτάρια του 
υπουργείου αραχνιάζουν οι φά-
κελοι μιας σειράς προγραμμά-
των, άνω του ενός δισ. ευρώ, για 
την υποστήριξη και αναβάθμιση 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν αφο-
ρούν αγορές νέων όπλων, αλλά 
την υποστήριξη των υπαρχόντων: 
τα περισσότερα προβλέπουν την 
προμήθεια ανταλλακτικών και πυ-
ρομαχικών. Η κινητικότητα των τε-
λευταίων μηνών είναι ελπιδοφό-
ρα. Υπεγράφη η αναβάθμιση των 
F-16 καθώς και η σύμβαση υπο-
στήριξης των Μιράζ-2000. Πρό-
κειται, όμως, για την κορυφή του 
παγόβουνου. Όπως και τα Μιράζ, 
έτσι και πολλά άλλα αεροπλάνα 
δεν έχουν σύμβαση υποστήριξης, 
που σημαίνει ότι κινδυνεύουν να 
καθηλωθούν από έλλειψη ανταλ-
λακτικών. Στο Ναυτικό η κατάστα-
ση είναι χειρότερη: Ο στόλος μας 
περιλαμβάνει 13 φρεγάτες, εκ των 
οποίων οι 4 έπρεπε να έχουν εκ-
συγχρονιστεί εδώ και δέκα χρό-
νια, ενώ οι υπόλοιπες 9 έπρεπε να 
έχουν... αποσυρθεί εδώ και δέκα 
χρόνια! Απέναντι σε αυτή την κα-
τάσταση, τα κονδύλια που προ-
βλέπει ο προϋπολογισμός του 
2020 για εξοπλισμούς κινούνται 
στα ίδια επίπεδα με τα προηγού-
μενα έτη: εντελώς ανεπαρκή, ακό-
μη και για τα στοιχειώδη...

Τα F-35
Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνη-
ση ανακοίνωσε την πρόθεσή της 
να προχωρήσει στην αγορά μα-

χητικών αεροσκαφών τεχνολογίας 
στελθ F-35. Πολλά έχουν ακουστεί 
για την επιλογή F-35, άλλα υπέρ 
και άλλα κατά. Απ’ ότι φαίνεται, 
οι αρετές του είναι μεγάλες. Η τε-
χνολογία στελθ θα προσφέρει ένα 
στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ελ-
λάδα και θα αναβαθμίσει –μεταξύ 
άλλων– την ικανότητά της να προ-
σβάλλει στόχους στο εσωτερικό 
της Τουρκίας. Η δυνατότητα αυτή 
της Πολεμικής Αεροπορίας απο-
τελεί βασικό παράγοντα αποτρο-
πής της τουρκικής επιθετικότητας 
– εξ ου και η σπουδή του Ερντο-
γάν να θωρακίσει την αεράμυ-
να της χώρας του με το σύστημα 
S-400. Φαίνεται, πάντως, ότι οι πι-
λότοι της Πολεμικής Αεροπορίας 
που συναντήθηκαν με F-35, κατά 
τη διάρκεια νατοϊκών ασκήσεων, 
είναι ενθουσιασμένοι με τις ικα-
νότητές του.

Από την άλλη, το F-35 έχει δε-
χθεί κριτική για το υψηλό κόστος 
του, τη χαμηλή διαθεσιμότητά 
του και για μια σειρά από «παι-
δικές ασθένειες» που μειώνουν 
την αποτελεσματικότητά του και 
τις οποίες η κατασκευάστρια εται-
ρεία δεν έχει κατορθώσει να θε-
ραπεύσει ακόμη. Επίσης, με δεδο-

μένο το υπέρογκο κόστος της αγο-
ράς του, υπάρχει προβληματισμός 
ότι μία σειρά άλλων πιεστικών 
αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων 
δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν, 
λόγω έλλειψης χρημάτων.

Το αν η προμήθεια αυτή είναι 
η ενδεδειγμένη για τις αμυντικές 
ανάγκες της χώρας και το αν το 
F-35 καλύπτει τις ελληνικές ανά-
γκες καλύτερα από τον ανταγω-
νισμό δεν μπορούμε να το γνωρί-
ζουμε. Αυτό θα το αποφασίσουν 
οι επιτελείς της Πολεμικής Αε-
ροπορίας. Έχει ζητηθεί, άραγε, η 
άποψή τους, ή πρόκειται για μια 
αγορά που θα γίνει αποκλειστικά 
με πολιτικά κριτήρια; 

Οι Φινλανδοί, που βρίσκο-
νται αυτό το διάστημα σε αναζή-
τηση νέου μαχητικού αεροσκά-
φους, έκαναν το προφανές: προ-
κήρυξαν διεθνή διαγωνισμό. Έτσι, 
από τις αρχές του έτους, αεροσκά-
φη F-35, F-18, Γιουροφάιτερ, Ρα-
φάλ και Γκρίπεν βρίσκονται στη 
Φινλανδία, όπου υποβάλλονται 
σε εξαντλητικές δοκιμές και αξιο-
λογήσεις από τη φινλανδική Αερο-
πορία. Παράλληλα, οι κατασκευά-
στριες εταιρείες διαγωνίζονται για 
το ποια θα προσφέρει στη Φινλαν-
δία το πιο ελκυστικό «πακέτο». 

Αν ακολουθούσαμε κι εμείς το 
παράδειγμα αυτό, θα είχαμε κα-
λύτερη εικόνα για τις δυνατότητες 
του F-35. Επιπλέον (καθώς η κατά 
τα άλλα ούλτρα-φιλελεύθερη κυ-
βέρνησή μας φαίνεται ότι αγνοεί 
την αλφαβήτα της «ελεύθερης οι-
κονομίας») θα βλέπαμε ότι στους 
διεθνείς διαγωνισμούς οι εταιρεί-
ες έχουν την τάση να δίνουν καλύ-
τερες προσφορές απ’ ότι στις απ’ 
ευθείας αναθέσεις. Ίσως, μάλι-
στα, να ανακάλυπτε ο κύριος Μη-
τσοτάκης ότι η αμερικάνικη πλευ-

ρά θα ήταν έτοιμη να προσφέρει 
η ίδια κάποιες δυνατότητες χρη-
ματοδότησης. Έτσι, δεν θα χρεια-
ζόταν ο Πρωθυπουργός της χώρας 
να σπαταλήσει τα ελάχιστα δευτε-
ρόλεπτα που είχε με τον Αμερικα-
νό Πρόεδρο μπροστά στις κάμε-
ρες, παρακαλώντας τον, σαν φτω-
χός συγγενής, για... ευκολίες πλη-
ρωμής!

Προμήθειες 
αλά ελληνικά

Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση επέλε-
ξε τον γνωστό τρόπο με τον οποίο 
γίνονται στην Ελλάδα οι εξοπλι-
σμοί: Αγοράζουμε αποσπασματι-
κά, χωρίς σχέδιο και μακροχρόνιο 
προγραμματισμό, διάφορα οπλι-
κά συστήματα απ’ ευθείας από 
την παραγωγό χώρα και, αφού 
αντληθεί το «πολύτιμο διπλωμα-
τικό κεφάλαιο» που υποθέτου-
με (μόνοι μας) ότι συνοδεύει την 
αγορά, αφήνουμε τα όπλα αυτά 
στις Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς πρό-
νοια για την περαιτέρω αξιοποίη-
σή τους. Έτσι, βλέπουμε το παρά-
δοξο φαινόμενο να διαθέτουμε 
υπερσύγχρονα οπλικά συστήμα-
τα, τα οποία, όμως, πότε στερού-
νται ανταλλακτικών, πότε στερού-
νται πυρομαχικών και πότε απα-
ξιώνονται, χωρίς να φροντίζουμε 
για την έγκαιρη αναβάθμισή τους.

Αν ακολουθήσουμε αυτή την 
τακτική με τα αεροσκάφη F-35, οι 
συνέπειες για την άμυνά μας θα 
είναι βαρύτατες. Το F-35 δεν είναι 
κάποιο οπλικό σύστημα, που μπο-
ρείς να το παρατήσεις σε μια γω-
νία, περιμένοντας μη τυχόν σου 
χρειαστεί. Είναι ένα πανάκριβο 
αεροπλάνο, που ενσωματώνει τε-
χνολογία αιχμής. Το κόστος λει-
τουργίας του υπολογίζεται στα 
44.000 δολάρια ανά ώρα πτήσης 

(το αντίστοιχο κόστος του F-16 
υπολογίζεται στα 14.000 δολλά-
ρια). Όσον αφορά το συνολικό κό-
στος της αγοράς, μπορεί να ξεπε-
ράσει τα τρία δισ. δολάρια. Όπως 
είναι προφανές, τα ποσά αυτά δεν 
προσφέρονται για την εξαγορά 
ευμενών δηλώσεων από Αμερικα-
νούς αξιωματούχους...

Τι στρατό θέλουμε; 
Ή, για να το πούμε πιο σωστά: Τι 
τον θέλουμε τον στρατό; Η διατή-
ρηση ισχυρών Ενόπλων Δυνάμε-
ων δεν είναι αυτοσκοπός. Οι εξο-
πλισμοί οφείλουν να ανταποκρί-
νονται στις αμυντικές ανάγκες της 
χώρας, αφού, όμως, οι ανάγκες 
αυτές έχουν προσδιοριστεί. Πρέ-
πει, λοιπόν, σαν λαός, να αποφα-
σίσουμε τι είμαστε διατεθειμένοι 
να υπερασπιστούμε. Θέλουμε να 
υπερασπιστούμε το Αιγαίο και τη 
Θράκη; Θέλουμε να υπερασπι-
στούμε την Κύπρο; Θέλουμε να 
έχουμε παρουσία στην Ανατολική 
Μεσόγειο και το Λυβικό Πέλαγος; 
Είμαστε αποφασισμένοι να αντι-
μετωπίσουμε τις τουρκικές προ-
κλήσεις με κάθε μέσο; Εάν απα-
ντούμε καταφατικά στα ερωτήμα-
τα αυτά, τότε θα πρέπει να είμα-
στε έτοιμοι για τις ανάλογες θυ-
σίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η αγορά 
των F-35 θα μπορέσει να αξιοποι-
ηθεί κατάλληλα και να προσδώσει 
στην Πολεμική Αεροπορία πολύτι-
μη υπεροχή έναντι της Τουρκίας. 

Αν πάλι τα ερωτήματα αυτά 
μας προκαλούν αμηχανία, τότε κα-
ταλήγουμε στην αυτοεκπληρού-
μενη προφητεία των ελληνικών 
ελίτ: Αφού απαξίωσαν επί σειρά 
ετών τις Ένοπλες Δυνάμεις, επι-
καλούνται τώρα τη... στρατιωτι-
κή αδυναμία μας, σαν δικαιολογία 
για την υποχωρητικότητά τους. Και 
αναζητούν στις εκάστοτε συμμαχί-
ες και στους διεθνείς οργανισμούς 
εγγυήσεις για την ασφάλειά μας. 
Είναι άλλο πράγμα, όμως, να ανα-
ζητάς συμμάχους και άλλο πράγ-
μα να αναζητάς προστάτες. Στην 
πρώτη περίπτωση, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι τα περιθώρια συμμα-
χιών μιας χώρας βασίζονται στην 
πραγματική ισχύ που διαθέτει και 
την αποφασιστικότητά της. Όσον 
αφορά, δε, στη δεύτερη περίπτω-
ση, η Ιστορία είναι αμείλικτη: «Δεν 
ειν’ εύκολες οι θύρες, εάν η χρεία 
τες κουρταλεί».

Το F-35 και οι ελληνικοί εξοπλισμοί
Ευκαιρία ανατροπής του δυσμενούς αμυντικού ισοζυγίου ή πυροτέχνημα;

Του Νικόλα Δημητριάδη

Τα κονδύλια που 
προβλέπει ο προ-
ϋπολογισμός του 
2020 για εξοπλι-
σμούς κινούνται στα 
ίδια επίπεδα με τα 
προηγούμενα έτη: 
εντελώς ανεπαρ-
κή, ακόμη και για τα 
στοιχειώδη...
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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο 
αποκλεισμός της Ελ-
λάδας από τη Διά-
σκεψη του Βερολί-
νου για την επίλυση 
της εμφύλιας κρίσης 

στη Λιβύη από Μέρκελ και Πούτιν, 
κατόπιν αιτήματος του Ερντογάν για 
μία ακόμα φορά, κατέδειξε την οδυ-
νηρή πραγματικότητα για τη χώρα 
μας, στη σημερινή παγκόσμια γεω-
πολιτική ρευστότητα. Παρά τις ρητο-
ρείες και τα φληναφήματα του πολι-
τικού προσωπικού εξουσίας της χώ-
ρας, πρωτίστως για εσωτερική κα-
τανάλωση, σε μια αποδυναμωμένη 
κοινωνία από τον δεκαετή μνημονια-
κό «οδοστρωτήρα», τίποτα δεν μπο-
ρεί να κρύψει τις γυμνές αλήθειες, 
με τις οποίες οφείλουμε, ως έθνος, 
να πορευθούμε και να αναδιοργα-
νωθούμε, πριν επέλθουν νέοι εθνι-
κοί ακρωτηριασμοί.

Πρώτον, δεν μπορούν, πλέον, 
ούτε ως ψευδαισθήσεις να σταθούν 
τα, μέχρι τώρα, αφηγήματα της ελ-
ληνικής εξωτερικής πολιτικής, περί 
υπάρξεως «ομπρέλας προστασίας» 
λόγω της ένταξης της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ κ.λπ. 
Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Γερμα-
νία, η οποία, για μια ακόμα φορά, ως 
παραδοσιακή πιστή σύμμαχος της 
Τουρκίας, φέρεται δολίως απέναντι 
στην Ελλάδα, αποκλείοντάς την από 
τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λι-
βύη, ενεργώντας ως προστάτης των 
τουρκικών συμφερόντων απέναντι 
σε μία χώρα που είναι μέλος της Ε.Ε., 
αλλά αφορά και τους υπόλοιπους 
ισχυρούς παράγοντες και αρμούς 
της Δύσης στη σημερινή ρευστή γεω-
πολιτική περίοδο. 

Το ΝΑΤΟ τηρεί στάση επιτήδειας 
ουδετερότητας, η οποία, όμως, με-
τατρέπεται σε φιλοτουρκική στάση, 
αφού η Τουρκία παραβιάζει κατάφω-
ρα το διεθνές δίκαιο, λόγω του ανα-
θεωρητικού επιθετικού οίστρου της. 
Την ίδια στάση ουδετερότητας τη-
ρούν και οι Η.Π.Α., όπως φάνηκε εμ-
φατικά και στο τελευταίο ταξίδι του 
Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουά-
σινγκτον και αυτό, παρά τα «χαστού-
κια» του Ερντογάν προς αυτές (αγο-
ρά των S-400 από τη Ρωσία και επι-
θετική φρασεολογία εναντίον τους). 

Αποδεικνύεται, αντικειμενικά, 
ότι η φερόμενη ως εθνική στρατηγι-
κή της Ελλάδας, του ότι «ανήκομεν 

εις την Δύσιν», με την έννοια του δε-
δομένου κράτους – πελάτη, όχι μόνο 
δεν αποτελεί πλέον ομπρέλα προ-
στασίας για τα εθνικά μας θέματα, 
αλλά, πιθανότατα, μπορεί να μετα-
τραπεί και σε θηλιά στον λαιμό της, 
λόγω της προσφοράς αυτής ως «θύ-
ματος» κατά την επίλυση των πολύ-
πλοκων αλληλοσυγκρουόμενων 
συμφερόντων στην περιοχή. 

Ειδικότερα, για τον δόλιο ρόλο 
της Γερμανίας, στα εθνικά μας θέμα-
τα, είχε αναφερθεί προφητικά ο Πα-
ναγιώτης Κονδύλης, το 1993, στο 
επίμετρο του βιβλίου του Θεωρία του 
Πολέμου, όπου τόνιζε, ότι όταν η Ελ-
λάδα θα αναγκαστεί να αναζητή-
σει οικονομική προστασία λόγω της 
προβλεπόμενης από αυτόν χρεοκο-
πίας από την Ευρώπη (εννοώντας τη 
Γερμανία κατά κύριο λόγο), τότε θα 
τεθούν σε μεγάλο κίνδυνο τα εθνικά 
μας θέματα, λόγω και της παραδοσι-
ακής φιλοτουρκικής πολιτικής από 
τη Γερμανία.

Δεύτερον, η, μέχρι τώρα, ακο-
λουθούμενη πολιτική της Ελλάδας 
ως πιστής και προβλέψιμης συμμά-
χου των Η.Π.Α. και μέλους του ΝΑΤΟ 
και η πλήρης υποταγή της στα ξένα 
δυτικά κέντρα (πρωτίστως της Γερ-
μανίας, λόγω της οικονομικής μας 
χρεοκοπίας), έχει αρνητικότατες συ-
νέπειες για τα εθνικά θέματα. Και αυ-
τό, γιατί οι δύο τελευταίες κυβερνή-
σεις ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Ν.Δ., έχοντας δη-
λώσει την πλήρη υποταγή τους στις 
Η.Π.Α., μετέτρεψαν τη χώρα σε εκτε-
λεστικό όργανο των ξένων συμφε-
ρόντων. Χαρακτηριστική περίπτωση 
αποτελεί η Συμφωνία των Πρεσπών, 
την οποία υπαγόρευσαν οι Η.Π.Α. και 
η Γερμανία, με την οποία αφενός θί-
χτηκαν σοβαρά εθνικά συμφέρο-
ντα, αφού αναγνωρίσαμε στο γειτο-
νικό κράτος μακεδονική εθνότητα 
και γλώσσα και αφετέρου υπήρξε το 
πλαίσιο διάρρηξης των σχέσεών μας 
με τη Ρωσία, της οποίας απελάσαμε 
απροειδοποίητα δύο διπλωμάτες, 
που, υποτίθεται, κινούνταν εναντίον 
της συμφωνίας αυτής!!!

Αυτό, σε συνδυασμό με την 
εσπευσμένη και υπαγορευμένη ανα-
γνώριση του αυτοκέφαλου της ου-
κρανικής Εκκλησίας από την Εκκλη-
σία της Ελλάδος, έχουν δημιουργή-
σει συνθήκες πάγου με τη Ρωσία. 
Αυτή η εξέλιξη αποτελεί θανάσιμο 
κίνδυνο για τα ελληνικά συμφέρο-
ντα στην ευρύτερη περιοχή. Παρα-

τηρούμε, χωρίς καμία αντίδραση, 
τον Πούτιν να έχει μετατραπεί σε με-
γάλο προστάτη των τουρκικών συμ-
φερόντων τόσο στη Συρία, όπου με-
τά το ξεπούλημα των Κούρδων από 
τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία, εγκατέστη-
σε τον Ερντογάν εντός του συριακού 
εδάφους, όσο και στη Λιβύη, όπου 
από «ταραξίας» του διεθνούς δικαί-
ου και των αποφάσεων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας περί μη αποστολής 
στρατιωτικών δυνάμεων μετατρέπε-
ται, ελέω Πούτιν και Μέρκελ, σε εγ-
γυητή της επιδιωκόμενης κατάπαυ-
σης του πυρός και του λιβυκού εμ-
φυλίου πολέμου. Σύμφωνα δε με 
αξιόπιστες πληροφορίες, ο αποκλει-
σμός της Ελλάδας από τη Διάσκεψη 
του Βερολίνου για τη Λιβύη οφείλε-
ται σε απαίτηση Ερντογάν, στην προ-
σπάθειά του, προφανώς, να νομιμο-
ποιήσει, εμμέσως πλην σαφώς, την 
παράνομη τουρκολιβυκή συμφωνία, 
με την οποία προσβάλλονται άμεσα 
τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώμα-
τα στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο.

Γίνεται αντιληπτό ότι στη σημε-
ρινή εποχή του λεγομένου «φθινο-
πώρου της αμερικανικής ηγεμονί-
ας», όπου οι Η.Π.Α. αποσύρονται στα-
διακά από τη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική, μετά την κατάρρευ-
ση της στρατηγικής της λεγόμενης 
«αραβικής άνοιξης», τη θέση αυ-
τών καταλαμβάνει η Ρωσία με τη σύ-
μπραξη της επιθετικής αναθεωρητι-
κής Τουρκίας, το πάγωμα των ελλη-
νορωσικών σχέσεων αγγίζει τα όρια 
της εθνικής ηλιθιότητας.

Τρίτον, εκ των ανωτέρω πραγμα-
τικών συνθηκών στην ευρύτερη πε-
ριοχή, συνάγεται ότι η Ελλάδα απέ-
ναντι στον άμεσο τουρκικό κίνδυνο 
είναι μόνη της. Ουδείς τρίτος θα πα-
ρέμβει, προκειμένου να αντιμετωπι-
σθεί τυχόν επιχείρηση παραβίασης 
αμέσων κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της από την Τουρκία, όπως η τελευ-
ταία προαναγγέλλει, αποστέλλοντας 
ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανα 
στην ελληνική ΑΟΖ νοτίως της Κρή-
της και στην περιοχή του Καστελόρι-
ζου, τις οποίες επιχειρεί να ενσωμα-
τώσει στο παράνομο και ανυπόστατο 
τουρκολιβυκό σύμφωνο. 

Αυτή η πικρή, γυμνή αλήθεια, 
που κονιορτοποιεί την επί δεκαετίες 
καταστροφική κατευναστική πολιτι-
κή της πολιτικοοικονομικής «ελίτ» 
της Ελλάδας, κυρίως κατά την ύστε-
ρη περίοδο της Μεταπολίτευσης και 
κατά την περίοδο της μνημονιακής 
κηδεμονίας, επιβάλλει νέες άμε-
σες εθνικές υποχρεώσεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων του Ελ-
ληνισμού στην περιοχή. Επιβάλλει 
πρωτίστως μια νέα εθνική στρατηγι-
κή, η οποία θα στοχεύει στην ισχυρο-
ποίηση της αποτρεπτικής δυνατότη-
τας της χώρας έναντι της τουρκικής 
επιβουλής. Μία τέτοια αποτρεπτική 
στρατηγική προϋποθέτει την ποιοτι-
κή και ποσοτική ενίσχυση των Ενό-
πλων Δυνάμεων, την επιθετική ενερ-
γοποίηση της ελληνικής διπλωματί-
ας εν μέσω των σημερινών ρευστών 
συνθηκών και την πολιτική εθνική 
ομοψυχία στο εσωτερικό της χώρας. 
Αναγκαία συνθήκη για τα παραπάνω 

είναι η αποτίναξη του ρόλου της χώ-
ρας από αυτό της αποικίας χρέους ή 
του κράτους – πελάτη και η μετατρο-
πή της έναντι φίλων και εχθρών σε 
αυτόνομο κυρίαρχο κράτος, που κι-
νείται με βάση το διεθνές δίκαιο, το 
οποίο, όμως, πρέπει την ίδια ώρα, να 
είναι σε θέση να το επιβάλλει, στις 
περιπτώσεις εκείνες που τρίτοι το 
προσβάλλουν εις βάρος της.

Σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή, η 
οποία μοιάζει με τυφώνα και οδηγεί 
σε επικίνδυνες ατραπούς, βρίσκεται 
σήμερα η Ελλάδα. Αποδυναμωμένη 
οικονομικά, με ηγεσίες σε πολιτικό, 
οικονομικό και πνευματικό επίπε-
δο κατώτερες των εθνικών και κοι-
νωνικών περιστάσεων, καθεύδει σε 
ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μονοπάτι. 
Αρνητικό παράγοντα σ’ αυτή την εξέ-
λιξη αποτελεί και η «θρυμματισμένη 
εικόνα» του αντιστασιακού χαρακτή-
ρα του ελληνικού λαού, που, μετά την 
περίοδο της μεταπολίτευσης, δείχνει 
να είναι γονατισμένος από τη στοχευ-
μένη, όπως φαίνεται, εσωτερική υπο-
δούλωσή του.

Η Ελλάδα, αντί μιας ψευδεπίγρα-
φης μνημονιακής κανονικότητας, 
που την περιορίζει στις ράγες της πα-
ρακμής, απαιτείται να υπερβεί αυτή 
την κατάσταση μέσω ενός εθνικού 
παραγωγικού σχεδίου και της πρότα-
ξης εθνικών στόχων για τη συνολική 
αναγέννησή της. Σημαντικός παρά-
γοντας για την επίτευξη αυτού, απο-
τελεί η εθνική ενότητα και η ενίσχυ-
ση του πατριωτισμού, ο οποίος έχει 
πληγεί από την κυριαρχία των ιδε-
ών του νεοφιλελεύθερου κοσμοπο-
λιτισμού και του ψευδοαριστερόστρο-
φου εθνομηδενισμού, που κυριάρχη-
σαν τις τελευταίες δεκαετίες. Πατριω-
τισμός όμως χωρίς ανάπτυξη, κοινω-
νική  δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, εί-
ναι άδειο πουκάμισο.

Τον μεγάλο αυτό εθνικό στόχο 
μπορεί να επωμισθεί μόνο ένα νέο 
Δημοκρατικό Πατριωτικό Πολιτικό 
Υποκείμενο Ανατροπής, πέραν της 
υπάρχουσας ελλιποβαρούς εξου-
σιαστικής κομματοκρατίας. Όμως, 
ο χρόνος για τη δημιουργία ενός τέ-
τοιου πολιτικού υποκειμένου από τις 
δημοκρατικές πατριωτικές δυνάμεις 
τρέχει αντίστροφα, αφού η ξενοκρα-
τία εδραιώνεται σε όλα τα επίπεδα, η 
νεολαία μεταναστεύει, η παραγωγι-
κή βάση της χώρας συρρικνώνεται 
και η γεωπολιτική αδυναμία της Ελ-
λάδος διευρύνεται.

Η γερμανική δολιότητα
και το καθήκον της Ελλάδας
Του Γεωργίου Παπασίμου

Δεν μπορούν, πλέον, ούτε ως ψευδαισθήσεις να σταθούν τα, μέ-
χρι τώρα, αφηγήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, περί 
υπάρξεως «ομπρέλας προστασίας» λόγω της ένταξης της χώρας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ κ.λπ.
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MΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Γ 
ενικά το όλο σύστημα έχει 
τραφεί από την τροφοδό-
τηση των μεταναστευτι-
κών ροών και κινείται σε 

έξι κυρίως άξονες: 
1. Τουρκία.  Η Τουρκία που εμ-

φανίζεται να προκαλεί πολιτικούς 
σεισμούς από το μεταναστευτικό 
σε όλη την Ευρώπη. Η Τουρκία έχει 
δείξει ότι όταν κατέχει κάποιο δι-
απραγματευτικό χαρτί  δεν θα το 
αποχωριστεί ποτέ. Πόσω μάλλον 
τώρα που την όπλισε ο Τσίπρας με 
το «πυρηνικό» όπλο του μετανα-
στευτικού. Άρα θέλει ΑΜΕΣΟ έλεγ-
χο της κατάστασης των συνόρων. 
Η Frontex δεν μπορεί να λειτουρ-
γεί ως καλησπεράκιας! 

2. ΜΚΟ. Ο ρόλος των ΜΚΟ και 
ο πακτωλός χρημάτων που ρέει σε 
μία χώρα με δεκαετή οικονομική 
κρίση ώστε να αλωθούν τα νησιά. 
Οι ΜΚΟ τροφοδοτούνται από ευ-
ρωπαϊκό χρήμα και από τον αριθ-
μό των ροών. Κόψιμο του ομφάλι-
ου λώρου λοιπόν.

3. Επικοινωνία. Ο τρόπος που 
λειτουργεί ένας μετανάστης είναι 
μιμητικός. Βλέπει τι κάνει ο συγγε-
νής του, ο γνωστός του, και θέλει 
να κάνει το ίδιο. Τα smartphones 
είναι το απόλυτο όπλο στο κάλε-
σμα. Γι’ αυτό και το πρώτο πράγμα 
που τους επιδοτούν είναι τεράστια 
πακέτα επικοινωνίας συνήθως από 
τη Vodafone. 

4. Follow the Money. Ο τρόπος 
που στέλνονται τα χρήματα προς 
τις πατρίδες τους ή που λαμβά-
νουν χρήματα. Western Union για 
παράδειγμα: ποιος στέλνει χρήμα-
τα πού και ποιος τα παραλαμβάνει; 
Τελευταία έχω δει ότι πάρα πολ-
λές συναλλαγές γίνονται στην Εθνι-
κή Τράπεζα. Τα 3/4 αυτών που πε-
ριμένουν να εξυπηρετηθούν είναι 
μετανάστες. Ποιες είναι οι συναλ-
λαγές τους όμως, κανένας δεν γνω-
ρίζει. Επομένως, πλήρης έλεγχος 
των κεφαλαίων που διακινούνται. 

5. Νομοθεσία. Είδαμε ότι η νο-
μοθεσία έχει προσαρμοστεί στις 
επιθυμίες των ΜΚΟ και ουσιαστι-
κά εξυπηρετεί την έλξη των μετα-
ναστευτικών ροών. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 
επίδομα αλληλεγγύης, πρόσβα-
ση στην εκπαίδευση κ.λπ. Όλα, μα 

όλα, έδωσαν προτεραιότητα  στον 
νέο πληθυσμό χωρίς κανένα απο-
λύτως κριτήρια. Αλλαγή λοιπόν της 
νομοθεσίας ώστε να εξυπηρετεί 
το εθνικό συμφέρον και να μην εί-
ναι φιλική προς τις μεταναστευτι-
κές ροές.

6. Πολιτικό σκέλος. Θα πρέπει 
κάποια στιγμή η πολιτική ηγεσία 
να παρακολουθήσει τι γίνεται στην 
πραγματικότητα και να τελειώσει 
όλους αυτούς που μας έφεραν σε 
αυτήν την κατάσταση. Θέλει στρα-
τιές ατόμων που θα παρακολου-
θούν τα τεκταινόμενα και θα απε-
νοχοποιήσουν τη σκέψη και τον 
λόγο του απλού ανθρώπου… Πρώ-
τιστα πρέπει να ειπωθούν λόγια 
που αφουγκράζονται το πατριωτι-
κό συναίσθημα και κατόπιν πρά-
ξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η μπουρ-
δολογία του θέλει μία ανάσα για 
να γκρεμοτσακιστεί. Να μην δίνε-
ται η εντύπωση του ..έλα μωρέ, 
όλοι ίδιοι είναι! Και βέβαια δημο-
σιογραφικές πένες που υπηρετούν 
από ιδεολογία αυτόν τον σκοπό. 

Επίσης πολιτική κάλυψη στους 
ανθρώπους που δίνουν μάχη για 
να φυλάξουν τα σύνορα. Επί Σαμα-
ρά και πριν, οι αρχές είχαν μία συ-
νέχεια όσον αφορά το έργο τους 
και την αποστολή τους.  Γνώριζαν 
πολύ καλά τι να κάνουν. Επί ΣΥΡΙΖΑ 
έπαθαν vertigo! 

Κέντρα χοτ σποτ: Πολιτικά θα 
περάσει πολύ πιο εύκολα στις κοι-
νωνίες να μείνουν τα ήδη υπάρχο-
ντα και η μετατροπή τους σε κλει-
στά. Να μπουν τέλος πάντων κά-
ποιοι κανόνες ώστε να μην μπαίνει 
και βγαίνει ο καθένας όποτε θέλει. 
Όσο αυξάνεις τη δυναμικότητα τό-
σο έρχονται… 

Τι θα γίνει όμως αν υπερβούν 
τη χωρητικότητα; Τότε θα πρέπει 
να γίνει δομή σε νησί ακατοίκη-
το ή «αραιοκατοικημένο». Το σύν-
θημα: Όποιος περνάει από τα νη-
σιά δεν θα πάει ποτέ στην ενδοχώ-
ρα ή στην Ευρώπη! Σφράγισμα του 
Έβρου, αν δεν μπορεί με ανθρώπι-
νο δυναμικό, τότε και κτίσιμο τεί-
χους. Όποιος περάσει, να οδηγεί-
ται σε κλειστά προαναχωρησιακά 
κέντρα στην ενδοχώρα για την εξέ-
ταση ασύλου.

* Σύνορα: Αντί να δίνονται σε 
παροχές και αύξηση συντάξεων, 

άμεση μεταφορά πόρων για εθνι-
κούς λόγους και χτίσιμο ασφάλει-
ας πάνω στο ισραηλινό ή το αυ-
στραλιανό μοντέλο. Με τον Ερντο-
γάν απέναντι ή αποδέχεσαι ότι θα 
γίνεις Λίβανος ή πηγαίνεις στο μο-
ντέλο του εθνικά κυρίαρχου κρά-
τους. Πιστεύω ότι την κυβέρνη-
ση Τσίπρα, ο Ερντογάν την έλεγχε 
απόλυτα, γι’ αυτό και προσπαθεί 
τη νέα κυβέρνηση να τη γονατίσει. 

> Άρα κανένα μέτρο δεν μπορεί 
να εξαγγελθεί αν πρώτα δεν ελεγ-
χθούν πρώτιστα οι ροές. 

Τα νησιά που σηκώνουν το 
βάρος έχουν οικονομική, κοινω-
νική και πολιτιστική ζωή η οποία 
έχει διαρραγεί. Το κυριότερο όλων 
όμως είναι ότι πρόκειται για νησιά 
που είναι άρρηκτα δεμένα με την 
εθνική ασφάλεια της χώρας και 
την αναμφισβήτητη αναθεωρητική 
πολιτική της γείτονος χώρας Τουρ-
κίας.  Καταλαβαίνουμε ότι η μετα-
φορά μεταναστών προς την ενδο-
χώρα λειτουργεί προσθετικά προς 
την έλξη των ροών. Όμως έλξη 
προκαλείται και από την επιδομα-
τική πολιτική που ακολουθείται, εί-
τε μέσω κάρτας και μετρητών, έτσι 
που δημιουργεί την αίσθηση ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση τους καλεί. Αλ-
λά από πού όμως τους καλεί; Από 
την Ελλάδα, ενώ όλες οι υπόλοι-
πες χώρες έχουν κλείσει τα σύνο-
ρά τους.

> Άρα άμεση αλλαγή στάσης 
όσον αφορά την επιδοματική πολι-
τική, που γίνεται σε ελληνικό έδα-

φος με ευρωπαϊκά κονδύλια.
Τι όμως ελκύει επίσης τις ρο-

ές και είναι κοινώς αποδεδειγμέ-
νο; Μα ο τρόπος λειτουργίας των 
ΜΚΟ. Πλήρης ασυδοσία και κανέ-
νας έλεγχος. Έχουν άμεση επικοι-
νωνία με τις απέναντι ακτές και 
κανένας δεν δίνει σημασία. Λει-
τουργούν ως κράτος εν κράτει, πά-
νω από τις κρατικές υπηρεσίες  και 
εισπράττουν τεράστια ποσά από 
προγράμματα τα οποία είναι εις 
βάρος των τοπικών κοινωνιών. Ει-
δικά μετά την οικονομική κρίση, 
είναι ευκολότερο να αλωθούν συ-
νειδήσεις και ο κόσμος να στραφεί 
στο εύκολο κέρδος ή στην αγορά 
εργασίας που προσφέρεται μέσα 
από το μεταναστευτικό. Έχει δημι-
ουργηθεί όμως μία παράλληλη οι-
κονομία η οποία είναι παρασιτική 
και εις βάρος της πραγματικής οι-
κονομίας. Επίσης οι ΜΚΟ πρέπει να 
ελεγχθούν και για εθνικούς λόγους. 

> Άρα άμεση απομάκρυνση 
των ΜΚΟ και στήριξη των νησιών 
ως προς την πραγματική οικονο-
μία που προέρχεται από τον τουρι-
σμό, την εκπαίδευση, τις υπηρεσί-
ες, τη μεταποίηση και τον πρωτο-
γενή τομέα. 

Τα κέντρα με τα οποία ευελπι-
στεί η κυβέρνηση ότι κάτι θα πε-
τύχει δεν θα έχουν κανένα αποτέ-
λεσμα. Δεν υπάρχουν κλειστά κέ-
ντρα με την έννοια που ακούγε-
ται. Μόνο για τις πρώτες είκοσι πέ-
ντε μέρες γίνεται στέρηση εξόδου. 
Δεν υπάρχει ανάλογο κέντρο στην 

υπόλοιπη Ελλάδα, ούτε και έχει 
λειτουργήσει ποτέ. Η Αμυγδαλέ-
ζα είναι γύρω στα 1.000 άτομα για 
παράδειγμα. Άρα πάμε για άλλο 
ένα πείραμα πάνω στην οριογραμ-
μή της Ελλάδας και της Ευρώπης. 
Το να φτιάχνεις νέα κέντρα και με-
γαλύτερα, σημαίνει ότι νέοι χώροι 
δημιουργούνται και στέλνεται λά-
θος σήμα στις απέναντι ακτές.

Καταγραφή όσων μένουν σε 
σπίτια, για να γνωρίζει η αστυ-
νομία ποιος μένει πού, ώστε να 
προσδιοριστεί ο αριθμός τους και 
όσο γίνεται γρηγορότερα να αρθεί 
η επιδότηση όλων αυτών, διότι δη-
μιουργούνται συνθήκες μόνιμης 
παραμονής. 

Πώς όμως θα μπορούσε να 
βρεθεί λύση και συνάμα να δοθεί 
και το μήνυμα στις απέναντι ακτές; 

> Θα μπορούσαν να βρεθούν 
άλλα νησιά, στα οποία δεν επη-
ρεάζεται τόσο δραματικά η κοινω-
νική και οικονομική ζωή και επί-
σης να μην είναι πάνω στην οριο-
γραμμή, κυρίως για εθνικούς λό-
γους. Θεωρούμε ότι ερμηνεύουν 
τη συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας ο καθέ-
νας όπως θέλει. Οι μεν Ευρωπαί-
οι δεν θέλουν την ενδοχώρα γιατί 
φοβούνται ότι θα αυξηθούν οι ρο-
ές προς αυτούς. Οι Τούρκοι δεν θέ-
λουν γιατί λειτουργούν αποσταθε-
ροποιητικά προς τα νησιά και την 
Ελλάδα. Και η Ελλάδα; Παραμένει 
αδρανής. 

Αφού γίνουν όλα αυτά τα 
οποία αναφέρονται και γενικότε-
ρα εφαρμοστεί μία σφιχτή μετανα-
στευτική πολιτική, μπορεί να προ-
βεί η Ελλάδα σε διαφημιστική κα-
μπάνια στην οποία έχουν προβεί 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με σκο-
πό την ενημέρωση ότι η Ελλάδα 
δεν είναι πλέον το ξέφραγο αμπέλι 
του παρελθόντος. 

> Ο νέος νόμος για το άσυ-
λο 4639/2019 έχει ισχύ από 
1/1/2020. Όσον αφορά τα κλει-
στά κέντρα, αυτά απλά ΔΕΝ είναι 
κλειστά. Παραπλανούν ηθελημέ-
να όσοι το αναφέρουν. Νέος Νό-
μος για το Άσυλο - Άρθρο 39 παρ 
4γ - Ν.4636/2019: οι αιτούντες διε-
θνή προστασία δύνανται να παρα-
μένουν στις εγκαταστάσεις για όσο 
χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτα-
σης της αίτησής τους, εφόσον το 
χρονικό διάστημα της παραμονής 
τους στο Κέντρο δεν υπερβαίνει 
συνολικά τις είκοσι πέντε (25) ημέ-
ρες από την είσοδό τους στο Κέ-
ντρο.

Σύνολο προτάσεων για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, 
με άξονα το εθνικό συμφέρον

Του Γιάννη Σιδεράτου 

Δημοσιεύουμε εδώ εκτενή αποσπάσματα ενός κειμένου 
συνολικής στρατηγικής για το μεταναστευτικό, του Γ. Σιδεράτου, 

μέλους της Παγχιακής Επιτροπής Αγώνα.  Ολόκληρο το 
κείμενο έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Άρδην.
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Σ 

ύμφωνα με δημοσκο-
πήσεις που κυκλο-
φορούσαν το 2015, τα 
2/3 των Ελλήνων πο-
λιτών συνέδραμαν με 

τρόφιμα, ρούχα κ.ά. στην ανθρωπι-
στική κρίση που προκλήθηκε μετά 
την έξοδο του άμαχου πληθυσμού 
από τη Συρία. Αντίθετα σήμερα, το 
80% των Ελλήνων αντιτίθεται στην 
ανεξέλεγκτη μετανάστευση.

Όχι, δεν έχουν έλθει τα πάνω 
κάτω, απλώς, με τις σημερινές συν-
θήκες, αυτό που διακυβεύεται είναι 
η εθνική και πολιτισμική συνοχή της 
ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή το 
μέλλον της, πράγμα που έχει κατα-
λάβει πολύ καλά ο ελληνικός λαός, 
γι’ αυτό και αντιτίθεται στην πολιτική 
των ανοιχτών συνόρων.

Επειδή, δε, στη συντριπτική του 
πλειοψηφία, ο συστημικός πολιτικός 
κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη σε αυ-
τήν την αγωνία της ελληνικής κοι-
νωνίας, στο κενό που δημιουργείται 
αναπτύσσονται κάθε λογής πρωτο-
βουλίες –με κυρίαρχα τα χαρακτηρι-
στικά του τυχοδιωκτισμού, της πατρι-
δοκαπηλίας, ακόμα και της εργαλει-
οποίησης της πατριωτικής αγωνίας 

των Ελλήνων προκειμένου να ενι-
σχυθούν ατζέντες νεοναζισμού, εμ-
φυλιακής άκρας δεξιάς κ.ο.κ. κατά 
τον ίδιο τρόπο που στη διάρκεια του 
κινήματος των αγανακτισμένων 
αναπτύχθηκαν ανάλογες λογικές 
και εφήμερες συνομαδώσεις.

Αυτό συνέβη και στο Σύνταγμα. 
Μια πρωτοβουλία από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, που ακολουθεί 
έναν κακώς εννοούμενο αυθορμη-
τισμό, μια λογική του άρπα-κόλλα 
και της ευκολίας, καπελώθηκε από 
τη δράση κουκουλοφόρων ναζι-
στών, που κατέβηκαν στο Σύνταγμα 
με σκοπό να προκαλέσουν «είδη-
ση» προς τέρψη του δικού τους κοι-
νού, που εντυπωσιάζεται με το θέα-
μα της βίας. Θύμα έπεσε ο ανταπο-
κριτής της Ντόιτσε Βέλε, με τον οποί-
ον η Χρυσή Αυγή έχει βεντέτα, λόγω 
του ντοκιμαντέρ που είχε γυρίσει.

Χαράς ευαγγέλια για την ενιαία 
πλέον παράταξη του σοσιαλφιλε-
λευθερισμού, που ξεκινάει από τη 
νεοφιλελεύθερη συνιστώσα της κυ-
βέρνησης και καταλήγει στα άκρα 
της αριστεράς, γιατί έτσι βρήκε και 
πάλι την αφορμή να συκοφαντήσει 
αυτήν τη συντριπτική αντίθεση του 

ελληνικού λαού ως «ναζιστική», 
«ακροδεξιά» κ.λπ. Κατά τον ίδιο 
τρόπο που είχε χρησιμοποιήσει τους 
ίδιους ακροδεξιούς προβοκάτορες 
για να διαλύσει και να συκοφαντή-
σει τη μεγάλη διαδήλωση του Συ-
ντάγματος για το Μακεδονικό ή την 
αντίστοιχη στη Θεσσαλονίκη. Όταν 
όμως οι κουκουλοφόροι ψευδοα-
ναρχικοί μηδενιστές διέλυαν συστη-
ματικά μαζικές κινητοποιήσεις ενά-
ντια στα μνημόνια και προκαλούσαν 
τη δολοφονία τόσων ανθρώπων στη 
Marfin, τότε οι «ανθρωπιστές» του 
Σύριζα ελάχιστα είχαν να πουν για 
εκείνους που κατέστρεφαν ένα παλ-
λαϊκό κίνημα.

Καλύτερες υπηρεσίες στο κατε-
στημένο δεν θα είχαν να προσφέ-

ρουν οι ναζί με τη δράση τους. Όσο 
για τους οργανωτές τέτοιων εκδη-
λώσεων, θα πρέπει να καταλάβουν 
ότι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να 
παίρνονται για το μεταναστευτικό 
οφείλουν και οι ίδιες να σέβονται 
την πλειοψηφικότητα του αιτήματος 
για ανάκτηση του ελέγχου των ελ-
ληνικών συνόρων και περιορισμό 
της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης: 
Θα πρέπει να είναι περιφρουρημέ-
νες ώστε να αποκλείουν τις προβο-
κάτσιες, να διασφαλίζουν ένα μίνι-
μουμ μαζικότητας για να μην κατα-
λήγουν να λειτουργούν ως μπούμε-
ρανγκ, και να θέτουν το ζήτημα με 
τρόπο που να εκφράζει όλον τον κό-
σμο, και όχι χώρους μειοψηφικούς 
και διάφορους παράγοντες που επι-

διώκουν να προβληθούν μέσα από 
την ίδια την κινητοποίηση.

Η ελληνική κοινωνία έχει πλη-
ρώσει πολύ σοβαρά τον εκφυλισμό 
του «αυθορμητισμού» και της «αγα-
νάκτησης» ήδη από τις πλατείες του 
2011, που εξαιτίας του «χύμα» χα-
ρακτήρα τους επέτρεψαν στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ να λεηλατήσουν 
το παλλαϊκό αντιμνημονιακό αίσθη-
μα και να οδηγήσουν τη χώρα εκεί 
που την οδήγησαν. Σήμερα, αυτό το 
στοίχημα ξαναπαίζεται με αφορμή 
το μεταναστευτικό, και αυτή τη φορά 
οι επίδοξοι «Τσίπρες» έρχονται από 
την άλλη πλευρά του πολιτικού φά-
σματος.

Το Άρδην θα κάνει ό,τι μπορεί 
ώστε να μην καταλήξει σε τραγω-
δία ή φάρσα η επανάληψη της ιστο-
ρίας, γιατί με το μεταναστευτικό αδι-
έξοδο παίζεται αν σε μερικά χρό-
νια θα υπάρχει ελληνική κοινωνία 
ή όχι.  Γι’ αυτό και στόχος μας είναι 
να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό 
πατριωτικό κίνημα σε σχέση με το 
μεταναστευτικό, σε συνεργασία με 
τους φορείς των νησιών και των πό-
λεων στην ηπειρωτική Ελλάδα, που 
αντιδρούν με μια κυβερνητική πο-
λιτική που αφήνει ανεξέλεγκτες τις 
ροές και  εγκαταλείπει τη διαχείρι-
σή του στις ΜΚΟ και τον… Ερντογάν. 
Και η ανάπτυξη αυτού του κινήματος 
έχει ως προϋπόθεση τον αποκλει-
σμό των φασιστών και ρατσιστών 
κάθε είδους, που εμποδίζουν την 
ανάπτυξη και συγκρότησή του.

Κίνημα Άρδην
19 Ιανουαρίου 2020

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Το μεταναστευτικό δεν μπορεί να αφεθεί 
στις ΜΚΟ του Σόρος ή στους φασίστες προβοκάτορες

Από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΗΝ

Αφίξεις 2019 ανά μήνα, σε χερσαία και θαλάσσια σύνορα 
(από επεξεργασία στοιχείων της UNHCR)

ΜΗΝΑΣ ΕΒΡΟΣ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Ιανουάριος 801 1.851 2.652

Φεβρουάριος 830 1.486 2.316

Μάρτιος 1.255 1.904 3.159

Απρίλιος 1.164 1,856 3.020

Μάιος 547 2.651 3.198

Ιούνιος 937 3.122 4.059

Ιούλιος 834 5.008 5.842

Αύγουστος 1.622 7.712 9.334

Σεπτέμβριος 19.79 10.551 12.530

Οκτώβριος 1.987 8.983 10.983

Νοέμβριος 1.539 8.306 9.845

Δεκέμβριος 1.396 6.014 7.410

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 14.891 59.457 74.348

Το μεταναστευτικό 
ως γεωπολιτικό όπλο

Τ 

ο μεταναστευτικό το χρησιμοποιεί ο Ερντογάν 
για να φέρει στα νερά του τις ελληνικές 
κυβερνήσεις. Τον Σύριζα μετά την τρίωρη 

συνάντησή του με τον Τσίπρα στην Άγκυρα (που ποτέ 
δεν μάθαμε τι συζητήθηκε) τον έφερε στα νερά του και 
οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν σημαντικά. Από 
τις πρώτες μέρες που άλλαξε κυβέρνηση, ο Ερντογάν 
άνοιξε τη στρόφιγγα και μέσα σε έξι μήνες έστειλε 56 
χιλ. καταγεγραμμένους μετανάστες και πρόσφυγες, όταν 
τους προηγούμενους έξι μήνες οι εισροές ήταν «μόλις» 
18 χιλ. Όταν και η σημερινή κυβέρνηση έρθει στα νερά 
του, (ήδη η Μπακογιάννη κάνει ότι μπορεί δηλώνοντας 
ότι και να δώσουμε το Καστελόριζο δεν έγινε και 
τίποτα!) θα κόψουν για ένα διάστημα και οι ροές. 

Η ελληνική κοινωνία έχει πληρώσει πολύ σοβαρά τον εκφυλισμό 
του «αυθορμητισμού» και της «αγανάκτησης» ήδη από τις πλατεί-
ες του 2011, που επέτρεψαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ να λεη-
λατήσουν το παλλαϊκό αντιμνημονιακό αίσθημα. Σήμερα, αυτό το 
στοίχημα ξαναπαίζεται με αφορμή το μεταναστευτικό, και αυτή τη 

φορά οι επίδοξοι «Τσίπρες» έρχονται από την άλλη πλευρά...
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Τ 
ο Μεταναστευτικό ζή-
τημα είναι τεράστιο. Θα 
έλεγα ότι συγκαταλέ-
γεται στα μείζονα εθνι-

κά θέματα, πρώτο ίσως και από 
αυτό της εθνικής μας άμυνας. 
Και αυτό γιατί από την εξέλιξή 
του επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό η εθνική μας άμυνα στην 
Κύπρο, το Αιγαίο και τη Θράκη, 
καθώς και η ίδια η δυνατότη-
τα του κράτους να διεξάγει έναν 
αμυντικό πόλεμο, αφού πρέπει 
να μη μας διαφεύγει ότι τον πό-
λεμο δεν τον διεξάγουν μόνο οι 
ένοπλές δυνάμεις, αλλά και όλες 
οι υπηρεσίες του κράτους, ενώ 
στην έκβασή του παίζει ρόλο και 
η στάση που τηρεί η κοινωνία. 
Χωρίς την υποστήριξη της κοινω-
νίας, δεν κερδίζεις τον πόλεμο.

Είναι αλήθεια ότι οι μετακι-
νήσεις πληθυσμών είναι ένα ζή-
τημα που επηρεάζεται από πολ-
λούς παράγοντες και παραμέ-
τρους. Οι πόλεμοι, η εκμετάλ-
λευση και η λεηλασία των πλου-
τοπαραγωγικών πηγών πολλών 
χωρών επί δεκαετίες από την 
αποικιοκρατία, η εκμετάλλευση 
και η στρεβλή οικονομική ανά-
πτυξη με ευθύνη των μεγάλων 
και ισχυρών οικονομικά χωρών 
εις βάρος των μικρών και φτω-
χότερων, η κλιματική αλλαγή, 
οι πόλεμοι κ.ά. Όμως, από αυ-
τούς τους παράγοντες κανονικά 
θα έπρεπε να επηρεάζονται, τη-
ρουμένων των αναλογιών και με 
βάση τις γεωγραφικές ιδιαιτερό-
τητες, όλες οι χώρες που δυνητι-

κά μπορούν να δεχτούν παράνο-
μους μετανάστες.

Εδώ έχουμε το εξής φαινόμε-
νο: Να εισέρχονται στην Ελλάδα 
από την Τουρκία κατά δεκάδες 
και εκατοντάδες χιλιάδες παρά-
νομα μετανάστες από δεκάδες 
χώρες, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο 
με τη γειτονική Βουλγαρία, όπου 
είναι και πιο εύκολο και λιγότε-
ρο επικίνδυνο να μπεις. Όμως, 
ω του θαύματος, οι μετανάστες 
προτιμούν την Ελλάδα. Οι λόγοι 
είναι οι εξής: 

Πρώτον, η Βουλγαρία ξεκα-
θάρισε ότι δεν δέχεται μετανά-
στες. Μάλιστα, ψήφισε σχετι-
κό νόμο στο κοινοβούλιο, με το 
οποίο δίνει εντολή στο υπουρ-
γείο Άμυνας να διαθέσει δύνα-
μη χιλιάδων ανδρών, για την ενί-
σχυση των δυνάμεων συνοριο-
φυλακής του υπουργείο Εσωτε-
ρικών. Δεύτερον, η Ελλάδα στην 
ουσία ακολουθεί πολιτική ανοι-
κτών συνόρων. Τρίτον, στόχος 

της Τουρκίας κατά προτεραιότη-
τα είναι η Ελλάδα και όχι η Βουλ-
γαρία.

Στο σημείο αυτό να σημειώ-
σω ότι το πρόβλημα για τη χώ-
ρα μας έλαβε τεράστιες και μη 
διαχειρίσιμες διαστάσεις, όταν, 
προτού καν αναλάβει το υπουρ-
γείο Μετανάστευσης, η κ. Χρι-
στοδουλοπούλου έκλεισε το 
κλειστό κέντρο της Αμυγδαλέζας 
και άνοιξε τα σύνορα για όλους. 
Από κει και μετά, το ζήτημα έγινε 
μη διαχειρίσιμο για την πατρίδα 
μας. Από κει και μετά, ο Ερντο-
γάν αντιλήφθηκε ότι του χαρί-
σαμε ένα όπλο, με το οποίο ανα-
βαθμίστηκε γεωπολιτικά η Τουρ-
κία, με αντίστοιχη απομείωση 
της γεωπολιτικής αξίας της Ελ-
λάδας.

Για να γίνει αντιληπτό το μέ-
γεθος της εθνικής ήττας που 
υποστήκαμε, η Ελλάδα έχασε το 
στρατηγικό πλεονέκτημα να εί-
ναι η χώρα-ρυθμιστής των ευρω-

τουρκικών σχέσεων και η Τουρ-
κία έγινε ρυθμιστής της μετανα-
στευτικής πολιτικής της Ευρώ-
πης. Και σαν να μην έφθανε αυ-
τό, την πληρώσαμε και με εννιά 
δισ. ευρώ και έχει ο Αλλάχ, αν η 
Ελλάδα δεν κατορθώσει να περι-
ορίσει τις ροές με δικά της εθνι-
κά μέσα.

Πρέπει, δε, να υπογραμμί-
σουμε ότι η Ελλάδα, στη διαχεί-
ριση αυτού του ζητήματος, πρέ-
πει να βρει τη χρυσή τομή με-
ταξύ της τήρησης των υποχρε-
ώσεων που απορρέουν από δι-
εθνείς συνθήκες και συμφωνίες 
και της προάσπισης των εθνικών 
της συμφερόντων και της εθνι-
κής της άμυνας, που σε μεγάλο 
βαθμό είναι σε σύγκρουση μετα-
ξύ τους.

Όμως, δεν υπάρχει πρόβλη-
μα που δεν έχει τη λύση του. 
Όπως βρήκαν λύση τόσες χώρες 
και προστατεύουν τα σύνορά 
τους, χωρίς να παραβιάζουν τις 

διεθνείς συνθήκες που αφορούν 
το θέμα, έτσι πρέπει να βρει και 
η Ελλάδα, για να μην μετατραπεί 
σε λίγα χρόνια σε μια ημιμου-
σουλμανική χώρα, κάτι που απο-
τελεί διακηρυγμένη εθνική επι-
δίωξη της Τουρκίας από την επο-
χή του Ντεμιρέλ, μετά του Οζάλ 
και τώρα του Ερντογάν.

Χρειάζεται ένα εθνικό στρα-
τηγικό σχέδιο διαχείρισης του 
θέματος, που να λαμβάνει υπ’ 
όψιν του όλες τις παραμέτρους 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω και 
το θέμα θα αντιμετωπιστεί χω-
ρίς να παραβιάζονται τα δικαι-
ώματα των αλλοδαπών που θέ-
λουν να εισέλθουν στην Ελλάδα. 
Αν η Ελλάδα μελετήσει το σχέδιο 
της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιτα-
λίας, ακόμα και της Βουλγαρίας, 
θα βρει τη χρυσή τομή για το δικό 
της εθνικό σχέδιο.

Όμως, για να γίνει αυτό, χρει-
άζεται πολιτική βούληση, η οποία 
μέχρι τώρα επηρεάζεται από δι-
άφορους ενδογενείς και εξωγε-
νείς παράγοντες, που δεν επι-
τρέπουν στις κυβερνήσεις να λει-
τουργήσουν όπως επιβάλλεται 
από τα εθνικά μας συμφέροντα. 
Οι ΜΚΟ, το μαύρο χρήμα που δια-
χειρίζονται, τα κεφάλαια από την 
ίδια την Ε.Ε., εκμαυλίζουν δικη-
γόρους, γιατρούς, δημοσιογρά-
φους, ξενοδόχους, ιδιοκτήτες δι-
αμερισμάτων, επαγγελματίες στα 
νησιά και σε άλλες περιοχές, πο-
λιτικούς κ.λπ. Αν αντιμετωπιστεί 
αυτό, τότε θα καταστεί δυνατή η 
εξεύρεση λύσης.

MΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Οι σύγχρονες Βαβέλ του Μεταναστευτικού
Του Σάββα Καλεντερίδη *

Ο 
κύριος που εμφανίζεται δίπλα 
στον Ερντογάν, είναι ο πρόε-
δρος της Esta Constructions, 
του τουρκικού κατασκευαστι-

κού κολοσσού που (σύμφωνα με χθεσι-
νό δημοσίευμα του Metrosport) έκανε την 
πρόταση για το γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Η εταιρεία του δραστηριοποιείται κυ-
ρίως στη Ρωσία, και είναι από εκείνες που 
καθοδηγούν το «οικονομικό άνοιγμα» της 
Τουρκίας στη χώρα του Βλαντίμιρ Πού-
τιν, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας που αρχι-
κώς φάνηκε στον υπόλοιπο κόσμο αρκετά 
ανορθόδοξη, σήμερα όμως τείνει να κατα-

στεί στρατηγική.

Το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι ένα το-
πόσημο ιδιαίτερων συμβολισμών για τη 
Θεσσαλονίκη, και ο λαός του διατηρεί ιδι-
αίτερη βαρύτητα μέσα σε αυτήν.

Η πρόταση δεν γίνεται τυχαία, αλ-
λά στο πλαίσιο του τουρκικού υβριδικού 
πολέμου εναντίον της Ελλάδας. Η εικόνα 
ενός τουρκικού κολοσσού που σπονσορά-
ρει την δημοφιλέστερη ομάδα της βόρειας 
Ελλάδας, προσφυγικής μάλιστα προέλευ-
σης, αντανακλά τον ηγεμονικό ρόλο που 
θέλει να παίξει η Τουρκία στην ευρύτερη 
περιοχή. Σε αυτήν την εικόνα προσβλέ-

πουν οι Τούρκοι και γι’ αυτό η προσφορά 
τους είναι δελεαστικότατη οικονομικά. Έρ-
χεται μάλιστα σε μια στιγμή που η Τουρ-
κία κλιμακώνει τις διεκδικήσεις και την 
επιθετικότητά της εναντίον της Ελλάδας, 
και γι› αυτό ακριβώς είναι μια πρόταση 
που διατηρεί πολιτικές στοχεύσεις.

Κύκλοι από τη διοίκηση της ομάδας 
άφησαν να διαρρεύσει ότι «το σκέφτο-
νται», καθώς, όπως διαβάζουμε στα ρε-
πορτάζ, λένε ότι «η προσφορά είναι όντως 
δελεαστική». Άραγε τι έχει να πει για όλα 
αυτά ο ίδιος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, που (θα 
έπρεπε να) έχει και το τελευταίο λόγο;

* Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ρακκά, Σύγχρονες Βαβέλ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στη Λιβαδειά

Από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Φοβού τους νεοθωμανούς και δώρα φέροντας                       του Γιώργου Ρακκά
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Α 

ν παρακολουθού-
σε κάποιος την ει-
σήγηση του υπουρ-
γού Άδωνη Γεωργιά-
δη στην ημερίδα για 

το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-27 
στις 17/1 στο Μέγαρο Μουσικής, 
θα εντυπωσιαζόταν από τις αναφο-
ρές του στα ζητήματα της Πράσινης 
Ανάπτυξης. Το στίγμα έδωσε αρχι-
κά ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και υπεύθυνος για τον 
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής Μαργαρί-
της Σχοινάς, αναφερόμενος σε πο-
σοστό της τάξεως των 2/3 των νέ-
ων πόρων που θα διατεθούν στις 
οικολογικές εφαρμογές και στην 
έξυπνη οικονομία! Οι δηλώσεις αυ-
τές συνάδουν επίσης με τις δεσμεύ-
σεις του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, όταν από το βήμα 
της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για 
το κλίμα, τον Σεπτέμβριο του 2019, 
αναφέρθηκε στο σχέδιο απολιγνι-
τοποίησης της Ελλάδας ήδη από 
το 2028, πολύ πιο γρήγορα δηλα-
δή από όλες τις υπόλοιπες ευρω-
παϊκές χώρες! Ακόμα, τέλος, κι αυ-
τή η επιλογή της νέας Προέδρου 
της Δημοκρατίας κας Σακελαρο-
πούλου, προερχόμενης από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, σχετίζεται 
σαφώς με το στίγμα της στον τομέα 
της προστασίας του περιβάλλοντος 
και παρά τις όποιες επικρίσεις εγεί-
ρουν αποφάσεις της για τη συνέχι-
ση των εξορύξεων στις Σκουριές ή 
την εγκυρότητα κάποιων μνημονια-
κών ρυθμίσεων. 

Εγκαινιάζουμε άρα έναν νέο 
ενάρετο αναπτυξιακό κύκλο με τα 
χαρακτηριστικά της βιώσιμης & 
αειφόρου ανάπτυξης, μετά από μια 
μακρά περίοδο παρασιτισμού και 
ύφεσης; Στον αντίλογο, οι γιγάντι-
ες ανεμογεννήτριες στις κορυφές 

των βουνών, αλλά και οι κοινωνι-
κές αναδιαρθρώσεις που προκάλε-
σε η μαζική φυγή των νέων επιστη-
μόνων και η αθρόα εισαγωγή οικο-
νομικών μεταναστών από την Ασία 
και την Αφρική, δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια ελπίδας για μια νέα ποι-
οτική αναπτυξιακή στροφή. Τι συμ-
βαίνει, λοιπόν;

Το πολιτικό προσωπικό της χώ-
ρας, από τη νεοφιλελεύθερη συνι-
στώσα της ΝΔ μέχρι τους φιλελεύ-
θερους του ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ και 
του ΜΕΡΑ 25, αναπαράγει τις κυρί-
αρχες αναπτυξιακές αναπαραστά-
σεις των παγκοσμιοποιημένων δυ-
τικών ελίτ που ακούνε στην παραί-
νεση: Green New Deal (Πράσινη 
Νέα Συμφωνία). H καθίζηση των 
αναπτυξιακών ρυθμών της παγκό-
σμιας οικονομίας, η οποία από το 
’19 επηρέασε και την ίδια τη Γερμα-
νία, οδηγώντας σε προβλέψεις ρυθ-
μών ανάπτυξης στην ευρωζώνη της 
τάξεως του 1% για το 2020, ενεργο-

ποιεί τα αντανακλαστικά μιας με-
γάλης αναπτυξιακής ώθησης, αντί-
στοιχης εκείνης της αμερικάνικης 
οικονομίας τη δεκαετία του ’30 με 
το ρουσβελτιανό Νιου Ντηλ που επι-
χείρησε να αντιμετωπίσει την ύφε-
ση του ’29. 

Στις 5 Μαΐου 2019, η γερμανι-
κή Χάντελσμπλατ, στο κύριο άρθρο 
της ανέφερε: «…..Το Πράσινο Νιου 
Ντηλ πρόκειται να αναδιοργανώ-
σει ριζικά τη δυτική οικονομία τα 
επόμενα 10 χρόνια. Το 100% της 
αναγκαίας ενέργειας θα προέρχε-
ται αποκλειστικά από πηγές χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα. Οι δημό-
σιες επενδύσεις στα τρένα υψηλής 
ταχύτητας, μεταξύ άλλων, θα δη-
μιουργήσουν τις απαραίτητες νέες 
θέσεις εργασίας για τους ανέργους 
που θα προκύψουν από το κλείσι-
μο των ενεργοβόρων κλάδων της 
οικονομίας…..». Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος κι η Γερμανική έκδοση του 
βιβλίου του Τζέρεμι Ρίφκιν με τον 
τίτλο: Το Πράσινο Νιου Ντηλ: Γιατί 
ο πολιτισμός των ορυκτών καυσί-
μων θα καταστραφεί μέχρι το 2028 
και το νέο οικονομικό σχέδιο για τη 
σωτηρία του πλανήτη. Αντίστοιχου 
περιεχομένου το βιβλίο της Ναόμι 
Κλάιν, Στη φωτιά: η φλέγουσα περί-
πτωση του Πράσινου Νιου Ντηλ. Σ’ 
όλες τις περιπτώσεις συνυπάρχουν 
δυο εκδοχές: η πρώτη, αποκαλυ-
ψιακή με αναφορές στο άμεσο τέ-
λος του πλανήτη λόγω της κλιματι-
κής αλλαγής και η άλλη που θέτει 
ως αναπόφευκτη την ανάγκη  μαζι-
κών επενδύσεων στην Πράσινη Οι-

κονομία. Από το 2007 ο αρθρογρά-
φος των Νιου Γιορκ Τάιμς Τόμας 
Φρήντμαν αναφέρει «….τη σημασία 
του να διαθέτει κάποιος, στο πλαί-
σιο της οικιακής οικονομίας, ένα 
φωτοβολταϊκό πάνελ ή μια μικρή 
ανεμογεννήτρια. Όμως», παρα-
δέχεται ο δημοσιογράφος, «αυτά 
δεν αρκούν αν θέλουμε να κάνου-
με «πράσινο» τον πλανήτη μας. Για 
να γίνει αυτό πρέπει να πούμε αντίο 
στο πετρέλαιο και στο κάρβουνο 
και να επικεντρωθούμε στις ανανε-
ώσιμες πηγές, αλλάζοντας το σύ-
νολο των υποδομών της ενέργειας 
στις πόλεις μας!» 

Την επόμενη χρονιά –2008– 
ο Μπαράκ Ομπάμα εγκαινίασε 
στο πρόγραμμά του, το «Πράσινο 
Νιου Ντηλ», ενώ το 2009 οι Πρά-
σινοι στην Ευρώπη ξεκίνησαν την 
καμπάνια για το ίδιο θέμα ενό-
ψει των ευρωεκλογών. Δέκα χρό-
νια, μετά στο πρόσωπο της Γκρέτα 
Τούνμπεργκ και των «Fridays for 
Future» σήμανε η ώρα για την οι-
κονομική εφαρμογή του σχεδίου. 
Η ΜΚΟ «Δημοκρατία στην Ευρώπη, 
Κίνημα 2025», συντονίζει τη σχε-
τική καμπάνια στη Γηραιά Ήπειρο. 
Η νέα επικεφαλής της Κομισιόν, 
Γερμανίδα πρώην υπουργός Άμυ-
νας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με 
την ανάληψη του νέου της χαρτο-
φυλακίου έθεσε την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής ως το υπ’ 
αριθμόν ένα ευρωπαϊκό ζήτημα 
σε συνδυασμό με μια νέα Πράσινη 
Ευρωπαϊκή Συμφωνία με συντονι-
στή τον Ολλανδό σοσιαλδημοκρά-

τη Φρανς Τίμερμανς. Για την κλιμα-
τική αλλαγή η Γερμανίδα εξήγγει-
λε ότι μέχρι το 2050 η Ευρώπη θα 
πρέπει να καταστεί «κλιματικά ου-
δέτερη», δηλαδή οι εκπομπές CO

2
 

να είναι σε τέτοια επίπεδα όσα μπο-
ρεί να απορροφήσει. Το σχέδιό της 
για τον πράσινο μετασχηματισμό 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ της Φρενκούρ-
τερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ στις 29 
Νοεμβρίου του 2019 θα κοστίσει 3 
τρισ. € μέχρι το 2030!

Αποτελεί το Πράσινο Νιου Ντηλ 
μια εφικτή στρατηγική μετασχηματι-
σμού των δυτικών οικονομιών, ή εί-
ναι απλά ένα επικοινωνιακό παιχνί-
δι επανάκαμψης της δυτικής ηγε-
μονίας στο πλαίσιο μιας διαφορετι-
κής «πράσινης» παγκοσμιοποίη-
σης απέναντι στις τάσεις αμφισβή-
τησής της; Μέχρι στιγμής κανένας 
από τους πολιτικούς και οικονομι-
κούς υποστηρικτές αυτού του μετα-
σχηματισμού δεν έχει προσεγγίσει 
τον τρόπο οικονομικής κάλυψης 
των κοινωνικών παρενεργειών 
του. Πώς, για παράδειγμα, θα κα-
λυφθεί το ασφαλιστικό κόστος και 
οι συντάξεις εκατομμυρίων εργα-
ζομένων που θα χάσουν τη δουλειά 
τους στους συμβατικούς κλάδους 
της οικονομίας μέσα στα ασφυκτι-
κά προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια 
των αλλαγών; Ποιες θα είναι οι κοι-
νωνικές και πολιτικές συνέπειες 
ενός τόσο βίαιου οικονομικού με-
τασχηματισμού, που μόνο με πολε-
μικές αναμετρήσεις θα μπορούσε 
να συγκριθεί; Ερωτήματα που εγεί-
ρουν τον προβληματισμό και στη 
χώρα μας με τις κοινωνικές και οι-
κονομικές συνέπειες της απολιγνι-
τοποίησης να υπερβαίνουν μακράν 
τις κοινωνικές συνέπειες των πρό-
σφατων μνημονίων. 

Στον αντίποδα του Πράσινου 
Νιου Ντηλ η αποπαγκοσμιοποίη-
ση, μέσω της κατάρτισης τοπικών 
και περιφερειακών σχεδίων ενδο-
γενούς παραγωγικής ανασυγκρό-
τησης, αποτελεί την πιο ασφαλή και 
αποτελεσματική διαδικασία αποκα-
τάστασης και ορθολογικής διαχεί-
ρισης των τοπικών πόρων, ενδυνα-
μώνοντας την κοινωνική και εθνι-
κή συνοχή ενόψει μιας μακράς πε-
ριόδου οικονομικής και γεωπολιτι-
κής αστάθειας. 

Το πράσινο «Νιου Ντηλ»
Eφικτή στρατηγική οικονομικού μετασχηματισμού ή επικοινωνιακό παιχνίδι;

Του Νίκου Ντάσιου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον αντίποδα του Πράσινου Νιου Ντηλ η 

αποπαγκοσμιοποίηση, μέσω της κατάρτισης 

τοπικών και περιφερειακών σχεδίων ενδογενούς 

παραγωγικής ανασυγκρότησης, αποτελεί την 

πιο ασφαλή και αποτελεσματική διαδικασία 

αποκατάστασης και ορθολογικής διαχείρισης των 

τοπικών πόρων, ενδυναμώνοντας την κοινωνική 

και εθνική συνοχή ενόψει μιας μακράς περιόδου 

οικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας. 

Ανεμογεννήτρια στην Εύβοια, κατεστραμμένη από την κακοκαιρία.

https://www.handelsblatt.com/today/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1ttyVvpnnAhUvsaQKHTJyC_AQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%259F%25CF%258D%25CF%2581%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B1_%25CF%2586%25CE%25BF%25CE%25BD_%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581_%25CE%259B%25CE%25AC%25CE%25B9%25CE%25B5%25CE%25BD&usg=AOvVaw2o3YTcgR0ffk0YC6o1OIOp
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Σ 
την πρώτη αρχαία ελ-
ληνική τραγωδία που 
έχει σωθεί, στους 
«Πέρσες» του Αισχύ-
λου, αποδίδεται η ήτ-

τα των Περσών στην ύβρη που δι-
έπραξαν, ενώνοντας τον Ελλήσπο-
ντο για την μετακίνηση του στρα-
τού. Αν και η τραγωδία αυτή είναι 
ένας ύμνος στην δημοκρατία που 
νίκησε την περσική τυραννία, το 
υπόβαθρο στο οποίο αναπτύσσε-
ται είναι το σχήμα Ύβρις-Άτη-Νέ-
μεσις-Τίσις. Στην τραγωδία η δι-
ατάραξη της φυσικής τάξης ακο-
λουθείτο πάντα από την τιμωρία 
που επέφερε η Δίκη. 

Στους επόμενους αιώνες η αί-
σθηση του ιερού εξακολουθού-
σε να υπάρχει στην ανθρωπότη-
τα με άλλη μορφή. Αυτό άλλαξε 
μετά την βιομηχανική επανάστα-
ση και ιδιαίτερα τον προηγούμενο 
αιώνα με την εγκαθίδρυση του Τε-
χνικού Συστήματος1. Η τεχνική εί-
ναι πλέον το νέο ιερό, ο νέος μεσ-
σιανισμός στον οποίο προσβλέπει 
η ανθρωπότητα η οποία δεν δια-
νοείται πλέον να κινείται έξω από 
την τεχνόσφαιρα. 

Όλες οι δραστηριότητες του 
ανθρώπου και η δομή της κοινωνί-
ας καθορίζονται πλέον από το τε-
χνικό σύστημα. Οι προσδοκίες για 
κάποια βελτίωση ανάγονται πά-
ντα σε κάποια τεχνολογική βελτί-
ωση ή πρόοδο. Η ζωή στο σύνο-
λό της έχει υπαχθεί σε αυτό το σύ-
στημα. Αφορά την καθημερινότη-
τα της διαμονής, της διατροφής, 
της μετακίνησης, της επικοινωνί-
ας, των οικονομικών ανταλλαγών, 
αλλά και όλων των σχέσεων των 
ανθρώπων. Όλα διαμεσολαβού-
νται και καθορίζονται από το τε-
χνικό σύστημα. 

Όταν έχουμε κάποιο πρόβλη-
μα αναζητούμε πάντα μία τεχνική 
λύση και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή 
θα επινοηθεί από τους τεχνοκρά-
τες. Η πολιτική η ίδια έχει ξεφύγει 
από το πεδίο δράσης των ανθρώ-
πων, από την κοινωνία, και είναι 
επίσης μία δραστηριότητα που θε-
ωρείται ότι αντιμετωπίζεται πλέον 
πιο αποτελεσματικά από τους τε-
χνοκράτες. Είναι σαν η κοινωνία 

1 Η ευκρινέστερη περιγραφή του Τε-
χνικού Συστήματος είναι του Γάλλου 
στοχαστή Ζακ Ελλύλ που έγραψε το 
βιβλίο «Το τεχνικό σύστημα» το 1977. 
Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκ-
δόσεις Αλήστου Μνήμης. 

να έχει μπει σε αυτόματο και να 
ακολουθεί τις επιταγές του τεχνι-
κού συστήματος το οποίο, από την 
φύση του, συνεχώς επεκτείνεται.

 Ένα παράδειγμα είναι η αναι-
μική συζήτηση για την εφαρμογή 
του 5G. Θεωρείται αυτονόητο ότι 
όλες οι πόλεις πρέπει να προχω-
ρήσουν στην εγκατάσταση αυτού 
του συστήματος. Ακόμη και αν οι 
επιπτώσεις από την ακτινοβολία 
των πολλών πυκνών κεραιών  και 
με την μεγαλύτερη μεταφορά δε-
δομένων θα επιφέρει κινδύνους 
καρκίνου και άλλων προβλημάτων 
στον άνθρωπο. Είναι τέτοια η πί-
στη στην τεχνολογία αιχμής, που 
αν κάποιος επιστήσει την προσο-
χή ότι δεν έχουν ακόμα καθοριστεί 
τα επίπεδα ασφαλείας για τον άν-
θρωπο αντιμετωπίζεται περίπου 
σαν ψεκασμένος, ακόμα και αν εί-
ναι καθηγητής πανεπιστημίου2.  

Ο οικολογικός χώρος,  είτε 
αφορά πολιτικές κινήσεις είτε πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις, στην 
πλειοψηφία του έχει δεχθεί αυτή 
την αυτονόητη επέκταση και κυ-
ριαρχία της τεχνικής. Άλλωστε εί-
ναι αδύνατον σήμερα να υπάρξει 
αποτεχνικοποίηση. Αλλά καθώς 
οι τεχνοκράτες δεν ανέχονται τον 
περιορισμό της επέκτασης της τε-
χνικής και την αμφισβήτησή της, 
μοιάζει να είναι σχεδόν αδύνα-
τος ο έλεγχος των νέων συστημά-
των πληροφορικής, επικοινωνίας 
ενέργειας κ.λπ. από την κοινωνία. 

2 Αξίζει εδώ να αναφέρουμε την νη-
φάλια και ανεξάρτητη διατύπωση εν-
στάσεων από τον ομότιμο καθηγητή 
βιολογίας του Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών Λουκά Μαργαρίτη 
που σε επιστολές του στον πρωθυ-
πουργό και τον υπουργό Ανάπτυξης 
επισημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί 
η αρχή της προφύλαξης στο ζήτημα 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Το παράδειγμα των αιολικών 
Ένα παράδειγμα που συζητείται 
σήμερα με πολύ ένταση στις τοπι-
κές κοινωνίες, αν και αποκρύπτε-
ται από τα μεγάλα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης3, είναι η δημιουρ-
γία αιολικών σταθμών -παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας στις πιο 
απρόσιτες μέχρι σήμερα περιοχές 
της χώρας. Μεγάλες αντιδράσεις 
υπάρχουν τοπικά, όπως παραδείγ-
ματος χάρη στα Άγραφα, στην Σα-
μοθράκη, στην Μάνη και αλλού. 
Αντιδράσεις υπάρχουν επίσης 
για την τοποθέτηση αιολικών στις 
ακατοίκητες νησίδες του Αιγαί-
ου, όπου συγκεντρώνεται ένα τε-
ράστιο ποσοστό του παγκόσμιου 
πληθυσμού απειλούμενων ειδών 
όπως ο αιγαιόγλαρος και ο μαυ-
ροπετρίτης, όπως επισημαίνει η 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 
που αποκαλεί τις νησίδες αυτές τα 
«Γκαλάπαγκος του Αιγαίου»4. 

Την τελευταία περίοδο μάλι-
στα υπάρχει μία υπόγεια συζήτη-
ση ενόψει της αναθεώρησης του 
χωροταξικού σχεδίου για τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό 
θα καθορίσει τα επόμενα βήμα-
τα για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η συ-
ζήτηση όμως κινείται σε επίπεδο 
τεχνοκρατών και όλοι γνωρίζουν 
ότι άπαξ και δημοσιευθεί το σχέ-
διο, πολύ λίγες παρεμβάσεις θα 
γίνουν στην συνέχεια, αφού «οι 
τεχνοκράτες ξέρουν καλύτερα». Ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος που 
το έχει αναλάβει, καθηγητής χω-

3 Παράδειγμα είναι η πλήρης σχεδόν 
απόκρυψη της μεγάλης διαδήλωσης 
στην Αθήνα, υπό βροχή μάλιστα, ενα-
ντίον των αιολικών την  11/12/2019.
4 Δελτίο Τύπου: Οι νησίδες του ν. Αι-
γαίου -τα «γκαλάπαγκος της Μεσο-
γείου»- απειλούνται με καταστροφή. 
7/11/2019 http://www.ornithologiki.
gr/page_cn.php?aID=1997.

ροταξίας Δημήτρης Οικονόμου, 
εξωκοινοβουλευτικό μέλος της κυ-
βέρνησης, είναι ο βασικός συντά-
κτης του υφιστάμενου χωτοταξι-
κού σχεδίου για τις ΑΠΕ. 

Θα περίμενε κανείς ότι μία ορ-
θολογική προσέγγιση με μία ελά-
χιστη οικολογική ευαισθησία θα 
κατέληγε στην εξαίρεση των πε-
ριοχών Natura, των ιστορικών τό-
πων και των σημαντικών ιδιαίτε-
ρων τοπίων. Και θα περίμενε επί-
σης κανείς ότι σε αυτόν τον στόχο 
θα στοιχίζονταν και θα επιχειρη-
ματολογούσαν τουλάχιστον αυτοί 
που διαπνέονται από οικολογική 
ευαισθησία. Αυτό όμως δεν συμ-
βαίνει. Αν και υπάρχει μία πρωτο-
γενής αντίδραση πολλών ανθρώ-
πων σε όλους τους χώρους, οι επι-
κεφαλής του οικολογικού χώρου 
διέπονται από μία πίστη στο τε-
χνικό σύστημα. 

Θεωρούν αυτονόητο ότι η τε-
χνόσφαιρα μπορεί να καλύπτει το 
σύνολο του πλανήτη και ότι ανα-
γκαστικά θα πληρωθεί κάποιο τί-
μημα. Μπορεί αυτό να είναι το το-
πίο, η αίσθηση της φυσικότητας, 
ακόμα και η βιοποικιλότητα, με το 
ενδεχόμενο εξαφάνισης ορισμέ-
νων ειδών. Δεν δέχονται ότι μπο-
ρούν να υπάρχουν περιοχές χωρίς 
την ανθρώπινη επέμβαση. 

Το όφελος και η αποτελεσματι-
κότητα, που είναι η κινητήρια δύ-
ναμη επέκτασης του τεχνικού συ-
στήματος, αποτελούν το υπέρτα-
το κριτήριο. Η κοινωνία έτσι έχει 
εκχωρήσει την λήψη αποφάσε-
ων στους τεχνικούς. Ο οικολογικός 
χώρος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
φαίνεται να έχει ενδώσει. Στο βι-
βλίο του Οικολογία: χαλάρωση ή 
δαιμονικός κύκλος;5 ο Πιερ Σαμου-
έλ αναφέρεται στο σχήμα που συ-
ναντάμε συχνά: να προσπαθήσου-
με να λύσουμε ένα πρόβλημα που 
έχει δημιουργήσει η τεχνική εφαρ-
μόζοντας νέες τεχνικές λύσεις που 
τελικά δημιουργούν έναν φαύλο 
κύκλο που επιτείνει τα προβλήμα-
τα. Στην αναζήτηση καθαρής ενέρ-
γειας ο οικολογικός χώρος έχει 
αποδεχθεί αυτή την λογική και κα-
τά κάποιο τρόπο έχει γίνει η αιχ-
μή του δόρατος για την επέκταση 
του τεχνικού συστήματος εις βά-
ρος της φύσης. Η ευθύνη διατήρη-
σης της φύσης και του ανθρώπου 
ως ελεύθερου και κυρίαρχου υπο-
κειμένου έχει εκχωρηθεί.

5 Εκδόθηκε στα ελληνικά το 1973 από 
τις εκδόσεις Νεφέλη.

Το τεχνικό σύστημα 
αποικίζει τον νου των «οικολόγων»

Του Δημήτρη Γ. Μπούσμπουρα

Κυκλοφορούν 
από τις 
Εναλλακτικές
Εκδόσεις

*

*

Ξενοφώντος 4, 10557 
Αθήνα, τηλ.: 210 3826319, 
fax: 210 3839930, www.
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Ο δημοκρατικός πατριωτισμός το μόνο 
«αντίδοτο» στην παρακμή

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2020

1 
Είναι προφανές, μετά 
από μια δεκαετία βαθύ-
τατης οικονομικής κρίσης 

και υποβάθμισης, εκπτώχευσης 
μεγάλων στρωμάτων του πλη-
θυσμού, οικονομικής και κοινω-
νικής αποσάθρωσης των μεσαί-
ων στρωμάτων, εκχώρησης της 
εθνικής περιουσίας, καταστρο-
φής του παραγωγικού ιστού, φυ-
γής των νέων, επίτασης της δημο-
γραφικής κατάρρευσης και μετα-
βολής της χώρας σε χώρα περιο-
ρισμένης κυριαρχίας, σε «αποι-
κία χρέους» κυριολεκτικώς, έχου-
με εισέλθει σε μια νέα περίοδο 
κατά την οποία η πυξίδα των κυ-
ρίαρχων αντιθέσεων μετακινείται 
προς τα μεγάλα εθνικά ζητήματα 
και αφορούν στην ίδια την επιβί-
ωση του ελληνικού έθνους.

 2 
Οι σαρωτικές γεωπολι-
τικές ανατροπές, τόσο 
σε πλανητικό πεδίο, όσο 

και στο πεδίο της Μέσης Ανατο-
λής και της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, επιτάσσουν στους Έλληνες να 
αναθεωρήσουν παγιωμένες νο-
οτροπίες και παραδοχές, εφόσον 
επιθυμούν να παραμείνουν στοι-
χειωδώς αυτεξούσιοι. Η υποχώ-
ρηση της δυτικής ηγεμονίας, και η 
αναδυόμενη πολυπολικότητα που 
έρχεται να υποκαταστήσει την μο-
νοπολική παγκοσμιοποίηση, αφή-
νει ένα κενό ισχύος που επιτρέ-
πει στην Τουρκία να παίξει το χαρ-
τί της καθοδήγησης του μουσουλ-
μανικού κόσμου, όπως έκανε και 
επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι δι-
εθνείς οργανισμοί στους οποίους 
στήριζε η Ελλάδα, σε όλες τις κυ-
βερνήσεις της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, την γεωπολιτική της σταθε-
ρότητα και ασφάλεια το ΝΑΤΟ και 
η Ε.Ε. βρίσκονται σε κρίση συνο-
χής και προσανατολισμών, μια 
κρίση που δεν είναι παρά μια ακό-
μα ένδειξη της κρίσης και της συ-
νολικής υποχώρησης της Δύσης. 

3 
Παράλληλα η νέα μεγά-
λη «μετακίνηση των λα-
ών» μέσω των τεράστιων 

προσφυγικών και μεταναστευτι-
κών ρευμάτων, ανατρέπει τις πα-
τροπαράδοτες εθνικές ταυτότη-
τες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και 
επιτείνει τις γεωπολιτικές ανατα-
ράξεις. Μετακίνηση που, ιδιαίτε-
ρα στις ζώνες της επαφής μεταξύ 
των διαφορετικών κόσμων, όπως 
είναι η Ελλάδα, διαπλέκει άμεσα 
και αξεδιάλυτα τα ζητήματα της 
εθνικής ταυτότητας, με τα ζητή-
ματα των γεωπολιτικών ανατρο-
πών. Έτσι στην Ελλάδα το μετανα-
στευτικό-προσφυγικό ζήτημα δεν 
θέτει μόνο ζητήματα εσωτερικής 
εθνικής και κοινωνικής συνοχής 
αλλά αποτελεί και μείζον όπλο 
της τουρκικής στρατηγικής. 

4 
Τα γεγονότα αυτά καθι-
στούν επίκαιρη και ανα-
γκαία όσο ποτέ, την δια-

μόρφωση μιας πάγιας εθνικής 
στρατηγικής για την αποτροπή 
του τουρκικού επεκτατισμού σε 
όλες του τις διαστάσεις. Το στοί-
χημα αυτό αποτελεί «αγώνα επι-
βίωσης» για τον ελληνισμό στον 
21ο αιώνα, και πρέπει να καταστεί 
το κεντρικό αντικείμενο της ελλη-
νικής πολιτικής από το οποίο και  
εξαρτώνται όλες οι στρατηγικές 
μας επιλογές. Εξ άλλου, η εθνική 
αυτεξουσιότητα αποτελεί για κά-
θε κοινωνία πρωταρχική προϋπό-
θεση για την διασφάλιση αυτοδι-
άθεσης, λαϊκής κυριαρχίας και δη-
μοκρατίας. 

Η Τουρκία  κατάφερε να πα-
γιώσει σε βάρος μας έναν άνισο 
συσχετισμό ισχύος κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. Αρχικώς ανεχτή-
καμε την εισβολή και κατοχή της 
ελληνικής Κύπρου. Εν συνεχεία 
βυθιστήκαμε στον ύπνο της πα-
γκοσμιοποίησης, βλέποντας όνει-
ρα εκσυγχρονιστικού νεοπλου-
τισμού, και τέλος τα δέκα χρόνια 

της κατάρρευσης, επικεντρωθή-
καμε μυωπικά και στρεβλά μό-
νο στις οικονομικές παραμέτρους 
της κρίσης. Έτσι βρεθήκαμε ιδι-
αίτερα εξασθενημένοι με απο-
τέλεσμα η ανατροπή του εις βά-
ρος μας συσχετισμού ισχύος, στο 
άμεσο μέλλον να  απαιτεί μια πο-
λιτική ελιγμών, εκμετάλλευσης 
των παγιωμένων διεθνών συσχε-
τισμών, αντιμετώπισης του ασύμ-
μετρου μεταναστευτικού πολέ-
μου, αλλά και άμεσης ισχυροποί-
ησης των ενόπλων δυνάμεων που 
θα κάνουν απαγορευτικό το κό-
στος που θα πρέπει να καταβάλει 
η Τουρκία για να μας υποτάξει. 
Μόνο έτσι μπορούμε να κερδί-
σουμε χρόνο ώστε να ανατάξου-
με τη δημογραφία, την οικονο-
μία την κοινωνία και τις συμμαχί-
ες μας σε μακροπρόθεσμη βάση.

5 
Προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει την Τουρκική πο-
λιτική, η Ελλάδα οφείλει 

να υλοποιήσει ένα γεωπολιτικό 
«αντάρτικο». Η στρατηγική της 
πρέπει να παραμείνει πολύπλευ-
ρη, πολυκεντρική, απρόβλεπτη, – 
προπάντων όμως, να είναι Ελληνι-
κή και αυτοδύναμη.  

Κατ’ αρχάς στο ευρωπαϊκό πε-
δίο πρέπει να ενισχύσουμε άμεσα 
στη στρατηγική συμμαχία με τη 
Γαλλία και να πασκίσουμε για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντι-
κής και μεταναστευτικής πολιτι-
κής,  βραχυπρόθεσμα και μεσο-
πρόθεσμα. 

Στο ζήτημα της υπό διαμόρ-
φωση συμμαχίας Γαλλίας-Ισρα-
ήλ-Αιγύπτου, οφείλουμε να εί-
μαστε παρόντες, μαζί με την Κύ-
προ· να προχωρήσουμε στην κα-
τασκευή του αγωγού EastMed, 
που επαναφέρει την Ελλάδα στον 
χάρτη των ενεργειακών δρόμων 
και θέτει για πρώτη φορά σε  ρε-
αλιστική βάση την προοπτική εκ-
μετάλλευσης των ελληνικών υπο-
θαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογο-

νανθράκων· και την ίδια στιγμή να 
επιμείνουμε στην πάγια ελληνική 
θέση για το γεφύρωμα της ισρα-
ηλο-αραβικής αντιπαράθεσης, τη 
διατήρηση καλών σχέσεων με το 
σιιτικό Ιράν, την στρατηγική συμ-
μαχία με τις δυνάμεις της εκκο-
σμίκευσης του αραβικού κόσμου, 
τις εθνοθρησκευτικές του μειονό-
τητες, ιδίως τους Χριστιανούς. 

Σε ό,τι αφορά στη Ρωσία, πα-
ρότι παραμένουμε σε αντίπαλα 
στρατόπεδα σε ό,τι αφορά στην 
ενεργειακή διπλωματία και τη 
Μέση Ανατολή, –επειδή η ίδια 
επέλεξε την Τουρκία–, την ίδια 
στιγμή πρέπει να αποτρέψουμε 
την οριστική απομάκρυνσή της 
από την Ελλάδα, πράγμα που ση-
μαίνει ότι πρέπει να επιμείνουμε 
στην πύκνωση των οικονομικών 
και πολιτισμικών σχέσεων, κλεί-
νοντας το ρήγμα των ορθόδοξων 
εκκλησιών, αλλά και στην επένδυ-
ση σε πεδία όπου αναδεικνύονται 
τα κοινά μας συμφέροντα (πα-
ραδείγματος χάριν, τα Βαλκάνια, 
όπου η Ρωσία δεν έχει συμφέρον 
να υποστηρίξει την Τουρκία και 
τους μουσουλμανικούς πληθυ-
σμούς που προστατεύει).

6 
Η κατάρτιση και η υλοποί-
ηση μιας τέτοιας ‘υψηλής 
στρατηγικής’, εξαρτάται 

από τον βαθμό και την ποιότητα 
της στήριξης που θα έχει από το 
εσωτερικό. Γι’ αυτό εξ άλλου το 
εθνικό ζήτημα, και τα υπόλοιπα 
ζητήματα που καλείται να αντι-
μετωπίσει η Ελλάδα διασυνδέο-
νται στενά: Ισχυροποίηση της πα-
ραγωγικής και δημιουργικής οικο-
νομίας, παιδεία, ενεργειακό, οι-
κολογία, μείωση των κοινωνικών 
ανισοτήτων, και ανασυγκρότηση 
της μεσαίας τάξης σε νέα, μη πα-
ρασιτική βάση, ακόμα, αποτελε-
σματικότητα των θεσμών, θεσμι-
κή θωράκιση της δικαιοσύνης, 
λειτουργία του κράτους, αποτρο-
πή του πολυπολιτιστικού μετα-

σχηματισμού της ελληνικής κοι-
νωνίας, αποτροπή και έλεγχος της 
ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και 
προάσπιση του πολιτιστικού κε-
φαλαίου και συνοχής που την χα-
ρακτηρίζει κ.ο.κ.  Δηλαδή θα πρέ-
πει να ακολουθήσουμε ένα αντι-
στασιακό μοντέλο «ολικού πατρι-
ωτισμού» που διασυνδέει όλα τα 
επίπεδα μεταξύ τους.  

7 
Το ελληνικό πολιτικό σύ-
στημα, στο σύνολό του 
δεν μπορεί να ανταποκρι-

θεί οργανικά  σε αυτό το «στοίχη-
μα πολιτικής», παρ’ όλο που ανα-
γκάζεται να το κάνει, λόγω περι-
στάσεων, και ιδίως λόγω της πο-
λιτικής του Ερντογάν που κλιμα-
κώνει τις διεκδικήσεις του, αδια-
φορώντας αν απέναντί του έχει 
κατευναστές, εθνομηδενιστές ή 
ακόμα και οπαδούς της «ελληνο-
τουρκικής φιλίας». 

Βρίσκεται ήδη σε ένα μεταίχ-
μιο, καθώς η υποχώρηση της δι-
αίρεσης μεταξύ μνημονίου και 
αντιμνημονίου και η άνοδος στην 
εξουσία μιας πολιτικής δύναμης 
που επενδύει έστω και «ρητορι-
κά» στην κανονικότητα και την συ-
ναίνεση, έχει οδηγήσει στην εξά-
λειψη των πιο έντονων διαφορο-
ποιήσεων μεταξύ των κομμάτων 
εξουσίας και την ανάδειξη, περισ-
σότερο, των κοινών τους σημείων. 

Έτσι σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ 
και ΝΔ αποτελούν ξεχωριστές συ-
νιστώσες της ενιαίας, σοσιαλφι-
λελεύθερης παράταξης: Συμφω-
νούν σε κεντρικά ζητήματα (που 
βρίσκουν απέναντί τους την πλει-
οψηφία της ελληνικής κοινωνί-
ας, όπως είναι το μεταναστευτικό 
και η εντεινόμενη υποκατάσταση 
πληθυσμού της χώρας), και συ-
γκρούονται σε άλλα, όπως είναι 
τα… Εξάρχεια, οι καταλήψεις στο 
Κουκάκι κ.ο.κ. 

Χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα η σύμπλευση κυβέρνησης 
και αξιωματικής αντιπολίτευσης 

Το κείμενο αποτελεί το 
πόρισμα της πανελλαδικής 

Συνδιάσκεψης του 
κινήματος Άρδην που 
πραγματοποιήθηκε το  

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 
2020 στην Αθήνα.

ά  δηνρ
Κ Ι Ν Η Μ Α
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σε μια υποψήφια πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας που φέρει και προσω-
πικά, όλα τα χαρακτηριστικά αυ-
τού του «παγκοσμιοποιητικού κέ-
ντρου» (επιφανειακή οικολογική 
ευαισθησία, ‘φιλοζωΐα’, έντονος 
αντιλαϊκισμός, ελιτιστικός εθνομη-
δενισμός κ.ο.κ.).

8 
Εξαιτίας αυτής της κατάστα-
σης, στην ελληνική πολιτική 
σκηνή οι διαιρετικές γραμ-

μές του παρελθόντος έχουν ατο-
νήσει, η κοινωνία δείχνει να αντι-
λαμβάνεται το μέγεθος της απει-
λής που καλείται να αντιμετωπίσει, 
κι άρα μεταστρέφεται προς τον πα-
τριωτισμό. Οι ελίτ αντισυσπειρώ-
νονται και ενοποιούνται σε «σο-
σιαλφιλελεύθερη βάση», ωστόσο, 
το σχέδιό τους υπονομεύεται από 
τις ίδιες τις περιστάσεις της σύ-
γκρουσης με την Τουρκία.  Η αντί-
φαση αυτή, ρόλου και ιδεολογίας, 
θα αποτελέσει τον επιταχυντή της 
αναπόφευκτης  ανασύνθεσης του 
πολιτικού σκηνικού, σε νέαπατριω-
τική βάση. Ως προς αυτό, ο Ερντο-
γάν με τη ισλαμοφασιστική του 
επεκτατικότητα αφαιρεί από τους 
κατευναστές κάθε τους επιχείρημα. 

9 
Το Κίνημα Άρδην καλείται 
να στοχοθετήσει τα επόμε-
να βήματά του σε μια κρί-

σιμη περίσταση κατά την οποία οι 
ίδιες οι εξελίξεις καταδεικνύουν 
την ευστοχία των αναλύσεών μας. 

Από το 1996 το Άρδην διαμόρ-
φωσε σταδιακά ένα ιδεολογικό και 
πολιτιστικό κίνημα για την υπέρ-
βαση της σύγκρουσης ανάμεσα σε 
δεξιά και αριστερά, και την επε-
ξεργασία ενός νέου αντιστασιακού 
προτάγματος, ενός δημοκρατικού 
πατριωτισμού που θα βοηθούσε 
το έθνος και την κοινωνία να απα-
ντήσουν στις προκλήσεις που τους 
έθετε η παγκοσμιοποίηση. 

Η διασπορά και η απήχηση των 
ιδεών αυτών μέσα στην ελληνική 
κοινωνία, ενισχύεται διαρκώς, και 
πολλαπλασιάζονται εκείνοι που 
ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν 
να συμβαδίσουν ή όχι μαζί μας, υι-
οθετούν και αποδέχονται την «πα-
τριωτική τομή» στην ελληνική πο-
λιτική ζωή που εμείς είχαμε δια-
τυπώσει από τα τέλη της δεκαετί-
ας του 1980. Πλέον υπάρχει ένας 
«χώρος» δημοκρατικού πατριωτι-
σμού, που μοιράζεται τις ίδιες ανη-
συχίες και προβληματισμούς: Αρχί-
ζει από την δημοκρατική λαϊκή δε-

ξιά, περνάει από το κέντρο, και κα-
ταλήγει σε κομμάτια της Αριστεράς 
που δεν πειθάρχησαν στην παγκο-
σμιοποιητική της ενσωμάτωση. Το 
γεγονός αυτό φαίνεται από την αυ-
ξημένη διαθεσιμότητα συνομιλη-
τών σε όλες τις κατευθύνσεις –κα-
θώς και από την ενισχυμένη προ-
σέλευση στις πατριωτικές εκδηλώ-
σεις, με πιο πρόσφατα παραδείγ-
ματα τις εκδηλώσεις του Άρδην 
στην Αθήνα, την Πάτρα και την Κο-
μοτηνή. 

10 
Το κλίμα αυτό δημι-
ουργεί δυνατότητες και 
ανοίγει ευκαιρίες για 

την λήψη νέων  πρωτοβουλιών για 
την ενίσχυση του χώρου του δημο-
κρατικού πατριωτισμού, μοναδι-
κής απάντησης στην γενικευμένη 
παρακμή.

Πρώτον· η κινητικότητα που δεί-
χνει ένα κομμάτι σοβαρών δημοσι-
ολογούντων γύρω από τα ελληνο-
τουρκικά και το μεταναστευτικό –
καθηγητών πανεπιστημίου, δημο-
σιογράφων, στρατηγικών αναλυ-
τών, ανθρώπων από τις τέχνες και 
τα γράμματα– καθιστά εφικτή την 
συγκρότηση μιας μετωπικής πρω-
τοβουλίας που θα πιέσει προς πά-
σα κατεύθυνση για την υιοθέτηση 
μιας πολιτικής αποτροπής απένα-
ντι στην Τουρκία και τη διασύνδε-
ση όλων των ζητημάτων της εθνι-
κής μας ζωής – μεταναστευτικό και 
εθνική συνοχή, δημογραφικό, εν-
δογενής παραγωγική ανασυγκρό-
τηση, κοινωνική δικαιοσύνη, πολι-
τιστική και εκπαιδευτική αναγέν-
νηση, κ.ά.  Μια τέτοια πρωτοβου-
λία εν μέρει θα καλύπτει το πολι-
τικό κενό που έχει διαμορφώσει 
η δραματική αντίφαση ανάμεσα 
στην ανάδειξη των  εθνικών ζητη-
μάτων στο κέντρο της εθνικής ζω-
ής, με την ταυτόχρονη διαχείρισή 
τους από ένα εθνομηδενιστικής 
παιδείας πολιτικό προσωπικό.

Δεύτερον· η αντίστοιχη κινητι-
κότητα που επιδεικνύει ένα κομ-
μάτι της νεολαίας υπέρ ενός δυνα-
μικού πατριωτισμού, που συνδυ-
άζει διαθέσεις αμφισβήτησης των 
εθνομηδενιστικών ελίτ και ευρύτε-
ρα του ιδεολογικού κατεστημένου 
της παγκοσμιοποίησης, μας επι-
τρέπει έπειτα από αρκετά χρόνια 
να ενισχύσουμε πρωτοβουλίες στο 
πεδίο της νεολαίας. Η οποία μάλι-
στα θα λειτουργήσει και για έναν 
νεανικό κόσμο αποτρεπτικά από το 
να διολισθήσουν σε πολιτικές τυχο-

διωκτισμού και πατριδοκαπηλίας ή 
εργαλειοποίησης της πατριωτικής 
αγωνίας από γκρουπούσκουλα της 
εμφυλιακής ακροδεξιάς. Κριτήριο 
επιτυχίας αυτής της πρωτοβουλί-
ας, θα είναι η σύνδεση του πατρι-
ωτισμού με ένα συνολικό όραμα 
αμφισβήτησης της παγκοσμοποίη-
σης, του καταναλωτισμού, καθώς 
και του μηδενισμού και της αποδό-
μησης που την χαρακτηρίζει.   

Τρίτον· υπάρχει, επίσης, δυνα-
τότητα να οργανωθεί μια πρωτο-
βουλία σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Τώρα που καταρρέ-
ει ο συντεχνιακός κομματοκρατι-
κός συνδικαλισμός των τελευταί-
ων δεκαετιών. Και τώρα που η πα-
ράταξη του «σοσιαλφιλελευθε-
ρισμού» κλιμακώνει την εκστρα-
τεία της, για την προώθηση του 
εθνομηδενισμού στα σχολικά εγ-
χειρίδια, τις διδακτικές προσεγγί-
σεις των μαθημάτων, το πανεπι-
στήμιο κ.ο.κ. Η πρωτοβουλία αυ-
τή θα πρέπει να έχει αρχικά τον χα-
ρακτήρα «Λέσχης» και να προωθεί 
εκδηλώσεις με έμφαση στο περιε-
χόμενο της Παιδείας, την προάσπι-
ση της ελληνικότητάς της, επίσης, 
την υπεράσπιση του πολύπλευ-
ρου, ουμανιστικού της χαρακτήρα 
έναντι της οικονομίστικης εργαλει-
οποίησης που φτιάχνει «εξειδικευ-
μένους αναλφάβητους» –«διανο-
ούμενους, αν και ακόμα, ηλίθιους» 
όπως τους χαρακτήρισε ένας συγ-
γραφέας.

Τέταρτον· την λήψη πρωτο-
βουλίας για συνάντηση και δικτύ-
ωση τοπικών κινήσεων, αυτοδιοι-
κητικών ή μη, προκειμένου να αξι-
οποιήσουμε την δουλειά που έχει 
γίνει σε τοπικό επίπεδο από τις κα-
τά τόπους δημοτικές κινήσεις που 
συνδέονται με τον χώρο. Υπάρχουν 
πολλές, με τις οποίες συνδεόμα-
στε σε διάφορα επίπεδα, γεγονός 
που επιτρέπει την πραγματοποίη-
ση μιας πανελλαδικής συνάντησης 
γνωριμίας. Η οποία και σε δεύτερο 
χρόνο θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην επεξεργασία μιας χάρτας το-
πικών πολιτικών, ώστε να δώσου-
με ένα ολικό στίγμα του δημοκρα-
τικού πατριωτισμού σε όλο το προ-
γραμματικό του βάθος. 

Πέμπτον· Την ανάληψη μιας 
μεγάλης εμβέλειας ιδεολογικής εκ-
στρατείας με αφορμή και αφετη-
ρία τον εορτασμό των 200 χρόνων 
από την επανάσταση του 1821 για 
τον αναπροσανατολισμό της ελλη-
νικής κοινωνίας προς την κατεύ-

θυνση ενός αντιστασιακού προ-
τάγματος που αποτελεί την βασι-
κή προϋπόθεση για να έχουν δι-
άρκεια και αποτέλεσμα σε βάθος 
χρόνου όλες οι πολιτικές απόπει-
ρες για τη σωτηρία της χώρας. Χω-
ρίς μια ιδεολογική «πολιτιστική» 
επανάσταση  δεν είναι δυνατή  η 
οποιαδήποτε ουσιαστική και πραγ-
ματική αλλαγή. 

11 

Η ενίσχυση της ιδεο-
λογικής και οργανωτι-
κής συνοχής του κινή-

ματός μας, αποτελεί την εγγύηση 
και κάποτε το προαπαιτούμενο για 
την πραγματοποίηση των στόχων 
που θέσαμε. Θα πρέπει στην αμέ-
σως επόμενη περίοδο να πραγμα-
τοποιήσουμε μια οργανωτική και 
πολιτική «επανεκκίνηση» που θα 
φέρει και πάλι μαζί μας αρκετούς 
φίλους που έχουν απενεργοποιη-
θεί, καθώς και αρκετούς νέους φί-
λους μας.  Έτσι η επόμενη Συνδιά-
σκεψή μας θα μπορούσε να απο-
τελέσει και την αφετηρία μιας τέ-
τοιας επανεκκίνησης και επομέ-
νως θα πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν μια σειρά συζητήσεων και 
επαφών που θα προετοιμάσουν 
αυτή την πολιτική και οργανωτι-
κή ανάπτυξη του χώρου του δημο-
κρατικού πατριωτισμού.

Από το 1996 το Άρδην 

διαμόρφωσε σταδιακά 

ένα ιδεολογικό και 

πολιτιστικό κίνημα 

για την υπέρβαση 

της σύγκρουσης 

ανάμεσα σε δεξιά 

και αριστερά, και την 

επεξεργασία ενός 

νέου αντιστασιακού 

προτάγματος. πλέον 

υπάρχει ένας «χώρος» 

δημοκρατικού 

πατριωτισμού, 

που μοιράζεται τις 

ίδιες ανησυχίες και 

προβληματισμούς: 

Αρχίζει από την 

δημοκρατική λαϊκή 

Δεξιά, περνάει από το 

κέντρο, και καταλήγει 

σε κομμάτια της 

Αριστεράς που δεν 

πειθάρχησαν στην 

παγκοσμιοποιητική της 

ενσωμάτωση.

Στόχος μας η ανάληψη μιας μεγάλης εμβέλειας ιδεολογική εκστρατεία, με 
αφορμή και αφετηρία τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση 

του 1821, για τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση 
ενός αντιστασιακού προτάγματος.



ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Ιανουαρίου 2020      φύλλο 157         14
ΔΙΕΘΝΗ

Σ 

την Κίνα βλέπουν τα πράγματα δια-
φορετικά. Αυτό που η Δύση αποκα-
λεί Μέση Ανατολή, για την Κίνα εί-
ναι η Μέση Δύση. Αυτό που η Δύση 
ονομάζει Περσικό ή Αραβικό Κόλπο, 

αναφέρεται πάντα στην Κίνα ως Ιρανικός Κόλπος. 
Η αύξηση της έντασης λόγω της δολοφονίας του 
Σουλεϊμανί, από την οπτική γωνιά του Πεκίνου, δεν 
αφορά τόσο μία αναμέτρηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και 
το Ιράν, όσο έναν άμεσο και καθαρό κίνδυνο για τις 
ενεργειακές προμήθειες και τους εμπορικούς δρό-
μους της Κίνας.

   Η αυξανόμενη ένταση ή ένας πόλεμος της Ου-
άσινγκτον στο Ιράν θα εντείνει τον εναγκαλισμό της 
χώρας με την Κίνα, η οποία ήδη απορροφά σχεδόν 
το ένα τρίτο των ιρανικών ενεργειακών συναλλα-
γών. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ έχουν μειώσει τις συ-
ναλλαγές αυτές, αλλά η Κίνα εξακολουθεί να απο-
λαμβάνει μία αυξανόμενη επιρροή στο Ιράν, κα-
θώς παραμένει ο σημαντικότερος αγοραστής ιρανι-
κού πετρελαίου, παρά την επαναφορά των κυρώσε-
ων στις εξαγωγές της Τεχεράνης από τον αμερικανό 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

   Οι ηγέτες της κινεζικής εξωτερικής πολιτι-
κής, στα θερμαινόμενα εν μέρει από το ιρανικό πε-
τρέλαιο γραφεία τους στην πλατεία Τιέν-αν-μεν του 
Πεκίνου, έχουν μία καθαρή εικόνα της κατάστασης, 
αλλά αναγνωρίζουν επίσης το ρίσκο ενός τυχόν κα-
κού υπολογισμού. Από τη σκοπιά των ενεργειακών 
αναγκών της Κίνας, το Ιράν αποτελεί σημαντική φί-
λη και σύμμαχο χώρα. Δεν αποτελεί όμως την απο-
κλειστική επιλογή της στο ενεργειακό παιχνίδι. Η 
Κίνα θέλει να διατηρεί άθικτους τους δεσμούς της 
με τη Σαουδική Αραβία και πιο συγκεκριμένα έχει 
αυξήσει τις εισαγωγές πετρελαίου από αυτή. Οι ει-
σαγωγές αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αρα-
βία έχουν αυξηθεί κατά 50% το τελευταίο τρίμηνο, 
καθιστώντας το βασίλειο κορυφαίο προμηθευτή για 
τον μεγαλύτερο παγκοσμίως εισαγωγέα πετρελαί-
ου. Οι Σαουδάραβες επεκτείνουν τις δραστηριότη-
τες της βασικής τους πετρελαϊκής Aramco μέσω κι-
νεζικών κοινοπραξιών διύλισης, αποθήκευσης και 
πώλησης πετρελαίου.

   Οι τρέχουσες εξελίξεις για το Πεκίνο αφορούν 
λιγότερο τη διαμάχη των ΗΠΑ με το Ιράν στον Περ-
σικό Κόλπο και περισσότερο τον Ινδικό Ωκεανό και 
τον κινεζικό «Δρόμο του μεταξιού».

   Η Κίνα εισάγει τώρα λιγότερο ιρανικό πετρέ-
λαιο, αλλά οι εμπορικοί και στρατιωτικοί δεσμοί 

ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένουν σημαντικοί. 
Υπέγραψαν μία σημαντική συμφωνία πώλησης πε-
τρελαίου τον Αύγουστο, την οποία η Κίνα θα πλη-
ρώσει με το δικό της νόμισμα, το γουάν. Η Κίνα έχει 
υποσχεθεί επενδύσεις ύψους 400 δισ. δολαρίων σε 
γουάν, στον πετρελαϊκό και μεταφορικό κλάδο του 
Ιράν. Η χρήση του γουάν θα επιτρέψει στην Κίνα να 
παρακάμψει κυρώσεις των ΗΠΑ που βασίζονται 
στον περιορισμό των εισαγωγών σε δολάρια. Η Σα-
ουδική Αραβία έχει και αυτή την πρόθεση να απο-
δεχτεί το γουάν για όλες τις πωλήσεις πετρελαίου. 
Η Κίνα σχεδιάζει ακόμα να εγκαταστήσει 5000 Κι-
νέζους στρατιώτες στο Ιράν για την προστασία των 
υποδομών που σχετίζονται με το πετρέλαιο. Ίσως 
ο Τραμπ θα πρέπει να ξανασκεφτεί το ενδεχόμενο 
μιας στρατιωτικής σύγκρουσης στο ιρανικό έδαφος.

Η Κίνα έχει μία στρατηγική παρουσία, όχι τόσο 
στον κόλπο, όσο γειτονικά σε αυτόν. Ο Κόλπος του 
Ομάν χωρίζει όχι μόνον το Ομάν από το Ιράν, αλ-
λά, επίσης, το Ομάν από το Πακιστάν. Η Κίνα έχει 
σχεδόν ολοκληρώσει την κατασκευή μιας υπερ-
σύγχρονης εγκατάστασης στο Γκουαντάρ, ένα λιμά-
νι στο νοτιοδυτικό άκρο του Πακιστάν, κοντά στα σύ-
νορα με το Ιράν. Θα αποτελέσει έναν καίριας σημα-
σίας σύνδεσμο μεταφοράς και ανεφοδιασμού για τη 
δυτική Κίνα.

Με άλλα λόγια, η Κίνα είναι ενεργώς παρούσα 
στη Μέση Ανατολή. Ο Κόλπος του Ομάν ενώνει τη 
Μέση Ανατολή, την ινδική υποήπειρο και την ανα-
τολική Ασία στον Δρόμο του Μεταξιού. Το Ιράν είναι 
το βενζινάδικο για τον Δρόμο του Μεταξιού και ένα 
δίκτυο αγωγών πετρελαίου που θα τροφοδοτεί την 
Κίνα. Οι αγωγοί από το Ιράν είναι σημαντικοί για την 
Κίνα, επειδή τα στενά του Ορμούζ στον Κόλπο και τα 
στενά της Μαλάκας ανάμεσα στη Μαλαισία και την 
Ινδονησία είναι υπερφορτωμένοι εμπορικοί κόμβοι 
που μπορούν εύκολα να μπλοκαριστούν.

   Η Κίνα έχει τον έλεγχο στο εμπόριο της κεντρι-
κής Ασίας. Η περιοχή αυτή αποτελεί κλειδί για το 
μέλλον της Κίνας. Η κινεζική εξάπλωση δεν οφεί-
λεται μόνο στις αναπτυξιακές ευκαιρίες που συνδέ-
ονται με τον Δρόμο του Μεταξιού. Έχει να κάνει με 
τη μεγαλύτερη ασφάλεια μιας περιοχής μακριά από 
δυτικούς στρατούς και την απειλή άλλων εμποδίων. 
Οι Κινέζοι εκτιμούν πως δεν μπορούν να παρενο-
χληθούν εκεί με απειλές για τις γραμμές ανεφοδι-
ασμού. Είναι επίσης αναμφίβολο πως δεν θα επι-
τρέψουν τον εκφοβισμό ενός από τους σημαντικό-
τερους εμπορικούς εταίρους τους.

Τι διακυβεύεται στο Ιράν για την Κίνα;
Του Τομ Κλίφορντ   πηγή: Ιστοσελίδα Counterpunch, 10/01/2020   Μετάφραση: Β. Σπυρόπουλος

Η αυξανόμενη ένταση ή ένας πόλεμος της Ουάσινγκτον στο Ιράν θα εντείνει τον 
εναγκαλισμό της χώρας με την Κίνα, η οποία ήδη απορροφά σχεδόν το ένα τρίτο των 
ιρανικών ενεργειακών συναλλαγών. 

Ε 
νώ ο Εμμανουέλ Μακρόν 
καλεί στη Πο τους ομολό-
γους του από το Σαχέλ, η 
επιχείρηση «Μπαρκάν» 

οφείλει να ξεκαθαρίσει το νόημά 
της, τις προοπτικές της και τη στή-
ριξη που διαθέτει από τα εμπλεκό-
μενα κράτη.

Το κυνήγι του τυφλοπόντικα εί-
ναι ένα παιδικό παιχνίδι: το μικρό 
ζώο βγάζει το κεφάλι του από μία 
τρύπα και πρέπει χτυπηθεί με ένα 
σφυρί, αλλά τότε ένα δεύτερο ανα-
δύεται στην επιφάνεια, και ένα τρί-
το, κ.ο.κ. Η σύγκριση αυτή αναφέρε-
ται από έναν αξιωματικό του στρα-
τού: στο Σαχέλ, οι Γάλλοι στρατιω-
τικοί που συμμετέχουν στην επιχεί-
ρηση «Μπαρκάν» δείχνουν να παί-
ζουν το παιχνίδι αυτό σε φυσικές δι-
αστάσεις ενάντια στις τζιχαντιστικές 
ομάδες που καταδιώκουν. Ένα παι-
χνίδι που μπορεί να μην έχει τέλος. 

Την ώρα που ο πρόεδρος Εμμα-
νουέλ Μακρόν καλεί στο Πο τους 
ομολόγους του από το Σαχέλ, η επι-
χείρηση «Μπαρκάν» οφείλει να ξε-
καθαρίσει το νόημά της, τις προο-
πτικές της και τη στήριξη που δια-
θέτει από τα εμπλεκόμενα κράτη. 
«Στρατιωτικά, η επιχείρηση επιτυγ-
χάνει τους στόχους της, αλλά η κα-
τάσταση στο πεδίο επιδεινώνεται», 
συνοψίζει ο Αλέν Αντίλ, ειδικός του 
Σαχέλ στο Γαλλικό Ίδρυμα Διεθνών 
Σχέσεων (IFRI). «Πρέπει να ανθεω-
ρηθεί η διάγνωση της κατάστασης», 
προσθέτει.  

Οι Γάλλοι στρατιωτικοί δίνουν 
την αίσθηση ότι βρίσκονται σε αδι-
έξοδο. Επτά χρόνια μετά την έναρ-
ξη της επιχείρησης «Σερβάλ» στο 
Μάλι, που στόχο είχε την αποτροπή 
των τζιχαντιστικών ομάδων να ει-
σχωρήσουν στη πρωτεύουσα Μπα-
μακό, την οποία ακολούθησε η επι-
χείρηση «Μπαρκάν», που στόχο 
έχει να αμβλύνει την απειλή, ο πό-
λεμος δεν έχει κερδηθεί στο Σαχέλ. 

Αντίθετα μάλιστα, οι Γάλλοι 
στρατιωτικοί εκτιμούν ότι η νίκη 
είναι απρόσιτη. Όπως αναφέρει ο 

στρατηγός Λεκουέντρ, αρχηγός του 
γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, 
καμία «μεγάλη μάχη» δεν θα έχει 
αποφασιστικό χαρακτήρα στην έκ-
βαση της αντιπαράθεσης. Περιμέ-
νοντας, οι στρατιώτες συνεχίζουν 
την αποστολή τους για «να απο-
φευχθούν τα χειρότερα». Για πόσο; 

Η επιχείρηση «Μπαρκάν» δεν 
υποφέρει από έλλειψη μέσων. Με 
4.500 στρατιώτες, ο γαλλικός στρα-
τός υπερτερεί τεχνικά και στρατιω-
τικά των αντιπάλων του. Αρκεί να 
γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί. 

Ο τζιχαντισμός δεν περιορίζεται 
σε ένα γενικό επιτελείο που μπο-
ρεί να εξουδετερωθεί. Στο Σαχέλ, το 
μωσαϊκό των μικρών τζιχαντιστικών 
ομάδων τρέφεται από τις διακοινο-
τικές εντάσεις, από αντιπαραθέσεις 
για το έδαφος, τη κτηνοτροφία και 
από την οπισθοδρόμηση του κρά-
τους. Για τον ντόπιο χωρικό, η θρη-
σκευτική δικαιοσύνη είναι κάποιες 
φορές καλύτερη, όσο και αν είναι 
αυστηρή, από τη διαφθορά των πε-
ριφερειακών κρατικών λειτουργών. 
Η προστασία που προσφέρουν οι 
τοπικές «κατίμπα» είναι περισσό-
τερο σημαντική από τις υποσχέσεις 
μίας απούσας αστυνομίας… Στο 
Μάλι, το διακύβευμα της μάχης εί-
ναι η αποκαθήλωση ενός κράτους 
δικαίου από την κυβέρνηση του 
Μπαμακό. Αυτό συμβαίνει και στη 
Μπουρκίνα Φάσο, το έτερο αδύνα-
μο κράτος της περιοχής.  

Ο κίνδυνος αδιεξόδου
Είναι όμως αποστολή των γαλλικών 
δυνάμεων να καλύπτουν τα κενά 
άλλων κρατών; Για τη Γαλλία, παί-
ζονται και άλλα διακυβεύματα στο 
Σαχέλ. Η ασφάλεια, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος ανασυγκρότησης των τρο-
μοκρατικών εστιών που ενδέχεται 
να πλήξουν την Ευρώπη. Η μετα-
νάστευση, με ορατή τη προοπτική 
προσφυγικών ροών που θα προκύ-
ψουν από μία ζώνη γενικευμένων 
συγκρούσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, για να είναι 

Του Νικολά Μπαρότ     Λε Φιγκαρό, 12/01/2020     Μετάφραση: Δ. Παπαμιχαήλ

«Μπαρκάν»: Τα αδιέξοδα 
μίας στρατιωτικής 
επιχείρησης στο Σαχέλ

Σαχέλ αποκαλείται η κλιματική και βιογεωγραφική ζώνη μετάβασης μετα-
ξύ της ερήμου Σαχάρας και της τροπικής Σαβάνας. Η περιοχή αυτή, όπου 
κατοικούν πλειοψηφικά μουσουλμανικοί πληθυσμοί, ανήκει κατεξοχήν στην 
σφαίρα επιρροής της Γαλλίας και αποτελεί εδώ και μερικά χρόνια ένα από 
τα πεδία όπου επιχειρεί να διεισδύσει η Τουρκία. Το παρακάτω άρθρο αφο-
ρά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση ανάσχεσης 
της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας σε αυτή τη ζώνη στρατηγικής σημασίας.  

ΡΗΞΗ
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Ο 

ι τακτικές της Τουρκίας στη Λιβύη 
άνοιξαν τον δρόμο για τη σύνο-
δο κορυφής του Βερολίνου, κα-
θώς ανάγκασαν τη διεθνή κοινό-
τητα να αναλάβει δράση ενάντια 

στις μονομερείς της κινήσεις. Το τελικό ανακοι-
νωθέν όμως είναι αντίθετο στα συμφέροντα και 
τα στρατιωτικά σχέδια της Άγκυρας. Οι κυρώσεις 
στα κράτη τα οποία παραβιάζουν το εμπάργκο 
όπλων του ΟΗΕ αποτελούν εμπόδιο στο στρατι-
ωτικό εγχείρημα της Τουρκίας. Το ανακοινωθέν 
απαιτεί επίσης τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης 
ενότητας, που να αναγνωρίζεται από το κοινο-
βούλιο του Τομπρούκ (…), πράγμα που υπονο-
μεύει τη συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία 
με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) της 
Λιβύης περί στρατιωτικής συνεργασίας και ορι-
σμού θαλάσσιων συνόρων.  

Ο οδικός χάρτης της Άγκυρας στη Λιβύη 
εκτροχιάστηκε όταν κινητοποιήθηκαν διάφοροι 
αποτρεπτικοί παράγοντες στα σχέδια του προέ-
δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αποστολή στρα-
τιωτικών δυνάμεων, παρά την κοινοβουλευτική 
έγκριση που αυτή έλαβε στις 2 Ιανουαρίου.

Η Ρωσία, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ενισχύουν τη στήριξή τους 
στον ηγέτη του Εθνικού Λιβυκού Στρατού (ΕΛΣ), 
Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος ανακοίνωσε στις 18 
Ιανουαρίου ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές πε-
τρελαίου από τα κύρια λιμάνια της χώρας σε 
αντίποινα για τις ενέργειες της Τουρκίας. Η δι-
ακοπή της εξαγωγής πετρελαίου μπορεί να έχει 
«καταστροφικές συνέπειες, πρώτα και κύρια για 
τον λαό της Λιβύης», προειδοποίησε ο ειδικός 
απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ερντογάν συμφώνησε να συνεργαστεί με 
τη Ρωσία, αλλά οι συνομιλίες για την κατάπαυ-
ση του πυρός μεταξύ της ΚΕΣ υπό την ηγεσία του 
Φαγιέζ αλ Σαράτζ και της αντιπροσωπείας του 
Χαφτάρ δεν έχουν επιτύχει τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα. Η Τουρκία ετοιμαζόταν να καταγράψει 
τη σύνοδο κορυφής του Βερολίνου ως επιτυχη-
μένη έκβαση της τακτικής σκληρής ισχύος που 
ακολούθησε, αλλά ο Χαφτάρ έφυγε από το τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς να υπογρά-
ψει τη συμφωνία.

Γιατί η στρατηγική έντασης της Τουρκίας δεν 
απέδωσε τα αποτελέσματα που είχε υποσχεθεί 
ο Ερντογάν; (…) Μεταξύ των αντιρρησιών ιδιαί-
τερη ενόχληση επέδειξαν τα γειτονικά κράτη της 
Λιβύης με τον παρεμβατισμό της Τουρκίας. Τα 
προβλήματα έμψυχου δυναμικού που αντιμε-
τωπίζει η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας, με-
τά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος 
το 2016, σε συνδυασμό με την απόσταση που 
χωρίζει τις δύο χώρες, εμποδίζουν τη διεξαγω-
γή αποτελεσματικών αεροπορικών επιχειρήσε-
ων στον εναέριο χώρο της Λιβύης. Οι ελπίδες 
της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει τις γειτονικές 
χώρες ως λογιστικά κέντρα και αεροπορικές βά-

σεις, διαψεύστηκαν από τη πάγια ουδετερότητα 
της Τυνησίας και της Αλγερίας στη λιβυκή κρίση.

Ο Ερντογάν απογοητεύθηκε ιδιαίτερα από το 
κίνημα Εννάχντα στη Τυνησία, όταν ο πρόεδρος 
του κοινοβουλίου Ρασίντ Γκανουσί, επικεφαλής 
του κινήματος και στενός φίλος του Ερντογάν 
στα πλαίσια των Αδελφών Μουσουλμάνων, δή-
λωσε ότι η Τυνησία δεν θα συμμετάσχει στη σύ-
γκρουση στη Λιβύη. Ο δε πρόεδρος της Τυνησί-
ας Καΐς Σαγιέντ απέρριψε τους ισχυρισμούς της 
Τουρκίας ότι η Τύνιδα υποστήριζε τη κυβέρνηση 
της Τρίπολης υπό την ηγεσία του Σαράτζ.

Η Αλγερία έχει επίσης υιοθετήσει παρόμοια 
θέση, ανακοινώνοντας ότι η χώρα θα διατηρή-
σει αποστάσεις από τα αντιμαχόμενα στρατόπε-
δα της Λιβύης, τη στιγμή μάλιστα που δύο τουρ-
κικές φρεγάτες αναμένονταν να ελλιμενιστούν 
σε αλγερινούς λιμένες.

Η Αίγυπτος, ένας από τους πιο κρίσιμους 
συμμάχους του Χαφτάρ, αμφισβήτησε με τη 
σειρά της τα σχέδια της Τουρκίας, πιο ανοιχτά 
από ποτέ. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φα-
τάχ Αλ Σίσι ανακοίνωσε ότι το Κάιρο είναι απο-
φασισμένο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ενά-
ντια σε οποιαδήποτε τουρκική παρέμβαση,αφή-
νοντας το ενδεχόμενο ανοιχτό να μετατραπεί η 
Λιβύη σε πεδίο ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ 
της Τουρκίας και του μπλοκ Αιγύπτου-Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, σε αντίθεση με τις επιλο-
γές της εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας από το 
2013. (…) 

Το εγχείρημα της Τουρκίας στη Λιβύη ενέτει-
νε τον ανταγωνισμό για τους υδρογονανθράκες 
της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Ερντογάν υποστή-
ριξε ότι η συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία 
με την κυβέρνηση της Τρίπολης για τον καθορι-
σμό των θαλάσσιων συνόρων θα εξαλείψει τις 
προσπάθειες των κυβερνήσεων της Κύπρου, της 
Ελλάδας, του Ισραήλ και της Αιγύπτου (...) για 
δημιουργία αγωγού που θα διοχετεύει φυσικό 
αέριο στην Ευρώπη. Ωστόσο, στις 8 Ιανουαρίου, 
οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Αιγύ-
πτου και της Κύπρου συναντήθηκαν στο Κάιρο 
για να κηρύξουν άκυρη τη συμφωνία που υπέ-
γραψε η Άγκυρα με την Τρίπολη, σε μια κίνηση 
που επιδεινώνει περαιτέρω τη  διεθνή απομό-
νωση της Τουρκίας.

Ταυτόχρονα, οι υπερβολικές διατυπώσεις 
φιλοκυβερνητικών κύκλων της Τουρκίας σχετικά 
με τον «κεντρικό ρόλο της Τουρκίας στη Λιβύη», 
αγνοούν την αλλαγή του ανέμου στη Λιβύη. Οι 
υποστηριζόμενες από την Τουρκία ισλαμιστικές 
δυνάμεις, υπό πολιορκία στη Τρίπολη και στη 
Μισράτα, ήλπιζαν στην υποχώρηση των δυνά-
μεων του Χαφτάρ με τη στρατιωτική συνδρομή 
της Τουρκίας, αλλά τελικά έχασαν τη Σύρτη. Οι 
κοινές ρωσοτουρκικές εκκλήσεις για κατάπαυση 
του πυρός ήρθαν άλλωστε τη στιγμή που οι δυ-
νάμεις του Χαφτάρ διείσδυαν στη Σύρτη.

Ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός ανέκτησε τη πόλη 

χωρίς πολλές απώλειες, όταν μια σαλαφιστική 
τζιχαντιστική φατρία εγκατέλειψε την κυβέρνη-
ση και εντάχθηκε στις τάξεις των δυνάμεων του 
Χαφτάρ. Το περιστατικό αυτό δείχνει και τη ρευ-
στή φύση της σύγκρουσης στη Λιβύη. Παρ’ ότι οι 
σαλαφιστές, με έδρα την Τρίπολη, που υποστη-
ρίζουν σήμερα τη ΚΕΣ, είναι αρκετά ισχυροί, θα 
πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου την πραγματι-
κότητα του πεδίου: οι τοπικές ομάδες και φυλές 
τείνουν να ευνοούν την ισχυρότερη παράταξη, 
όπως είχε συμβεί και στη Συρία. (...)

Η Μόσχα από τη πλευρά της, κάλεσε την 
Άγκυρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
για να αποτρέψει πιθανή τουρκική στρατιωτική 
παρέμβαση, διατηρώντας παράλληλα την υπο-
στήριξή της προς τον Χαφτάρ μέσω της ιδιωτι-
κής ρωσικής μισθοφορικής Ομάδας Βάγκνερ. Ο 
Ερντογάν έκανε βήματα πίσω και προώθησε την 
ιδέα της πρόσληψης μισθοφόρων από τη Συ-
ρία, ώστε να περιορίσει τον ρόλο του τουρκικού 
στρατού. Το σχέδιο της Τουρκίας ήταν να ενισχυ-
θεί η αεράμυνα της Τρίπολης (...). Ωστόσο, οι 
προσπάθειές της να προσλάβει Σύρους μαχητές 
φαίνεται να έχει προκαλέσει ρήξεις στις τάξεις 
της συριακής αντιπολίτευσης. Ως εκ τούτου, η 
Τουρκία δεν είχε άλλη επιλογή παρά να καθίσει 
στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Το αρχικό σχέδιο ήταν να ξεκινήσει μια δια-
δικασία παρόμοια με αυτή στην Αστάνα, αλλά 
η λιβυκή εξίσωση δεν επιτρέπει μια τέτοια πρω-
τοβουλία. Στην Αστάνα, η Τουρκία μιλά εξ ονό-
ματος της συριακής αντιπολίτευσης, ενώ η Ρω-
σία και το Ιράν μιλούν εξ ονόματος της κυβέρνη-
σης της Δαμασκού. Στη σύγκρουση της Λιβύης, 
όμως, η Τουρκία έχει χάσει τη δυνατότητά της 
για διαμεσολάβηση, ενώ η Ρωσία τη διατηρεί. 
Επιπλέον, το διεθνές μέτωπο ενάντια στην Τουρ-
κία ενισχύεται σταθερά.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο 
Sky News Arabia, ο Χαφτάρ όρισε επτά προϋπο-
θέσεις πριν υπογράψει εκεχειρία: Μεταξύ αυ-
τών, ότι ο ΕΛΣ θα αναπτυχθεί εντός της Τρίπο-
λης, ότι οι μαχητές από τη Συρία θα αποχωρή-
σουν, ότι η Τουρκία θα αποκλειστεί από τη διε-
θνή δύναμη που θα αναπτυχθεί για τη διατήρη-
ση της ειρήνης, ότι κάποιες ένοπλες παρατάξεις 
στην Τρίπολη θα διαλυθούν και ότι θα δημιουρ-
γηθεί μια νέα κυβέρνηση ενότητας που θα ανα-
γνωρίζεται από το κοινοβούλιο του Τομπρούκ.

Κανένας από αυτούς τους όρους δεν συνάδει 
με τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Λιβύη και οι 
αντιφατικές δηλώσεις του Ερντογάν δεν εξυπη-
ρετούν τα σχέδιά του. (...) Το μόνο θετικό αποτέ-
λεσμα της «στρατηγικής εντάσεως» της Τουρκί-
ας ήταν ότι άνοιξε τον δρόμο για τη συνάντηση 
του Βερολίνου στις 19 Ιανουαρίου. Ο σημαντικό-
τερος στόχος της Τουρκίας ήταν να καταστεί μό-
νιμη η συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα, όμως 
το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του Βερο-
λίνου καθιστά κάτι τέτοιο ακόμα πιο δύσκολο.

Η στρατηγική της 
Τουρκίας στη Λιβύη
Η θεραπεία έχει γίνει χειρότερη από την ασθένεια

Του Φεχίμ Ταστεκίν    Al-Monitor, 20/01/2020     Μετάφραση: Δ. Παπαμιχαήλ

ΔΙΕΘΝΗ

αποτελεσματική μία επιχεί-
ρηση, οφείλει να έχει συ-
γκεκριμένους στόχους. Για 
την επιχείρηση «Σερβάλ», ο 
στόχος ήταν η εξουδετέρω-
ση των τζιχαντιστικών ομά-
δων που κινούνταν προς τη 
πρωτεύουσα και η ανάκτη-
ση των πόλεων του βορρά. 
Για την επιχείρηση «Μπαρ-
κάν», ο ορίζοντας είναι λι-
γότερο σαφής: να τεθεί ο 
αντίπαλος εντός της εμβέ-
λειας δράσης του μαλιανού 
στρατού… Η ανυπαρξία ξε-
κάθαρων στόχων εμποδί-
ζει την έξοδο από μία κρί-
ση, όποια και αν είναι αυ-
τή, και τροφοδοτεί την ιδέα 
του αδιεξόδου.  

Για να είναι αποτελε-
σματική, μία επιχείρηση 
οφείλει, τέλος, να διαθέτει 
νομιμοποίηση. Στη Γαλλία, 
η κοινή γνώμη υποστηρίζει 
πλειοψηφικά τη στρατιωτι-
κή επέμβαση. Αλλά απαιτεί 
επιτυχίες για να αποδεχτεί 
τη θυσία των στρατιωτών 
της. Στο Σαχέλ, η γαλλική 
παρουσία υπονομεύεται 
από το αποικιακό παρελ-
θόν. Για να αντιμετωπίσει 
τους τρομοκράτες, το γε-
νικό επιτελείο θα μπορού-
σε να θέσει υπό επιτροπεία 
τον στρατό του Μάλι. Πολι-
τικά όμως, αυτό είναι αδύ-
νατον. 

Για να εξέλθει από το 
αδιέξοδο, η Γαλλία έχει 
ανάγκη συμμάχων. Γι’ αυτό 
αναζητά τη στήριξη των Ευ-
ρωπαίων εταίρων, οι οποί-
οι θα προσέδιδαν στην επι-
χείρηση «Μπαρκάν» μία 
νέα διάσταση. Επιχειρώ-
ντας με τους συμμάχους 
της, η παρτίδα δεν θα είναι 
ευκολότερη για τη Γαλλία. 
Αλλά δεν θα είναι πια η μό-
νη που θα πρέπει να απα-
ντήσει στο ερώτημα της 
επιτυχίας και του τέλους 
των επιχειρήσεων. 
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Ο 
Δημήτριος Κυδώ-
νης, όσο και εάν 
είναι άγνωστος 
σήμερα, υπήρξε 
από τις πολιτικές 

και διανοητικές προσωπικότη-
τες που σημάδευσαν την ύστερη 
«βυζαντινή» ιστορία. Υπηρετώ-
ντας ως μεσάζων (ένα είδος πρω-
θυπουργού) τους Ρωμαίους βα-
σιλείς Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνό 
και Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο, πρω-
ταγωνίστησε στην πολιτική σκη-
νή της αυτοκρατορίας στα μέσα 
του 14ου αιώνος. Ερχόμενος σε 
επαφή με την λατινική γλώσσα 
και το θεολογικό έργο του Θωμά 
Ακινάτη, δραστηριοποιήθηκε για 
την προσέγγιση της Ανατολικής 
με την Δυτική Εκκλησία και συ-
γκρούστηκε με τους ησυχαστές. 
Η θρησκευτική μεταστροφή του 
στον καθολικισμό τον ώθησε σε 
μία πολιτική που στήριξε την απε-
γνωσμένη προσπάθεια της Ρωμα-
νίας για επιβίωση στην εξασφάλι-
ση παπικής βοηθείας, σε μία επο-
χή που η Μικρά Ασία είχε ολοσχε-
ρώς χαθεί και οι Οθωμανοί Τούρ-
κοι περνούσαν και εδραιώνονταν 
στην Ευρώπη.

Σε μία εποχή όμως που η δυ-
τική Εκκλησία σπαρασσόταν από 
σχίσματα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές 
δυνάμεις βρίσκονταν σε πόλεμο 
και οι κοινωνίες δεν είχαν ακό-
μη συνέλθει από τον κατακλυ-
σμό της πανώλους, οι ελπίδες του 
Δημήτρη Κυδώνη απεδείχθησαν 
φρούδες. Η πολιτική του οδήγησε 
σε διαδοχικές απογοητεύσεις, με 
μεγαλύτερη το ταξίδι του μαζί με 
τον βασιλέα Ιωάννη Ε’ στην Ρώμη 
το 1369-71. Η προσωπική ομολο-
γία πίστεως του βασιλέως ενώπι-
ον του πάπα δεν απαντήθηκε με 
απτή βοήθεια κατά των Τούρκων.

Η διεξαγωγή αυτού του ταξι-
διού είχε πυροδοτηθεί τα προη-
γούμενα χρόνια, όταν κατ’ εξαί-
ρεσιν υπήρξε μία επιτυχής προ-
σπάθεια εκ μέρους της Δύσεως 
για βοήθεια της αυτοκρατορίας. 
Το 1368 ο Ιωάννης Ε’ βρισκόταν 
όμηρος στην Βουλγαρία, ύστε-
ρα από ένα αποτυχημένο ταξί-
δι προς εξεύρεση αρωγής κατά 
των Τούρκων στην Ουγγαρία. Ο 
κόμης Αμεδαίος Δ’ της Σαβοΐας 
έφθασε στην Θράκη το 1368 με 
ισχυρή δύναμη, η οποία ανάγκα-
σε τους Βουλγάρους να ελευθε-

ρώσουν τον Ιωάννη και ανέκτη-
σε την Καλλίπολη από τους Τούρ-
κους, οι οποίοι την είχαν καταλά-
βει ύστερα από τον σεισμό του 
1354. Τότε ο Κυδώνης είχε εκ-
φωνήσει τον πρώτο του ρητορι-
κό λόγο, τον «Ρωμαίοις Συμβου-
λευτικό», όπου παρότρυνε τους 
συμπολίτες του να δεχθούν τον 
στρατό του Αμεδαίου στην Κων-
σταντινούπολη.

Μετά το φιάσκο της Ρώμης, ο 
Δημήτριος Κυδώνης επέστρεψε 
στην Κωνσταντινούπολη πριν τον 
βασιλέα Ιωάννη (καλοκαίρι 1371) 
και βρέθηκε ενώπιον νέας κρί-
σεως. Ο σουλτάνος των Οθωμα-
νών Μουράτ ζητούσε να του επι-
στραφεί η Καλλίπολη, απειλούσε 
δε την αυτοκρατορία με πόλεμο. 
Εκπροσωπώντας την παράταξη 
που πρότεινε την αντίσταση ένα-
ντι της υποχωρήσεως, ο Κυδώ-
νης εξεφώνησε έναν ακόμη λόγο, 
τον «Συμβουλευτικόν έτερον περί 
Καλλιπόλεως αιτήσαντος Μου-
ράτου». Μέχρι και σήμερα ο λό-
γος αυτός δεν έχει εκδοθεί, ει μη 
εις την Ελληνική Πατρολογία του 
Migne (τόμος 154).

Ακολουθώντας τα αρχαιοελ-
ληνικά πρότυπα της ρητορικής, 
ο Κυδώνης προσπαθεί να πείσει 
το κοινό του επικαλούμενος τόσο 
αξίες, όσο και αναλύοντας τα γε-
ωπολιτικά δεδομένα. Θυμίζει τι 
πανικός και τι θρήνος είχε ακο-
λουθήσει την απώλεια της Καλ-
λιπόλεως το 1354. Επικαλείται το 
δίκαιο που έχει η ρωμαϊκή πλευ-

ρά με το μέρος της και την πνευ-
ματική διάσταση του αγώνα, ως 
ευσεβούς και υπέρ της πίστεως. 
Προειδοποιεί πως εάν παραδο-
θεί αμαχητί η Καλλίπολη στους 
Οθωμανούς, αυτό θα είναι μεγά-
λη προσβολή και αχαριστία στους 
Δυτικούς οι οποίοι την απελευθέ-
ρωσαν, ενταφιάζοντας και τις τε-
λευταίες ελπίδες για την εξασφά-
λιση παπικής βοηθείας.

Η τάση του Κυδώνη για εξιδα-
νίκευση της παποσύνης και των 
Σταυροφοριών (όπως φαίνεται 
ακόμη πιο πολύ στον προηγούμε-
νο του λόγο, «Ρωμαίοις Συμβου-
λευτικό») είναι βέβαιο ότι προ-
δίδει μία από άγνοια ή εσκεμμέ-
να ανακριβή προβολή τόσο της 
ιστορίας, όσο και της τότε επο-
χής. Παρ’ όλα αυτά, η πραγματι-
κή αξία του λόγου του έγκειται τις 
διαχρονικές πολιτικές παρατηρή-
σεις, με τις οποίες στηρίζει ρεα-
λιστικά την πρόταση του για αντί-
σταση στους Οθωμανούς και μη 
παράδοση της Καλλιπόλεως.

Η Καλλίπολη, κτισμένη ακρι-
βώς στην είσοδο του Ελλησπό-
ντου, ήταν μία από τις πολυτιμό-
τερες κτήσεις της Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας. Ο Κυδώνης ζητά από 
τους ακροατές του να μην τους 
παραπλανήσει το μικρό της μέγε-
θος, καθώς και σε ένα ανθρώπι-
νο σώμα το μάτι είναι μικρό, εί-
ναι όμως και το πιο σημαντικό όρ-
γανο. Είναι το κλειδί της Θράκης, 

καθώς βρίσκεται σε εξαιρετικά 
στρατηγική τοποθεσία. Από εκεί 
γίνεται η μετάβαση από την Ασία 
στην Ευρώπη, καθώς και από το 
Αιγαίο στην Προποντίδα, τον Βό-
σπορο και τον Εύξεινο Πόντο. Εφ’ 
όσον λοιπόν οι Οθωμανοί κατέ-
χουν την Καλλίπολη, μπορούν να 
μεταφέρουν απρόσκοπτα στρα-
τό και αποίκους από την Μικρά 
Ασία στα Βαλκάνια, καθώς και να 
παρεμποδίζουν ή να διακόπτουν 
την επαφή της Κωνσταντινουπό-
λεως με τον έξω κόσμο γενικότε-
ρα. Ακόμη βασικότερο στην σκέ-
ψη του Κυδώνη, είναι πως οποια-
δήποτε λατινική βοήθεια προς 
την Ρωμανία θα έπρεπε να περά-
σει από εκεί. Τυχόν οθωμανικός 
έλεγχος της περιοχής απειλεί με 
διακοπή του ανεφοδιασμού σε 
τρόφιμα, καθιστώντας την Βασι-
λεύουσα πολύ ευάλωτη.

Πέρα από την απώλεια της 
ίδιας της Καλλιπόλεως, ο Κυδώ-
νης προειδοποιεί τι θα ακολου-
θήσει πιο μετά. Με την πόλη στα 
χέρια τους οι Οθωμανοί όχι μόνο 
δεν θα κατευνασθούν, αλλά θα 
αποθρασυνθούν. Κάνοντας χρή-
ση των πλεονεκτημάτων που κερ-
δίζει ο κάτοχος της Καλλιπόλεως, 
θα σφίξουν τον κλοιό γύρω από 
την παραπαίουσα αυτοκρατορία 
και θα επεκτείνουν τις κατακτή-
σεις τους στην Μακεδονία και την 
Θράκη.

Έπειτα, αν αυτή την φορά δεν 
τολμήσουμε να αντιμιλήσουμε 
στην απαίτηση των βαρβάρων, 
επειδή έχουμε δει την δύναμή 
τους, ας μου πει κάποιος, τι τους 
εμποδίζει να ζητήσουν και δεύτε-
ρο, και να μας πείσουν να δώσου-
με και τρίτο; [...] Πώς λοιπόν δεν 
είναι αφελές, αφού δει πως έτσι 
εκχωρούνται τα μικρά, να νομίζε-
τε ότι θα αμελήσει για τα μεγάλα; 
[...] Μωρία και ανοησία είναι να 
ελπίζει κανείς αυτά.

Ο Δημήτριος Κυδώνης εκθέτει 
το εξαιρετικά επίκαιρο δίδαγ-
μα της ιστορίας για την απόλυτη 
αποτυχία των τακτικών κατευνα-
σμού. Όταν δίνεις το δάκτυλο, θα 
σου φάνε το χέρι. Η αυτοκρατο-
ρία άγεται και φέρεται από τους 
Τούρκους, οι οποίοι την αφήνουν 
να αναπνεύσει μόνο για όσο 
ασχολούνται με την υποταγή των 
άλλων δυνάμεων της περιοχής, 
της Σερβίας και της Βουλγαρίας. 
Στο τέλος, προειδοποιεί, οι Τούρ-
κοι δεν θα ζητήσουν ούτε την 
Καλλίπολη, ούτε φόρους, ούτε 
τα αγαθά των Ρωμαίων, αλλά την 
ίδια τους την ελευθερία.

Η προσδοκία του Κυδώνη για 
απόρριψη του τελεσιγράφου και 
συμμαχία με τους Σέρβους θα κα-
τέρρεε γρήγορα: τον Σεπτέμβριο 
του 1371 οι Οθωμανοί αιφνιδί-
ασαν τον σερβικό στρατό στον 
Έβρο και τον συνέτριψαν, εξανε-
μίζοντας κάθε σοβαρή αντίστα-
ση στα Βαλκάνια. Όταν στις αρ-
χές του 1372, ύστερα από πολλές 
περιπέτειες, ο αυτοκράτορας Ιω-
άννης Ε’ γύρισε στην Πόλη, πα-
ραχώρησε αμέσως την Καλλίπο-
λη στους Οθωμανούς. Αρνούμε-
νος να προσαρμοστεί στην αλλα-
γή πολιτικής του αυτοκράτορα, 
από άμυνα με δυτική βοήθεια σε 
υποτέλεια, ο Δημήτριος Κυδώνης 
επέλεξε την παραίτηση.

*Διεθνολόγος – Μεταπτυχιακός 
φοιτητής βυζαντινής ιστορίας

Πηγές
Donald Nicol, Οι τελευταίοι αιώ-
νες του Βυζαντίου.
Patrologia Graeca, τόμος 154, 
στίχοι 1009 - 1036.

Δημήτριος Κυδώνης
Μία επίκαιρη ομιλία ενάντια στην ενδοτικότητα και την τουρκική απειλή

Του Μάριου Νοβακόπουλου *

«Έπειτα, αν αυτή 

την φορά δεν τολ-

μήσουμε να αντιμι-

λήσουμε στην απαί-

τηση των βαρβά-

ρων, επειδή έχου-

με δει την δύναμή 

τους, ας μου πει κά-

ποιος, τι τους εμπο-

δίζει να ζητήσουν 

και δεύτερο, και να 

μας πείσουν να δώ-

σουμε και τρίτο;»

Δημήτριος Κυδώνης

1371

Χάρτης της τουρκικής επέκτασης, κατά τον τελευταίο αιώνα 
ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
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/ Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, με 
τη θυσία του στον Μαχαιρά 

έχει γράψει μια από τις ενδοξότε-
ρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας 
του Ελληνισμού. Ο υπαρχηγός της 
ΕΟΚΑ από τη Λύση Αμμοχώστου, 
εκτός από πανανθρώπινο σύμβολο 
ανδρείας ήταν και ένας αθεράπευ-
τα... ποδοσφαιρόφιλος. Η στενή φι-
λική του σύνδεση στο γυμνάσιο με 
τον Αντώνη Παπαδόπουλο συνετέ-
λεσε καθοριστικά στο δέσιμό του 
με τον σύλλογο της Αμμοχώστου, 
την Ανόρθωση. Ο Αυξεντίου έπαι-
ξε ποδόσφαιρο στην ιστορική ομά-
δα του χωριού της Λύσης, την ΛΑΛΛ 
Λύσης (Λέσχη Αγάπη Λαού Λύσης). 
Η ομάδα της Λύσης, που είχε αξιό-
λογη παρουσία στα πρωταθλήμα-
τα Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας, ανέστει-
λε τις δραστηριότητές της μετά την 
τουρκική εισβολή του 1974. Μάλι-
στα, το οίκημα της ΛΑΛΛ ήταν στην 
πλατεία της Λύσης, απέναντι από 
το σπίτι του Γρηγόρη Αυξεντίου. 
Ο Ματρόζος της ΕΟΚΑ στη ΛΑΛΛ, 
αλλά και στην ομάδα του γυμνασί-
ου Αμμοχώστου, όπου είχε συμπαί-
κτη τον άλλο θρύλο της ΕΟΚΑ (αλλά 
και της Ανόρθωσης...) τον Αντώνη 
Παπαδόπουλο. Σήμερα το γήπεδο 
του ΑΣΙΛ στη Λύση όσο και το προ-
σωρινό στη Λάρνακα, έχουν το όνο-
μα του Γρηγόρη Αυξεντίου.

/ Από μικρός ο Αυξεντίου αγα-
πούσε το ποδόσφαιρο και, 

όπως λένε αυτοί που τον γνώριζαν, 
τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυ-
μνάσιο οργάνωνε ποδοσφαιρικές 
συναντήσεις και έδειχνε ιδιαίτερο 
πάθος για το άθλημα. Η στενή του 
φιλία με τον Αντώνη Παπαδόπουλο 
και η αγάπη του για το ποδόσφαι-
ρο τον έκανε να τρέχει πίσω από 
την Ανόρθωση και να παρακολου-
θεί τον φίλο που ήταν βασικό στέ-
λεχος της γαλάζιας ομάδας και την 
ομάδα του. Μέχρι και με αποβο-
λή από το σχολείο είχε τιμωρηθεί 
για το πάθος του με την Ανόρθω-

ση. Χαρακτηριστικό για το πάθος 
του είναι ότι όταν γίνονταν επεισό-
δια στο γήπεδο, πολλές φορές πα-
ρενέβαινε για να προστατεύσει τον 
φίλο του, πηδώντας από τα κιγκλι-
δώματα. Ο ίδιος ο Αυξεντίου έλεγε 
στους φίλους του στη Λύση, μετά 
από ένα τέτοιο επεισόδιο: «Όταν 
είδα ότι κινδύνευε ο Αντώνης, πή-
δηξα πάνω από το κιγκλίδωμα και 
βρέθηκα μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων. Έφαγα κάμποσες σφαλιάρες 
αλλά γλίτωσα τον Αντώνη».  
 

/ Μια άλλη φορά, όταν η Ανόρ-
θωση έπαιζε στη Λευκωσία, ο 

Αυξεντίου είχε καθυστερήσει λόγω 
δουλειάς. Πήρε το λεωφορείο χω-
ρίς επιβάτες και με υπερβολική 
ταχύτητα οδηγούσε από τη Λύση 
προς τη Λευκωσία.  Περνώντας από 
το χωριό Βατυλή, προσπάθησαν 
άλλοι οπαδοί της Ανόρθωσης να 
τον σταματήσουν για να τους πάρει 
μαζί του. Χωρίς να ελαττώσει ταχύ-
τητα ο Γρηγόρης Αυξεντίου έβγα-
λε το κεφάλι του από το παράθυρο 
του αυτοκινήτου και τους φώναξε: 
«Τόπον έχω, χρόνο δεν έχω...», και 
έφυγε τρέχοντας για το γήπεδο.

/ Στον εορτασμό των 100 χρό-
νων από την ίδρυση της Ανόρ-

θωσης (πριν από εννέα χρόνια, στις 
30 Ιανουαρίου του 2011), ο Γρηγό-
ρης Αυξεντίου ανακηρύχθηκε επί-
τιμος πρόεδρος του συλλόγου. Η 
αδερφή του Χρυστάλλα Σουρουλλά 
θα πει συναισθηματικά φορτισμέ-
νη: «Απ’ όλες τις τιμές που του έγι-
ναν, ο Γρηγόρης τούτη θα τη θεωρή-
σει την καλύτερη, διότι την Ανόρθω-
ση την είχε μέσα στην καρδιά του».

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

ώνας π.Χ.), με καταγωγή από τη Βοι-
ωτία, στέφθηκε ολυμπιονίκης στο 
αγώνισμα του σταδίου κατά τους 

146ους ολυμπιακούς αγώνες της αρ-
χαιότητας (196 π.Χ.)

Τα αθλητικά της. . .  Ρήξης!

f

ΙΔΕΕΣ

Η 

30η Ιανουαρίου, ημέ-
ρα που με βάση το 
θρησκευτικό εορτο-
λόγιο τιμάται η μνήμη 

των Τριών Ιεραρχών, έχει καθιε-
ρωθεί από το ελληνικό κράτος ως 
ημέρα των γραμμάτων. Ως σχολι-
κή πλέον εορτή αντιμετωπίζεται 
από την εκάστοτε ηγεσία αναλό-
γως της αντίληψής της για τη θρη-
σκευτικότητα, τη σχέση εκκλησίας 
– κράτους κ.λπ. είτε ως απλή αρ-
γία είτε ως ημέρα εκκλησιασμού, 
στην οποία εκφωνείται λόγος από 
εκπαιδευτικό για τη σημασία του 
βίου και του έργου των Τριών Ιε-
ραρχών. Τα προηγούμενα χρό-
νια, προβλεπόταν, εναλλακτικά, 
κάποια εκδήλωση με ομιλία στον 
χώρο του σχολείου, αντί του εκ-
κλησιασμού. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε 
τη μέρα αυτή ως απλή αργία, χω-
ρίς την υποχρέωση της σχολικής 
κοινότητας να κάνει οποιαδήποτε 
σχετική αναφορά, σαν να ήταν μία 
οποιαδήποτε αργία. Η συζήτηση 
για το περιεχόμενο και το νόημα 
της γιορτής επανήλθε τις τελευ-
ταίες ημέρες μετά τις πρόσφατες 
εγκυκλίους, αφού χρειάστηκε και 
δεύτερη και τρίτη (!) διευκρίνιση 
της αρχικής. 

Η σημερινή πολιτική ηγε-
σία καταργεί ουσιαστικά την κα-
θιέρωση της 30ης Ιανουαρίου ως 
ημέρας αργίας, αφού προβλέπε-
ται ρητά η κανονική διεξαγωγή 
του ωρολογίου προγράμματος με 
την υποχρέωση όμως να γίνει εί-
τε εκκλησιασμός είτε σχετική ομι-
λία στο σχολείο. Το σωστό θα ήταν 
να διατηρηθεί ως ημέρα αφιερω-
μένη στα γράμματα και στη μνή-
μη των Τριών Ιεραρχών με ανα-
φορές στη ζωή και το έργο τους, 
όπως ακριβώς είχε καθιερωθεί 
πρώτα από το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών το 1842 και επίσημα από το 
1911. Τώρα, μοιάζει σαν τιμωρία 
των εκπαιδευτικών και των μα-
θητών, που κάθε χρόνο προσδο-
κούν αυτή την ημέρα, όχι επειδή 
είναι «τεμπέληδες» όπως τους χα-
ρακτήρισε προσβλητικότατα ο αρ-
χιεπίσκοπος, για να ξεφύγουν από 
τη μονοτονία του σχολικού προ-
γράμματος. Έτσι όμως η εορτή 
αντιμετωπίζεται ως «τσόντα» με-
ταξύ μαθημάτων, ως σκέτη αγγα-
ρεία, ίσα ίσα να «βγούμε από την 
υποχρέωση», σαν να γίνεται ενη-
μέρωση για το κάπνισμα ή την 
οδική συμπεριφορά. 

Η αλήθεια είναι ότι σπανίως 
λέγονται ουσιαστικά πράγματα 
και οι μαθητές δεν κατανοούν τελι-
κά την προσφορά και τη σημασία 
της ζωής και του έργου των Τριών 
Ιεραρχών. Γιατί το πλέον εντυπω-
σιακό με τους Τρεις Ιεράρχες εί-
ναι αυτό: ότι συνδύαζαν την υψη-
λή μόρφωση με την καλοσύνη και 
την αδιάλλακτη αγωνιστική στά-
ση. Και γι’ αυτό αποτελούν πρό-
τυπα. Γιατί πρέπει να το επισημά-
νουμε και αυτό: οι Τρεις Ιεράρχες 
κατεξοχήν όχι μόνο σπούδασαν 
για πολλά χρόνια την αρχαία ελ-
ληνική φιλολογία, αλλά και ανέ-
δειξαν την αξία της ελληνικής παι-
δείας συνδυάζοντάς την με τη χρι-
στιανική πίστη και τον ορθόδοξο 
βίο. Υποστήριξαν με τη διδασκα-
λία και το γραπτό τους έργο πως 
η επιστήμη και η Πίστη δεν αλλη-
λοαναιρούνται αλλά αντίθετα μπο-
ρούν να συνυπάρξουν αρμονικά. 
Οι σπουδές των Τριών Ιεραρχών 
δεν περιορίστηκαν ωστόσο στη 
μελέτη των αρχαίων κειμένων, αλ-
λά επεκτάθηκαν σε όλο το φάσμα 
των επιστημών, από την αστρο-
νομία μέχρι την ιατρική, φτάνο-
ντας έτσι να κατατάσσονται ανάμε-
σα στους σοφότερους ανθρώπους 
της εποχής τους.

Το δε κοινωνικό έργο των Τρι-
ών Ιεραρχών δεν αφορούσε μόνο 
τη φιλανθρωπία ούτε τα κηρύγ-
ματα κατά των πλεονεκτών και 
των πλουσίων που εκμεταλλεύ-
ονταν τον λαό. Ο Μέγας Βασίλει-
ος, για παράδειγμα, στη διάρκεια 
του μεγάλου λιμού του 368, οργά-
νωσε συσσίτια για τους φτωχούς, 
χωρίς να γίνεται διάκριση ανάμε-
σα σε χριστιανούς, ειδωλολάτρες 
και Εβραίους, ενώ πούλησε και 
την υπόλοιπη πατρική του περι-
ουσία για να τους βοηθήσει. Χω-
ρίς να θέλω να αδικήσω κάποιον, 
δεν νομίζω ότι θα βρούμε εύκο-
λα αντίστοιχο παράδειγμα ανάμε-
σα στους σύγχρονους διανοούμε-
νους και γενικότερα τους μορφω-
μένους. Ο Μέγας Βασίλειος έγι-
νε τόσο αγαπητός στη λαϊκή θρη-
σκευτική παράδοση, που έφτασε 

ως εμάς ως ο Άη Βασίλης των παι-
διών που έρχεται κάθε χρόνο από 
την Καισαρεία της Μικράς Ασίας.  

Στη διάρκεια της ζωής τους 
κατέλαβαν αξιώματα στην εκκλη-
σιαστική ιεραρχία, αλλά δεν συμ-
βιβάστηκαν ποτέ με την εξουσία. 
Αντίθετα, ήρθαν σε ρήξη τόσο με 
τον αυτοκρατορικό θρόνο όσο και 
με ισχυρούς παράγοντες της Εκ-
κλησίας, όταν θεώρησαν ότι δια-
κυβεύονταν ζητήματα Πίστης και 
ηθικής στάσης. Ο Βασίλειος απέ-
κρουσε την προσπάθεια του αυ-
τοκράτορα Ουάλη να επιβάλει ως 
επίσημη θρησκεία την αίρεση του 
αρειανισμού. Ο Ιωάννης Χρυσό-
στομος, από τη θέση του Πατρι-
άρχη Κωνσταντινουπόλεως επέ-
κρινε τις αδικίες της διοίκησης με 
αποτέλεσμα να εξοριστεί δύο φο-
ρές και στο τέλος να πεθάνει εξόρι-
στος από τις ταλαιπωρίες. Τέλος, ο 
Γρηγόριος Θεολόγος παραιτήθη-
κε από την ίδια θέση από ευθιξία, 
όταν μερίδα επισκόπων στράφηκε 
εναντίον του για ευτελείς λόγους. 

Σημαντικό στοιχείο της προ-
σωπικότητάς τους είναι επίσης και 
το γεγονός ότι υπήρξαν και οι τρεις 
ερημίτες, μοναχοί και ασκητές για 
πολλά χρόνια, πράγμα που σημαί-
νει πως η αγιότητα ήταν αποτέλε-
σμα σκληρής πνευματικής άσκη-
σης. Τον ασκητισμό όμως δεν τον 
αντιλαμβάνονταν ως μια μοναχι-
κή πορεία αγιοποίησης, αλλά θε-
ωρούσαν πως η μοναστική ζωή 
πρέπει να συνδέεται με την κοι-
νότητα και να διαπνέεται από αγά-
πη για τον πλησίον. Και πράγματι 
ο Μέγας Βασίλειος πέθανε μόλις 
πενήντα χρονών είτε από εξάντλη-
ση είτε από κάποια ασθένεια, μέ-
νοντας κοντά στους ασθενείς του 
νοσοκομείου που ίδρυσε και με 
δικά του χρήματα. 

Για την αγιότητα, τη σοφία και 
την αυταπάρνησή τους, λοιπόν, 
τη σπάνια σύμπτωση και των τρι-
ών αυτών προτύπων σ’ ένα άτομο, 
αξίζει τελικά να γίνεται ειδική ανα-
φορά και να τιμώνται οι Τρεις Ιε-
ράρχες.

* εκπαιδευτικός

Αργία ή Εκκλησία;
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στην εκπαίδευση

Του Τάσου Χατζηαναστασίου *
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Τ 
ο «Νήμα» αποτελεί ένα ση-
μαντικό σταθμό τόσο για τον 
σύγχρονο χορό στην Ελλάδα, 
όσο και για τη λαϊκή χορευτι-
κή παράδοση. Η μεγάλη του 

επιτυχία είναι ότι όχι μόνον συνδυάζει 
τον σύγχρονο χορό με τον παραδοσιακό 
ελληνικό, αλλά και ότι κάνει ενδόμυχες 
νύξεις για την προέλευση του παραδοσι-
ακού από τον αρχαιοελληνικό χορό. Δη-
λαδή υποδηλώνει ένα ιδεατό νήμα που 
συνδέει τον σύγχρονο με τον παραδοσι-
ακό χορό και αυτόν με την αίσθηση του 
αρχαίου.

Η εντύπωση της σύνδεσης με τον 
αρχαιοελληνικό χορό

Βεβαίως δεν γνωρίζουμε πώς ήταν η 
μουσική, ο ρυθμός, η κίνηση, τα βήμα-
τα κλπ του χορού στην αρχαία Ελλάδα. 
Όμως το έργο καταφέρνει να αφήνει μια 
τέτοια εντύπωση με την όλη δομή του. 
Ας δούμε όμως πώς επιτεύχθηκε αυτή η 
εντύπωση.

Αρχικώς φαίνεται ότι ο Ράσελ Μά-
λιφαντ μελέτησε τους παραδοσιακούς 
μας χορούς. Ακολούθως χορογράφη-
σε διαφόρους ομαδικούς συνδυασμούς 
με κύκλους, ημικύκλια, τόξα, οφιοει-
δή και σπειροειδή σχήματα, σειρές κλπ 
που εναλλάσσονταν ευφάνταστα μετα-
ξύ τους. Στη συνέχεια ανέμειξε κινητι-
κά μοτίβα από πολλούς παραδοσιακούς 
μας χορούς προσθέτοντας και κινήσεις 
του σύγχρονου χορού. Τέλος ένωσε τα 
σώματα με τέτοιο τρόπο που συχνά να 
θυμίζουν ζωγραφικές παραστάσεις χο-
ρευτών σε αρχαία αγγεία και ανάγλυφα.

Την παραπομπή αυτή στην αρχαι-
ότητα ενισχύουν σημαντικά οι αρχαι-
οπρεπείς στολές που σχεδίασε η Μαί-
ρη Κατράτζου, για να αντικαταστήσει 
τις παραδοσιακές. Τα υφάσματα έχουν 
εμπνευσμένους συνδυασμούς αρχαιο-
ελληνικών - μινωικών σχεδίων σε υπέ-
ροχους χρωματισμούς. Ιδιαιτέρως εντυ-
πωσιάζουν οι πτυχώσεις των γυναικείων 
στολών που παραπέμπουν στην αρχαία 
Ελλάδα και καταγράφουν με σαφήνεια 
την κίνηση των σωμάτων. 

Επίσης στο νήμα του δεσίματος με 
την αρχαιότητα συμβάλλει και ο φωτι-
σμός του Μάικλ Χαλς. Βασικώς το φως 
έρχεται από ψηλά, τονίζοντας συχνότε-
ρα το πάνω μέρος των σωμάτων. Τοιου-
τοτρόπως γίνεται εμφανέστερη η ένω-
ση των χεριών ή και των ώμων, που εί-
ναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των παρα-
δοσιακών μας χορών, αλλά και των πλέ-
ον γνωστών χορευτικών αναπαραστάσε-
ων από την αρχαιότητα.

Κάνει εντύπωση ότι ο φωτισμός αυ-
τός πολλές φορές ενδιαφέρεται τόσο 

να δείξει το πάνω μέρος των σωμάτων, 
ώστε αδιαφορεί να εμφανίσει την αδιά-
κοπη ρυθμική κίνηση των ποδιών των 
χορευτών. Θα μπορούσαμε να το εκλά-
βουμε ως συμβολισμό του ενδιαφέρο-
ντος των αρχαίων μας προγόνων για τα 
ανώτερα πνευματικά ιδανικά, χωρίς να 
θεωρούμε ότι υπήρξε τέτοια συνειδητή 
πρόθεση από τον καλλιτέχνη.

Η μουσική και ο χορός
Το συνδετικό νήμα του όλου εγχειρή-
ματος αποτελεί η επιτυχής μουσική του 
Βαγγέλη Παπαθανασίου. Τα ηλεκτρονι-
κά στοιχεία που τη διακρίνουν συνδυά-
ζονται με την παρουσία ρυθμών, οργά-
νων και ήχων από τη δημοτική μας πα-
ράδοση. Άλλοτε πομπώδης, άλλοτε με-
λωδική, άλλοτε μαχητική, οδηγεί άψογα 
την κίνηση των χορευτών σε παραδοσια-
κούς ή σύγχρονους ρυθμούς.

Το έργο εκτελείται από εννέα άνδρες 
και εννέα γυναίκες, που απέδωσαν ικα-
νοποιητικά. Σε λίγες μόνον περιπτώσεις 
έχασαν για λίγο τον συγχρονισμό τους, 
πράγμα που δεν επηρέασε την καλή τε-
λική εντύπωση.

Όσον αφορά στην κίνηση, δεν παρου-
σιάζει μαγευτικές χορευτικές φιγούρες, 
ακραίες ισορροπίες κ.λπ. που εντυπω-
σιάζουν το κοινό. Αν αποζητήσουμε τέ-
τοια δεν θα μας ικανοποιήσει. Θεωρού-
με όμως ότι πρόκειται για ένα έργο που 
οφείλουμε να ατενίσουμε σαν ολότητα 
και όχι σαν απαρίθμηση κινητικών κορυ-
φώσεων, έντονων συναισθημάτων κλπ.

Η παράδοση ως βάση για έναν 
ξεχωριστό σύγχρονο χορό

Πριν από 2,5 χρόνια, σε άρθρο μας για τα 
«Τοπία» του Αντώνη Φωνιαδάκη είχαμε 
εκφράσει το όραμά μας για τον σύγχρο-
νο χορό στην Ελλάδα, ώστε κάποτε να 
σμίξει επιτυχημένα με την ελληνική πα-
ράδοση. Περιμέναμε μήπως υλοποιηθεί 
από κάποιον Έλληνα χορογράφο. Τελικά 
το ξεκίνησε ο Ράσελ Μάλιφαντ και μάλι-
στα με τόση επιτυχία. 

Οι Έλληνες χορογράφοι, από τα έργα 
τους, δεν φαίνεται να κοιτάζουν προς την 
παραδοσιακή μας κληρονομία. Πιθανώς 
δεν την έχουν εκτιμήσει στον βαθμό που 
της αξίζει και έτσι δεν την αξιοποιούν. 
Όμως πρόκειται για έναν θησαυρό που 
παραμένει αναξιοποίητος από τον σύγ-
χρονο χορό. Ίσως θα ήταν καλό να σκε-
φθούν ότι η σύνδεση του σύγχρονου χο-
ρού με τον παραδοσιακό είναι αυτό που 
θα τους κάνει να ξεχωρίσουν, ιδίως σε 
διεθνές επίπεδο. Ας πάρουν ως παρά-
δειγμα όχι μόνον τον Μάλιφαντ με «Το 
Νήμα», αλλά και τον Άκραμ Καν με τον 
ινδικό παραδοσιακό Κάθακ.

Ο σύγχρονος χορός στη χώρα μας τα-
λαιπωρείται συχνά από ανούσιες «πρω-
τοτυπίες» ή και ακρότητες, που έχουν 
καταντήσει τόσο κοινότοπες στα πλαί-
σια του μεταμοντερνισμού. Νομίζουμε 
ότι «Το Νήμα» μπορεί να δώσει το έναυ-
σμα για να ξεκινήσουν οι Έλληνες χορο-
γράφοι να αποκτούν την ιδιαίτερη ιδιο-
προσωπία τους με βάση την παράδοση. 
Το ευχόμαστε.

Θα κάνει «Το Νήμα» την αρχή;
Σε ένα ιδεατό επίπεδο, το πνεύμα που 
χάρηκε περισσότερο αυτή την παράστα-
ση είναι της Κούλας Πράτσικα. Δίπλα 
της δε, με αντίστοιχη χαρά, το πνεύμα 
της φίλης της Εύας Πάλμερ Σικελιανού. 
Η Πράτσικα ήταν ιδρύτρια της Κρατικής 
Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και η Σικελι-
ανού διοργανώτρια των Δελφικών Εορ-
τών και αφιερωμένη, μαζί με τον σύζυ-
γό της Άγγελο, στην αναβίωση του Δελ-
φικού Πνεύματος.

Και οι δύο ως νέες ονειρεύονταν και 
αγωνίστηκαν για την αναβίωση των αρ-
χαίων ελληνικών χορών σε μια σύγχρονη 
εκδοχή. Από εκεί που είναι, για όποιον 
πιστεύει, θα ευλογούν τη Γεωργία Ηλιο-
πούλου που είχε την ιδέα και έκανε την 
πρόταση στον Μάλιφαντ για τη δημι-
ουργία του έργου αυτού. Άραγε «το Νή-
μα» θα είναι η αρχή για έναν σύγχρονο 
χορό με ελληνική ταυτότητα;

Μια χορογραφία που ξεχωρίζει
«Το Νήμα» (The Thread) του Russell Maliphant

Του Χρήστου Πουγκιάλη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο 

συνήθης διχασμός που αφορά στον τρό-
πο εορτασμού της γιορτής των Τριών Ιε-
ραρχών είναι και πάλι προ των πυλών. 
Αργία ή εκκλησιασμός; Εκπαιδευτικές 

δράσεις ή κατήχηση; «Πρόοδος ή συντήρηση»;  Οι 
κυβερνητικές και αντιπολιτευτικές εξουσίες του διχα-
σμού και του κοινωνικού εμφυλίου έχουν πάρει τις 
θέσεις μάχης και κονιορτοποιούν τους φωτισμένους 
Ιεράρχες της σύνθεσης. Ως ιεροεξεταστές από τη μία 
και ως εκσυγχρονιστές δήμιοι από την άλλη, παρα-
δόξως ομονοούν στο γεγονός ότι το επαναστατικό έρ-
γο των τριών Ιεραρχών πρέπει να μείνει μακριά από 
τον λαό και την κοινωνία. Να αποπροσανατολίζεται 
η σχολική κοινότητα για τον τρόπο εορτασμού και να 
μη μελετά το ίδιο το θαυμαστό παιδευτικό έργο των 
Πατέρων της Εκκλησίας. Επειδή, τότε, υπάρχει ο κίν-
δυνος, οι μαθητές και οι γονείς να κατανοήσουν έναν 
άλλο τρόπο σκέψης και σχετίζεσθαι, που απέχει πολύ 
από τις αριστερές και δεξιές αυθεντίες τους. Που απέ-
χει από το ανορθολογικό ορθολογικό πνεύμα του δυ-
τικού εργαλειακού διαφωτισμού, αλλά και από την 
προτεσταντική στρέβλωση της θεσμικής Εκκλησίας. 

Οι Ιεράρχες μίλησαν με την εμπειρία και την 
πράξη. Ήταν τρεις προσωπικότητες στην κόψη δύο 
εποχών, που εκσυγχρόνισαν την παράδοση και 
εμπότισαν το δυναμικό πολιτισμικό ρεύμα του χρι-
στιανισμού με την ελληνική διαλεκτική σκέψη. Ό,τι 
ακριβώς δηλαδή λείπει από τα σημερινά σχολεία και 
την «εκπαίδευση της αμάθειας», η οποία βαφτίζεται 
το «καινοτόμο σχολείο του 21ου αιώνα». 

Σύμμαχος σε αυτό τον πολιτισμικό εμφύλιο πα-
ραμένει και ο καθοδηγητικός μίζερος αντικληρικα-
λικός λόγος των δασκάλων-καθηγητών, αξεπέραστο 
τραύμα μιας μεταπολιτευτικής μνησικακίας, αντίστοι-
χος με τον από καθέδρας ενοχικό εξουσιαστικό λόγο 
μιας δογματικής κατήχησης από την άλλη πλευρά. 

Και έτσι η σύνθεση, που σε μια παρακμάζουσα 
χώρα όπως η πατρίδα μας, θα μπορούσε να αποτελέ-
σει ένα …αντιεξουσιαστικό, εθνοπολιτικό, πολιτισμικό, 
κοινωνικό πρόταγμα απελευθέρωσης, εξαφανίζεται. 
Η σύνθεση των Τριών Ιεραρχών ανάμεσα στην πα-
ράδοση και το μοντέρνο, ανάμεσα στην επιστήμη και 
το όραμα, ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, το 
λόγιο και το λαϊκό, που θα μπορούσε να προκαλέσει 
την …περιέργεια των παιδιών μας, ως κάτι πραγματι-
κά επαναστατικό, θα χάνεται στα απόνερα μιας ανόη-
της ιδεοληπτικής κονταρομαχίας. 

Η αριστεία του καθενός Ιεράρχη ήταν αξεπέρα-
στη και γι’ αυτό η λύση ήταν επιβράβευση, η καθιέ-
ρωση του εορτασμού και των Τριών. Ουσιαστικά και 
συμβολικά, καθιερώθηκε η «αριστεία της τριάδας», 
της ομάδας, δηλαδή. Της κοινότητας, του σχολείου, 
σαν να λέμε. Η μόρφωση και οι στόχοι του κάθε μα-
θητή βελτιώνει όλο το σχολείο, που γίνεται άριστη και 
άρτια κοινότητα. Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι 
γιορτή Παιδείας, Δημοκρατίας και Ελευθερίας.  

Γι’ αυτό και είναι δυσκολοχώνευτη σε κάθε εί-
δους αριστερές και δεξιές αυθεντίες και καθοδηγητές!

Δημήτρης Ναπ. Γιαννάτος

Οι Ιεράρχες της 
σύνθεσης και 
οι εξουσίες του 
διχασμού
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Άμλετ»: Ένας μεταμοντέρνος αχταρμάς

Σάββατο βράδυ με χειμωνιά-
τικο κρύο και βροχή στο Αμ-
φι-Θέατρο στην Πλάκα για τον 
Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε 
σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγ-
γελάτου. Οκτώ χρόνια μετά το 
κλείσιμο του Αμφι-Θεάτρου και 
28 χρόνια μετά την παράσταση 
του Άμλετ (1991) σε σκηνοθεσία 
του Σπύρου Ευαγγελάτου.

Η 

παράσταση «Άμλετ» 
που παρακολούθη-
σα δεν ήταν καλή. 
Στην προσπάθεια να 
ανακατασκευάσουν 

τη σκηνή – μετά από 8 χρόνια που 
το θέατρο ήταν κλειστό – η φθορά 
του κτηρίου έδεσε με την παρακμή 
που παρουσιάζει το έργο του Σαίξ-
πηρ. Διαβάζω από το πρόγραμμα 
ότι προσπάθησαν να «... διατηρη-
θεί οτιδήποτε θύμιζε το παρελθόν 
του Αμφι-Θεάτρου... με κομβική 
την αποκάλυψη του ξύλινου πατώ-
ματος... σαν ένα σώμα υπό εξέτα-
ση... αποφασίσαμε να δουλέψουμε 
με βασικό υλικό το ξύλινο πάτω-
μα, ένα έδαφος ασταθές, επισφα-
λές, ένας κόσμος που γέρνει, γκρε-
μίζεται, σανίδες που ξηλώνονται... 
που τείνει να καταπιεί το χώρο... 
ένας τάφος... όπου θριαμβεύουν τα 
σκουλήκια». Σκέφτομαι, όμως, ότι 
όλα αυτά φόρτισαν την παράστα-
ση συναισθηματικά όσο και τεχνι-
κά. Το αποτέλεσμα ήταν ιδέες που 
φαίνονταν να λειτουργούν σκηνο-
θετικά, όπως το άνοιγμα του έργου 
με όλους τους ηθοποιούς επί σκη-
νής, ενώ προβαλλόταν βίντεο με την 
υπόκλιση του θιάσου του αντίστοι-
χου έργου του 1991. Ή η σε βίντεο 
επανεμφάνιση του Γιάννη Φέρτη 
σαν το φάντασμα του νεκρού Βα-
σιλιά (ο ίδιος είχε παίξει τον νεαρό 
Άμλετ το 1991). 

Αλλά και ιδέες όπως η απαρά-
δεκτη σκηνή της τελικής μονομαχί-
ας μεταξύ Λαέρτη και Άμλετ, στην 
κορύφωση του έργου, όπου όλη η 
δράση επί σκηνής αντικαταστάθη-
κε από προβολή σε βίντεο της ίδιας 
σκηνής από την παλιότερη παρά-
σταση, ενώ όλοι μας, ηθοποιοί και 
θεατές, παρακολουθούσαμε το βί-
ντεο! Όλη η δραματουργία της ξιφο-
μαχίας, της επικράτησης αρχικά του 
Άμλετ, του δηλητηριασμένου ξίφους 
του Λαέρτη, που τελικά τραυματίζει 
θανάσιμα τον Άμλετ, του ταυτόχρο-
νου θανάτου της βασίλισσας-μη-

τέρας του Άμλετ, που ήπιε από το 
ποτήρι που προοριζόταν για εκεί-
νον, του φόνο του Κλαύδιου από τον 
Άμλετ λίγο πριν ο ίδιος πεθάνει, όλη 
αυτή η κορύφωση του έργου μετα-
τράπηκε σε ένα άνευρο δεκάλεπτο 
παρακολούθησης βίντεο!

Πιστεύω ότι η σκηνοθεσία ήταν 
άνευρη. Πιθανολογώ ότι η ανακα-
τασκευή του θεάτρου γέννησε τη 
σκηνοθετική ιδέα του ξηλώματος 
του πατώματος από τον Άμλετ, η 
οποία έγινε πολύ κοντά στην αρχή 
του έργου, για να επαναληφθεί ως 
μανιέρα αρκετές φορές στη συνέ-
χεια!!! Σαν αποτέλεσμα, στο ένα τρί-
το – αν όχι στο μισό – μιας αχανούς 
θεατρικής σκηνής έχασκε μια τερά-
στια τρύπα κατά τη διάρκεια όλου 
του υπόλοιπου έργου. Πράγμα που 
έβαζε τους ηθοποιούς να προσέ-
χουν συνεχώς πώς πατούν πάνω 
στα χαλάσματα κι εμάς τους θεατές, 
αποκομμένους από την εξέλιξη της 
δράσης, να παρακολουθούμε τη δι-
αδικασία αυτή. Αυτό περιόρισε τον 
χώρο της σκηνής και άρα και την 
όλη δραματουργία, καθώς η τρύπα 
αυτή κυριαρχούσε, εικονοποιώντας 
όλη τη σήψη και παρακμή του Βα-
σιλείου και των ανθρώπων του, κά-
τι που, τελικά, εξοστράκιζε την όποια 
δυνατότητα παρουσίασής της μέσω 
της υποκριτικής... 

Υποκριτική που ελάχιστα ικανο-
ποιούσε. Πιστεύω ότι ο Παπασπη-
λιόπουλος δεν είχε το εκτόπισμα, 
δεν είχε τη φωνή να ανταπεξέλθει 
στον ρόλο. Το καρέ κομμένο μαλ-
λί τού έπεφτε συχνά στο πρόσωπό 
του κρύβοντάς το, κάτι που ταιριά-
ζει στον ψυχισμό του Άμλετ. Εκείνος, 
όμως, επανειλημμένα το διόρθωνε, 
δεκάδες φορές, μαζεύοντάς το με τα 
χέρια του, πράγμα ενοχλητικό στην 
παρακολούθηση των δρώμενων. 

Από την άλλη, διάλεξε (ή του ζητή-
θηκε;) ένα χαμηλών τόνων παίξιμο, 
όπου χρησιμοποιούσε τον σαρκα-
σμό, αστείες γκριμάτσες και μιμή-
σεις, κάτι που θύμιζε σκέρτσα επι-
θεώρησης. Ήταν χαρακτηριστικό 
ότι το κοινό συχνά γελούσε άκαιρα 
με όλα αυτά, με τελικό αποτέλεσμα 
να χάνεται το δραματουργικό κομ-
μάτι του ρόλου. Η επιλογή του κο-
στουμιού ήταν επιεικώς απαράδε-
κτη, καθώς θύμιζε πιτζάμα. Η συνε-
χής ενασχόλησή του με τα παπού-
τσια και τις κάλτσες του ήταν επίσης 
ενοχλητική. 

Τα κοστούμια γενικά δεν έπει-
θαν. Καθημερινά ρούχα ανακα-
τεύονταν με βραδινά, μοντέρνα με 
παλιοκαιρίτικα: ένα φράκο για τον 
Κλαύδιο, ένα επίσημο μακρύ ξώ-
πλατο φόρεμα για τη Γερτρούδη, πι-
τζάμες για τον Άμλετ, ένα καρό κο-
στούμι για τον Πολώνιο, ένα «μο-
ντέρνο» «κοστούμι» για την Οφη-
λία... Γενικώς, ό,τι να’ ναι...

Οι ηθοποιοί δεν εντυπωσίαζαν. 
Έδιναν την αίσθηση ότι απλά έβγα-
ζαν τον ρόλο τους, ενώ τους πήρε 
αρκετό χρόνο για να... ζεσταθούν!!! 
Στην αρχή, ο Κλαύδιος και η Γερ-
τρούδη ήταν σαν να διάβαζαν από 
μέσα το κείμενο για σχεδόν 10 λε-
πτά. Ίσως ο Πολώνιος του Δημή-
τρη Παπανικολάου, ο οποίος ήταν 
εξαιρετικός, έκανε τη διαφορά, αλ-
λά είχες την εντύπωση ότι η κωμική 
χροιά του παιξίματός του ταίριαζε σε 
μια διαφορετική ανάγνωση του έρ-
γου... Μόνο ο Άμλετ του Παπασπη-
λιόπουλου έδειχνε να ακολουθεί 
αυτήν την ανάγνωση εν μέρει, οπό-
τε τις ελάχιστες φορές που συνάντη-
σε την υποκριτική του Πολώνιου 
έδωσε βάρος στη δράση του έργου...

Έτσι, σαν θεατής, παρακολου-
θείς μια παράσταση πάνω από δυό-

μιση ώρες με έναν άνευρο Άμλετ, 
τους υπόλοιπους ηθοποιούς να πα-
σχίζουν να μπουν στο πετσί του ρό-
λου τους, ένα πάτωμα που έχει ξη-
λωθεί και σε αποσπά από τη δρά-
ση και την ίδια τη δράση να περιο-
ρίζεται ακόμη περισσότερο από την 
τρύπα στο πάτωμα. 

Στη συνέχεια, έρχεται η κορύ-
φωση του έργου, την οποία παρα-
κολουθείς μαζί με τους... ηθοποι-
ούς σε... βίντεο (!) από την παράστα-
ση του 1991... Υπάρχουν όμως και 
χειρότερα! Λίγο πριν, έχεις ζήσει 
απηυδισμένος το πιο άστοχο γυμνό 
σε θεατρική ή χορευτική παράστα-
ση. Εξηγούμαι: Ο Άμλετ σκοτώνει 
κατά λάθος τον Πολώνιο. Ο Πολώ-
νιος είναι πατέρας της αγαπημένης 
του Άμλετ, Οφηλίας. Ο Άμλετ δε μας 
πείθει σκηνοθετικά και υποκριτικά 
ότι πενθεί για αυτή την εξέλιξη. Αλ-
λά, τέλος πάντων… Το δράμα μετα-
φέρεται στην Οφηλία, η οποία, τρε-
λή από θλίψη, φορά το σακάκι του 
πεθαμένου πατέρα της πάνω από το 
γαλάζιο σύνολο (μπούστο με φού-
στα) με άσπρα μποτίνια που φορού-
σε τόσην ώρα και αποχωρεί... Ξα-
ναβγαίνει στη σκηνή λίγο μετά, μι-
σότρελη, καθώς συνειδητοποιεί ότι 
ο αγαπημένος της είναι υπεύθυ-
νος για τον θάνατο του πατέρα της. 
Μόνο που, τώρα, κάτω από το σα-
κάκι λείπει η φούστα και είναι ξυ-
πόλητη... Εγώ δαγκώνομαι για την... 
κυοφορούμενη εξέλιξη... Ήταν θέ-
μα λεπτών να βγάλει η Οφηλία το... 
βρακάκι της... Γιατί; Για να πενθήσει 
τον πατέρα της; Άντε... σκηνοθετική 
αδεία να το καταπιούμε... Για λίγο, 
με το σακάκι της, καλύπτει το γυμνό 
της – και σκέφτομαι ότι η σκηνοθέ-
τις ήθελε να βάλει και μια πινελιά 
γυμνού και αυτό ήταν! Όχι όμως! 
Εδώ δεν έχουμε πινελιά! Κανένα 
έλεος! Η Οφηλία της Αμαλίας Νί-
νου ίσως δέχτηκε (;), ίσως ακολού-
θησε (;) σκηνοθετικές οδηγίες; Πά-
ντως έβγαλε το σακάκι και περιφε-
ρόταν γυμνή από τη μέση και κάτω 
με όλα τα φώτα πάνω της για τα επό-
μενα αρκετά λεπτά του ρόλου της, 
κάνοντας «κουρέλι» όλη τη δράση, 
όλους τους διαλόγους με τους άλ-
λους ήρωες, όλη τη βαρύτητα του 
δράματος!

Νομίζω, τελικά, ότι το βαρύ πα-
ρελθόν του θεάτρου, της παλιάς πα-
ράστασης, του πατέρα Ευαγγελάτου, 
ίσως μια συναισθηματική φόρτιση 
από όλα αυτά.... είναι όσα θα θέσω 
σαν ελαφρυντικά για μια παράστα-
ση που δεν μου άρεσε...

Του Ανδρέα Ανδριόπουλου

Στο «Αμφι-Θέατρο», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου

Κυκλοφορεί
από τις 
εναλλακτικές 
εκδόσεις

Γιώργος Καραμπελιάς

Παναγιώτης Κονδύλης
Μια διαδρομή

Tο βιβλίο συνιστά ένα σχεδίασμα 
της συμβολής του Παναγιώ-
τη Κονδύλη στην ελληνική 
πνευματική ζωή: Τα νεανικά του 
χρόνια σφραγίστηκαν από την 
απομάγευση της επαναστατικής 
ουτοπίας και την απογοήτευση 
από το σοβιετικό πείραμα.

Στη διάρκεια των δεκαετιών του 
1970 και του 1980, θα διαμορ-
φώσει μια φιλοσοφία, η οποία 
θεωρεί ως βασικό κίνητρο του 
ανθρώπου την επιβεβαίωση της 
ισχύος, και μόνο μια «περιγραφι-
κή θεωρία», που αυτο-αποκλεί-
εται από κάθε επιδίωξη ισχύος, 
μπορεί να προσεγγίσει την 
πραγματικότητα. 

Στη δεκαετία του 1990, τέλος, 
θα γίνει γνωστός από τα έργα 
του για την παρακμή του αστικού 
πολιτισμού, τη γεωπολιτική, τον 
πόλεμο και την πορεία του ελ-
ληνισμού, σε ευθεία αντίθεση με 
την κυρίαρχη λατρεία της παγκο-
σμιοποίησης και την απομείωση 
του ρόλου των εθνών-κρατών. 

Μέσα στη γενικευμένη παρακμή 
του νεώτερου ελληνισμού, ο 
Παναγιώτης Κονδύλης αποτελεί 
άραγε έναν οδοδείκτη που κατα-
δεικνύει κάποιες «κρυμμένες» 
δυνατότητές ή, μήπως, όπως 
πιθανώς θα έλεγε ο ίδιος στην 
κάποτε πικρόχολη οπτική του, 
συνιστά μια έκφανση του τέλους 
– στο κύκνειο άσμα ενός άλλοτε 
μεγάλου πολιτισμού;
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Β΄ ΜΕΡΟΣ

Ο 
Μ. Πάτσης συμπεραίνει τε-
λικά ότι ο «σκοπός της κομ-
μουνιστικής αριστεράς της 
εποχής ήταν να εξοντώσει 

πνευματικά και ηθικά τον συγγραφέα 
και σε ένα μεγάλο βαθμό το κατόρθω-
σε» (σελ. 237), αλλά και συνολικότε-
ρα, «ένα χαρακτηριστικό των χωρών 
που αναπαράγουν τον ολοκληρωτισμό 
τα παλαιότερα χρόνια, αλλά και σήμε-
ρα παρέμεινε η πνευματική και ψυχι-
κή εξόντωση του ελεύθερου ανθρώπου 
και ατόμου» (σελ. 237).
 Μετά από αρκετές δεκαετίες μπορού-
με με βεβαιότητα να συμπεράνουμε ότι 
η κριτική του Τρότσκι ήταν εξαιρετικά 
προσεκτική και  δεν έφτανε στην ουσία 
των καθεστώτων αυτών, αφού μιλούσε 
για «εκφυλισμένα εργατικά κράτη» και 
όχι για την κυριαρχία της νέας τάξης της 
γραφειοκρατίας, ούτε για κρατικό καπι-
ταλισμό. Το γεγονός της αποτυχίας του 
τροτσκισμού μπορεί εύκολα να ερμη-
νευθεί, αφού ο Τρότσκι υπήρξε επιφα-
νές στέλεχος της γραφειοκρατίας. Ως 
υπουργός Άμυνας είχε καταστείλει την 
εξέγερση των ναυτών της Κροστάνδης, 
είχε πρωτοστατήσει στην κυριαρχία του 
τρόμου και στον διωγμό κάθε διαφω-
νούντα είτε βρισκόταν εντός είτε βρισκό-
ταν εκτός του κόμματος, ενώ πολλές από 
τις πολιτικές που στη συνέχεια εφάρμο-
σε ο Στάλιν, όπως ο διωγμός των αγρο-
τών και η βίαιη κολλεκτιβοποίηση, ήταν 
αυτός που πρώτος τις εμπνεύστηκε.  

Ο Μ. Πάτσης θα αναφερθεί και σε 
άλλα σημαντικά θέματα, όπως την πρω-
τοπόρα οξύτατη κριτική του Γκόρκι στον 
Λένιν και στον Τρότσκι, τους οποίους 
συνέκρινε με τον Νετσάγιεφ. Γράφει ο 
Μ. Γκόρκι: «Εξαναγκάζοντας το προ-
λεταριάτο να συμφωνήσει με την κα-
ταστροφή της ελευθερίας του Τύπου, ο 
Λένιν και τα τσιράκια του νομοθέτησαν 
κάτι τέτοιο για τους εχθρούς της δημο-
κρατίας φιμώνοντάς την, απειλώντας 
με την πείνα και με τα πογκρόμ όλους 
όσους δεν συμφωνούν με τον δεσποτι-
σμό τον δικό του και του Τρότσκι. Αυ-
τοί οι «ηγέτες» δικαιολογούν τον δεσπο-
τισμό, εναντίον όσων μαρτυρικά αγωνί-
στηκαν σε τόσες γενιές ανθρώπων...Θε-
ωρώντας τον ίδιο τους τον εαυτό Ναπο-
λέοντες του σοσιαλισμού, οι λενινιστές 
εξαφανίζουν και σφάζουν, ολοκληρώ-
νοντας την καταστροφή της Ρωσίας: ο 

ρώσικος λαός θα πληρώσει για όλα αυ-
τά ποτάμια αίμα» (σελ. 315-316). Η κρι-
τική του Γκόρκι θα εμπνεύσει και άλ-
λους συγγραφείς, όπως τον Ν.Μπερδι-
άγεφ, αλλά ο ίδιος θα συμπλεύσει εν συ-
νεχεία με το σοβιετικό καθεστώς.

Επίσης ο Μ. Πάτσης αναφέρεται σε 
έναν άλλο Έλληνα ποιητή της ΕΣΣΔ, 
τον Γιώργη Κωστοπράβ, από τη Μα-
ριούπολη, που έγραψε ποιήματα που 
υμνούσαν τον Κόκκινο Στρατό, αλλά οι 
σταλινικοί τον συνέλαβαν και τον εκτέ-
λεσαν (σελ. 411), μαζί με πολλές χιλιά-
δες Έλληνες Πόντιους.

Ο Μ. Πάτσης συμπεραίνει ότι ο Ν. 
Καζαντζάκης και ο Π. Ιστράτι προά-
γουν το ανθρωπολογικό πρότυπο που 
δεν είναι ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε 
αναρχικό, ούτε φιλελεύθερο: «Είναι ένα 
σύγχρονο ανθρωπολογικό πρότυπο, το 
οποίο στον ελληνικό χώρο θα μπορού-
σε να αναχθεί στο κοινοτικό πλαίσιο 
αναφοράς των ελληνικών κοινοτήτων 
της λαϊκής παράδοσης, αλλά που δεν 
έχει βρει την επιβίωσή του στη σύγχρο-
νη εποχή». Αυτό το πρότυπο στη Δύ-
ση ίσως μοιάζει με τη διανοητική ανα-
ζήτηση και τον θεωρητικό λόγο. Όπου 
στην Ελλάδα υπήρχαν οι κοινότητες 
επί τουρκοκρατίας, στη Δύση υπήρχε η 
προσπάθεια θεωρητικής τεκμηρίωσης 
της κοινωνικής συμμετοχής, όπου στην 
Ανατολή υπήρχε ο κοινοτισμός του ελ-
ληνικού χωριού και των ελληνικών πό-

λεων με την εισδοχή των προσφύγων 
στη Δύση υπήρχε ο θεωρητικός λόγος 
των αναζητητών φιλοσόφων (σελ. 399).

 Υπό αυτή την έννοια αισθανόμαστε 
μια μεγάλη διανοητική συγγένεια με 
τους δύο αυτούς στοχαστές.

Πολύ ενδιαφέρον είναι το κεφά-
λαιο του βιβλίου που αναφέρεται στην 
αναζήτηση της ελληνικότητας από τον 
Ιστράτι μέσα στο έργο του. Γράφει ο Μ. 
Πάτσης: «Η Ελλάδα αποτελεί για τον 
ίδιον μια ξεχωριστή έκταση κατανόη-
σης του εαυτού. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τα εκφραστικά μέσα που διαθέτει ο συγ-
γραφέας. Η μνήμη είναι γλωσσική και 
λογοτεχνική. Είναι επίσης μνήμη ζω-
ής» (σελ. 295). Έτσι, στο έργο του Κυρά 
Κυραλίνα, «η Κυρά με τη μητέρα της 
χορεύουν ελληνικούς χορούς και τρα-
γουδούν ελληνικά τραγούδια, γνωρί-
ζουν την ελληνική και αρκετοί φίλοι εί-
ναι Έλληνες. Οι ήρωες γνωρίζουν αρ-
χαία ιστορία και διαλογίζονται για τον 
Μέγα Αλέξανδρο και τον Παρμενίω-
να. Οι ελληνικοί χαρακτήρες των έργων 
του ιδίως στην αρχή της σταδιοδρομίας 
του είναι εμβληματικοί: Ανδριανός Ζω-
γράφι, Μπάρμπα Γιάννης, Κυρ-Λεωνί-
δας, Μπάρμπα Ζανέτος, Καπετάν Μαυ-
ρομάτης, Ανθούλα, Κωνσταντίνος, κ.λπ.) 
(σελ. 297). 

Το έργο του ο Μ. Πάτσης το συ-
μπληρώνει με εκτενή αναφορά σε 
ελάσσονες συγγραφείς του Μεσοπολέ-
μου, που όμως η γραφή τους έχει ξεχω-
ριστό ενδιαφέρον, όπως ο Νίκος Βέλ-
μος, ο Πέτρος Πικρός, ο Νίκος Νικολαΐ-
δης, ο Νίκος Κατηφόρης, ο Γιώργης Ζά-
κρος, ο Τεύκρος Ανθίας, ο Δημοσθένης 
Βουτυράς. 

Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί 
την αναλυτική παρουσίαση και κριτι-
κή αποτίμηση των έργων του Π. Ιστρά-
τι. Στον Θείο Αγγελή εντοπίζει επιρροές 
του Νίτσε. Στο παράρτημα περιέχονται 
οι επιστολές που αντάλλαξαν ο Ιστράτι 
με τον Καζαντζάκη.

Στον πρόλογο του βιβλίου ο Μιχά-
λης Πάτσης μάς δίνει την απάντηση του 
γιατί κατέβαλε χρόνο, κόπο, προσπά-
θεια για τη συγγραφή του: Το χρέος που 
αισθάνθηκε απέναντι στον Π. Ιστράτι 
(σελ. 15), το χρέος που είναι η αιτία δη-
μιουργίας, ηθική προσταγή και έλλογο 
πάθος συγχρόνως.

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

Ιστράτι - Καζαντζάκης
Ο 

Σπύρος Κουτρούλης σε πέντε διαφορετικά 
δοκίμια επιχειρεί να διερευνήσει τη συ-
νάντηση της φιλοσοφίας με την κοινωνία 
και την ιστορία· εξαρχής, άλλωστε, ο φιλο-

σοφικός λόγος στάθηκε πάντα μέσα στον κοινωνικό 
χώρο και δεν περιορίστηκε στον προβληματισμό για 
την αφετηρία της ύπαρξης. 

Το πρώτο δοκίμιο πραγματεύεται την πολιτική 
φιλοσοφία του Πλάτωνα, την ερμηνεία της από τον 
Καρλ Πόππερ –που τον θεωρεί προπομπό του ολο-
κληρωτισμού– και την απάντηση του Eρνστ Κασσί-
ρερ, που θα υποστηρίξει ότι, στην πλατωνική πολι-
τεία αποδοκιμάζεται με εμφατικό τρόπο η τυραννία. 

Στο δεύτερο, για την πολιτική, την κοινωνία και τη 
δημοκρατία στον Αριστοτέλη, παρατίθενται οι από-
ψεις των Καρλ Πόππερ, Καρλ Μαρξ και Κορνήλιου 
Καστοριάδη. Ο Αριστοτέλης θέτει σε αξιακή προτε-
ραιότητα την κοινωνία έναντι του ατόμου, όχι για 
να το εξαφανίσει, αλλά για να πλέξει το απαραίτητο 
«κουκούλι», εντός του οποίου ο άνθρωπος θα κατα-
φέρει να αναπτύξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

Στο τρίτο δοκίμιο παρουσιάζεται η αντίληψη της 
Χάνα Άρεντ πως το ξερίζωμα του ανθρώπου αποτε-
λεί την πηγή του ολοκληρωτισμού, ενώ παράλληλα η 
δυτική δημοκρατία κατατρύχεται από την εμπορευ-
ματοποίηση και τον μηχανικισμό. 

Στο τέταρτο δοκίμιο «Αντιεθνικισμός και αυτο-
κρατορίες: οι παρερμηνείες και τα αδιέξοδα της με-
ταμοντέρνας ιστοριογραφίας» παρουσιάζονται οι 
απόψεις –και οι παρερμηνείες αυτών– των  Έρνεστ 
Γκέλνερ, Άντονι Σμιθ, Mπένεντικτ Άντερσον και Έλι 
Κέντουρι για τις προϋποθέσεις, τους όρους και την 
εξέλιξη των ιστορικών εθνών. 

Τέλος, το βιβλίο ολοκληρώνεται με την μελέτη 
της αντίληψης του Ιμμάνουελ Καντ για την κυριαρ-
χία του ανθρώπου πάνω στον Κόσμο και στη Φύση· 
αντίληψη που επηρέασε τη φιλοσοφική σκέψη που 
ακολούθησε, ακόμη και αυτή που επεδίωξε να στα-
θεί απέναντί του, όπως η μαρξική.

Σπύρος Κουτρούλης
Φιλοσοφία και ιστορία
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Στις 4 Ιουνίου του 2004 ένα πα-
ράξενο όχημα που έμοιαζε με 
τεθωρακισμένη μπουλντόζα απ’ 
την κόλαση εμφανίστηκε στους 
δρόμους της μικρής πόλης του 
Γκράνμπυ στο Κολοράντο των 
ΗΠΑ... 

Μ όλις είχε προξενήσει εκτε-
ταμένες ζημιές σε ένα ερ-
γοστάσιο παραγωγής τσιμέ-

ντου στις παρυφές της πόλης και κα-
τευθυνόταν προς το κέντρο της σα-
ρώνοντας τα πάντα στο διάβα του. 
Στο τηλεφωνικό κέντρο του τοπικού 
σερίφη οι γραμμές είχαν πάρει φω-
τιά, με έντρομους κατοίκους να ζη-
τούν τη συνδρομή όλων των διαθέ-
σιμων αστυνομικών δυνάμεων, κα-
θώς το «τέρας» κατεδάφιζε το ένα 
κτήριο μετά το άλλο χωρίς κανείς 
να μπορεί να το σταματήσει. Το κα-
ταστροφικό κρεσέντο θα τελείωνε 
2 ώρες και 7 λεπτά αργότερα, όταν 
ο μοναχικός δράστης και μοναδι-
κός νεκρός της επίθεσης θα αυτο-
κτονούσε μέσα στο αυτοσχέδιο όχη-
μά του, αφού αυτό σφήνωσε τελικά 
στο τελευταίο κτήριο που κατεδάφι-
ζε, με σπασμένο ψυγείο και κολλη-
μένο κινητήρα. Πίσω του θα άφηνε 
13 ισοπεδωμένα κτήρια, ανάμεσα 
στα οποία ήταν το δημαρχιακό μέγα-
ρο, το εργοστάσιο τσιμέντου, τα γρα-
φεία της τοπικής εφημερίδας, το σπί-
τι ενός πρώην δημάρχου και το κα-
τάστημα σιδηρικών ενός δημοτικού 
συμβούλου, δεκάδες κατεστραμμέ-
να οχήματα και ζημιές που ανέρχο-
νταν σε πάνω από 7 εκατομμύρια δο-
λάρια.

Όταν οι αστυνομικοί αποπειρά-
θηκαν να εισέλθουν στο όχημα δι-
απίστωσαν πως δεν υπήρχε θυρίδα 
διαφυγής και αναγκάστηκαν να κό-
ψουν τη μονοκόμματη θωράκιση της 
μπουλντόζας με οξυγόνο. Στη θέση 
του οδηγού βρήκαν το νεκρό σώμα 
του Μάρβιν Χιμάγιερ ή Μαρβ, ενός 
συμπαθούς όσο και ιδιόρρυθμου ιδι-
οκτήτη συνεργείου συγκόλλησης 
εξατμίσεων, με ιστορικό αντιδικίας 
με την τοπική δημοτική αρχή. Το γε-
γονός ήταν πρωτοσέλιδο για πολλές 
μέρες στις κορυφαίες εφημερίδες 
των ΗΠΑ και τα δύο ερωτήματα που 
ζητούσαν επιτακτικά απαντήσεις 
ήταν τι ώθησε τον αγαθό «εξατμι-

σά» να προβεί στο εν λόγω απονε-
νοημένο διάβημα και πού βρήκε το 
άρμα μάχης-μπουλντόζα με το οποίο 
επιτέθηκε με τέτοια μανία στην πόλη 
του Γκράνμπυ.

Η αλήθεια είναι πως τα γεγονότα 
που οδήγησαν στο ξέσπασμα της 4ης 
Ιουνίου ήταν σχετικά απλά και ξεκά-
θαρα. Ο Μάρβιν Χιμάγιερ μετακόμι-
σε στο Γκράνμπυ το 1992 και αγό-
ρασε δύο εκτάρια γης για να στήσει 
ένα συνεργείο επισκευής εξατμίσε-
ων με την ευφάνταστη επωνυμία «Οι 
μούφες του Μαρβ». Απ’ ό,τι φαίνεται 
ο Μαρβ ήταν καλός στη δουλειά του 
και το συνεργείο του έγινε πολύ δη-
μοφιλές στους κατοίκους του Γκράν-
μπυ, αλλά και της ευρύτερης περιο-
χής. Λίγο το ταλέντο του, λίγο ο ανοι-
χτόκαρδος χαρακτήρας του, λίγο το 
πάντα γεμάτο δωρεάν παγωμένες 
μπίρες ψυγείο του, ο Μαρβ κολλού-
σε τις εξατμίσεις του, έπινε μπίρες 
με τα φιλαράκια του και έβγαζε αξι-
οπρεπώς τα προς το ζην. 

Όλα αυτά μέχρι το 2001, που το 
δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την 
κατασκευή ενός εργοστασίου τσιμέ-
ντου ακριβώς δίπλα στο συνεργείο 
του Μαρβ. Τα σχέδια προέβλεπαν 
το χτίσιμο του εργοστασίου επάνω 
ακριβώς στον δρόμο που συνέδεε το 
συνεργείο του Μαρβ με την επαρχια-
κή οδό, κλείνοντας έτσι την πρόσβα-
ση των πελατών, αλλά και του ιδίου 
του Μαρβ στο συνεργείο του. Ο Μαρβ 
προσπάθησε να ασκήσει ένσταση 
στην απόφαση της δημοτικής αρχής, 

αλλά η ένστασή του απορρίφθηκε 
παμψηφεί. Μάζεψε επίσης υπογρα-
φές υποστήριξης από φίλους και πε-
λάτες, αλλά φαίνεται πως είχε μπει 
στο στόχαστρο οικονομικών συμ-
φερόντων που είχαν αποφασίσει να 
τον καταστρέψουν. Απελπισμένος ο 
Μαρβ, αιτήθηκε την κατασκευή μιας 
νέας οδού πρόσβασης στο συνερ-
γείο του και μάλιστα αγόρασε και τα 
απαραίτητα μηχανήματα για να κά-
νει τη διάνοιξη ο ίδιος, αλλά η αίτη-
σή του δεν έγινε δεκτή για μια ακόμη 
φορά. Παρ’ όλα αυτά έκανε υπομο-
νή μέχρι που ένας εκσκαφέας, που 
έκανε χωματουργικές εργασίες στο 
εργοστάσιο τσιμέντου, έσπασε τον 
αγωγό της αποχέτευσης του συνερ-
γείου και, ω, τι έκπληξη, λίγες ώρες 
μετά η δημοτική αστυνομία του επέ-
βαλε πρόστιμο 2500 δολαρίων διότι 
δεν ήταν συνδεδεμένος με το κεντρι-
κό αποχετευτικό σύστημα. 

Το μάτι του Μαρβ είχε γυαλίσει 
ανεπανόρθωτα και για τον επόμε-
νο ενάμιση χρόνο έπεσε με τα μού-
τρα στο σχέδιο Β, δηλ. στην κατα-
σκευή του οχήματος της εκδίκησής 
του. Βλέπετε, ανάμεσα στα μηχανή-
ματα που είχε αγοράσει για να ανοί-
ξει τον δρόμο για το συνεργείο του, 
ήταν ένας εκσκαφέας βαρέως τύπου 
Κομάτσου D355Α, οποίος μετά το πέ-
ρας των εκτεταμένων μετατροπών 
που του έκανε ο Μαρβ θα θύμιζε με-
τα-αποκαλυπτικό μηχάνημα πολιορ-
κίας από ταινία τύπου Μαντ Μαξ. Το 
σίγουρο είναι ότι δεν έκανε εκπτώ-

σεις στα υλικά που χρησιμοποίησε. 
Ολόκληρη η μπουλντόζα καλύφθη-
κε από ένα κουβούκλιο θωράκισης 
πάχους 30 εκατοστών με εξωτερι-
κές κι εσωτερικές ατσάλινες πλάκες 
κι ενδιάμεσα ενισχυμένο στρώμα 
από τσιμέντο ταχείας πήξεως. Μιας 
και δεν είχε παράθυρα, το «τέρας» 
είχε έξι εξωτερικές κάμερες που με-
τέδιδαν εικόνα σε δύο οθόνες εντός 
του κλιματιζόμενου κόκπιτ που προ-
στατευόταν από αλεξίσφαιρο πλεξι-
γκλάς πάχους 3 ιντσών και διέθε-
ταν ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα 
για την απομάκρυνση της σκόνης. 
Επιπλέον, ο Μαρβ είχε εξοπλίσει 
την μπουλντόζα με 3 θωρακισμέ-
νες πολεμίστρες για 3 ημιαυτόματα 
όπλα (διαμετρήματος 0.50, 0.308 
και 0.22). 

Σημειωτέον ότι ο Μαρβ χρησιμο-
ποίησε γερανό για να τοποθετήσει 
το θωρακισμένο κουβούκλιο στην 
μπουλντόζα, αφού είχε μπει σ’ αυ-
τήν, προφανώς μη σκοπεύοντας να 
ξαναβγεί έξω. Ίσως μέσα στο θόλω-
μα από τον θυμό του και τις αναθυ-
μιάσεις της ασετυλίνης από τις συ-
γκολλήσεις, ο Μαρβ αισθάνθηκε 
και τη θεία συνδρομή στην αποστο-
λή του, καθώς μέσα στις σημειώσεις 
του βρέθηκε το εξής απόσπασμα: «Ο 
Θεός μου ζήτησε να το κάνω αυτό. 
Είναι ένας σταυρός που πρέπει να 
κουβαλήσω και θα το κάνω στο όνο-
μά Του».

Όταν τελικά ο Μαρβ θα έκανε την 
απέλπιδα επίθεση εναντίον όλων 

όσοι τον είχαν αδικήσει, θα απέφευ-
γε την πρόκληση παράπλευρων 
απωλειών και θα κατέστρεφε απο-
κλειστικά τους στόχους που είχε επι-
λέξει εκ των προτέρων. Η θωράκιση 
της μπουλντόζας του θα αποδεικνυ-
όταν αδιαπέραστη από φορητό οπλι-
σμό, καθώς δέχτηκε πάνω από 200 
σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων 
και 3 χειροβομβίδες από τις ειδικές 
δυνάμεις της αστυνομίας χωρίς κα-
νένα αποτέλεσμα. Σε κάποια φάση 
χρησιμοποιήθηκε κι ένα θηριώδες 
γκρέιντερ για να του κόψει τον δρό-
μο, αλλά ο Μαρβ απλώς το έσπρω-
ξε στην άκρη σε μια στιγμή που θύ-
μισε αγώνα μάνστερ τρακς. Όταν το 
επιτελείο του κυβερνήτη του Κολο-
ράντο συνειδητοποίησε ότι η δύνα-
μη πυρός της πολιτειακής αστυνο-
μίας αδυνατούσε να σταματήσει τον 
Μαρβ, έγινε η σκέψη να χρησιμο-
ποιηθεί ένα αντιαρματικό ελικόπτε-
ρο τύπου Απάτσι για να ανατινάξει 
την μπουλντόζα με πύραυλο Χέλφα-
ϊρ, αλλά ο κίνδυνος υπέρμετρων κα-
ταστροφών στην πόλη σε περίπτω-
ση αστοχίας ήταν μεγάλος και η ιδέα 
απορρίφθηκε.

Μετά την ακινητοποίηση της 
μπουλντόζας και την απομάκρυνση 
της σορού του Μαρβ, ο θωρακισμέ-
νος εκσκαφέας κόπηκε σε κομμάτια 
τα οποία στάλθηκαν σε διαφορετικές 
μάντρες παλιοσίδερων, διότι τα γε-
γονότα της 4ης Ιουνίου είχαν προκα-
λέσει τον θαυμασμό των αντικυβερ-
νητικών «πατριωτικών» οργανώ-
σεων, οι οποίες ήθελαν να πάρουν 
στα χέρια τους το «άρμα μάχης» και 
να το μετατρέψουν σε βωμό ανυπα-
κοής προς το ομοσπονδιακό κρά-
τος καταστολής. Όσο για τον Μαρβ, 
έχει πάρει τη θέση του στο πάνθεον 
των ηρώων της «ηθικής πλειοψη-
φίας», παρά το γεγονός ότι πάλεψε 
τελείως μόνος  σε μια απέλπιδα μά-
χη η έκβαση της οποίας ήταν τραγι-
κά προβλέψιμη. Στην τσέπη της φόρ-
μας που φορούσε την ημέρα του θα-
νάτου του βρέθηκε το εξής ιδιόχειρο 
σημείωμα: «Ήμουν πάντα πρόθυμος 
να είμαι λογικός μέχρι που αναγκά-
στηκα να γίνω παράλογος. Μερικές 
φορές οι λογικοί άνθρωποι αναγκά-
ζονται να κάνουν παράλογα πράγ-
ματα».

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Killdozer: η μέρα της μπουλντόζας
Ένας άνθρωπος εναντίον μιας πόλης
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ο 
θεατής, που έρχε-
ται σε επαφή με 
το παραπάνω ση-
μείωμα της σκηνο-
θέτιδας Γεωργίας 

Μαυραγάνη, παίρνει μια πρώτη 
εικόνα για την παράσταση που θα 
παρακολουθήσει στη Στέγη του 
Ωνάσειου Ιδρύματος. Κατ’ αρχάς 
η κατάληψη του City Plaza εγκα-
ταλείφθηκε, δεν εκκενώθηκε. Κα-
τά δεύτερον, η συγκεκριμένη κα-
τάληψη είχε γίνει σε κτήριο ιδι-
ώτη. Κατά τρίτον και τελευταίο, 
εκκρεμούσε δικαστική απόφαση 
όπου χαρακτήριζε την κατάληψη 
παράνομη και είχε δοθεί εντολή 
για την εκκένωσή της. Εν πάση πε-
ριπτώσει...

Ας πάμε στην ουσία της παρά-
στασης. Ο Δημοσθένης Παπαμάρ-
κου έκανε αίσθηση το 2014 όταν 
κυκλοφόρησε τη συλλογή διηγη-
μάτων Γκιακ με την οποία μάλι-
στα απέσπασε το βραβείο Διηγή-
ματος της Ακαδημίας Αθηνών κα-
θώς και το βραβείο Διηγήματος 
του περιοδικού Ο Αναγνώστης. Η 
συγκεκριμένη συλλογή ανέβηκε 
στο θέατρο σε σκηνοθεσία Γεωρ-
γίας Μαυραγάνη. Στα κείμενά του 
ο Παπαμάρκος πραγματεύεται τη 
σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης 
φύσης με αγαπημένα θέματά του 
να είναι ο θάνατος, η απώλεια, η 
βία και η μνήμη. Στο συγκεκριμέ-
νο έργο, την Εξημέρωση, ασχολεί-
ται όχι με τη διαδικασία επέμβα-
σης σε ζώα και φυτά, αλλά με το 
κατά πόσον ο ανθρώπινος λόγος 
μπορεί να παρέμβει στους βασι-
κούς όρους πολιτισμού που ανα-
φέραμε πιο πάνω, να τους τροπο-
ποιήσει και εντέλει να τους δώσει 
διαφορετική μορφή και περιεχό-
μενο. Με τη χειραγώγηση να είναι 
σημαντική παράμετρος της κυ-
ρίαρχης ιδεολογίας, καταλαβαί-
νουμε πολύ καλά ότι η τροποποί-
ηση της μνήμης και της απώλειας 
μπορεί άριστα να δημιουργήσει 
μια νέα αφήγηση ιστορίας. Στην 
Εξημέρωση ο συγγραφέας βάζει 
στο κέντρο του την αρχαία Αθήνα 
και την πλαισιώνει από δύο βίαι-

ες απώλειες: την απώλεια της Μι-
λήτου στα ανατολικά και την απώ-
λεια της πόλεως Σύβαρις στα δυ-
τικά. Έχει ενδιαφέρον το πώς προ-
σλαμβάνει το κέντρο αυτού του 
συστήματος, η ανοιχτή πληγωμέ-
νη καρδιά, όπως αναφέρει, αυ-
τές τις απώλειες. Να σημειώσου-
με ότι ο Παπαμάρκος, εκτός από 
συγγραφέας είναι και ιστορικός, 
υποψήφιος διδάκτορας Αρχαί-
ας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης και βαθύς γνώστης 
των περιόδων στις οποίες αναφέ-
ρεται. Η Μίλητος καταστράφη-
κε από τους Πέρσες, το 494 π.Χ., 
ύστερα από πολυετή αγώνα αντί-
στασης και ενώ προηγουμένως οι 
Αθηναίοι την είχαν αφήσει στην 
τύχη της. Ήταν τόσο μεγάλο το 
σοκ αυτής της απώλειας, ώστε οι 
Αθηναίοι ανέθεσαν στον Φρύνιχο 
να γράψει το θεατρικό έργο Μι-
λήτου Άλωσις, το οποίο παρουσί-
ασε στους θεατρικούς αγώνες της 
εποχής. Καθόλου τυχαία χορηγός 
της συγκεκριμένης παράστασης 
ήταν ο Θεμιστοκλής, σε μια προ-
σπάθεια να αφυπνίσει τους Αθη-
ναίους για τον εξ ανατολών κίνδυ-
νο. Το έργο του Φρυνίχου σόκαρε 
σε τέτοιο βαθμό τους Αθηναίους, 
ώστε απαγόρευσαν την παράστα-
ση και επέβαλαν στον συγγραφέα 
πρόστιμο χιλίων δραχμών για-
τί τους θύμισε «οικεία κακά». Ο 
σκοπός όμως του Θεμιστοκλή είχε 
επιτευχθεί και οι Αθηναίοι πλέον 
έπαιρναν σοβαρά υπ’ όψιν τους 
τον κίνδυνο των Περσών. Στην 
αντίπερα όχθη, στα δυτικά, η Σύ-
βαρις ήταν μια ευημερούσα πό-
λη, φημισμένη για τον τρυφηλό 

και ευδαιμονικό τρόπο ζωής των 
κατοίκων της. Βυθισμένη σε μια 
πλήρη ευδαιμονία, με αποκλει-
στικό ενδιαφέρον την υπερβολι-
κή και εκτός ορίων κατανάλωση. 
Ο εκμαυλισμός των συνειδήσε-
ων πολιτών και πολιτικών αποδό-
μησε τη συνοχή της κοινωνίας και 
ήταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή κα-
τά την οποία θα έπρεπε να αντι-
μετωπίσουν τους Κροτωνιάτες, 
η πόλη τους κατέρρευσε. Έκτο-
τε ο συβαριτισμός («συβαρίτες 
πολιτικοί», που έλεγε και ο Βύ-
ρων Πολύδωρας) κατέστη συνώ-
νυμος της διαφθοράς και της κοι-
νωνικής κατάρρευσης. Ο Παπα-
μάρκος προτείνει μια παραβολή. 
Απέναντι στους υπαρκτούς κινδύ-
νους των καιρών επισείει τον κίν-
δυνο της άλωσης αφενός και της 
κατάρρευσης αφετέρου. Με τους 
κινδύνους αυτούς να είναι υπαρ-
κτοί και δρώντες.

 Η Γεωργία Μαυραγάνη, στην 

προηγούμενη συνεργασία της 
με τον Παπαμάρκου (Γκιακ) είχε 
αποδώσει αρκετά πιστά το πνεύ-
μα που διέτρεχε τα διηγήματα. 
Παίρνοντας όμως στα χέρια της 
την Εξημέρωση, λοξοδρομεί. Επι-
λέγει να αγνοήσει την παραβολή 
του συγγραφέα και να ασχοληθεί 
με μια άλλη απώλεια, την απώ-
λεια της ζωής των μεταναστών 
που μαζικά πλέον καταφθάνουν 
στη χώρα μας. Μπορούμε να το 
βρούμε και λογικό. Η ανθρωπιστι-
κή πλευρά του μεταναστευτικού 
προβλήματος είναι όντως υπαρ-
κτή, όμως όχι η μοναδική. Η μαζι-
κή παράνομη μετανάστευση έχει 
και αρκετές άλλες παραμέτρους 
όπως την κοινωνική, την οικονο-
μική, τη γεωστρατηγική, την πο-
λιτιστική για να αναφέρουμε κά-
ποιες από αυτές. Αυτές τις τελευ-
ταίες όμως, συνειδητά, η ελίτ της 
κοινωνίας μας, ελίτ που κατοικοε-
δρεύει συνήθως στα βόρεια προ-
άστια, πέρα και έξω από την καρ-
διά της κοινωνίας, τις αγνοεί. Εί-
ναι εύκολο να επιδεικνύεις «αν-
θρωπισμό» από την Εκάλη όπου 
είναι υπαρκτές οι ανάγκες σε υπη-
ρετικό προσωπικό, ανασφάλιστο 
τις περισσότερες φορές, και είναι 
άλλο πράγμα να έρχεσαι αντιμέ-
τωπος με το πρόβλημα στον Άγιο 
Παντελεήμονα ή στη Μόρια. 

Η σκηνοθετική πρόταση είναι 
οξυδερκής. Χρησιμοποιεί ευρή-

ματα και σκηνοθετικές τεχνικές 
οι οποίες εντυπωσιάζουν τον θε-
ατή. Πατώντας πάνω στο ανθρω-
πιστικό ζήτημα στήνει μια έντονα 
φορτισμένη συγκινησιακά παρά-
σταση. Και εδώ έρχεται το δεύτε-
ρο πρόβλημα. Ο θεατής, απορρο-
φημένος από τα άρτια σκηνοθε-
τικά ευρήματα, χάνει την επαφή 
του με το κείμενο, έχοντας απορ-
ροφηθεί από εντυπωσιακά  οπτι-
κά ερεθίσματα. Με δεδομένο το 
ότι το κείμενο του Παπαμάρκου 
δεν εντάσσεται στο κύριο ρεύμα 
των θεατρικών κειμένων, το πρό-
βλημα επιτείνεται. Μετά το τέ-
λος της παράστασης, οι θεατές 
φεύγουν εντυπωσιασμένοι από 
τα όσα παρακολούθησαν, ελάχι-
στοι όμως έχουν κρατήσει έστω 
και σημεία του κειμένου. Ο υπερ-
βολικός φορμαλισμός της Μαυ-
ραγάνη δεν διεκδικεί ουσιαστι-
κές και εσωτερικές ερμηνείες από 
τους ηθοποιούς της. Περισσότε-
ρο τους χειρίζεται ως μέσα για να 
αναδειχθούν τα σκηνοθετικά της 
ευρήματα. 

Συνοψίζοντας, η Εξημέρωση 
είναι πολύ περισσότερο ένα σκη-
νοθετικό δρώμενο παρά μία κα-
θεαυτή θεατρική παράσταση και 
σίγουρα υπηρετεί το αφήγημα 
του πολυπολιτισμού, το οποίο 
εδώ και καιρό αποτελεί τον βασι-
κό ιδεολογικό άξονα του Ιδρύμα-
τος Ωνάση.

Ο Συβαριτισμός στο Θέατρο
«Εξημέρωση», του Δημοσθένη παπαμάρκου

«…Ξεκινήσαμε τις συνεντεύξεις προσφύγων. Ανθρώπων που 
κυρίως έμεναν στην κατάληψη του City Plaza, η οποία έχει 

δυστυχώς εκκενωθεί πια»

 Μετάφραση: Μαρίσσα Τριαντα-
φυλλίδη

Συγγραφέας: Δημοσθένης Πα-
παμάρκος 

Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυρα-
γάνη 

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Γιαλε-
λής, Μάνος Πετράκης, Κων-
σταντίνα Τάκαλου, Συμμετέ-

χουν: Ξένια Καλογεροπούλου, 
Ηλίας Κατέβας, Ελίνα Ρίζου 

Σκηνικά-Κοστούμια: Άρτεμις 
Φλέσσα, 

Φωτισμοί: Εβίνα Βασιλακοπού-
λου

Κίνηση: Αλεξία Νικολάου 
ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 

από 16/01 έως 26/01  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εξημέρωση είναι πολύ περισσότερο ένα σκηνοθετικό δρώμενο παρά μία καθεαυτή θεατρική 
παράσταση και σίγουρα υπηρετεί το αφήγημα του πολυπολιτισμού, το οποίο εδώ και καιρό απο-
τελεί τον βασικό ιδεολογικό άξονα του Ιδρύματος Ωνάση.
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Μ 

ια απίθανη ιστο-
ρία, που όμως έχει 
συμβεί, όπως όλες 
οι απίθανες ιστορί-
ες στον κόσμο αυ-

τό. Αλλά τι είναι αληθινό και τι δεν 
είναι; Ο Ντάνιελ είναι κρατούμενος 
σε σωφρονιστικό κατάστημα ανηλί-
κων. Εργάζεται στο ξυλουργείο και 
βοηθά τον π. Τομάς, παπά της φυλα-
κής ανηλίκων, στις λειτουργίες. Δεν 
μοιάζει του Άλεξ, από το Κουρδιστό 
πορτοκάλι (1971), που ονειρεύεται 
ότι μαστιγώνει τον Χριστό, θέλει κι 
αυτός να γίνει παπάς. Κανένα όμως 
ιερατικό σεμινάριο δεν θα τον δεχό-
ταν με τέτοιο ποινικό μητρώο. Μια 
μέρα φτάνει στις φυλακές ένας κρα-
τούμενος που έχει αιματηρή βεντέτα 
με τον Ντάνιελ. Ο π. Τομάς τον βοη-
θάει τότε να πάρει προσωρινή άδεια 
και να δουλέψει σε κάποιο εργοστά-
σιο ξυλείας, στην άλλη άκρη της χώ-
ρας. 

Έτσι βρίσκεται για λίγο έξω από 
τη φυλακή, στον δρόμο προς ένα 
απομονωμένο χωριό, που ζει από το 
διπλανό εργοστάσιο ξυλείας. Η όψη 
του όμως μοιάζει με παιδί του ανα-
μορφωτηρίου: «Τα αποβράσματα 
τα καταλαβαίνω αμέσως», του λέει 
ένας αστυνομικός, που τον πιάνει να 
καπνίζει μέσα στο πούλμαν. «Είσαι 
από το εργοστάσιο», του λέει η συ-
νομήλική του Ελίζα, που τον βρίσκει 
μέσα στην εκκλησία. «Όχι, είμαι πα-
πάς», της απαντά και της δείχνει το 
πετραχήλι που κουβαλά στην τσά-
ντα του. 

Απ’ εκείνη τη στιγμή ο Ντάνιελ γί-
νεται ο παπα-Τομάς. Οι εξελίξεις τον 
ξεπερνούν. Ο γέρος εφημέριος είναι 
άρρωστος και βρίσκει στον νεαρό π. 
Τομάς έναν προσωρινό αντικαταστά-
τη. Αλλά και το χωριό είναι άρρω-
στο. Ένα τραγικό δυστύχημα έχει κο-
στίσει τη ζωή σε επτά συνομίληκους 
του Ντάνιελ. Ο θεωρούμενος υπαί-
τιος δεν έχει κηδευτεί, με απόφαση 
του γέρου ιερέα. Μια πληγή οργής, 
μίσους και θεοδικίας βασανίζει τους 
λίγους κατοίκους του χωριού. Τι θα 
γίνει, αν ο Ντάνιελ-π. Τομάς καταφέ-
ρει να τους συμφιλιώσει με ό,τι έγι-
νε και να κηδεύσει τον υποτιθέμε-
νο, κατά λάθος, φονιά, που άλλωστε 
κατά λάθος φονιάς είναι και ο ίδιος; 
Μια μικρή συνειδησιακή επανάστα-
ση συντελείται στον λίγο καιρό που 

ο Ντάνιελ κάνει αυτό που πάντα ήθε-
λε: τον παπά.

Το πολωνικό σινεμά δεν χρει-
άζεται συστάσεις. Όχι μόνο η πα-
λιά πολωνέζικη σχολή (Βάιντα, Κι-
σλόφσκι, Πολάνσκι κ.ά.), αλλά και 
τα σύγχρονα βλαστάρια της, όπως 
ο Πάβελ Παβλικόφσκι της ´Ιντα 
(2013) και του Ψυχρού πολέμου 
(2018), αλλά και ο πολύ νεώτερός 
του Γιαν Κομασά, σκηνοθέτης αυτής 
της ταινίας, αντλούν από τον ποιη-
τικό ρεαλισμό –που κάποτε γίνεται 
ωμός– της πολωνέζικης παράδο-
σης. 

Ο Κομασά πιάνει ένα –μάλλον 
περισσότερα– δύσκολο θέμα, που 
εύκολα θα ξέπεφτε σε γραφικότη-
τες, όπως είναι η παρεκκλίνουσα 
και έκνομη συμπεριφορά ενός ανη-
λίκου. Φτιάχνει έναν αληθινό χαρα-
κτήρα, βασιζόμενος, όπως λένε οι 
τίτλοι της ταινίας, σε αληθινό συμ-
βάν, και κινεί γύρω του ολόκλη-
ρον αστερισμό άλλων χαρακτήρων, 
όπως εκείνον της Λυδίας, της εκ-
κλησάρισσας, ή της κόρης της Ελί-
ζας, που έχουν χάσει γιο και αδελφό 
στο δυστύχημα. 

Περισσότερο αφηγηματικός ο 
Κομασά, ίσως κάποτε συμβατικός, 
χωρίς αυτό να έχει σημασία, με βο-
ηθό τον ακόμα νεώτερό του σεναρι-
ογράφο Ματέους Πάσεβιτζ, πάει κα-
τευθείαν στην ουσία του έργου, που 
είναι η συγχώρεση και ο πόνος του 
χαμού, μαζί και των ματαιωμένων 
νεανικών ονείρων. 

Ο εικοσιοκτάχρονος Μπαρτόζ 
Μπιελένια καταφέρνει να σηκώσει 
το έργο και να του δώσει μια διάστα-
ση οικουμενική. Ο νεαρός παπάς δί-
νει μια όψη στον τρόπο που καταλα-
βαίνουν την πίστη οι νέοι άνθρω-
ποι: με στιγμές που θυμίζουν ιστορί-
ες αρχέγονες (π.χ. από το «Γεροντι-
κό») μαζί με μια ιδιαίτερη μοναχι-
κή αντισυμβατικότητα, που λίγο μό-
νο έχει να κάνει με αυτή από τις πα-
λιότερες επαναστατημένες γενιές. 
Μπορεί το τέλος, εμένα τουλάχιστον 
μου φάνηκε, να πέφτει κάπως πα-
ράταιρο, αλλά η ταινία αξίζει πολλά 
για τη γενναιότητά της. Η Ελίζα Ρίσε-
μπελ παίζει τη νεαρή Ελίζα, η Αλε-
ξάντρα Κονιέζνα τη μητέρα της Λυ-
δία και ο Λούκας Σιμλάτ τον π. Το-
μάς, όλοι τους συνηχούν με τον Μπι-
ελένια.

Μια σημείωση για την υποδο-
χή του έργου που αξίζει τον κόπο: Η 
πρεμιέρα του Corpus Christi (Σώμα 
Χριστού) έγινε στο Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας «Γεώργιος Ζουγανέλης» 
–στο όνομα του θεολόγου, πρόωρα 
χαμένου δασκάλου των φυλακών – 
στις Φυλακές Κορυδαλλού, με θεα-
τές εκατό περίπου κρατούμενους. 
Στα 110 λεπτά της ταινίας δεν ακού-
στηκε κιχ. Το προγραμματισμένο δι-
άλειμμα δεν έγινε, κανένας δεν 
έφυγε, και στο τέλος πολλοί ήταν 
που ήθελαν να μιλήσουν. Όταν ένα 
έργο είναι αληθινό, δεν χρειάζεται 
κανενός είδους διαμεσολάβηση. Οι 
νέοι κρατούμενοι, μπήκαν στον ρό-
λο του Ντάνιελ: «Συγχωρώ δεν ση-
μαίνει ξεχνώ. Σημαίνει αγαπώ. Αγα-
πώ κάποιον παρά την ενοχή του. 
Όποια κι αν είναι αυτή η ενοχή». 

Κάποτε, σ’ ένα στέκι της Αλεξάν-
δρειας, ένας φίλος του λέει στον Κα-
βάφη πως είναι ανυπόφορο, που 
άμα είσαι χριστιανός, μπορείς να με-
τανοείς για ό,τι κι αν έχεις κάνει και 
να παίρνεις άφεση. Και ο ποιητής, 
που σαν όλους τους ποιητές, ένιω-
θε βαθιά τι θα πει ανθρώπινο πάθος, 
του απάντησε: «Μα αυτό είναι ό,τι 
πιο ωραίο στη θρησκεία μας». Ο Κο-
μασά τον έπιασε επίσης καλά τον μί-
το του πάθους. Μόνο που η συγχώ-
ρεση αλλάζει κιόλας τον άνθρωπο. 
Για πάντα. Στ’ αλήθεια. Εκεί κάπου, 
στο τέλος, λιγάκι τα χαλάει. Η ενο-
χή-ενοχή, σου λέει. Κι ο εγκληματί-
ας άγιος δεν γίνεται. Έλα μου όμως 
που γίνεται, όπως η ίδια η ταινία, στα 
εκατό προηγούμενα λεπτά της, δεί-
χνει;

Corpus Christi

Ε  
νας ακόμα Κλιντ Ίστγουντ; 
Γιατί όχι; Ο γέρος μαθαίνει 
κι αυτός σιγά-σιγά: ακόμα 

και οι αμερικανικές αρχές κάνουν 
λάθη. Μόλις προχθές (23/01), δη-
μοσιεύθηκε στον αμερικανικό Τύ-
πο, ότι, με βάση μια πολύχρο-
νη έρευνα κάποιων πεισματάρη-
δων πρακτόρων, στις επιθέσεις 
της 11ης Σεπτεμβρίου μοιάζει να 
εμπλέκεται η κυβέρνηση της Σα-
ουδικής Αραβίας (Ουπς!) και όχι 
το άτυχο Αφγανιστάν... Έτσι και 
ο ήρωας της καινούργιας ταινί-
ας του «βρώμικου Χάρι», που ο 
ίδιος, όπως οι ήρωές του, είναι 
βαμμένοι δεξιοί πατριώτες, εντός 
ή εκτός εισαγωγικών, κατηγορεί-
ται αρχικά, σαν άλλο δύστυχο Αφ-
γανιστάν, για μια τρομοκρατική 
πράξη που δεν έκανε. 

Ο Ρίτσαρντ Τζούελ –πολύτι-
μος λίθος θα πει το όνομά του– εί-
ναι ένας ατυχήσας επίδοξος αστυ-
νομικός, που ξεπέφτει σε σεκιου-
ριτά στους Ολυμπιακούς της Ατ-
λάντας, το 1996. Ο ζήλος του είναι 
σε κάθε περίπτωση υπερβάλλων, 
και κινεί τις υποψίες ότι εκείνος 
έβαλε τη βόμβα που ο ίδιος ανα-
κάλυψε, στις ολυμπιακές εγκατα-
στάσεις, και στοίχισε τη ζωή σε 
δύο, τραυματίζοντας άλλους πολ-
λούς, αλλ’ όχι –για κακή του τύχη– 
αυτόν. 

Ο Ιστγουντ στέκεται από τη 
μεριά του Τζούελ, που χοντρός, 
αγαθός και λιγάκι βραδύνους ως 
είναι, δεν θα μπορούσε να είναι 
σε καμία περίπτωση ο «αμέρικαν 
χίροου», το ίνδαλμα του πιστολέ-

ρο, που ο ίδιος ο Κλιντ δόξασε.
Μπερδεμένα πράγματα; Όχι. 

Η ταινία ξετυλίγει την ιστορία του 
Ρίτσαρτν Τζούελ και μαζί το αντι-
ηρωϊκό πορτραίτο του. Η Αμερική 
χρειάζεται, μαζί με τους παλικα-
ράδες, και μια κάποια καλοσύνη. 
Ο Τζούελ είναι ευαίσθητος, μα-
μάκιας, θύμα μπούλινγκ, μοναχι-
κός, όπως άλλωστε όλοι λίγο πολύ 
εκεί στην Αμερική. Το όνειρό του 
είναι να γίνει αστυνομικός. Και 
όπως πάει το πράγμα, θα γινόταν 
ένας υποχόνδριος αστυνομικός, 
που αλίμονο αν έπεφτες στα χέ-
ρια του. Όταν όμως το FBI τον ξε-
σκονίζει σαν ύποπτο και από ήρω-
ας, σε λίγες ώρες, γίνεται δράκος, 
πολλά στερεότυπα σπάνε. Οι κα-
λοί γίνονται αίφνης κακοί. Κι αυ-
τός θα πρέπει να αποδείξει πως 
είναι πάντα με τους καλούς.

Δεν είναι από τις μεγάλες 
στιγμές του Ίστγουντ, αλλά είναι 
ίσως ένα καλό μάθημα. Ο Τζού-
ελ θα γίνει μεν ένας καλός αστυ-
νόμος γραφείου στο τέλος, και η 
αλήθεια θα λάμψει για τον ήρωα, 
όπως σε κάθε καλή αμερικανική 
ταινία, αλλά η ταινία δεν παύει 
να είναι μια μελαγχολική μπαλά-
ντα για ένα αμερικανικό όνειρο, 
που από καιρό έχει καταλήξει σε 
παρ’ ολίγον εφιάλτη. Η εσωστρέ-
φεια είναι μάλλον η νέα αμερικα-
νική αρετή. Ο Πολ Γουόλτερ Χάου-
ζερ υποδύεται φιλότιμα τον Τζού-
ελ, όπως και ο Σαμ Ρόκγουελ –που 
παίζει και στο Τζότζο, που επίσης 
προβάλλεται αυτές τις μέρες– 
στον ρόλο του δικηγόρου Γουώ-
τσον. Ιδιαίτερη πινελιά στην ται-
νία η Κάθι Μπέιτς, που παίζει την 
μαμά του Τζιούελ. 

Με συναισθηματικές φορτί-
σεις και ξεσπάσματα των ηρώων 
του, ο Ίστγουντ κάνει τη δουλειά 
του. Διηγείται και πάλι μια πραγ-
ματική ιστορία, κλείνοντας το μά-
τι ως συνεπής συντηρητικός: η 
Αμερική χρειάζεται την παράδοση 
των καλών της ανθρώπων. Μπο-
ρεί να λατρεύει τα όπλα, αλλά εί-
ναι πάντα –αυτή, η των καλών 
ανθρώπων Αμερική– νόμιμη. Εί-
παμε. Δεν είναι ο καλύτερος Ίστ-
γουντ, αλλά στην αναβροχιά...

Η Μπαλάντα του 
Ρίτσαρντ Τζούελ
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Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

Οι σύμμαχοι 
του προβλέψιμου

Αμείωτη συνεχίζεται η επιχείρη-
ση διπλωματικής απομόνωσης 
της Τουρκίας από το δαιμόνιο επι-
τελείο της κυβέρνησης. Ο Ερντο-
γάν βρίσκεται πλέον με την πλά-
τη στον τοίχο, έχοντας απομεί-
νει μόνος, με μοναδικούς συμμά-
χους τον Τραμπ, τον Πούτιν και τη 
Μέρκελ. Από την άλλη, ο Μητσο-
τάκης –χάρη και στην πολυσχιδή 
εξωτερική πολιτική των προκατό-
χων του– διευρύνει διαρκώς τις 
στρατηγικές συμμαχίες της χώ-
ρας, που περιλαμβάνουν πλέον 
τον Ζάεφ, τον Ευάγγελο Βενιζέλο 
και τη Γιάννα Αγγελοπούλου-Δα-
σκαλάκη. Στο επιτελείο του πρω-
θυπουργού αισιοδοξούν ότι θα 
καταφέρουν να στρατεύσουν 
στην υπόθεση υπεράσπισης των 
εθνικών δικαίων και τον άρτι ελ-
ληνοποιηθέντα Τομ Χανκς, ώστε 
να σφίξει ο κλοιός γύρω από την 
Τουρκία έτι περαιτέρω. 

Η Γαλάζια Πατρίδα επεκτείνεται
Μνημόνιο συνεργασίας για τη διευθέτηση της ΑΟΖ ανάμεσα στην Τουρκία και τις Η.Π.Α. 
υπεγράφη, μετά από μαραθώνιες συνομιλίες στο τουίτερ ανάμεσα στους κυρίους Ερντο-
γάν και Τραμπ. Ικανοποιημένος ο Τούρκος Πρόεδρος, δήλωσε ότι το μνημόνιο συνερ-
γασίας ακυρώνει τις μεθοδεύσεις να αποκλειστεί η Τουρκία από τα κοιτάσματα μπακα-
λιάρου του Ατλαντικού. Ήδη ανακοίνωσε ότι το γεωτρύπανο «Γιαβούζ» θα σπεύσει στις 
Αζόρες νήσους για έρευνες. Στις έντονες διαμαρτυρίες των μοναχοφάηδων Πορτογάλων, 
η Ε.Ε. συνέστησε ψυχραιμία και κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν 
με πνεύμα συνεργασίας σε διαπραγματεύσεις. Ο κ. Τραμπ, από την άλλη, αφού υπενθύ-
μισε ότι οι Πορτογάλοι δεν είχαν συμμετάσχει στην απόβαση στη Νορμανδία, ευχαρίστη-
σε τον Τούρκο ομόλογό του και του ευχήθηκε να μπορέσει κι αυτός να κάνει την Τουρ-
κία «γκρέιτ αγκέν». Η συμφωνία υπεγράφη λίγες μόλις μέρες μετά τον εντοπισμό ενός τε-
ράστιου κοπαδιού μπακαλιάρων, πλησίον των Αζορών.   

Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν στο 
εξωτερικό, ή για τους… ανυπόμονους που 
διαμένουν εντός της χώρας, υπάρχει η δυ-
νατότητα αποστολής κάθε φύλλου της εφη-
μερίδας Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). 
Με μια απλή συνδρομή υποστήριξης (15€/
χρόνο) και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, 
θα σας στέλνουμε την εφημερίδα Ρήξη σε 
ηλεκτρονική μορφή… πριν ακόμα κυκλο-
φορήσει στα περίπτερα. Την ίδια στιγμή, με 
την συμβολή σας βοηθάτε στην οικονομική 
επιβίωση της εφημερίδας.

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην τρά-
πεζα, διαδικτυακά ή με ταχυδρομική επι-
ταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξενοφώντος 
4, 6ος όροφος, 105 57, Αθήνα. Τα στοιχεία 
του λογαριασμού είναι: Λογαριασμός Τρα-
πέζης: Εθνική Τράπεζα 116/768054-65, 
ΙΒΑΝ GR120110 1160 0000 1167 6805 
465, ΒΙC: ETHNGRAA, Δικαιούχος: Γιώρ-
γος Καραμπελιάς. Πείτε μας επίσης από 
ποιο τεύχος θέλετε να ενεργοποιηθεί η συν-
δρομή. Με το που καταθέσετε τα χρήματα, 
θα σας στείλουμε την εφημερίδα.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Προσεχείς εκδηλώσεις

Βριλήσσια

09/02/2020  |  Παρουσίαση

Στην δημοτική κίνηση Δράση 
για μια άλλη πόλη την Κυριακή 
9 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 
το πρωί ο συγγραφέας Σπύρος 
Κουτρούλης παρουσιάζει το 
νέο του βιβλίο Φιλοσοφία & 
Ιστορία (Εναλλακτικές Εκδόσεις). Η 
εκδήλωση θα γίνει στο «στέκι» της 
ΔΡΑΣΗΣ (Πάρνηθος 21, Βριλήσσια).

Πειραιάς

28/01/2020  |  Εκδήλωση 

Το Άρδην Πειραιά διοργανώνει την 
Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 στις 
19.30 εκδήλωση με θέμα: «Σύγχρο-
νες μορφές αποικιοκρατίας: Μετα-
νάστευση και αντικατάσταση πλη-
θυσμών;».  Θα μιλήσουν: Λάμπρος 
Καλαρρύτης, δημοσιογράφος, Έφη 
Λαμπροπούλου, καθηγήτρια Εγκλη-
ματολογίας Παντείου, Αναστάσι-
ος Λαυρέντζος, συγγραφέας, Γιάν-
νης Ξένος, κίνημα Άρδην, Εκπρόσω-
πος της Παγχιακής Επιτροπής Αγώ-
να. Συντονιστής: Μανώλης Εγγλέζος, 
Άρδην Πειραιά. Στο Βιοτεχνικό Επιμε-
λητήριο Πειραιά, Καραΐσκου 111, 3ος 
όροφος.

Αθήνα

29/01/2020  |  Εκδήλωση 

Το Άρδην διοργανώνει την Τετάρτη 
29 Ιανουαρίου 2020 στις 19.00 
εκδήλωση με θέμα: «Η διαχρονι-
κότητα του γερμανοτουρκικού 
άξονα έναντι της Ελλάδας». Θα 
μιλήσουν: Γιώργος Καραμπελιάς, 
συγγραφέας, Σταύρος Λυγερός, 
δημοσιογράφος – επικεφαλής slpress.
gr,  Κώστας Μελάς, καθ. Οικονομι-
κών, Βασίλης Στοϊλόπουλος, Άρδην. 
Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού, 
«Ρήγας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4, 
Σύνταγμα.

Θεσσαλονίκη

10/02/2020  |  Εκδήλωση 

Το Άρδην Θεσσαλονίκης διοργανώ-
νει τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 
2020 στις 19.30 εκδήλωση με θέμα:
«Μπροστά στην κλιμάκωση της 
τουρκικής επιθετικότητας». Θα μι-
λήσουν: Γιώργος Καραμπελιάς, συγ-
γραφέας, Άγγελος Συρίγος, βουλευ-
τής, Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολι-
τικός αναλυτής, Γιώργος Ρακκάς, δη-
μοτικός σύμβουλος Θεσ/νίκης. Στην 
αίθ. Μανόλης Αναγνωστάκης, Βασ. Γε-
ωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη

Κ
Υ
Κ
Λ
Ο
Φ
Ο
Ρ
Ο
Υ
Ν

Διεθνείς εξελίξεις
Σε ά� λλες ειδή� σεις, ή Σουήδική�  Ακάδήμι�ά 
ε� λάβε επιστολή�  άπο�  τον γενικο�  γράμμάτε�ά 
του Με�ρά25, κ. Γιά� ννή –με ε� νά νι– Βάρου-
φά� κή, με τήν οποι�ά προ� τεινε τήν άπονομή�  
του βράβει�ου Νο� μπελ Ειρή� νής στον εάυτο�  
του, ε� νεκά τής άνυποχώ� ρήτής στά� σής του 
ενά� ντιά στον μιλιτάρισμο� , τον ράτσισμο� , 
τον εθνικισμο� , τον πετρελάιάγώγισμο� , τον 
γεώτρυπάνισμο�  κάι τον Νετάνιά� χου. Η Σου-
ήδική�  Ακάδήμι�ά υποσχε�θήκε νά εξετά� σει 
το άι�τήμά, άν κάι διεθνει�ς πάράτήρήτε� ς εκ-
φρά� ζουν επιφυλά� ξεις γιά τήν εκπεφράσμε� -
νή προ� θεσή του κυρι�ου γενικου�  γράμμάτε�ά 
νά σεβάστει� το ενδυμάτολογικο�  πρώτο� κολ-
λο κάτά�  τή βράδιά�  τής άπονομή� ς. Η επιστο-
λή�  άυτή�  ε� ρχετάι νά επιβεβάιώ� σει τήν ε� ντονή 
διπλώμάτική�  κινήτικο� τήτά του κυρι�ου Βά-
ρουφά� κή, κάθώ� ς μο� λις προ� σφάτά ει�χε άπο-
στει�λει ε� τερή επιστολή�  στήν Ου-
νε�σκο, άιτου� μενος τήν 
άνάγο� ρευσή τής οικι�-
άς Στρά� του στήν Αι�γι-
νά ώς μνήμει�ου πάγκο� -
σμιάς κλήρονομιά� ς.
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