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Το μεταναστευτικό ως όπλο της Τουρκίας

εργαλειοποίηση και η χρησιμοποίηση της παράνομης μαζικής μετανάστευσης σαν πολιτικό όπλο
από κρατικούς και άλλους
φορείς εναντίον άλλων κρατών δεν είναι
καινούριο φαινόμενο στην πρόσφατη
ιστορία. Από τη δεκαετία του ΄50 δεκάδες ιστορικά παραδείγματα έχουν καταγραφεί και αναλυθεί, με κορυφαία τον
πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία πριν είκοσι
χρόνια ή τη Λιβύη του Καντάφι πριν το
2011. Σήμερα, το «ανθρωπιστικό όπλο»
της παράνομης μετανάστευσης το χρησιμοποιεί με τον πιο άγαρμπο τρόπο η
Τουρκία εις βάρος της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παράβαση
της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας («Σύμφωνο Προσφύγων»), με προφανή στόχο να
εξαναγκαστούν να αποδεχτούν τις πολιτικές και οικονομικές απαιτήσεις της.
Το ιδιαίτερο είναι ότι αυτό το «ανθρωπιστικό όπλο» στρέφεται πρωτίστως
εναντίον δημοκρατικών κρατών δικαί-

ου και πρόνοιας, τα οποία δείχνουν ιδιαίτερες ευαισθησίες σε αυτά τα θέματα, καθώς «τα ζητήματα ασφάλειας στις
δυτικές κοινωνίες γίνονται αντιληπτά
κυρίως από ανθρωπιστική άποψη.
Έτσι όμως, η αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού, η πόλωση της κοινής γνώμης σε υποστηριχτές και μη των μεταναστών και ο εκτροχιασμός του προϋπολογισμού είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Όσο μεγαλύτερες «ανθρωπιστικές» ευαισθησίες και λιγότερος «χώρος για νέους κατοίκους», τόσο πιο ευάλωτες οι
κοινωνίες και πιο καταστροφικά τα αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο και
το στοχοποιημένο έθνος εν γένει. Επιπροσθέτως, αυξάνεται σταδιακά και η
πολιτική πίεση προς τις κυβερνήσεις,
που βλέπουν απέναντί τους όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού που
μπορεί να οδηγήσει σε έκρυθμες καταστάσεις (Βλ. Kelly Greenhill, «Migration
als politische Waffe gegen Europa», 1-32020). Γεγονός που φάνηκε ξεκάθαρα

στην περίπτωση των επεισοδίων για τα
κέντρα μετανάστευσης στα νησιά του
Βορείου Αιγαίου, που οδήγησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε ξαφνική αναδίπλωση στο μεταναστευτικό και την επιστροφή της στον ρεαλισμό.
Ένας από τους πρώτους ηγέτες της Δύσης που δημόσια και εμφατικά έδειξε ποιος είναι ο πραγματικός στόχος
της πρόσφατης τεχνητής «προσφυγικής κρίσης» στα εξωτερικά σύνορα της
Ελλάδας είναι ο συντηρητικός Σεμπάστιαν Κουρτζ, ο νεαρός πρωθυπουργός
της Αυστρίας που ηγείται εδώ και λίγους μήνες μιας κυβέρνησης συνεργασίας Δεξιάς και Πρασίνων. Σε αντίθεση
με την ιδεολογικά συγγενή του Μέρκελ,
που είναι η προσωποποίηση της αναβλητικότητας και του απύθμενου οπορτουνισμού, ο Κουρτζ είναι ξεκάθαρος
και άμεσος. Έχοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών
του (και των Γερμανών) υποστηρίζουν
στο θέμα αυτό την Ελλάδα, τοποθέτησε

του Βασίλη Στοϊλόπουλου
τα πράγματα στη σωστή τους βάση: «Αν
τώρα αναδειχτεί νικητής ο πρόεδρος
Ερντογάν, θα αποφασίζει εάν δεκάδες
χιλιάδες άνθρωποι εφορμούν ή όχι κατά
της Ελλάδας και της Ε.Ε., τότε θα ακολουθήσουν εκατοντάδες χιλιάδες και η
Ευρώπη με εξωτερικά σύνορα θα ανήκει στην ιστορία … Πριν από μια εβδομάδα δεν υπήρχε ανθρωπιστική κρίση
στα σύνορα. Δεν υπήρχε καμιά ανθρωπιστική κρίση στην Τουρκία… Είναι μια
τουρκική ενέργεια. Είναι μια επίθεση
της Τουρκίας εναντίον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ελλάδας. Άνθρωποι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης για
να πιεστεί η Ευρώπη».
Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι, όποιος
υποστηρίζει σήμερα στην Ελλάδα απόψεις στο μεταναστευτικό που ντε φάκτο
υποσκάπτουν την εθνική ασφάλεια, ουσιαστικά γίνεται εξάρτημα στον πολεμικό σχεδιασμό του Δεσπότη Ερντογάν
κατά της Ελλάδας και της Ευρώπης.
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Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 4 Απριλίου 2020

ΜΗΝΙΑΙΑ εφημερΙδα
για την εθνικΗ ανεξαρτησΙα
την κοινωνικΗ χειραφΕτηση
την οικολογΙα
και την Αμεση δημοκρατΙα
Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
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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

Συνδρομές
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 περνάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (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 συμμετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής είναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται, 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 ηλεκτρονική διεύθυνση efrixi@gmail.com
• Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γραφτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή
κοστίζει 30 ευρώ.

Στο παρά πέντε
Μια δημοσκόπηση
για το μεταναστευτικό

Η

χθεσινή δημοσκόπηση της
Pulse αποτυπώνει αυτό που
διαισθητικά αντιλαμβανόμαστε να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Το 83% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ανησυχεί πολύ
(62%) ή αρκετά (21%) με τις τελευταίες
εξελίξεις στο μεταναστευτικό/προσφυγικό, ένα 7% ανησυχεί μέτρια και μόλις
ένα 5% λίγο ή καθόλου. Σε αυτό το ερώτημα το 73% των ψηφοφόρων του Σύριζα συντάσσονται με αυτούς που ανησυχούν πολύ ή αρκετά.
Παρόμοια αποτελέσματα και στο
ερώτημα αν ανησυχούν από την στάση
της Τουρκίας. Το 84% των ερωτηθέντων
ανησυχεί πολύ (61%) ή αρκετά (23%),
6% μέτρια και το συνηθισμένο 5% λίγο έως καθόλου. Σε αυτό το ερώτημα
το ποσοστό των ψηφοφόρων του Συρίζα που ανησυχεί πολύ έως αρκετά ανεβαίνει στο 82%. Άρα, σε προσφυγικό και
μεταναστευτικό η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων (συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφόρων του Σύριζα) συμφωνεί για την τουρκική απειλή και τους
κινδύνους που απορρέουν από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση.
Για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στον Έβρο το 76% των ερωτηθέντων συμφωνούν και το 18% διαφωνούν, αν το η δημοσκόπηση πραγματοποιούνταν μια εβδομάδα πριν με αυτά
γίνονταν στα νησιά του Αιγαίου η εικόνα μπορεί να ήταν αντίστροφη. Σε αυτή την ερώτηση, ακόμα και όσοι προσδιορίζονται ως αριστεροί συμφωνούν
σε ποσοστό 45% με τους χειρισμούς της
κυβέρνησης.
Τέλος, η παρουσία του Τσίπρα στο
Μέγκα και η δήλωσή του ότι και αυτός
τα ίδια θα έκανε στον Έβρο φαίνεται ότι
συγκράτησε τις απώλειες στον Σύριζα
στο 0,5% (25% από 25,5%), η ΝΔ μάζεψε την ζημιά της προηγούμενης εβδομάδας με τις ασχήμιες των ΜΑΤ στα νησιά του Αιγαίου και τσίμπησε μια μονάδα (39% από 38%). Κιναλ και Πασόκ παραμένουν στάσιμα (6,5% και 5%), αλλά
η Ελληνική Πλεύση ξεπερνά πια το ΚΚΕ
(5,5%) και το ΜΕΡΑ25 έπεσε στο 2,5%.
Το ΚΚΕ αν συνεχίσει να βαδίζει στα
μονοπάτια του δικαιωματισμού θα επιταχύνει την εδώ και χρόνια σταθερή
συρρίκνωση του, ενώ το κόμμα του Βαρουφάκη θα σβήσει σαν κεράκι.

Γ.Ξ.

Σκίτσο: «Μετανάστες: Η Ευρώπη κάνει μια χειρονομία στήριξης της Ελλάδας, που σηκώνει μόνη της το βάρος του μεταναστευτικού σαν τον Άτλαντα» και της λέει: «πάρε!» Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να απλώσει το χέρι... Δεν μπορεί να αφήσει το φορτίο της...

Ο

ι αντιδράσεις του ελληνικού λαού τις τελευταίες μέρες απέναντι στην
οργανωμένη επιχείρηση ώθησης μεταναστών και προσφύγων από την
τουρκική κυβέρνηση να εισέλθουν μαζικά στη χώρα μας, υπαγορεύονται από το ένστικτο της επιβίωσης, κι όσο κι αν αυτό ξενίζει ή ξινίζει ορισμένους, εντός κι εκτός των ελληνικών συνόρων, αφορά τη συλλογική,
εθνική μας επιβίωση. Η πίεση που δέχεται η χώρα μας αποτελεί μία ξεκάθαρη επιθετική
ενέργεια της Τουρκίας που χρησιμοποιεί τους ανθρώπους αυτούς ως ανθρώπινη ασπίδα διαδίδοντας ψευδώς ότι οι Έλληνες σκοτώνουν, πνίγουν και γενικώς κακοποιούν
πρόσφυγες «παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα»! Ποιος; Ο Ερντογάν!
Βεβαίως και παρατηρούνται, μεμονωμένες πάντως, ακρότητες σε ορισμένες περιπτώσεις σε βάρος μεταναστών που κακώς διακινδυνεύουν τις ζωές των ίδιων και
των παιδιών τους προκειμένου να φτάσουν στη χώρα μας, βουλιάζοντας τις βάρκες
που έχουν χρυσοπληρώσει. Είναι όλες καταδικαστέες αλλά δεν μπορεί να αξιοποιούνται για τη συλλογική ενοχοποίηση ενός λαού προκειμένου να δεχτεί το άνοιγμα των
συνόρων στους «απόκληρους» όλου του πλανήτη. Υπάρχουν και πολλά παραδείγματα συγκινητικού αυθεντικού ανθρωπισμού από τους ακρίτες μας. Το θέμα, ωστόσο, πρέπει να ιδωθεί συνολικά, όχι περιπτωσιολογικά. Η ελληνική κοινωνία προφανώς και δεν έχει εκφασιστεί, απλώς δεν αντέχει άλλο και βλέπει τα πράγματα όπως
είναι, όχι όπως θα θέλαμε σε μία ιδεατή κοινωνία να είναι: χωρίς σύνορα, με ευημερία για όλους κι όλοι αγαπημένοι!. Τις κοινωνικές αντιδράσεις τις αφουγκραζόμαστε
και τις κατανοούμε, Ρόλος των ΜΜΕ και της πνευματικής ηγεσίας δεν πρέπει να είναι
η ανάπτυξη ψυχολογικών μηχανισμών που ταπεινώνουν ακόμη περισσότερο έναν
ήδη δοκιμασμένο πληθυσμό με προσβολές, απαξίωση και αφ’ υψηλού περιφρόνηση.
Μία ανθρωπιστική και ταυτόχρονα κοινωνικά δίκαιη αντιμετώπιση του ζητήματος θα
έριχνε το βάρος στην καταδίκη της Τουρκίας, στην απόσυρσή της από τη Συρία, στην καταδίκη της για την πρόσκληση και εκμετάλλευση μεταναστών (στη Λέσβο όσοι έφτασαν
τις τελευταίες μέρες ήταν κυρίως από την... Αφρική!) και στην άρση των κυρώσεων σε
βάρος της Συρίας και τη στήριξή της προκειμένου οι πολίτες της να επανέλθουν στα ειρηνικά τους έργα. Αυτό ισχύει γενικότερα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος: στήριξη των χωρών προέλευσης και αυστηρές κυρώσεις σε βάρος των ξένων
κυβερνήσεων και των πολυεθνικών που εξαθλιώνουν ολόκληρες χώρες και των τοπικών κυβερνήσεων που αφήνουν τον λαό να υποφέρει εξάγοντας το πληθυσμιακό τους
«πλεόνασμα».
Τάσος Χατζηαναστασίου
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Από την εξέγερση των νησιών
στην παλλαϊκή κινητοποίηση στον Έβρο
Η αποφασιστική εξέγερση των κατοίκων των νησιών ενάντια
στην εισβολή των ΜΑΤ, την οποία αδυνατούσαν μέχρι χθες
ακόμα να συλλάβουν όλοι οι αργόσχολοι χρυσοκάνθαροι της
πλατείας Κολωνακίου, οι Κασιμάτηδες και Μανδραβέληδες της
Καθημερινής, οι μπιζημπόντηδες του χρηματιστηρίου και οι
ψευδοανθρωπιστές των ΜΚΟ, της Αριστεράς και των Εξαρχείων, αποτέλεσε την απαρχή των γεγονότων που μέσα σε δέκα
μέρες κορυφώθηκαν στα σύνορα του Έβρου.
Του Γιώργου Καραμπελιά

Σ

τις Καστανιές, μπροστά στην ανοικτή μετατροπή του μεταναστευτικού σε αυτό που στην ουσία είναι, δηλαδή σε ανοικτή επιβουλή
της νεοθωμανικής Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, υποχρεώθηκαν
προς στιγμήν να σιγήσουν –τουλάχιστον πρόσκαιρα– οι περισσότεροι, και να μείνουν να «διαμαρτύρονται» για τον ελληνικό «ρατσισμό» εκείνοι , το 5% ή 3% που καταγράφτηκε και στη δημοσκόπηση
της Pulse της 3ης Μαρτίου, δηλαδή
ο σκληρός εθνομηδενιστικός πυρήνας των αλληλέγγυων, υπαλλήλων των ΜΚΟ και άλλων ψευδοδιεθνιστών της Αριστεράς. Προφανώς η εθνομηδενιστική υποχώρηση υπήρξε πρόσκαιρη, μια και ήδη
ο Τσίπρας τα έστριψε ελαφρώς,
για την ώρα, μπροστά στο «αριστερό» ακροατήριο την Πέμπτη 5
Μαρτίου, ενώ ο περιβόητος υβριστής των πάντων, Στέφανος Κασιμάτης στις 6 Μαρτίου στην «Καθημερινή» περιγράφει σε μισή σελίδα τα δίκια του Ερντογάν για το
μεταναστευτικό υπογραμμίζοντας
πως, «όπως γράφει και ο Τζωρτζ
Σόρος, όσον αφορά τη Συρία…η
Τουρκία αξίζει την υποστήριξη της
Ευρώπης’».
Πάντως η πλειοψηφία των Ελλήνων κατανόησε πως η κρίση αυτή αφορά την ίδια την εθνική ακεραιότητα της χώρας, για το εάν θα
επιβεβαιωθεί μέσω του μεταναστευτικού-προσφυγικού η απειλή του Οζάλ από το 1988, ότι μέρος της Ελλάδας θα καταληφθεί
μέσω της αποστολής μουσουλμανικού πληθυσμού χωρίς να χρειαστεί πόλεμος! Τελικώς, οι νησιώτες με τον ανυποχώρητο αγώνα
τους κέρδισαν μία πρώτη μεγάλη
μάχη. Υποχρέωσαν την κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματα
κατοχής που είχε αποστείλει στο
νησί, και να υπερασπιστεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τον

Έβρο και τα θαλάσσια σύνορα.
Για άλλη μία φορά η ψευδοελίτ βρέθηκε απέναντι στην πραγματικότητα του λαού, τον οποίο
πιστεύει ότι μπορεί να διαχειρίζεται ανενόχλητη. Διότι κατά τον
ίδιο τρόπο που η αντίδραση ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών
ξεκίνησε από τη Μακεδονία για
να γενικευτεί σε όλη την Ελλάδα γκρέμισε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και διέλυσε το κόμμα του Καμμένου, έτσι και τώρα η αντίδραση
στην εγκατάσταση μουσουλμανικών πληθυσμών στη χώρα θα πάρει πανελλαδικές διαστάσεις και
θα απειλήσει κυριολεκτικά την
κυριαρχία του συμπλέγματος πολιτικών κομμάτων ΜΜΕ και ΜΚΟ.
Είναι φανερό λοιπόν πως, η
κυβέρνηση Μητσοτάκη – μία κυβέρνηση σημιτικής κοπής , με στήριξη ΝΔ–, θα υποχρεωθεί να αντιμετωπίσει πραγματικά το ζήτημα.
Α. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να
αφαιρέσει οριστικά και αμετάκλητα τη διαχείριση του μεταναστευτικού από τις ΜΚΟ. Το ελληνικό
κράτος θα πρέπει να έχει την αποκλειστική διαχείρισή του. Οι ΜΚΟ
των φιλανθρώπων μπορούν να
δραστηριοποιηθούν στην Αφρική,
τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν, εκεί όπου γεννιέται το
ζήτημα των μετακινήσεων των ξεριζωμένων πληθυσμών.
Β. Θα πρέπει να πιέσει επίμονα την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναιρέσει το Δουβλίνο και να υποχρε-

Αν δεν θέλουμε κολαστήρια όπως
εκείνο της Μόριας,
ή βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και τοπικών
πληθυσμών, πρέπει
τα κλειστά κέντρα
να εγκατασταθούν
σε σχετικά απομονωμένες περιοχές.

ώσει όλες τις χώρες της ΕΕ να δέχονται όσους καταφθάνουν στην
Ελλάδα (το 2019 από τις 120.000
παράνομες εισόδους στην Ένωση, οι 75.000 πραγματοποιήθηκαν από την Ελλάδα). Παράλληλα και κυρίως η FRONTEX θα πρέπει να εγκατασταθεί στα τουρκικά
παράλια, μια και η Τουρκία έχει
λάβει πάνω από 6 δισ. ευρώ για
το προσφυγικό, διαφορετικά να
πρέπει τεθεί βέτο από την Ελλάδα
στη χρηματοδότησή της και εν τέλει να τεθεί και πάλι στο τραπέζι
η τελωνειακή Ένωση ΕΕ-Τουρκίας,
που είναι το μόνο ζήτημα που καίει πραγματικά την Τουρκία.
Γ. Να γίνει αποτελεσματική
φύλαξη των συνόρων της χώρας,
θαλάσσιων και χερσαίων, να εκδιωχθούν οι ΜΚΟ από οποιαδήποτε εμπλοκή τους. Τα νέα κλειστά
κέντρα ελέγχου των όποιων εισόδων παρ’ όλα αυτά θα γίνονται, να
εγκατασταθούν εκτός των νησιών
της πρώτης γραμμής, κατά προτίμηση σε μικρά νησιά με πρόσβαση σε μεγαλύτερα ή την ηπειρωτική Ελλάδα και όχι βέβαια μεταφορά τους σε κέντρα στην ηπειρωτική χώρα. Κάτι τέτοιο και θα
λύσει το πρόβλημα στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου και θα αποτελεί στοιχείο αποτροπής νέων εισροών, ενώ θα βγάλει και τις ΜΚΟ
έξω από το παιγνίδι που παίζουν
με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες για να θησαυρίζουν.
Και αυτό διότι, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι δυνατό πλέον να ανοίξει πάλι θέμα εγκατάστασής τους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όχι μόνο λόγω
της πάνδημης αντίδρασης των κατοίκων, αλλά και γιατί έχουν γίνει
απολύτως καταφανείς οι προθέσεις της Τουρκίας για την αλλοίωση της πληθυσμιακής σύνθεσης
των νησιών και της Ελλάδας στο
σύνολό της. Επί πλέον, μετά την
κινητοποίηση ολόκληρου του ελ-

ληνικού λαού και της ίδιας της Κυβέρνησης για την αποτροπή της
«εισβολής» μέσω μεταναστών
στον Έβρο, δεν είναι εφικτή ούτε η δημιουργία κέντρων ελέγχου
στην ηπειρωτική χώρα. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται πλέον στα κάγκελα και οποιαδήποτε δημιουργία νέων κλειστών κέντρων είναι
κυριολεκτικά ανέφικτη χωρίς νέες εμφύλιες συγκρούσεις.
Όταν πριν από μερικούς μήνες
είχαμε τολμήσει να προτείνουμε,
ως μόνη εφικτή λύση, την εγκατάσταση των κέντρων υποδοχής και
ελέγχου σε μικρά νησιά, με λίγους
κατοίκους ή και εντελώς ακατοίκητα, τότε αυτή μας η πρόταση
συκοφαντήθηκε και λοιδορήθηκε
ως «εγκλεισμός στα ξερονήσια».
Οι εθνομηδενιστές εργαλειοποιούν μια αποτρόπαια μνήμη και εικόνα του εμφυλίου σχετικά με μια
ριζικά διαφορετική πραγματικότητα.
Και όμως, αν δεν θέλουμε κολαστήρια όπως εκείνο της Μόριας, ή βίαιες συγκρούσεις μεταξύ
αστυνομίας και τοπικών πληθυσμών, πρέπει αυτά τα κέντρα να
εγκατασταθούν σε σχετικά απομονωμένες περιοχές και βέβαια
όχι στη… Μακρόνησο.
Εξάλλου, μετά τη συμφωνία
που έχει αποδεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι
εκείνοι οι μετανάστες των οποίων
απορρίπτονται οι αιτήσεις ασύλου θα πρέπει να βρίσκονται σε
νησιά, για να δεχτεί η Τουρκία
τον επαναπατρισμό τους. Μέχρις
ότου γίνει κάποια νέα συμφωνία
με την Τουρκία, αυτή θα βρίσκει
πρόσχημα την πιθανή μεταφορά
τους στην ηπειρωτική Ελλάδα για
να μην επιτρέπει τον επαναπατρισμό τους.
Πολλά από τα νησιά αυτά βρίσκονται κοντά σε μεγαλύτερα νησιά ή στην ηπειρωτική Ελλάδα
και σχετικά σχέδια έχουν ήδη παραδοθεί στις κυβερνητικές αρ-

χές. Πρόσφατα ο στρατηγός Φράγκος πρότεινε τα Αντίψαρα, σε
απόσταση δύο χιλιομέτρων από
τα Ψαρά και που διαθέτουν ελικοδρόμιο, ο υφυπουργός Στεφανής είχε προτείνει τα Λέβιθα κοντά στην Αμοργό, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος στην
εκδήλωση του Άρδην στις 4 Μαρτίου πρότεινε και τη νησίδα Άγιος Γεώργιος, δίπλα στη Σαλαμίνα.
Εκεί θα ήταν δυνατή η κατασκευή,
σε σύντομο χρονικό διάστημα, κέντρων ελέγχου, και μάλιστα μπορούν μέσα λίγες εβδομάδες να
γίνουν ελαφρές κατασκευές και
μπορούν να μεταφερθούν οι
εγκαταστάσεις από τη Βιάλ και
τη Μόρια, μέχρις ότου ολοκληρωθούν σταθερότερες δομές. Σε
αυτά μπορεί να εξασφαλίζεται η
τροφοδοσία και η ύδρευση και να
μπορούν πολλοί από τους εργαζόμενους να πηγαινοέρχονται καθημερινά. Τα κέντρα μπορούν να
κατασκευαστούν με τη συνδρομή και τον έλεγχο της ΕΕ, που έχει
υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες επαναπροώθησης με την Τουρκία, και του ΟΗΕ.
Και όπως μας πληροφορεί
το CNN Greece στις 6 Μαρτίου,
η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα την
εφαρμογή του μέτρου: «…η Ελλάδα απαντά με αποτροπή και συλλήψεις στις περιπτώσεις των μεταναστών που περνούν στο ελληνικό έδαφος. Προχωρά επίσης
στην κατασκευή δύο κλειστών κέντρων κράτησης και άμεσης επιστροφής για όσους περνούν παράνομα τα ελληνικά σύνορα. Ως
δεύτερο σχέδιο, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν κλειστά κέντρα σε αραιοκατοικημένα νησιά, αν το προτείνουν τα δημοτικά συμβούλια της
Μυτιλήνης ή της Χίου...»1.
www.cnn.gr/news/politiki/story/21
0162/poy-tha-ginoyn-ta-kentra-krati-
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Η στρατηγική του Ερντογάν
αποτυγχάνει στη Συρία
Της Μαρί Ζεγκό
Πηγή: Le Monde 01/03/2020

Με τη δημιουργία τους, πέραν του
ότι θα πάψουν οι συγκρούσεις με τους
τοπικούς πληθυσμούς και θα ελέγχονται
οι παράνομα εισερχόμενοι στη χώρα, θα
δοθεί και ένα μήνυμα σε όλους ότι πλέον δεν είναι εφικτή η μετάβαση μέσω
της Ελλάδας στην υπόλοιπη Ευρώπη και
επομένως θα μειωθούν δραστικά και οι
ροές και η εργαλειοποίησή τους από τον
Ερντογάν και την τουρκική ΜΙΤ.
Κατανοούμε ότι η υλοποίηση ενός
τέτοιου σχεδιασμού δεν θα είναι εύκολη. Διότι πολλοί καλοθελητές, Έλληνες
και ξένοι, θα σπεύσουν να τη συκοφαντήσουν αυτή την πρόταση και θα βάλουν λυτούς και δεμένους στην κυβέρνηση ώστε να μην την εφαρμόσει. Γι’ αυτό και–κάτω και από την πίεση των ΜΚΟ
και πολλών φιλανθρώπων με το αζημίωτο– υπήρξε αρχικώς απόρριψη της σχετικής πρότασης. Πάντως σήμερα επανέρχεται μετ’ επιτάσεως.
Είναι επίσης βέβαιο ότι θα αποτελέσει την τελευταία γραμμή αμύνης του
εθνομηδενισμού. Μια και έχει πλέον
αποτύχει η ταύτιση του μεταναστευτικού με το δίπολο «ανθρωπισμός-ακροδεξιά», η σύγκρουση θα βρει προνομιακό πεδίο τα «ξερονήσια». Εν τούτοις, είναι η μόνη εφικτή και πραγματοποιήσιμη πρόταση και τον ρεαλισμό της κατέδειξαν περίτρανα τα πρόσφατα γεγονότα στα νησιά, καθώς και η επιχειρούμενη
και καθοδηγούμενη από τους Τούρκους
εισβολή.
Υ.Γ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, υπενθυμίζουμε πως η Ιταλία έχει την νησίδα Λαμπεντούζα για την υποδοχή μεταναστών
και προσφύγων ενώ η «ανθρωπιστική»
Δανία τον Νοέμβριο του 2018 αποφάσισε να δημιουργήσει στο απομονωμένο νησί Λίντχολμ στα ανοικτά της χώρας
κέντρο που «θα φιλοξενεί τους αιτούντες άσυλο το αίτημα των οποίων έχει
απορριφθεί και έχουν καταδικαστεί για
εγκλήματα, καθώς και ξένους υπηκόους
που δεν έχουν άδεια παραμονής, αλλά
δεν μπορούν να απελαθούν νομίμως»2.
Όμως οι ανθρωπιστές μας και οι αλληλέγγυοι δεν συγκεντρώνονται στη Δανία
αλλά στην απειλούμενη από τον Ερντογάν Ελλάδα. Διότι μόνο η Ελλάδα διαθέτει ελίτ και Αριστερά που μισούν τη χώρα τους σε τέτοιο βαθμό.

sis-pos-apanta-i-kyvernisi-sto-sxedio-erntogan
2
www.cnn.gr/news/kosmos/story/156903/
h-dania-exorizei-xenoys-egklimaties-kai-pro
sfyges-se-apomonomeno-nisi

Μετάφραση: Χριστίνα Σταματοπούλου
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χοντας ψυχρανθεί με τους δυτικούς συμμάχους του, ευρισκόμενος σε αντίθεση με τον
καινούργιο εταίρο του, τον Ρώσο πρόεδρο, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν υπήρξε
ποτέ τόσο απομονωμένος στη διεθνή σκηνή, σε μια στιγμή που ο στρατός του, που
έχει εμπλακεί στη Συρία, αντιμετωπίζει θανάσιμες επιθέσεις από το καθεστώς της Δαμασκού, το οποίο υποστηρίζεται από τη ρωσική αεροπορία.
Γιατί, πράγματι, μια ρωσική βόμβα, καθοδηγούμενη με λέιζερ (τύπου KAB-1500L,
που μεταφέρεται από τα καταδιωκτικά Σουχόι SU-35), ικανή να διεισδύσει σε βάθος
είκοσι μέτρων, κονιορτοποίησε το κτήριο
όπου είχαν βρει καταφύγιο Τούρκοι στρατιώτες στο Ιντλίμπ, τον τελευταίο θύλακα
ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, προκαλώντας, την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, τον
θάνατο τριάντα τριών εξ αυτών, δηλαδή
τις βαρύτερες απώλειες που έχει υποστεί ο
στρατός εδώ και δεκαετίες.

«Καινούργιοι φίλοι»
Η επισφαλής κατάσταση του τουρκικού
στρατού στο Ιντλίμπ, όπου περίπου δέκα
χιλιάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί χωρίς αεροπορική κάλυψη, μια και η Ρωσία είναι ο μοναδικός κύριος των αιθέρων, αποκαλύπτει την ασυναρτησία της εξωτερικής
πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας του
προέδρου Ερντογάν. Βάζει διαρκώς σε κίνδυνο το σχέδιο μιας στρατηγικής εταιρικής
σχέσης με τη Μόσχα, που τόσο επαινέθηκε,
στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας, από τους «ευρασιανιστές», οι οποίοι, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του
2016, έχουν γίνει οι καλύτεροι σύμμαχοι
του Τούρκου ηγέτη.
Υπενθυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η
τουρκική θέση, με το ένα πόδι στο ΝΑΤΟ και
ένα πόδι εκτός. Το 2018, στην κορύφωση
μιας διπλωματικής κρίσης με τις Ηνωμένες
Πολιτείες, ο Ερντογάν απείλησε έμμεσα να
εγκαταλείψει τη Συμμαχία, διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία αναζητούσε «νέους φίλους», μια συμμαχία με τη Ρωσία.
Αντιμέτωπος με τα ισχυρά ρωσικά πυρά
στο Ιντλίμπ, παρακαλεί τώρα για μια στρατιωτική υποστήριξη από τους παλιούς εταίρους του, απειλεί την Ευρώπη με μια νέα
μεταναστευτική κρίση και καλεί το ΝΑΤΟ
σε βοήθεια. Γι’ αυτό ζητάει από την Ουάσιγκτον την εγκατάσταση πυραύλων πάτριοτ, την απόκτηση των οποίων περιφρονούσε μέχρι τώρα, προς όφελος των ρωσικών
αμυντικών πυραύλων S-400, που επέλεξε η
Άγκυρα παρά την έλλειψη συμβατότητας με
το αμυντικό σύστημα του ΝΑΤΟ.

«Σήμερα, η Τουρκία είναι σε θέση να ξεκινήσει μια επιχείρηση για να προστατεύσει την εθνική της ασφάλεια χωρίς να ζητάει την άδεια από κανέναν», υπερηφανευόταν ο Ερντογάν τον Δεκέμβριο του 2019,
στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για
την 70ή επέτειο του ΝΑΤΟ, στο Λονδίνο. Αυτή η φράση συνοψίζει από μόνη της το όραμα εξωτερικής πολιτικής του Τούρκου ηγέτη, έτοιμου να επέμβει στρατιωτικά σε όλα
τα μέτωπα.
Δύο μήνες πριν τη σύνοδο κορυφής του
Λονδίνου, η Τουρκία αψηφούσε τους παραδοσιακούς συμμάχους της στέλνοντας
στρατεύματα στη βορειοανατολική Συρία
ενάντια στη βούληση του ΝΑΤΟ. Δύο μήνες αργότερα, η Άγκυρα έστελνε στρατιωτικό εξοπλισμό και προσωπικό στη Λιβύη, μαζί με δύο χιλιάδες Σύρους μισθοφόρους, τη
στιγμή που τα Ηνωμένα Έθνη απαιτούσαν
την τήρηση του εμπάργκο όπλων.

«Αποθήκη» της εξέγερσης
Αυτή η επιθετική προσέγγιση επιβεβαιώθηκε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του
2016, το οποίο αποδυνάμωσε το κύρος του
στρατού, επιτρέποντας στον Τούρκο ηγέτη
να ενισχύσει την εξουσία του. Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, η Τουρκία πραγματοποίησε τρεις στρατιωτικές εισβολές στη
βόρεια Συρία, τις δύο με τις πλάτες της Μόσχας. Κάθε πρόοδος του τουρκικού στρατού
ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού, σύμφωνα
με τον οποίο το Κρεμλίνο παραχωρούσε
στην Άγκυρα ένα εδαφικό κέρδος με αντάλλαγμα τη σιωπή της έναντι της προέλασης
του καθεστώτος της Δαμασκού.
Η υποταγή των εξεγερμένων περιοχών
στα ανατολικά του Χαλεπίου, το 2016, ήρθε μετά την τουρκική εισβολή στο Τζαραμπλούς και το Αζάζ. Η κατάκτηση του Αφρίν
από την Άγκυρα, τον Μάρτιο του 2018, ακολουθήθηκε από την προέλαση του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ στην ανατολική Γκούτα (προάστιο της Δαμασκού), στη
Χομς και εν συνεχεία στην Ντεράα. Τότε, λεωφορεία μισθωμένα από τη Δαμασκό εκκένωσαν τους μαχητές και τις οικογένειές
τους στο Ιντλίμπ.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το είδος
συμφωνίας, η Τουρκία, σύμφωνα με το
Κρεμλίνο, έπρεπε να κλείσει τα μάτια όταν

το συριακό καθεστώς, υποστηριζόμενο από
τη ρωσική αεροπορία, ξεκίνησε το μπλιτςκριγκ νότια του Ιντλίμπ, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019. Από την πλευρά της, η Άγκυρα φανταζόταν ότι η επίθεση κατά του τελευταίου θύλακα ανταρτών θα διαρκούσε επί καιρό, δίνοντάς της την ευκαιρία να
αποσπάσει νέες παραχωρήσεις από τη Ρωσία. Ο Ερντογάν ανέμενε μια μακρόχρονη
εκστρατεία, χωρίς ποτέ να φανταστεί ότι
οι στρατιώτες του, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί στην επαρχία, μετά τη συμφωνία του
Σότσι, που υπεγράφη με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, το 2018, θα περικυκλώνονταν από τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος. Προφανώς, δεν είδε τίποτα να έρχεται.

«Ο μόνος που αποφασίζει για τη χώρα»
Σύμφωνα με τους επικριτές του, η ανικανότητά του να προβλέψει γεγονότα οφείλεται
στην υπεροψία του. «Μετά από σχεδόν δεκαοκτώ χρόνια απόλυτης εξουσίας, έχοντας
αποκλείσει όλους τους πρώην συντρόφους
του, είναι σαφές ότι ο Ερντογάν έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του»,
δήλωσε ο πρώην διπλωμάτης Σελίμ Κουνεράλπ.
Με τις διευρυμένες προεδρικές εξουσίες του, «έγινε ο μόνος που αποφασίζει για
τη χώρα. Δεν είναι γνωστό αν έχει κάποιον
σύμβουλο ικανό να τον επηρεάσει. Φαίνεται ότι παίρνει τις αποφάσεις του τις περισσότερες φορές μόνος του και χωρίς να κάνει τον κόπο να συμβουλευτεί οποιονδήποτε, εκτός ίσως με τρόπο επιφανειακό».
Καμία σημασία δεν έχει αν η εκστρατεία στο Ιντλίμπ έχει ήδη κοστίσει τη ζωή 55
Τούρκων στρατιωτών (ο τελευταίος πέθανε
την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου)· ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον
πόλεμό του με κάθε κόστος. «Καθώς ο στόχος του να ανατρέψει τη δυναστεία των
Αλαουιτών αποδείχθηκε ανέφικτος, στράφηκε και πάλι στη δημιουργία ζωνών προστασίας κατά μήκος των τουρκοσυριακών
συνόρων, προκειμένου να εγκαταστήσει
σε αυτές πληθυσμούς ευνοϊκούς προς την
Τουρκία», υπενθυμίζει ο Κουνεράλπ. Αυτό
το σχέδιο θα μπορούσε να αποτύχει στο Ινλίμπ.
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Τζορτζ Σόρος:
«Να στηρίξουμε τον Ερντογάν»
Ο κερδοσκόπος και «φιλάνθρωπος» Τζορτζ Σόρος ξαναχτύπησε την κατάλληλη στιγμή
και ζητά από την Ευρώπη να στηρίξει τον Ερντογάν στη Συρία στη διαμάχη του με τον Πούτιν
και δικαιολογεί την «ειρηνική» εισβολή που διαπράττει αυτές τις μέρες η Τουρκία στον
Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου. Το κατά τα άλλα λαλίστατο Σολιντάριτι Νάου θα βγάλει μια
ανακοίνωση για να διαχωρίσει τη θέση του από τον ιδρυτή του;
Α.-Ρ.

Τζορτζ Σόρος
«Η Ευρώπη πρέπει να
στηρίξει την Τουρκία για
τα εγκλήματα πολέμου
του Πούτιν στη Συρία»

Ε

στιάζοντας στην κρίση των προσφύγων
που δημιούργησε η
Ρωσία, βλέπουμε τα
συμπτώματα και όχι την αιτία.
Από την αρχή της παρέμβασής της στη Συρία, τον Σεπτέμβριο του 2015, η Ρωσία όχι μόνο προσπάθησε να διατηρήσει τον πιο πιστό Αραβα σύμμαχο, τον πρόεδρο της Συρίας
Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ήθελε επίσης να ανακτήσει την περιφερειακή και παγκόσμια επιρροή
που έχασε μετά την πτώση της
Σοβιετικής Ένωσης.
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει
την αναταραχή στη Μέση Ανατολή για να διαγράψει τα διεθνή πρότυπα και τις προόδους
του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου που έγιναν μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην
πραγματικότητα, η δημιουργία
της ανθρωπιστικής καταστροφής, που έχει μετατρέψει σχεδόν 6 εκατομμύρια Σύρους σε
πρόσφυγες, δεν ήταν υποπροϊόν της στρατηγικής του Ρώσου προέδρου στη Συρία. Ήταν
ένας από τους κεντρικούς στόχους του.
Πιστεύω ότι ο κ. Άσαντ είναι ο πιο βάρβαρος κυβερνήτης που είδε ο κόσμος μετά
από τον Ιωσήφ Στάλιν. Όταν ο
λαός του στράφηκε εναντίον
του, ανέπτυξε μια στρατιωτική
στρατηγική που αποσκοπούσε στο να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή βλάβη στους πολιτικούς αντιπάλους του. Σκόπιμα στοχεύει νοσοκομεία, σχολεία και νηπιαγωγεία, προσπαθώντας να σκοτώσει ή να αποτρέψει τους εργαζόμενους στην
υγεία. Έχει χρησιμοποιήσει
δηλητηριώδη αέρια και χημι-

κές επιθέσεις κατά τη διάρκεια
μιας σύγκρουσης που άφησε
πάνω από μισό εκατομμύριο
νεκρούς. Ο κ. Πούτιν, κατά το
παρελθόν, του παρείχε την αεροπορική δύναμη χωρίς την
οποία ο κ. Άσαντ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη
στρατηγική του. [...]
Η Ρωσία κατά τη διάρκεια
της σύγκρουσης για το Ιντλίμπ,
χτύπησε επίσης τουλάχιστον
14 στρατόπεδα στα οποία ζούσαν εσωτερικά εκτοπισμένα
άτομα. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι επιθέσεις σε στρατόπεδα κοντά στα τουρκικά σύνορα πολλαπλασιάστηκαν, ωθώντας εκατοντάδες χιλιάδες άτομα προς τα τουρκικά σύνορα. Αυτό έχει πανικοβάλει την
Άγκυρα, ωθώντας τη να ενθαρρύνει τους πρόσφυγες που βρίσκονται ήδη στο έδαφός της να
κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Αυτό, με τη σειρά του, προκάλεσε κρίση προσφύγων στα
σύνορα της Τουρκίας με την
Ελλάδα. [...]
Η μόνη κυβέρνηση που
έχει βάλει στρατιωτικές δυνάμεις για να υπερασπιστεί
τους αμάχους που παγιδεύονται στο Ιντλίμπ από τον κ.
Άσαντ και τον Ρώσο σύμμαχό του είναι η Τουρκία. Αεροπορικές επιθέσεις από ρωσικά αεροπλάνα (η Μόσχα έχει
αρνηθεί τον ρόλο τους) σκότωσαν 34 Τούρκους στρατιώτες
στα τέλη του περασμένου μήνα.

Αλλά η Τουρκία δεν τολμά
να επιτεθεί άμεσα στη Ρωσία,
επειδή η ρωσική αεροπορία
είναι ισχυρότερη από την τουρκική. Η Ρωσία έχει πυρηνικά
όπλα και η Τουρκία δεν το κάνει. Η Τουρκία επέλεξε αντ’ αυτού να αντιδράσει εναντίον των
δυνάμεων Aσαντ, χρησιμοποιώντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Αυτός είναι ο τρόπος με τον
οποίο ο Πούτιν γλύτωσε την τιμωρία για τη δολοφονία. [...]
Η Ευρώπη δεν πρέπει να
ξεχνά πως η Τουρκία μπορεί
να χειριστεί και τον δικό της
λαό και μάρτυρας για αυτό είναι η απερίσκεπτη ισχύς που
έχει χρησιμοποίησει ενάντια
στους Κούρδους. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τη Συρία, η
Τουρκία αξίζει την υποστήριξη
της Ευρώπης.
Ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα πρέπει να επιδιώξει
να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον κ. Πούτιν, προσπαθώντας να φθάσει
σε μια κατάπαυση πυρός που
θα διατηρούσε μια «ασφαλή
ζώνη» στο Ιντλίμπ για Σύρους
πρόσφυγες. Ελπίζω ότι αυτό θα
θέσει επίσης τα εγκλήματα πολέμου του κ. Πούτιν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συνομιλίας.
https://www.ft.com
Πηγή: tourkikanea.gr
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Ο Τούρκος «νονός της
τρομοκρατίας», το μεταναστευτικό
και η «συριακή τραγωδία»

Τ

ην ώρα που η Μέρκελ κάνει πλάτες στον σύμμαχό της
Ερντογάν στη Συρία και του
δείχνει την «κατανόησή» της
στο μεταναστευτικό, η Σάρα Βάγκενκνεχτ, βουλευτής της γερμανικής
Αριστεράς (die Linke), με τη σαφήνεια και τον ρεαλισμό που τη διακρίνει καυτηριάζει την ασταμάτητη γερμανική βοήθεια στην Τουρκία. Σημειώνεται ότι η Σάρα Β. μπορεί να μην
είναι πλέον στην ηγεσία του κόμματος, ερχόμενη σε σφοδρή αντιπαράθεση για το μεταναστευτικό με τους
κομματικούς απαράτσικ και τα σταλινικά απολιθώματα, όμως είναι αυτή που εκφράζει την πλειοψηφία των
ψηφοφόρων της Αριστεράς και όχι
μόνο. Θα άξιζε κάποιοι που αυτοαποκαλούνται αριστεροί στην Ελλάδα να προσέξουν τα λόγια της Σάρας,
μήπως και συνετιστούν.
«Η συμφωνία με τον Τούρκο νονό της τρομοκρατίας – τώρα παίρνει εκδίκηση. Εδώ και χρόνια η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας
υποστηρίζει τον βρόμικο πόλεμο του
Ερντογάν στη Συρία. Η Τουρκία λαμβάνει από τη Γερμανία όπλα και χρήματα – και τα χρησιμοποιεί τόσο για
να πολεμήσει στη Συρία στο πλευρό
των ισλαμιστών τρομοκρατών όσο
και εναντίον των Κούρδων ή, όπως
στο Ιντλίμπ, εναντίον του συριακού
στρατού. Ο Ερντογάν έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης στο γεγονός ότι
η αιματοχυσία στη Συρία συνεχίζεται
και εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να ξεκληριστούν και να φύγουν από την πατρίδα τους. Και τώρα
χρησιμοποιεί τους πολλούς πρόσφυγες ως όπλο για να εκβιάσει την υποστήριξη από Γερμανία και την Ε.Ε. για
την αιματηρή πολιτική του.
Τουλάχιστον 13.000 ανθρώπους
έχει παρασύρει η τουρκική κυβέρνηση στα ελληνικά και βουλγαρικά σύνορα με στοχευμένες ψευδείς πληροφορίες και εν μέρει τους μετέφεραν εκεί ακόμη και με ειδικά ναυλωμένα λεωφορεία. Ο Ερντογάν παίζει
με τις τρομακτικές σκηνές: παιδιά πίσω από καπνούς δακρυγόνων, άνθρωποι μέσα σε ασταθή φουσκωτά σκάφη. Αυτές οι φωτογραφίες είναι ακριβώς όπως τις ήθελε. Και τι
κάνει το ΝΑΤΟ, τι κάνουν η Μέρκελ
και ο (ΥΠΕΞ) Μάας; Εκφράζουν την
υποστήριξή τους προς την Τουρκία
και κατηγορούν τη Ρωσία και τη Συρία για «κραυγαλέες παραβιάσεις
του διεθνούς δικαίου». Ναι, βόμβες σε άμαχους πρέπει να καταδικά-

ζονται, ανεξάρτητα από το ποιος τις
ρίχνει. Όμως, όταν χώρες του ΝΑΤΟ,
που στους πολέμους τους δεν δίνουν
δεκάρα τσακιστή για τεμαχισμένα ή
ακρωτηριασμένα γυναικόπαιδα, που
στη Μοσούλη και στη Ράκκα δολοφόνησαν με την ίδια κτηνωδία, και τώρα διαμαρτύρονται στο Ιντλίμπ, όταν
τέτοια κράτη και οι εκπρόσωποί τους
ξαφνικά ανακαλύπτουν τον ανθρωπισμό, τότε αυτό είναι ανερυθρίαστη
υποκρισία.
Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν! Πάνω απ’ όλα όμως πρέπει
επιτέλους να σταματήσει η στήριξη και η χρηματοδότηση των ισλαμιστών τρομοκρατών στη Συρία! Απαιτείται ταχεία ανθρωπιστική βοήθεια επί τόπου για να αποτραπεί η
περαιτέρω αύξηση της καταστροφικής κατάστασης. Είναι αλήθεια: οι
περισσότεροι από τρία εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στην Τουρκία, συχνά
υπό εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες, αξίζουν μια καλύτερη προοπτική.
Όμως φτηνές κορώνες για ανοικτά
σύνορα, που αναπόφευκτα θα οδηγούσαν σε μια κατάσταση όπως το
2015 και θα αποσταθεροποιούσαν
οριστικά τη δημοκρατία μας, δεν τους
χρησιμεύουν. Αντίθετα, η γερμανική
κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να υποστηρίξει σοβαρά την ανακωχή στο
Ιντλίμπ και την απόσυρση των ισλαμιστών τρομοκρατών, κυρίως όμως
την άρση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Συρίας, οι οποίες εμποδίζουν πλήρως την ανασυγκρότηση της
χώρας. Ιδιαίτερα εκείνες τις κυρώσεις
που εμποδίζουν τον λαό της Συρίας
να επανέλθει στο ελάχιστο της ομαλότητας στην κατεστραμμένη από τον
πόλεμο χώρα. Ο συριακός λαός χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη στην
ανοικοδόμηση αντί για το δολοφονικό καθεστώς των κυρώσεων. Μόνο
τότε θα τελειώσει και η συριακή προσφυγική τραγωδία».

Βασίλης Στοϊλόπουλος
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Η πολυπολιτισμική βάση
αποδοχής της μετανάστευσης
Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα πολυπολιτισμικό υπόβαθρο που εκπροσωπεί τουλάχιστον ένα 10% των Ελλήνων, που
αποδέχονται πλήρως τις πολιτισμικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Αυτοί οι άνθρωποι κινούνται πολιτικά κυρίως
στην Αριστερά ή στο τμήμα του Ποταμιού που εισήλθε στην ΝΔ
και είναι το πιο εύπορο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Του Γιάννη Ξένου

Μ

ε τα πρόσφατα γεγονότα στον Έβρο
και τα νησιά του
Αιγαίου, το ολοκληρωτικό
καθεστώς Ερντογάν διεξάγει πρόβα εισβολής εναντίον της Ελλάδας και δοκιμής των αντανακλαστικών του ελληνικού λαού και
της κυβέρνησης. Οι επιδιώξεις
του Ερντογάν είναι πια απροκάλυπτες και ξεκάθαρες. Καθημερινά εξακοντίζει απειλές του τύπου: «…οι Έλληνες δεν πρέπει να
ξεχνούν πως ίσως μια μέρα εκείνοι θα χρειαστούν το ίδιο έλεος»,
απειλώντας ουσιαστικά ότι θα
μας καταστήσει εκ νέου πρόσφυγες, όπως π.χ. το 1922, το 1955 ή
το 1974. Είναι τόσο ωμή η τουρκική επιθετικότητα που εξανάγκασε ένα μεγάλο κομμάτι των ελίτ
να ξεκουνηθεί, να ξεχάσει (τουλάχιστον πρόσκαιρα) τις ιδέες περί
Χάγης και να σταθεί στο πλευρό
του ελληνικού λαού για να περιοριστεί η βλάβη στον Έβρο. Ακόμα
και ο Τσίπρας, μετά από 72 ώρες
που χρειάστηκε για να υπολογίσει
την κατάσταση, συμπαραστάθηκε
στο εθνικό αίτημα για σφράγισμα
των συνόρων.
Απέναντι στη συντριπτική
πλειονότητα του ελληνικού λαού, στέκεται μια χούφτα στελεχών του Σύριζα, τύπου Μουζάλα,
που ειρωνευόταν σε τηλεοπτικό
κανάλι ότι, με τόσο εθνοπατριωτισμό που αναπτύσσεται, σε λίγο τα
ραδιόφωνα θα παίζουν ολημερίς
Βέμπο, μια χούφτα στελεχών του
ΚΚΕ που σφραγίζουν την οριστική μετάλλαξή του σε δικαιωματιστικό κόμμα, οι συνήθεις ύποπτοι
αριστεριστές τύπου ΝΑΡ, Κωνσταντίνου κ.λπ. και κάποιοι αναρχικοί. Συντάσσονται ηθελημένα ή
άθελά τους, δεν έχει σημασία, με
την τουρκική προπαγάνδα και αυτό θα αποτελεί ανεξίτηλη κηλίδα
στη δημόσια παρουσία τους τα
επόμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα, μέχρι πριν μια
εβδομάδα, όσοι διάκειντο ευνοϊκά προς την ανεξέλεγκτη μετανάστευση χωρίζονταν σε δύο στρατόπεδα, από τη μια οι φιλελεύθεροι δεξιοί και από την άλλη οι δικαιωματιστές αριστεροί, με κοινό σημείο και τον δύο τον εθνομηδενισμό. Από την προηγούμενη Παρασκευή οι περισσότεροι
φιλελεύθεροι δεξιοί, όντας πιο
έξυπνοι, σιώπησαν. Οι αριστεροί, μετά το μούδιασμα των πρώτων εικοσιτετράωρων, λειτουργούν υποστηρικτικά στα σχέδια
του Ερντογάν. Παράδοξο σίγουρα, ντούροι δικαιωματιστές να είναι αρωγοί σε ένα καθεστώς που
πραγματοποιεί εθνοκάθαρση κατά των Κούρδων στην ανατολική
Τουρκία, εισβάλλει σε γειτονικές
χώρες, ενώ φιμώνει οποιαδήποτε
φωνή αντιπολίτευσης στο εσωτερικό. Υπάρχει όμως εξήγηση.
Το Ινστιτούτο Ipsos διεξάγει
εδώ και χρόνια έρευνα σχετικά με
το πώς προσλαμβάνουν τη μετανάστευση σε περισσότερες από
20 χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία,
οι ΗΠΑ, η Γερμανία, το Βέλγιο, η
Πολωνία, η Ιταλία, η Βραζιλία, η
Νότιος Αφρική, η Τουρκία, Σερβία
κ.ά. Μόνο ένα 20% του συνόλου
των ερωτηθέντων θεωρούν ότι
η μετανάστευση έχει θετική επίδραση στις χώρες τους, αλλά ακόμα και οι μισοί εξ αυτών εκτιμούν
ότι η χώρα τους έχει υπερβολικά
πολλούς μετανάστες1. Άρα, αυτοί
που δεν ενοχλούνται καθόλου με
την μετανάστευση είναι περίπου
ένας στους δέκα!
Παρόμοια
συμπεράσματα
προκύπτουν από την έκθεση της
More in Common2 που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2019. Το ΙνΚριστόφ Γκιλλουί, No Society, το
τέλος της μεσαίας τάξης της Δύσης,
Εναλλακτικές Εκδόσεις, μετ. Χριστίνα
Σταματοπούλου, σσ. 211-212.
2
https://www.moreincommon.com/
media/q4ge0pzv/0535-more-incommon-greece-report_greek_p4_
final_web.pdf
1

στιτούτο Ipsos διεξήγαγε το πρώτο εξάμηνο του 2018 έρευνα με
2.000 συμμετέχοντες και στη συνέχεια η More in Common προχώρησε στην ανάλυσή της.
Η έκθεση, που πρέπει να διατηρούμε μια επιφύλαξη για τα δεδομένα της επειδή συλλέχθηκαν
δύο χρόνια πριν, όταν το μεταναστευτικό-προσφυγικό βρισκόταν
σε ύφεση, ενώ έκτοτε έχει αλλάξει η ελληνική πραγματικότητα,
διαπιστώνει ότι ένα 20% των Ελλήνων είναι «πολυπολιτισμικοί».
Σύμφωνα με την έκθεση, τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισμικών Ελλήνων είναι τα εξής: Είναι
νεότεροι ηλικιακά (κυρίως 20-29,
αλλά και 40-49), έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, υψηλότερο εισόδημα και είναι οι λιγότερο θρησκευόμενοι (51%). Παρότι έχουν υψηλότερο εισόδημα,
οι βασικές τους ανησυχίες είναι η
οικονομική κρίση, η υψηλή ανεργία, η φτώχεια και η κοινωνική
ανισότητα. Για να δούμε κάποιες
ακόμα θέσεις τους, σύμφωνα με
την έκθεση:
> Αισθάνονται λιγότερο υπερήφανοι για την ελληνική τους
ταυτότητα.
> Έχουν πιο αδύναμο αίσθημα σύνδεσης με την Ορθοδοξία
σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες.
> Δυσπιστούν απέναντι στο
ελληνικό σύστημα και την ΕΕ.
> Συνήθως πιστεύουν ότι η μετανάστευση είναι καλή για τη χώρα τόσο από οικονομική όσο από
πολιτιστική άποψη.

> Ταυτόχρονα όμως, ανησυχούν σχετικά με τη συμβατότητα
του Ισλάμ με την ελληνική κοινωνία.
Στην ερώτηση αν η παγκοσμιοποίηση έχει θετικό οικονομικό
αντίκτυπο, το 81% των πολυπολιτισμικών Ελλήνων απαντά ότι διαφωνεί με αυτή την πρόταση. Αυτή
η απάντηση προκάλεσε εντύπωση στους ερευνητές της More in
Common γιατί σε ανάλογες έρευνες που έχουν διεξάγει σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ιταλία ήταν κοινός τόπος ότι οι πολυπολιτισμικοί αντιλαμβάνονται την
παγκοσμιοποίηση ως μια θετική
οικονομική παράμετρο.
Η απάντηση στο παραπάνω
αίνιγμα έχει τριπλή απάντηση.
Πρώτον στην Ελλάδα βιώνουμε
δεκαετή οικονομική κρίση, άρα
και οι πολυπολιτισμικοί μας, παρότι ανώτερα οικονομικά στρώματα, έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί
πολιτικά. Η δεύτερη, που προκύπτει και ως εύρημα της έκθεσης,
είναι η πολιτική τοποθέτηση των
πολυπολιτισμικών που βρίσκονται κοντά σε κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Η τρίτη αφορά το πόσο καλά αντιλαμβάνονται
οι ίδιοι την ταμπέλα «πολυπολιτισμικοί», μια και σχεδόν οι μισοί
(45%) πιστεύουν ότι το ισλάμ δεν
είναι συμβατό με την ελληνική
κοινωνία· άρα τι σόι «πολυπολιτισμικοί» είναι, αν θεωρούν ότι ο
ελληνικός πολιτισμός δεν μπορεί
να συμβιώσει με φορείς του ισλαμικού πολιτισμού; Τέλος, μια ακό-

μα αντίφαση που παρατηρείται
στους πολυπολιτισμικούς Έλληνες
είναι ότι στο ερώτημα αν η μετανάστευση έχει θετική επίδραση
στην ελληνική κοινωνία, το 34% εξ
αυτών διαφωνεί με αυτή την πρόταση, το 43% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, ενώ συμφωνεί μόλις
το 22%.
Τι μας δείχνει αυτή η πολυσέλιδη έκθεση, που αξίζει να διαβαστεί γιατί, από μια δικαιωματιστική οπτική, προτείνει τρόπους
ώστε να εμφυσήσουν στους Έλληνες φιλομεταναστευτικά αισθήματα; Ότι στην Ελλάδα, κατά τις
δεκαετίες της κυριαρχίας της παγκοσμιοποίησης, έχει δημιουργηθεί ένα πολυπολιτισμικό υπόβαθρο που εκπροσωπεί τουλάχιστον
ένα 10% των Ελλήνων, που μπορεί να αντιτίθενται στις οικονομικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, λόγω ελληνικής ιδιαιτερότητας, αλλά αποδέχονται πλήρως
τις πολιτισμικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Αυτοί οι άνθρωποι κινούνται πολιτικά κυρίως
στην Αριστερά ή στο τμήμα του
Ποταμιού που εισήλθε στη ΝΔ και
είναι το πιο εύπορο της ελληνικής
κοινωνίας. Είναι αυτοί που ο δικαιωματισμός και ο εθνομηδενισμός τους τους οδηγεί να λειτουργούν ως πιόνια του Ερντογάν. Αλλά είναι πολύ λίγοι· το 10%, όση
οικονομική, μιντιακή και πολιτική
δύναμη και αν διαθέτει, δεν μπορεί σε αυτές τις συνθήκες να ορίζει την πολιτική ατζέντα.

φύλλο 158

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2020

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Το σύνδρομο του Πολύφημου
στο μεταναστευτικό
Του Χρήστου Κλειώση

Α

ποτελεί ειρωνεία της τύχης ότι, ακόμη και το τέχνασμα που έχει επιστρατεύσει
ο Ερντογάν κατά της Ελλάδας
και της Ευρώπης, είναι ελληνικής επινόησης. Η σκόπιμη σύγχυση της
ιδιότητας των διερχομένων είναι ένα τέχνασμα που συναντάται στην Οδύσσεια: Ο
εγκλωβισμένος Οδυσσέας και οι σύντροφοί του, για να ξεφύγουν από τη σπηλιά
του Πολύφημου, δέθηκαν κάτω από τα
πρόβατά του. Έτσι ο Πολύφημος είχε την
εντύπωση ότι επιτρέπει τη διέλευση μόνο
κάποιων αμνών, αλλά στην ουσία είχαν διέλθει αυτοί που τον τύφλωσαν.
Μια αντίστοιχη σύγχυση επιχειρείται
στα σύνορά μας από την τουρκική πλευρά.
Με την επίκληση των ανθρωπιστικών συναισθημάτων ο Ερντογάν επιχείρησε ανεπιτυχώς προς στιγμήν να επιτύχει τη δίοδο προσώπων που προέρχονται από χώρες στις οποίες έχει χτίσει βαθιές στρατηγικές και πολιτισμικές συμμαχίες και αρκετά από τα οποία, prima facie τουλάχιστον,
δεν πληρούν τους όρους για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες.
Φαίνεται ότι ο Ερντογάν σκοπίμως έχει
προκαλέσει μια μείξη μεταξύ όντως ταλαιπωρημένων προσφύγων τους οποίους
χρησιμοποιεί ως προμετωπίδα, με πρόσωπα που δεν έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια.
Μπροστά σε αυτό το κακόβουλο τέχνασμα καταστρατήγησης του διεθνούς
δικαίου, δηλαδή της χρήσης ενός επιβαρυμένου θεσμού (του ασύλου) για να
καμφθεί η τυπικότητα ενός άλλου θεσμού (μεταναστευτική νομοθεσία), η ελληνική κοινωνία υπήρξε για μεγάλο διάστημα αιχμάλωτη του ενοχικού συνδρόμου του Πολύφημου: Έβλεπε μόνο τα πρόβατα, και όχι την κακόβουλη στάση του
Ερντογάν. Αρνούνταν πεισματικά να αντιληφθεί και να αξιολογήσει κάποια συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά:
> Ότι μεγάλος αριθμός των αιτήσεων
ασύλου τελικώς απορρίπτεται λόγω έλλειψης βασιμότητας
> Ότι μεγάλος αριθμός των αιτούντων
δεν είναι από τη Συρία ή από άλλη εμπόλεμη περιοχή
> Ότι επιλεκτικά, μόνο τα ελληνοτουρκικά και όχι τα τουρκοβουλγαρικά σύνορα
δέχονται πίεση
> Ότι οι ορισμένες χώρες προέλευσης
δεν βρίσκονται σε γεωγραφική θέση που
να δικαιολογεί τη διέλευση από την Τουρκία και την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη (π.χ. Αλγερία), αλλά χρειάζεται ειδική
υποβοήθηση από το τουρκικό κράτος (π.χ.
φθηνές πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη).
> Ότι στα σύνορα γίνεται χρήση εξοπλισμού από τους φερόμενους ως αγανακτι-

Η τύφλωση μπροστά στη σκόπιμη σύγχυση
μεταναστών - προσφύγων και η αντιμετώπισή της

σμένους μετανάστες που μόνο ο τουρκικός
μηχανισμός καταστολής διαθέτει.
> Ότι η κάνουλα των προσφύγων ανοιγοκλείνει ανάλογα με τις επιθυμίες της
τουρκικής ηγεσίας.
Παράλληλα, έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι η παραπάνω τουρκική στρατηγική στηρίζεται στην αβελτηρία της
ελληνικής διοίκησης να εκφέρει εγκαίρως άποψη για το αν κάποιος δικαιούται
άσυλο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο
αιτών διεθνή προστασία διατηρεί και κατοχυρώνει κάποια δικαιώματα διαμονής
όσο διαρκεί η εξέταση της αίτησής του, δηλαδή για σημαντικό χρονικό διάστημα.
Όλα αυτά αν τα παραβλέψει κανείς και
δεν τους αποδώσει τον νομικό χαρακτηρισμό που τους αρμόζουν είναι τυφλός σαν
τον Πολύφημο και θα συνεχίσει να βλέπει
μόνο πρόβατα. Όμως οι πρόσφατες εξελίξεις δικαιώνουν την άποψη ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, αφού όλοι πια, δικαιολογημένα, αποδέχονται ότι πρόκειται για μια
κρατική προσπάθεια υπονόμευσης της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας, υπό το
πρόσχημα του ανθρωπισμού.
Δεν θα με ξαφνιάσει αν από εδώ και
πέρα, η νομική και ηθική βάση του Ερντογάν για την άσκηση πιέσεων στην Ελλάδα
θα είναι να επικαλείται τον ανθρωπισμό
που δεν επιδείχθηκε στο μείγμα προσφύγων και μεταναστών που κατασκεύασε και
οδήγησε στα σύνορά μας. Μπορεί να φτάσει μέχρι την επίκληση του κατ’ αυτόν νοούμενου διεθνούς δικαίου. Έχει αποδείξει
ότι έχει μεγάλη ευελιξία να ερμηνεύει ό,τι
θέλει, όπως θέλει.
Ποια θα πρέπει όμως να είναι η ελληνική απάντηση σε αυτή την τακτική; Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να εγκαταλειφθεί
το διπλωματικό χαρτί «της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο» που έχει παίξει διαχρονικά η Ελλάδα. Όσο και αν θεωρώ προσχηματική και επιλεκτική την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στις διεθνείς
σχέσεις, θα ήταν λάθος να εγκαταλειφθεί
η πάγια θέση της Ελλάδας για απαρέγκλιτη συμμόρφωση στο διεθνές δίκαιο, ειδικά την παρούσα στιγμή που το επικαλούμαστε με ένταση σε ένα άλλο πεδίο τριβών
με την Τουρκία, όπως είναι το τουρκολυβι-

κό μνημόνιο.
Για αυτό πιστεύω ότι, μετά την αναστολή απόδοσης ασύλου, που αποτελεί μια ανάγκη που προκλήθηκε από μια
πραγματικά εκτεταμένη πίεση στοn διοικητικό μηχανισμό, θα πρέπει να αναζητηθούν εφαρμόσιμες εναλλακτικές στελέχωσης αυτού του μηχανισμού, ειδικά
τώρα που εξασφαλίστηκε μια σημαντική
χρηματοδότηση από την ΕΕ..
Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να καταφύγει στη μαζική στελέχωση εκατοντάδων επιτροπών από δικηγόρους, με τον
ίδιο μηχανισμό με τον οποίο μαζικά τους
ορίζει αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής στις εθνικές εκλογές (μέσω του Αρείου
Πάγου), ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί
ηλεκτρονικά με τηλεδιασκέψεις των διαφόρων επιτροπών ασύλου όπου θα οριστούν μαζικά οι δικηγόροι (με τη συνδρομή του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής),
ενώ υπάρχουν αρκετοί αξιόπιστοι φορείς
που μπορούν να ετοιμάσουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, ακόμη και σε μορφή e-learning.
Σκοπός είναι η άμεση αποσυμφόρηση της διαδικασίας ασύλου με την παράλληλη παραμονή της Ελλάδας στην ομάδα
των κρατών που ευπρόσωπα μπορούν να
επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, όσο και αν
γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή του είναι συχνά συνάρτηση συσχετισμού δυνάμεων
στη γεωπολιτική σκακιέρα.
Το σώμα των δικηγόρων όμως άψογα και με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα (αφού ενδεχομένως εκπαιδευθεί με
ειδικά σεμινάρια, όπως δηλαδή συμβαίνει
και στις εθνικές εκλογές), είναι σε θέση να
γίνει εγγυητής αυτού του σημαντικού διπλωματικού χαρτιού, δηλαδή της συμμόρφωσης της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο, ενώ
παράλληλα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα
γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρη η έκταση της
καταστρατήγησης που επιχειρήθηκε από
την τουρκική πλευρά, αφού οι αποφάσεις
απόρριψης όσων παράνομα εισήλθαν με
την τουρκική υποβοήθηση (π.χ. με ειδικές
πτήσεις τσάρτερ στην Κωνσταντινούπολη)
θα αποτελούν την τεκμηρίωσή της.
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«Τελειωμένα»
Ένα ποίημα του Καβάφη
Μέσα στον φόβο και στες υποψίες,
με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια,
λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να
κάμουμε
για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο
τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί.
Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν’ αυτός στον
δρόμο.
ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα
(ή δεν τ’ ακούσαμε, ή δεν τα νοιώσαμε
καλά).
Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν,
εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας,
κι ανέτοιμους - πού πια καιρός - μας συνεπαίρνει.

Μ

όνο ο ποιητής με την ενορατική του ικανότητα διαβλέπει
τους κινδύνους που ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε τα άλλα κόμματα, αλλά ούτε και η
πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει συνειδητοποιήσει κι έτσι, όπως λέει ο ποιητής, μας βρίσκει παντελώς «ανέτοιμους».
Εδώ πρόκειται για μια προσπάθεια της
Τουρκίας να γενοκτονήσει τους Έλληνες σε
καιρό ειρήνης, όπως έκανε το 1914 -1923,
αλλά αυτήν τη φορά με άλλα μέσα και με
άλλους τρόπους, και η ελληνική κυβέρνηση μιλάει ακόμα για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με έναν εχθρό που επιδιώκει τον αφανισμό της Ελλάδας και ενισχύεται από τη Γερμανία και τους άλλους
«άσπονδους φίλους και συμμάχους μας»,
οι οποίοι μας εγκαταλείπουν στο έλεος του
Ερντογάν.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης
για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων Γενοκτονίας, η γενοκτονία ορίζεται ως:
« ...οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις
με στόχο τον μερικό ή ολικό αφανισμό μιας
φυλετικής, εθνικής, ή θρησκευτικής ομάδας, όπως:
1. Θανάτωση των μελών της ομάδας
2. Πρόκληση σοβαρής σωματικής ή
ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας
3. Σκόπιμη επιβολή συνθηκών ζωής με
στόχο τον φυσικό αφανισμό, ολικό ή μερικό, μελών της ομάδας
4. Επιβολή μέτρων που αποσκοπούν
στην παρεμπόδιση γεννήσεων εντός
της ομάδας
5. Διά της βίας μεταφορά ανήλικων μελών της ομάδας σε κάποια άλλη.»
Ο βίαιος εποικισμός της Ελλάδας που επιχειρείται από μέρους της Τουρκίας με την
ανοχή των «άσπονδων φίλων και συμμάχων μας», κυρίως Γερμανών, περιλαμβάνει
ορισμένα κριτήρια γενοκτονίας όπως κυρίως τα σημεία 2,3 της σύμβασης.

Δαμιανός Βασιλειάδης

8

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2020

φύλλο 158

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για το «Ποτάμι»
Το φάντασμα του κόμματος του Σταύρου Θεοδωράκη είναι παρόν!
Του Τάσου Αναστασίου

Τ

ο πολιτικό κόμμα
«Ποτάμι» ιδρύθηκε
το 2014 από επώνυμες οικονομικές
και μιντιακές ελίτ
με σκοπό να εκπροσωπήσει
πιο άμεσα και πιο θερμά από
τα υπόλοιπα κόμματα τη στήριξη στα μνημόνια και την εμπέδωση από το λαό της σοσιαλφιλελεύθερης προοπτικής διακυβέρνησης. Παρά το γεγονός
ότι ανέστειλε τη λειτουργία του Αν στην περίπτωση της κυβέρνησης Σύριζα το Ποτάμι ήταν
πριν από μερικούς μήνες, η πο- απλώς ένα δεκανίκι, στην παρούσα κυβέρνηση είναι οργανικό
λιτική που εκπροσωπούσε εξα- κομμάτι της.
κολουθεί να πρωταγωνιστεί.
Και όχι μόνο αυτό. Επί της ουσί- να γίνουν ανάδοχοι γονείς τον κε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ο (καθ’ υπόδειξιν του
ας κυβέρνησε και εξακολουθεί Μάιο του 2018.
«Κορυφαία»,
βεβαίως,
στιγΣταύρου Θεοδωράκη διάδοχός
να κυβερνά.
«Το Ποτάμι είναι ένα κίνη- μή του Ποταμιού στην προη- του) Γιώργος Μαυρωτάς και
μα που κλέβει ιδέες και από την γούμενη Βουλή αποτέλεσε η υπουργός Τουρισμού ο Χάρης
αριστερά και από τη φιλελεύθε- στήριξη της Συμφωνίας των Θεοχάρης. Στις πρώτες διακόΔιατρανώνοντας σιες μέρες της νέας κυβέρνησης
ρη παράταξη», είπε ο Σταύρος Πρεσπών.
παντού
το
γνωστό
γελοίο επι- είδαμε χαλαρή έως ανύπαρκτη
Θεοδωράκης, δίνοντας κάποια
στιγμή το ιδεολογικό στίγμα του χείρημα περί «140 χωρών» και προσέγγιση του μεταναστευτικόμματος του. Πράγματι, δεν εί- έχοντας ταχτεί από την ίδρυσή κού (αρχικά τουλάχιστον, πριν
ναι τυχαίο ότι δέχτηκε πρόταση του υπέρ μιας σύνθετης ονο- αναγκαστεί να ..ξυπνήσει από
από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Γε- μασίας με γεωγραφικό προσ- τα γεγονότα), επιβολή του αντινάρη του 2015, για να συμμε- διορισμό, βοήθησε αποφασι- καπνιστικού νόμου, απόφαση
τάσχει το κίνημά του στην κυ- στικά στην υπερψήφισή της, δε- για βίαιη απολιγνιτοποίηση της
βέρνηση του Σύριζα. Η απά- δομένου ότι η συμφωνία πέρα- ΔΕΗ, ενθάρρυνση της «πράσιντηση του Θεοδωράκη ήταν σε με ψήφους βουλευτών από νης» αιολικής ενέργειας, πρωότι δεν επιθυμούσαν να λάβουν το Ποτάμι. Γενικά, την τετραε- θυπουργικές δηλώσεις στήριυπουργεία. Στην πράξη αποδεί- τία 2015-2018 ψήφισε υπέρ ξης της συμφωνίας των Πρεχτηκε πως αυτό που επιθυμού- στο 67% των νομοσχεδίων της σπών, «μοντέρνα» αντιμετώπισαν ήταν να στηρίξουν την τότε κυβέρνησης, στα δε επιμέρους ση ζητημάτων της εκπαίδευκυβέρνηση ουσιαστικά, ψηφίζο- ζητήματα που αφορούν στα Δι- σης, καθώς και μια νέα Πρόεντας εκείνα τα νομοσχέδια που καιώματα και στη Δικαιοσύνη δρο της Δημοκρατίας προερχό1
δεν ψήφιζαν οι Ανεξάρτητοι Έλ- το ποσοστό ανεβαίνει στο 91%! μενη από... τον ίδιο χώρο. Έτσι,
Και αν στην περίπτωση της αν αναρωτηθούμε ποιες διαληνες. Έτσι, λοιπόν, όλα τα «δικυβέρνησης
Σύριζα το Ποτάμι φορές θα υπήρχαν στη σημεκαιωματικά» νομοσχέδια υπερψηφίστηκαν περήφανα από το ήταν απλώς ένα δεκανίκι, στην ρινή διακυβέρνηση της χώρας
Ποτάμι: Η αρχή έγινε την άνοι- παρούσα κυβέρνηση είναι ορ-ο αν στο τιμόνι της δεν ήταν η ΝΔ,
ξη του 2015, την εποχή των αυ- γανικό κομμάτι της. Μετά το 2 αλλά το Ποτάμι, η απάντηση θα
ταπατών και της έναρξης των συνέδριο (όπου δώσαν το πα- ήταν: από ελάχιστες έως καμία.
Γι’ αυτό και το φάντασμα του
ανοιχτών συνόρων όπου στα ρών, μεταξύ άλλων, ο σημερινός
πρωθυπουργός
Κυριάκος
κόμματος του Σταύρου Θεοδωπλαίσια της πολιτικής «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε» το Μητσοτάκης και ο πρώην πρω- ράκη εξακολουθεί να αιωρείται
κόμμα ψήφισε «Ναι» στη διευ- θυπουργός Κώστας Σημίτης) πάνω από την Ελλάδα λειτουρκόλυνση χορήγησης ιθαγένει- άρχισε η κατηφόρα του κόμμα- γώντας ως εμπροσθοφυλακή
ας και ασύλου σε πολίτες τρίτων τος με τελική κατάληξη τη δι- της αποδόμησης της ιστορίας,
χωρών. Το ίδιο θετική ήταν και άλυση μετά την αποτυχία στις της ύψωσης της σημαίας του διη στάση του σε αρκετά άλλα νο- ευρωεκλογές του 2019. Πέ- καιωματισμού, της προβολής
μοσχέδια με πιο χαρακτηριστι- ρα από την πολυετή και συνε- της δυτικότροπης κουλτούρας
χή μετακίνηση στελεχών προς στην πατρίδα μας, του απενοκά την υπερψήφιση της επιλοτη Νέα Δημοκρατία, στην κυ- χοποιημένου «προοδευτικού»
γής ταυτότητας φύλου το φθινόβέρνηση Μητσοτάκη διορίστηφιλελευθερισμού, των εθνικών
πωρο του 2017 και την ψήφιση
της διάταξης που επιτρέπει σε 1 https://www.kefim.org/wp-con- εκπτώσεων.
ομόφυλα ζευγάρια που έχουν tent/uploads/2018/11/Pws-psiσυνάψει σύμφωνο συμβίωσης fizoun-ta-kommata.pdf

Ένταση σε Έβρο & Αιγαίο,
μπίζνες στη Θεσσαλονίκη...

Τ

ην προηγούμενη εβδομάδα, ο «Σπάρτακος» της Κομοτηνής, διά στόματος του
επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης και μέλους του Κινήματος Άρδην, Κώστα Καραΐσκου, πρότεινε το κλείσιμο της μεθοριακής διόδου στους Κήπους ως αντίμετρο
για την τουρκική μεθόδευση με τα
κύματα προσφύγων στον Έβρο. Με
αυτόν τον τρόπο, οι τουρκικές μεταφορές όχι μόνο προς τη χώρα μας,
αλλά και προς τα δυτικά Βαλκάνια
και την Ευρώπη θα πλήττονταν και
έτσι η Ελλάδα θα εφάρμοζε έναν επί
πλέον σημαντικό μοχλό αποτροπής,
αν αναλογιστούμε την κατάσταση
της τουρκικής οικονομίας.
Φυσικά, η πρότασή του έπεσε
στο κενό. Όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση δεν τόλμησε, αλλά γιατί επί της
ουσίας η πολιτική της απέναντι στην
Τουρκία δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, καθώς οι «αδράνειες» της ελληνοτουρκικής φιλίας αποδεικνύονται
ιδιαίτερα ανθεκτικές. Ενίοτε, μάλιστα, υποστηρίζονται από υψηλές
επιχειρηματικές δραστηριότητες,
ιδιαίτερα επωφελείς για ένα μέρος
των ελληνικών οικονομικών ελίτ.
Έτσι, την ίδια στιγμή που στα σύνορα του Έβρου η Τουρκία δίνει ρεσιτάλ υπονόμευσης των ελληνικών συνόρων, στη Θεσσαλονίκη
ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και το Turkish–
Greek Business Council του Foreign
Economic Relations Board (DEIK)
υπογράφουν νέο μνημόνιο συνεργασίας! Το οποίο μάλιστα σπεύδει να υποστηρίξει και η ελληνική
κυβέρνηση διά της παρουσίας του
υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης,
Θόδωρου Καράογλου.
Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Γιώργος
Κωνσταντόπουλος, ο οποίος εξήρε την αύξηση του ελληνοτουρκικού
εμπορίου, που έφτασε τα 3,9 δισ.
€ το 2019, και ανέδειξε την Τουρκία

σε 4ο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας. Τον λόγο πήρε o πολύς Λεβέντ Σαδίκ Αχμέτ, εκπροσωπώντας το ελληνοτουρκικό επιμελητήριο του Συμβουλίου Εξωτερικών
Οικονομικών Σχέσεων της Τουρκίας. Ο Σαδίκ, γιος του εθνικιστή ηγέτη των τουρκοφρόνων της Θράκης,
Αχμέτ Σαδίκ, προστατευόμενος του
Ερντογάν, και κύριος οργανωτής της
επέκτασης που επιδιώκει η τουρκική
επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα, δήλωσε ότι στόχος είναι ο διπλασιασμός
του ύψους συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στα 8 δισ. Ενώ
ο Τούρκος πρόξενος της Θεσσαλονίκης, Έφε Τσεϋλάν, μίλησε για τον
ρόλο που μπορεί να παίξει η Θεσσαλονίκη και ευρύτερα η Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό. Ο δε Θόδωρος
Καράογλου, σαν να μη συμβαίνει τίποτα στον Έβρο, μίλησε για ό,τι ενώνει τους δυο λαούς, έπλεξε το εγκώμιο της συνεργασίας, προσθέτοντας
ότι αυτή μπορεί να ξαναφέρει κοντά
τους ηγέτες των δυο χωρών.
Άραγε τα όσα λένε και κάνουν
από κοινού ο ΣΕΒΕ και ο Θόδωρος
Καράογλου δεν υπονομεύουν τα
όσα προσπαθεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση για τον έλεγχο
των χερσαίων, και κυρίως των θαλάσσιων συνόρων της χώρας με την
Τουρκία; Μπορεί να στηθεί πολιτική αποτροπής, όταν η μια πτέρυγα
του κράτους πριονίζει την πολιτική
της άλλης; Τι σήμα δίνουμε, στους
Τούρκους ή τους Ευρωπαίους, με
αυτήν την εικόνα; Μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας, και ο κάθε πρωθυπουργός να απαιτήσει σκληρές
κυρώσεις κατά της Τουρκίας, όταν
δεν ακολουθεί τη γραμμή του η ίδια
η κυβέρνηση; Ή μήπως μας δουλεύουν ψιλό γαζί;
Σε οποιαδήποτε περίπτωση,
ΥΜΑΘ και ΣΕΒΕ πρέπει να δώσουν
εξηγήσεις για τη στάση τους.

Γιώργος Ρακκάς
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Τα γκέτο ανομίας, ο δημόσιος χώρος
και το «δικαίωμα στην πόλη»
μεις θα σπεύσουν να καλύψουν το
κενό που αλαζονικά αφήνει η δημοκρατία στην έκφραση των λαϊκών αναγκών. Ακριβώς, δηλαδή,
όπως συνέβη με τη Χρυσή Αυγή
πριν δέκα χρόνια στην γειτονιά της
Αχαρνών.

Για τη δημοτική παράταξη
«Μένουμε Θεσσαλονίκη»,
Γιώργος Ρακκάς

Η

πολιτική «ανοιχτών
συνόρων», που επί
της ουσίας ακολουθεί η χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια,
έχει ευνοήσει την ανάπτυξη μιας
νέας μορφής πολυεθνικού εγκλήματος, το οποίο αναπτύσσεται γοργά στις μεγάλες πόλεις, και στη
Θεσσαλονίκη: Δουλεμπόριο, διακίνηση ναρκωτικών και λαθραίων τσιγάρων, πορνεία, μεταφορές
χρημάτων από τη μία, ληστείες ή
ξεκαθαρίσματα λογαριασμών για
τον έλεγχο πλατειών και γειτονιών
από την άλλη. Το έγκλημα δεν έχει
αλλάξει μόνο στη μορφή του, αλλά ακόμα και στην ηθική του: Πριν
από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο να γίνονται μαχαιρώματα ή βάναυσοι ξυλοδαρμοί για 20€ ή για
ένα κινητό, ή να συνδυάζονται οι
επιθέσεις μικροκλοπών με σεξουαλική παρενόχληση. Όχι πια.

Ένα νέο κοινωνικό ζήτημα
Η μορφή αυτή ανομίας θέτει διάφορα νέα ζητήματα στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Σε ό,τι
αφορά στην πόλη, τις γειτονιές της,
δημιουργεί ένα αμείλικτο και διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας, ενώ
υπάρχει και το ζήτημα του δημόσιου χώρου: Είναι ή δεν είναι δικαίωμα όλων να κυκλοφορούν ελεύθερα, δίχως να κατακλύζονται από
το αίσθημα του φόβου στην πόλη
τους; Αποκλείονται ή όχι οι πολλοί,
και κυρίως οι πιο αδύναμοι, από
την οποιαδήποτε πλατεία που μεταβάλλεται σε γκέτο ανομίας; Αυτά είναι τα προβλήματα που τίθενται σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, ιδίως στο πάνω της μέρος,
ή σε λαϊκές συνοικίες όπως αυτή
της Ξηροκρήνης.
Φυσικά, το ζήτημα είναι και
ταξικό. Οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης πλήττουν πρώτα και κυρίως τους φτωχούς, γιατί οι πλούσιοι και οι ισχυροί έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική ασφάλεια, αλλά και γιατί βρίσκονται πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και με αυτόν τον
τρόπο εξασφαλίζουν προτεραιότητα στη διαχείριση των ζητημάτων: Κανείς δεν είδε ποτέ βανάκια
ΜΚΟ να λειτουργούν στην Προ-

Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος
Θεσσαλονίκης;

ξένου Κορομηλά, τον πεζόδρομο
Αγίας Σοφίας, κοντά στο αμερικάνικο προξενείο ή το τούρκικο προξενείο.
Γι’ αυτό και το αίτημα για ασφάλεια είναι κυρίως αίτημα των λαϊκών στρωμάτων και των φτωχών
γειτονιών -δεν είναι τυχαίο ότι η Β΄
δημοτική κοινότητα είναι εκείνη
που καταθέτει ψήφισμα το οποίο
καταγγέλλει τις άθλιες συνθήκες
που επικρατούν σε εκείνη την περιοχή, ή ότι στην πλατεία Αριστοτέλους το γκέτο αφορά στο λαϊκό
της κομμάτι, προς τα πάνω, στην
πλατεία Δικαστηρίων και κοντά
στο Καπάνι, και όχι στο Ολύμπιον
ή μπροστά από το Ηλέκτρα Παλάς.

Η φίμωση των λαϊκών
αιτημάτων
Εδώ, συμβαίνει και το εξής παράδοξο: Ενώ τα λαϊκά αυτά αιτήματα
απευθύνονται στο κράτος, τους κυβερνώντες και τις ελίτ, απαιτώντας
το αυτονόητο –να πάψει να ισχύει
σε πλατείες και γειτονιές ο νόμος
του ισχυρού και να επανέλθει το
κράτος δικαίου–, συναντούν σφοδρές αντιδράσεις από πολιτικούς
χώρους που υποτίθεται ότι παρεμβαίνουν για να ελέγξουν την εξουσία υπέρ των αδύναμων.
Έτσι και στις 24/02, στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι κάτοικοι της
Ξηροκρήνης που αντιδρούν στην
υποβάθμιση της ζωής τους θα κατηγορηθούν για «ρατσισμό»… από
τη δημοτική παράταξη του ΚΚΕ.
Στο ίδιο μήκος κύματος οι Πράσινοι, η δικαιωματιστική αριστερά, ο πολυπολιτισμικός αντιεξουσιασμός, προπαγανδίζουν ότι τά-

χα τα ζητήματα της εγκληματικότητας συνιστούν «ακροδεξιά ατζέντα» και ρίχνουν, υποτίθεται, νερό
στο «φυλετικό μίσος».
Προσπερνούν το γεγονός ότι
στη Β΄ δημοτική κοινότητα μένουν
σε μεγάλο βαθμό μετανάστες από
τις χώρες του πρώην ανατολικού
μπλοκ, που εγκαταστάθηκαν εκεί
από το 1990, Κινέζοι, ή άλλοι μετανάστες που έχουν πια αφομοιωθεί ομαλά στην κοινωνία και πέφτουν κι αυτοί θύματα υποβάθμισης μαζί με τους ντόπιους. Όπως
προσπερνούν και το γεγονός ότι το
άνω μέρος της πλατείας Αριστοτέλους ήταν κατά τις προηγούμενες
δεκαετίες τόπος πολυεθνικής συνάντησης προτού γίνει γκέτο και
στέκι κάθε λογής παραβατικών.
Και κλείνουν τα μάτια τους μπροστά σε αυτές τις πραγματικότητες,
γιατί για εκείνο που ενδιαφέρονται είναι η καταγγελία και η επίθεση στους «νοικοκυραίους», η
προσβολή και αποδόμηση της ελληνικότητας, που είναι υποτίθεται

Οι κάτοικοι της Ξηροκρήνης που αντιδρούν στην υποβάθμιση της ζωής
τους θα κατηγορηθούν για «ρατσισμό»… Τα ζητήματα της εγκληματικότητας συνιστούν
τάχα... «ακροδεξιά
ατζέντα»!

υπεύθυνη για τον σωβινισμό που
τάχα χαρακτηρίζει τον μέσο άνθρωπο, ο οποίος πρέπει «να κάτσει στ’ αβγά του», να «κρυφτεί στις
τρύπες του» κ.ο.κ.

Μια δημοκρατική απάντηση
Αυτή η απόπειρα φίμωσης των λαϊκών αιτημάτων, που περνούν από
μια σύγχρονη Ιερά Εξέταση ως
ύποπτα ρατσισμού, και καταδικάζονται ως εγκλήματα γνώμης, έχει
ως πρακτικό αποτέλεσμα το αντίθετο από εκείνο που διακηρύσσει.
Παρέχει επιχειρήματα στην εξουσία για την ηθική απαξίωση των
κινητοποιούμενων, καθώς και άλλοθι για την αδιαφορία της, με συνέπεια να μπλοκάρεται η μόνη δημοκρατική διέξοδος στο ζήτημα,
που είναι η παρέμβαση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης προς μια διπλή κατεύθυνση:
Των θετικών πολιτικών υπέρ της
απογκετοποίησης, με αλλαγή χρήσεων στις γειτονιές και τις πλατείες,
αλλά και πολιτικών αστυνόμευσης
που ζητούν το αυτονόητο, να πάψει
δηλαδή η αστυνομία να λειτουργεί
ως σεκιούριτι VIP, διασημοτήτων
και βουλευτών, ως δύναμη καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων, ή ως ασφάλεια γηπέδων, και
να θέσει σε πρώτη προτεραιότητά
της τις πιο επιτακτικές και μαζικές
κοινωνικές ανάγκες.
Αν δεν συμβεί αυτό, θα πάρουμε τον δρόμο του Αγίου Παντελεήμονα της Αθήνας: Στο κενό
του κράτους δικαίου θα αναπτυχθούν φαινόμενα αυτοδικίας, ενώ
όντως ρατσιστικές πολιτικές δυνά-

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λοιπόν,
και η τωρινή του διοίκηση, θα
πρέπει να γίνει αποδέκτης πιέσεων προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Για την Β΄ δημοτική κοινότητα
«συμπαρίσταται μεν και χαιρετίζει», παίρνει πρωτοβουλίες για την
εγκατάσταση της δημοτικής αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή,
ωστόσο αυτά δεν φτάνουν. Πρέπει
να συμβάλει (και όχι μόνο να πιέσει) για να κλείσουν τα στέκια της
μαφίας και να πάψει η δραστηριότητα των συμμοριών.
Σε ό,τι αφορά δε στην Αριστοτέλους, πρέπει να διορθώσει την
πολιτική του, όχι αποχωρώντας
για να παραδώσει την πλατεία πίσω στους… εμπόρους ναρκωτικών, όπως ζητούν κάποιοι, αλλά
να μονιμοποιήσει την παρουσία
του στην πλατεία: Αντί για αποσπασματικές κινήσεις με τις ακαλαίσθητες εγκαταστάσεις των Χριστουγέννων, όπου ψάχνουμε εκ
των υστέρων ποιος θα τις χρησιμοποιήσει για εκδηλώσεις, μπορεί
να εγκατασταθεί ένα μόνιμο κιόσκι ενημέρωσης για την ιστορία
της πόλης, που να διαθέτει υποδομές για ανοιχτές εκδηλώσεις, να
φτιάξει καλαίσθητα αλλά και ανθεκτικά στους βανδαλισμούς εκθετήρια για μόνιμες, ανοιχτές εκθέσεις, ή να επεκτείνει την παιδική
χαρά, και βέβαια να συνεχίσει την
24ωρη φύλαξη.
Το αίτημα της λαϊκής κοινωνίας έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα: Διεκδικεί την εξομάλυνση της καθημερινότητάς της, το να μη φοβάται και να μην απειλείται στο σπίτι της ή καθώς διασχίζει την πόλη,
το να αισθανθεί και πάλι οικείες
τις γειτονιές που μένει και τις πλατείες που (θέλει να) κάθεται, το να
έχει μια φυσιολογική ζωή, δίχως
να αντιμετωπίζει κάθε μέρα το φάσμα της βίας και τον «πόλεμο όλων
εναντίον όλων». Είναι δημοκρατική επιταγή να ακούσουμε αυτά τα
αιτήματα.
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Οι ρίζες
του εθνομηδενισμού
των ελληνικών ελίτ
Του Γιώργου
Καραμπελιά

Ο Ερντογάν αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή
με «πρωτότυπο» τρόπο το
«δόγμα Οζάλ», ότι «δεν θα
χρειαστεί στρατιωτική εισβολή στην Ελλάδα για να
καταλάβουμε τα νησιά, αλλά θα αρκέσει η μετακίνηση μερικών εκατομμυρίων
μουσουλμάνων για να αλλάξουν χέρια». Όμως φάνηκε μάλλον να προκαλεί
την αφύπνιση των Ελλήνων. Και όλα άρχισαν από
την ανυποχώρητη και ηρωική αντίσταση των νησιωτών απέναντι στα ΜΑΤ που
έστειλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να επιβάλει την
παραμονή των μεταναστών
στα νησιά τους, ανοίγοντας
ασύγγνωστα τον δρόμο για
τη μεσοπρόθεσμη ισλαμοποίησή τους. Αυτή η αντίσταση αποτέλεσε και την
αφετηρία της μεταστροφής
της κυβέρνησης μπροστά
στην οργανωμένη εισβολή
της Τουρκίας με τη χρησιμοποίηση των μεταναστών.
Η κυβέρνηση υποχρεώθηκε –ανάγκα και θεοί πείθονται– όπως είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στις κινητοποιήσεις για
το Mακεδονικό, να απαντήσει στην τουρκική επιχείρηση. Και αυτό παρότι, όπως
έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα, το σύστημα Μητσοτάκη- Μπακογιάννη είναι στενά συνδεδεμένο με
τις ΜΚΟ και επηρεάζεται
σκανδαλωδώς από τις επιταγές Σόρος.

Η

Α΄

«πανουργία
της
ιστορίας» οδήγησε
μία κυβέρνηση με
ισχυρά εθνομηδενιστικά γονίδια στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την
υπεράσπιση των συνόρων. Όπως
έχουμε επαναλάβει ad nauseam
τον τελευταίο καιρό, εξελέγησαν
πιστεύοντας πως τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν
αφορούν σπρεντ και επιτόκια, ενώ
η Ελλάδα παίζει τα ρέστα της για
την εθνική της επιβίωση.
Γύρω από το αίτημα της αποτροπής της –μέσω μεταναστών–
τουρκικής εισβολής έχει επιτευχθεί
η ύψιστη λαϊκή ενότητα η οποία,
και ορθά, έχει οδηγήσει σε δεύτερο
πλάνο, έστω πρόσκαιρα, τις κυβερνητικές αθλιότητες της προηγούμενης εβδομάδας στα νησιά και έχει
κάνει να σιγήσουν τουλάχιστον
πρόσκαιρα οι «ανθρωπιστικές»
κραυγές των φιλελέδων της Δεξιάς.
Εντούτοις, παρότι ο ελληνικός λαός
πιέζει για ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, εμφανίστηκαν και
πάλι στο προσκήνιο οι μηδίζοντες
της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, τα κόμματα της Αριστεράς, κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής. Μιας Αριστεράς η οποία
από τη δεκαετία το 1990 και μετά
έχει απεμπολήσει κάθε πατριωτική
παρακαταθήκη που τους είχε αφήσει ο Βελουχιώτης και ο Πέτρουλας
και έχει μεταβληθεί στον θερμότερο θιασώτη της παγκοσμιοποίησης
και της κατεδάφισης των εθνικών
ταυτοτήτων.
Ας δούμε λοιπόν μέσα από τις
ανακοινώσεις τους πώς αντιμετώπισαν το ζήτημα της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης.
Ο Σύριζα, και ο συνήθως λαλίστατος Τσίπρας εσίγησαν επί τέσσερις ημέρες και δεν είχαν εκδώσει
επίσημη ανακοίνωση, διότι αυτήν
τη στιγμή προσπαθούν να μαντρώ-

σουν τους Πασόκους και δεν ενδεικνύονταν οι ανοικτά φιλομεταναστευτικές τοποθετήσεις. Όμως
δεν άφησαν και «αποπροσανατολισμένα» τα μέλη του στενού πυρήνα. Με ανακοίνωση της Νεολαίας Σύριζα της 1ης Μαρτίου 2020 (η
οποία δεν είχε καν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της, αλλά βρίσκεται σε
περίοπτη θέση στην Αυγή, και την
Εφημερίδα των Συντακτών, εφημερίδες του στενού κομματικού
πυρήνα!) τοποθετούνται ανοικτά
υπέρ του εποικισμού της χώρας,
τον οποίο είχε εξάλλου υποστηρίξει μόλις μερικές ημέρες πριν το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του
Σύριζα, Αντώνης Λιάκος. Διαβάζουμε λοιπόν μεταξύ άλλων: «Άμεση
αποσυμφόρηση των νησιών! Κανένα κλειστό κέντρο κράτησης!... Η
κυβέρνηση ακολουθώντας το δόγμα «αποτροπή» και κλειστές δομές
κρίνει πως θα ανακόψει τις προσφυγικές ροές, τη στιγμή που άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν
τα σύνορα με κίνδυνο της ζωής
τους… Οι πρόσφυγες θα πρέπει να
τύχουν της προστασίας που το διεθνές δίκαιο επιβάλλει και η ελληνική κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται
να μην το εφαρμόζει… Να μπει ένα
τέλος στην ακροδεξιά κατηφόρα.
Με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες θα ζήσουμε μαζί!»
Η τοποθέτηση του Τσίπρα, την
Τρίτη 3 Μαρτίου στο Mega, με την
οποία και συναινεί στο κλείσιμο
των συνόρων, έχει δύο πλευρές.
Πρώτον, ήταν απολύτως οπορτουνιστική μετά τέσσερις ημέρες σιωπής, μια και περίμενε πρώτα την
τοποθέτηση των ηγετών της ΕΕ.
Δεύτερον, με αυτήν προδιαγράφει μάλλον τη μετακίνηση του επίσημου Σύριζα πέραν της κλασικής
Αριστεράς, προς μία θέση ηπιότερου main stream κεντροαριστερού
εθνομηδενισμού, στη γραμμή του
σημιτικού ΠΑΣΟΚ και του ΓΑΠ. Και
αυτό γιατί ο Τσίπρας και οι «προεδρικοί» του Σύριζα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η παλαιότερη γραμμή δεν είναι ανεκτή από τον ελληνικό λαό στη νέα συγκυρία. Παράλληλα βέβαια δεν εγκαταλείπει την
«Αριστερά», έχοντας επιφορτίσει
τον Σκουρλέτη, τον Λιάκο, τη Νεολαία Σύριζα, τον Κυρίτση, την Εφη-

μερίδα των Συντακτών, και τα τρολ
του διαδικτύου να κρατάνε τα μπόσικα του σκληρού εθνομηδενισμού
και της ανοικτής υποστήριξης του
εποικισμού της χώρας, «για να λυθεί το δημογραφικό».
Πάντως, αν όλοι έχουμε εξοικειωθεί πλέον με τη ρητορική των
ποικιλώνυμων Λιάκων, αφήνουμε συνήθως στο απυρόβλητο την
ιστορική και αστείρευτη μήτρα του
εθνομηδενισμού, το ΚΚΕ, το οποίο
πρωτοστατεί την τελευταία περίοδο σε «αντιρατσιστικές» κορώνες
και κινητοποιήσεις, έχοντας υπερκεράσει τον ίδιο τον Σύριζα. Καθώς
ο Τσίπρας απομακρύνεται σταδιακώς από την «Αριστερά» λόγω ανοίγματος προς την κεντροαριστερά, πιστεύει ότι μπορεί να
αποσπάσει ένα μέρος του «αριστερού» ακροατηρίου από τον Σύριζα,
ιδιαίτερα στη νεολαία. Διαβάζουμε
στην ιστοσελίδα του Ριζοσπάστη
στις 2 Μαρτίου: «Κλιμακώνει την
καταστολή η κυβέρνηση απέναντι
σε πρόσφυγες και μετανάστες»,
ενώ η ανακοίνωση του Γραφείου
Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ της 1ης Μαρτίου αναφέρει: «Όσο η κυβέρνηση
δεν αμφισβητεί την πολιτική της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ, που ξεριζώνουν λαούς, που μεθοδεύουν τον εγκλωβισμό των προσφύγων σε νησιά και
σύνορα(!)… τόσο το πρόβλημα θα
οξύνεται». Βέβαια πρόσφατα (στις
24 Νοεμβρίου 2019), η ΚΝΕ Δυτικής Αττικής πρόβαλε ντοκιμαντέρ
με τον εύγλωττο τίτλο «1989-2019,
30 χρόνια από την ‘‘πτώση’’ του
αντιφασιστικού-προστατευτικού
τείχους του Βερολίνου». Στα ελληνικά σύνορα αποκλειστικά δεν θέλουν τείχη οι «διεθνιστές»1.
Το «ΜΕΡΑ25», όπως ήταν αναμενόμενο, πρωτοστατεί σε εθνομηδενισμό και ανησυχεί μήπως δυσαρεστήσουμε «τους κύκλους των
προοδευτικών δυνάμεων ανά τον
κόσμο», δηλαδή τον κύριο Σόρος,..
Διαβάζουμε την 1η Μαρτίου στην
ιστοσελίδα του κόμματος: «Ο Διακομματικός Μνημονιακός Εθνικισμός ενισχύει το πρόβλημα: ριζοσπαστικός διεθνισμός η μόνη λύση: … μια αναμενόμενη αύξηση
1 https://www.iefimerida.gr/politiki/
kke-kanei-ekdilosi-gia-teihos-toy-berolinoy

των μεταναστευτικών ροών ήταν
αρκετή ώστε να κορυφωθεί η ξενοφοβία... Το ΜΕΡΑ25 δεν θα επιτρέψει… την καλλιέργεια της ξενοφοβίας που, θα στερήσει ό,τι ερείσματα έχουν απομείνει.. στους κύκλους των προοδευτικών δυνάμεων ανά τον κόσμο…Το ΜΕΡΑ25 δεν
θα επιτρέψει στον Διακομματικό
Μνημονιακό Εθνικισμό να παρουσιάσει τους κατατρεγμένους στον
Έβρο ως στρατό εισβολής…».
Αν αυτές είναι οι τοποθετήσεις
των κοινοβουλευτικών κομμάτων
της Αριστεράς, οι εξωκοινοβουλευτικές της παραφυάδες δεν είναι δυνατόν παρά να υπερθεματίζουν σε
«αντιεθνικισμό» για να υπογραμμίζουν τη «συνεπέστερη» ρητορεία τους. Διαβάζουμε έτσι σε ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Να απαιτήσουμε: ανοικτά σύνορα, άμεσος απεγκλωβισμός / ελεύθερη μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ελλάδα και όχι εγκλωβισμός στα νησιά. Καμιά φυλακή, κανένα στρατόπεδο-γκέτο, ούτε στα νησιά, ούτε πουθενά! - Άσυλο και στέγη
στους πρόσφυγες»2. «Για όσους
πρόσφυγες/μετανάστες θελήσουν
να μείνουν στον τόπο μας, να δοθούν πλήρη δικαιώματα στην εργασία, την περίθαλψη, την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια. Να
εγκατασταθούν στον αστικό ιστό»,
αναφέρει σχετική προκήρυξη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αγίας Παρασκευής-Χολαργού-Παπάγου.
Οι «αντιεξουσιαστές», που
έχουν ως κύριο εχθρό τους τους
Έλληνες «νοικοκυραίους» και όχι
βέβαια τους Τούρκους στρατοκράτες, πλειοδοτούν: Διαβάζουμε σε
ανακοίνωση της «Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Αθήνας», ήδη από τις
22 Φεβρουαρίου: «Να κλείσουν
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης-hot
spot. -Ανοιχτά σύνορα, ελευθερία
κίνησης και χαρτιά για τους πρόσφυγες/μετανάστες/στριες…. Σίτιση, περίθαλψη και στέγαση μέσα στον αστικό ιστό για όλους τους
ανθρώπους». Οι δε εγκατεστημένοι και παχυλά αμειβόμενοι από
τις ΜΚΟ, τον Σόρος και την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ στα νησιά, που
παριστάνουν τους «αλληλέγγυ2 https://antarsya.gr/node/5583

φύλλο 158

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2020

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

11

Δικαιωματισμός:
ο σκληρός πυρήνας της σύγχρονης Αριστεράς

Η
Αυτή η Αριστερά –και ως προς αυτό συμπλέει με τη
νεοφιλελεύθερη Δεξιά– έχει ανατραφεί εδώ και πολλές δεκαετίες
με το ιδεολόγημα των ατομικών και «μειονοτικών» δικαιωμάτων
που υπερακοντίζουν τα συλλογικά δικαιώματα, ακόμα και τα
ταξικά και προπαντός τα εθνικά.

ους» με το αζημίωτο, έχουν το
θράσος να εγκαλούν τους Έλληνες επειδή αντιστέκονται. Διαβάζουμε στο Indymedia σε ανακοίνωση «Για τα γεγονότα της
Λέσβου 1.3.20»: «Τις τελευταίες ώρες, ενώ χιλιάδες μετανάστ(ρι)ες είναι εγκλωβισμένοι/
ες στη γκρίζα ζώνη των συνόρων
στον Έβρο, δεχόμενοι/ες βίαιη
καταστολή από ΜΑΤ και στρατό, στο νησί της Λέσβου το ρόλο της βίαιης “φύλαξης” των συνόρων έχουν αναλάβει οι κάτοικοι του νησιού…!». Και καταλήγουν αγωνιστικά: «Ζούμε μαζί, δουλέυουμε μαζί…, Λέσβος,
1/3/2020». Όπως ειλικρινώς τονίζουν, «δουλεύουν μαζί». Μόνο που δεν μένουν μαζί, γιατί οι ίδιοι είναι εγκατεστημένοι
με όλες τους τις ανέσεις σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία, ενώ
οι «σύντροφοί» τους εγκαταβιούν στο κολαστήρι της Μόριας, όπου θέλουν να τους κρατάνε για να εξασφαλίζουν τον παχυλό μισθό τους.
Στην ίδια ιστοσελίδα διαβάζουμε τη θρασύτατη ανακοίνωση αντιεξουσιαστών για
την Ορεστιάδα την 1η Μαρτίου 2020, τη στιγμή που εξελίσσονταν οι μεθοδευμένες από
τους Τούρκους επιθέσεις στα
σύνορά μας: «Ενημέρωση για
τον σημερινό τραμπουκισμό
σε αλληλέγγυους/ες στην Ορεστιάδα 01/03/2020: Πριν λίγο
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στην κεντρική πλατεία της
Ορεστιάδας με πανό και κείμενα με αφορμή την κατάσταση
στις Καστανιές… Μέσα σε λίγη ώρα δεκάδες φασίστες όλων
των ηλικιών μαζί με ‘’αγανακτισμένους’’ νοικοκυραίους… ξεκίνησαν να βρίζουν χυδαία και να
τραμπουκίζουν, ενώ προσπάθησαν να κατεβάσουν αρκετές φο-

ρές το πανό, το οποίο και τελικά κατάφεραν να πάρουν και να
το σκίσουν. Ύψωσαν την σημαία
του κράτους που τόσο αγαπάνε,
τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο
και… απομακρυνθήκαμε μαζικά από την πλατεία ακούγοντας
γιουχαρίσματα τόσο από τους
ίδιους όσο και από τους θαμώνες των καφετεριών. Μαυροκόκκινη Συσπείρωση για την Κοινωνική Χειραφέτηση ‘‘Nessun
Potere’’».
Οι «νοικοκυραίοι» της Ορεστιάδας τους εξεδίωξαν χωρίς
να προβούν σε καμιά βιαιοπραγία, όπως αυτές που έχουν συνηθίσει οι ίδιοι ενάντια σε ανυπεράσπιστους πολίτες, παρά
την προβοκατόρικη συμπεριφορά τους, και εν συνεχεία «ύψωσαν τη σημαία του κράτους
που τόσο αγαπάνε», την οποία
οι ίδιοι μισούν θανάσιμα και…
υπερτάτη ύβρις: «τραγούδησαν
τον εθνικό ύμνο», ενώ οι διεθνιστές απομακρύνθηκαν «μαζικά»
γιουχαϊζόμενοι! Πάντως, όλες οι
ανακοινώσεις και αφίσες τους
είναι γραμμένες και στα τουρκικά, παρότι στην Ορεστιάδα δεν
υπάρχουν Τούρκοι.
Νομίζω πως δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια. Και βέβαια δεν μιλάμε καθόλου για
τον «αριστερό» οχετό του διαδικτύου, του Facebook και για την
Εφημερίδα των Συντακτών. Ελάχιστες ανακοινώσεις μικρότερων αριστερών ομάδων, όπως
της ΚΟΕ, που αποχώρησε από
τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και εκδίδει
τον Δρόμο της Αριστεράς, ή της
Αναρχικής Ομάδας Πυργίται,
συντάσσονται με τον ελληνικό
λαό και το δικαίωμά του στην
αντίσταση απέναντι στην τουρκική επιχείρηση «εισβολής» διά
των μεταναστών.

Β΄

αχαρακτήριστη στάση της Αριστεράς στα
τελευταία γεγονότα
στον Έβρο και η συγχορδία της εθνομηδενιστικής ομοφωνίας στο εσωτερικό
της δεν μπορεί να εξηγηθεί ικανοποιητικά, αν δεν κατανοήσουμε ότι
το μεταναστευτικό ακουμπάει στον
σκληρό πυρήνα της ιδεολογικής
συγκρότησης της σημερινής Αριστεράς, που είναι ο δικαιωματισμός.
Διότι αυτή η Αριστερά –και ως προς
αυτό συμπλέει με τη νεοφιλελεύθερη Δεξιά– έχει ανατραφεί εδώ και
πολλές δεκαετίες με το ιδεολόγημα
των ατομικών και «μειονοτικών» δικαιωμάτων που υπερακοντίζουν τα
συλλογικά δικαιώματα, ακόμα και
τα ταξικά και προπαντός τα εθνικά.
Εξάλλου, γι’ αυτούς, τα εθνικά συμφέροντα αποτελούν μία φενάκη και
τα λοιδορούν ανοικτά. Πόσο μάλλον στην περίπτωση που έρχονται
σε σύγκρουση με τα «μειονοτικά»
δικαιώματα και μάλιστα στο όνομα
του ανθρωπισμού.
Χαρακτηριστικό της πίεσης
που ασκεί η φιλομεταναστευτική,
ψευδο-ανθρωπιστική ρητορεία σε
όλους τους πολίτες τους προερχόμενους από την Αριστερά είναι ότι
ακόμα και στον άμεσο περίγυρό
μας αρκετοί δίσταζαν ή αντιπαρέθεταν το μεταναστευτικό, που το θεωρούν προνομιακό χώρο της «ακροδεξιάς», στον νεοθωμανισμό και
τις απειλές του Ερντογάν, που θεωρούν ότι αποτελεί προνομιακό πεδίο
της «πατριωτικής Αριστεράς»! Έτσι
έφθαναν να το υποβαθμίζουν για
να μη δυσαρεστήσουν τον περίγυρό
τους και τη μεσοστρωματική ομάδα
των bobo1 αλά ελληνικά.
Συχνά, την τελευταία περίοδο,
η παραδοσιακή Αριστερά, ακόμα
και η «πατριωτική Αριστερά», ή ό,τι
έχει απομείνει από αυτήν, μιλά για
τον «τουρκικό επεκτατισμό», αποφεύγει όμως να μιλήσει για τη σταδιακή εθνοτική αλλοίωση και την
ισλαμοποίηση της χώρας, αφήνοντάς την στη δικαιοδοσία της «ακροδεξιάς». Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία «σχόλια» του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ στις 3 Μαρτίου σχετικά με την επίσκεψη των ηγετών της
ΕΕ στον Έβρο. Διαβάζουμε: «Πίσω
απ’ τις σημερινές “αφ’ υψηλού” ξεναΒobo: γαλλική σύντμηση για την
bourgeoisie bohème, ή, κατά το κοινώς
λεγόμενο, χαβιαροαριστερά.
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γήσεις και τα υποκριτικά λόγια συμπάθειας της ΕΕ, κρύβεται η επιμονή στην πολιτική που απ’ τη μια μετατρέπει νησιά και σύνορα σε αποθήκες ψυχών και απ’ την άλλη ενθαρρύνει τον Ερντογάν να παίζει τα
δικά του παιχνίδια…. Παρεμπιπτόντως η ΕΕ θυμάται τα ελληνικά σύνορα μόνο όταν πρόκειται να απωθηθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, που η ίδια δημιουργεί με τις
επεμβάσεις της, όταν όμως πρόκειται για τις παραβιάσεις της Τουρκίας, τότε “σφυρίζει κλέφτικα”.» Έτσι
το ΚΚΕ, για να μπορεί να υποστηρίζει τη φιλομεταναστευτική του πολιτική («αποθήκες ψυχών») ρίχνει και
μια κορώνα εναντίον των «επεμβάσεων»(sic) του Ερντογάν. «Πατριώτες» έναντι της Τουρκίας, «ανθρωπιστές» έναντι των μεταναστών2. Εξάλλου, για να μη μένει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις των συντακτών
των «σχολίων», η ανακοίνωση συνοδεύεται από σχετική φωτογραφία
«ταλαιπωρημένων»
μεταναστών
στον Έβρο από την τουρκική πλευρά των συνόρων.
Αλλά την πιο τρανταχτή απόδειξη γι’ αυτή την προσπάθεια διαχωρισμού ανάμεσα στον «πατριωτισμό» έναντι του Ερντογάν και τον
«ανθρωπισμό», όταν πρόκειται για
τον εποικισμό της χώρας, αποτελεί η στάση της πλέον προβεβλημένης εσχάτως εκπροσώπου της «πατριωτικής Αριστεράς», Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πράγματι, η «Πλεύση Ελευθερίας» διακρίθηκε κατά
τις πρόσφατες εκλογές για πατριωτικές και αντιτουρκικές κορώνες. Μάλιστα είχε επιτεθεί επανειλημμένα
στον Βαρουφάκη και τον Τσίπρα για
τις «ενδοτικές» τους θέσεις. Ωστόσο, μπροστά στη «μεταναστευτική»
εισβολή του Ερντογάν, αφυπνίστηκαν αιφνιδίως τα ανθρωπιστικά και
«αριστερά» της αντανακλαστικά. Δήλωσε λοιπόν την Τετάρτη 4 Μαρτίου στον Δημήτρη Βενιέρη και στον
ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, πως «δεν μπορεί να εφαρμόζονται πρακτικές βίαιων απωθήσεων», μια και «το πραγματικό ερώτημα δεν είναι κλειστά ή
ανοικτά σύνορα», διότι «δεν πρόκειται απλώς για κλειστά σύνορα, αλλά για κάτι που παραβιάζει και διεθνείς συνθήκες». Και προσέθεσε
πως «η Ευρώπη των 600 εκατομμυρίων μπορεί άνετα να υποδεχθεί

τα 3,6 εκατομ. των μεταναστών» και
προφανώς «κακώς ο Τσίπρας συμφώνησε με την πολιτική των κλειστών συνόρων θέλοντας να χαϊδέψει
αυτιά»3!
Και όλα αυτά, παρότι ο πυρήνας του εθνικού προβλήματος της
χώρας, περισσότερο από τις τουρκικές απειλές, βρίσκεται στο δημογραφικό και στο μεταναστευτικό, διότι
απειλεί την ίδια την εθνοτική βάση
του ελληνικού έθνους, δηλαδή, πολύ απλά, εάν θα συνεχίσουν να κατοικούν Έλληνες σε αυτή τη χώρα σε
ένα βάθος μερικών δεκαετιών. Επιπλέον, δε, πρόκειται για ένα ζήτημα
απτό και συγκεκριμένο, ενώ αφορά
πρωτίστως τα λαϊκά στρώματα, των
οποίων καταστρέφεται άμεσα η ζωή,
όπως έχει συμβεί στον Άγιο Παντελεήμονα, τη Λέσβο τη Χίο, τη Σάμο
κ.λπ. Οι bobo δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για το ζήτημα, μια και τα παιδιά
τους ζουν εκτός της ζώνης της ισλαμοποίησης –χρειάζονται εξάλλου
και υπηρέτες ή φθηνούς εργάτες–
ενώ, σε μεγάλο ποσοστό, μετά από
μία ηλικία, έχουν ήδη εγκαταλείψει
τη χώρα ή «εργάζονται»… προσωρινώς στις ΜΚΟ.
Το καθήκον λοιπόν των δυνάμεων του δημοκρατικού πατριωτισμού, ξεπερνώντας τις όποιες «αριστερές» αγκυλώσεις, είναι ακριβώς
να αποσπάσουν αυτό το ζήτημα από
την «Ακροδεξιά», όπου έχουν φροντίσει να το εξορίσουν οι «φιλελέδες» της Αριστεράς και της Δεξιάς. Έτσι, στον Δήμο της Αθήνας, στις
πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές,
μεταβάλαμε το ζήτημα της «αντικατάστασης» των ελληνικών πληθυσμών σε βασικό στοιχείο της προεκλογικής συζήτησης, χωρίς να υποκύψουμε στους φόβους και τις κινδυνολογίες όσων χαρακτήριζαν τη
σχετική θεματολογία «επικίνδυνη».
Εξάλλου γι’ αυτό είμαστε εδώ, εδώ
και δεκαετίες, για να ασχολούμαστε
με τα επικίνδυνα.
Επιπλέον, το μεταναστευτικό
αποκτά προτεραιότητα και ως παράγοντας κινητοποίησης, διότι αφορά
την ίδια την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, καθώς οι «γεωτρήσεις» στη θάλασσα –παρότι παραβιάζουν την κυριαρχία της χώρας–
δεν προσφέρονται για άμεση λαϊκή
κινητοποίηση. Και ήλθαν οι πρωτοφανείς κινητοποιήσεις στα νησιά και
η απόπειρα του Ερντογάν να πολι-

www.kke.gr/article/Gia-tis-diloseistoy-prothypoyrgoy-ton-aksiomatoyxon-tis-EE-apo-ton-Ebro
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www.plefsieleftherias.gr/zωή-κωνσ
ταντοπούλου-συνέντευξη-στον-stat
us-f
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Στις ρίζες του εθνομηδενισμού

ορκήσει τη χώρα με εκατοντάδες
χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες για να καταδείξει όχι απλώς
την οργανική σύνδεση του μεταναστευτικού με την τουρκική επιβουλή, αλλά και να υπογραμμίσει
το γεγονός πως το μεταναστευτικό
αποτελεί θεμελιώδη πολιορκητικό κριό του νεοθωμανισμού εναντίον της Ελλάδας.
Παράλληλα δε, η παλλαϊκή
κινητοποίηση και ομοψυχία ενάντια στην τουρκική μεταναστευτική «εισβολή» δημιουργεί και τις
προϋποθέσεις για μια γενικότερη
αφύπνιση ενάντια στη νεο-οθωμανική επιβουλή.
Οι ιδεολογικές διαστάσεις του
φαινομένου είναι εξίσου ανυπολόγιστες. Τα τελευταία τριάντα
χρόνια, υπογραμμίζουμε την ανάγκη υπέρβασης της ύστερης μεταπολίτευσης που, από το 1990
και μετά, οδηγεί σε ριζικά λανθασμένη κατεύθυνση την ελληνική
κοινωνία. Τονίζουμε πως, εάν η
Ελλάδα δεν μεταστραφεί, η τύχη
της είναι προδιαγεγραμμένη. Η
Ελλάδα, στον χώρο που βρίσκεται
και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, κινδυνεύει με ιστορική
έκλειψη εάν δεν υπερβεί το μοντέλο του παρασιτικού και εξαρτημένου εκσυγχρονισμού στρεφόμενη «προς τα μέσα», στην ιστορία
της, την παράδοσή της, την ενδογενή παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημογραφική ανάκαμψη,
την ενίσχυση της εθνικής της συνοχής. Εάν θέλει να επιβιώσει, είναι υποχρεωμένη να εγκαταλείψει οριστικά-τελεσίδικα τη διαλυτική αποσύνθεση της ύστερης μεταπολίτευσης και να περάσει σε
μια φάση κυριολεκτικής «εθνικής ανασυγκρότησης».
Η μετάθεση λοιπόν του μεταναστευτικού, από ζήτημα «ανθρωπισμού» –όπως το παρουσίαζαν οι φιλάνθρωποι των πολυεθνικών, οι ΜΚΟ με πρωτεργάτη
τον Σόρος και οι υπάλληλοί τους
της χαβιαροαριστεράς– σε κατ’
εξοχήν ζήτημα εθνικής επιβίωσης και συνοχής, είναι αποφασιστικής σημασίας για τη νέα ιστορική περίοδο στην οποία έχουμε
εισέλθει.

Προφανώς, δεν μπορούμε να
αρνηθούμε πως το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, στις
παγκόσμιες διαστάσεις του, έχει
ανθρωπιστική πλευρά, διότι πρόκειται για ανθρώπους ξεριζωμένους από τους πολέμους και
τις καταστροφές που προκάλεσε
η παγκοσμιοποίηση, την οποία
προώθησαν οι παλιές αποικιακές και ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Ωστόσο, σε μία χώρα που
όχι μόνο δεν υπήρξε αποικιακή δύναμη, αλλά υπέστη πρώτη την αποικιοκρατία της Δύσης,
μετά το 1204 και τις τουρκικές εισβολές ήδη από το Ματζικέρτ, το
1071, η ανθρωπιστική διάσταση
είναι κυριολεκτικά δευτερεύουσα, αν όχι τριτεύουσα. Διότι, προφανώς, η Ελλάδα δεν μπορεί να
λύσει το πρόβλημα των εκατοντάδων εκατομμυρίων απελπισμένων που έβγαλε στους πέντε δρόμους η πολιτική της Δύσης και
των πολυεθνικών, ενώ αντίθετα η
ίδια κινδυνεύει με ιστορική εξαφάνιση, αποτελώντας το σύνορο
Ανατολής και Δύσης, και ενώ κατέστη καταφανής και η χρησιμοποίησή του από την ιμπεριαλιστική Τουρκία για να μας υποτάξει.
Παράλληλα, αυτή η αντίσταση
συνιστά ταυτόχρονα και αντίσταση στον γερμανικό, και όχι μόνο,
ιμπεριαλισμό, που θέλει ανοικτά
να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα
ως ένα τεράστιο hot spot της Ευρώπης. Και αυτό φάνηκε καθαρά και από τη στάση της Γερμανίας και των γερμανικών ΜΜΕ στις
πρώτες μέρες της κρίσης.
Κατά συνέπεια, ο ελληνικός λαός ήταν υποχρεωμένος να
πραγματοποιήσει αυτό το αναγκαίο ιδεολογικό άλμα από τον
κατευθυνόμενο «ανθρωπισμό»
στη συνειδητοποίηση της ύψιστης γεωπολιτικής απειλής που
συνιστά το μεταναστευτικό για την
Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για
τους απαραίτητους μετασχηματισμούς που πρέπει να πραγματοποιηθούν στη νέα ιστορική περίοδο. Και δείχνει αυτές τις μέρες να
το πραγματοποιεί στο σύνολό του
–πλην Λακεδαιμονίων, βεβαίως.

Η

Γ΄

ιδιαιτερότητα του
ελληνικού εθνομηδενισμού συνίσταται στο ότι έχει διακομματικά και διαπαραταξιακά
χαρακτηριστικά, όπως έχει αποδειχτεί σε όλες
τις τελευταίες περιπέτειες του
έθνους. Η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέχρις ότου αφυπνιστεί
βίαια από τον… Ερντογάν, έδειχνε
επί πολλούς μήνες μία εγκληματική αμέλεια και βαθύτατες ιδεολογικές αγκυλώσεις για το μεταναστευτικό:
Κατ’ αρχάς, διότι δεν τολμούσε να συγκρουστεί με το κράτος-δουλέμπορο της Τουρκίας,
που έχει μεταβάλει τα νησιά αυτά
σε ζώνη περιορισμένης ελληνικής
κυριαρχίας.
Δεύτερον, διότι δεν ήθελε να
θέσει υπό τον έλεγχο της πολιτείας
τις ΜΚΟ που λειτουργούν ως κράτος εν κράτει, αντιστρατεύονται
την ίδια την κρατική πολιτική για
τον έλεγχο της μετανάστευσης και
γράφουν στα παπούτσια τους την
ίδια την κοινωνία και τη δημοκρατική της βούληση. Αυτές κάνουν
χρυσές δουλειές με την πολιτική
των ανοιχτών συνόρων και φτιάχνουν στρατιές παχυλά αμειβόμενων ψευδοαλληλέγγυων. Εξάλλου όλη η οικογένεια Μητσοτάκη-Μπακογιάννη και η κυβέρνηση είναι στενά δεμένη με τις ΜΚΟ.
Στο Solidarity Now το επίσημο παράρτημα του Σόρος στην Ελλάδα,
πρόεδρος είναι ο κουμπάρος του
Σόρος, Στέλιος Ζαββός, αδελφός
ομώνυμου υπουργού, ενώ τη διεύθυνση κατέχει η κυρία Αντιγόνη
Λυμπεράκη, πρώτη εξαδέλφη του
πρωθυπουργού και της Ντόρας

Η ίδια η κυβέρνηση
Μητσοτάκη μέχρις
ότου αφυπνιστεί βίαια από τον… Ερντογάν, έδειχνε επί
πολλούς μήνες μία
εγκληματική αμέλεια και βαθύτατες
ιδεολογικές αγκυλώσεις για το μεταναστευτικό...

Μπακογιάννη, ενώ στο ΔΣ μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Χρήστος
Ροζάκης, ο Γιάννης Μπουτάρης,
ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο Νικηφόρος
Διαμαντούρος κ.ά., δηλαδή όλη
αφρόκρεμα του ελληνικού εθνομηδενισμού αριστεράς, σημιτικής και λάιτ δεξιάς αποκλίσεως. H
αδελφή του πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, είναι υψηλόβαθμο στέλεχος διεθνούς ΜΚΟ
ενώ η ανιψιά του Αλεξία Μπακογιάννη, μετά την συμμετοχή της
στο Solidarity έγινε πρόεδρος της
μεγάλης ΜΚΟ Actionaid.
Τέλος, γιατί δεν τολμά να συγκρουστεί με τη Γερμανία, που
θεωρεί την Ελλάδα προτεκτοράτο
της και ζώνη φιλτραρίσματος των
μεταναστευτικών ροών, που στην
ουσία κατευθύνονται σε αυτή. Ιδιαίτερα τώρα που ξεσπάει η ενδοκυβερνητική κρίση στη Γερμανία,
μεθοδεύει με τον σύμμαχό της
Ερντογάν το μπλοκάρισμά τους
στην Ελλάδα. Έτσι η Ελλάδα θα μεταβληθεί από «χώρα των γκαρσονιών» σε χώρο, οικόπεδο και αποικία των ΜΚΟ.

Μια εύγλωττη σκιτσογραφία
Σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη στάση της κυβέρνησης διαδραμάτισε
η νεοφιλελεύθερη δεξιά και κεντροαριστερά διανόηση και δημοσιογραφία που την περιστοιχίζει. Αρκεί να διαβάσουμε το Βήμα,
τα ΝΕΑ, την Καθημερινή ή να δούμε τα άρθρα του Μανδραβέλλη,
καθώς και ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά σκίτσα του κατ’ τα άλλα σημαντικού γελοιογράφου Χαντζόπουλου στην Καθημερινή. Ο
Δημήτρης Χαντζόπουλος, όσο είχε να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Σύριζα, τον Πολάκη τον Παπαγγελόπουλο, κ.λπ., έδειχνε μια αξιόλογη οξυδέρκεια και ένα κάποτε
απόλυτα διαβρωτικό χιούμορ. Και
εάν, ήδη, με την αλλαγή της κυβέρνησης, άρχισε να χάνει τον βη-

ματισμό του, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και το μεταναστευτικό
κατέδειξε έναν βαθύτατο εθνομηδενισμό. Παρουσιάζουμε λοιπόν
εδώ μερικά από τα πιο πρόσφατα σκίτσα του, αντί άλλης αναφοράς στους κυβερνητικούς «νεοφιλελέδες», στα στενά όρια αυτού
του άρθρου.

Βαθιές ιστορικές ρίζες
Αν όμως η φιλελεύθερη δεξιά
και η σημιτική κεντροαριστερά συμμερίζονται εξ ολοκλήρου
την εθνομηδενιστική αντίληψη
των «σαλονιών» της παγκοσμιοποίησης (βλ. πχ. Ίδρυμα Ωνάση),
ωστόσο είναι η σύγχρονη ελληνική αριστερά, που τους έστρωσε
κυριολεκτικά τον δρόμο. Μια αριστερά η οποία συχνά με υστερικό
τρόπο συντηρεί μία λογική εμφυλίου δήθεν ταξικού πολέμου στο
εσωτερικό μιας χώρας που παλεύει κυριολεκτικά για την εθνική της
επιβίωση, και αυτό παρότι συχνά
οι εκπρόσωποί αυτού του «σκληρού ταξικού αγώνα» εγκαταβιώνουν στα βόρεια προάστια, σιτίζονται στα ιδρύματα των τραπεζών
και τα τέκνα τους βιοπορίζονται
παρασιτικά μέσω των πολυάριθμων ΜΚΟ.
Και, δυστυχώς, ο προνομιακός
ρόλος της σύγχρονης αριστεράς,
στη διάλυση της εθνικής ταυτότητας δεν οφείλεται μόνο στη συνολική μεταβολή της σε μια δικαιωματιστική μεσοστρωματική δύναμη, όπως συνέβη σε όλη την Ευρώπη, όπου οι εργατικές τάξεις
την εγκατέλειψαν, αλλά σε κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο
σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα: Στο
γεγονός ότι η Ελλάδα δεν ανήκει
στις παλιές ιμπεριαλιστικές χώρες
αλλά ότι αντίθετα το βασιαίτημα
της ελληνικής κοινωνίας στη μακρά διάρκεια υπήρξε και παραμένει εθνικοαπελευθερωτικού χαρακτήρα. Αυτό το γεγονός κατε-
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δείχθη περίτρανα ακόμα και στην
πρόσφατη εποχή των μνημονίων
και υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο σήμερα. Και όμως, για λόγους που έχουμε εξηγήσει αλλού
(βλέπε π.χ το βιβλίο Η Αριστερά
και το Ανατολικό ζήτημα), η ελληνική αριστερά συγκροτήθηκε μετά το 1917 πάνω στην ήττα των
γηγενών πατριωτικών δυνάμεων
– Νίκου Γιαννιού, Γεωργίου Σκληρού, Πλάτωνα Δρακούλη, Σταύρου Καλλέργη– στο εσωτερικό της
και την κατακυριάρχηση των ψευδοδιεθνιστικών και σοβιετόδουλων ηγετικών ομάδων.
Και μόνο ο αγωνιστικός χαρακτήρας της, σε σύνδεση με τα αιτήματα των λαϊκών τάξεων για
κοινωνική δικαιοσύνη και η ευτυχής συγκυρία του 1940, καθώς
στο αντιγερμανικό στρατόπεδο
θα βρεθεί και η Σοβιετική Ένωση,
θα της δώσει τη δυνατότητα να
αντλήσει από το πατριωτικό υπόστρωμα του ελληνικού λαού, με
σύμβολο τον Άρη Βελουχιώτη.
Παρότι η αριστερά συνδέθηκε με το εθνικοαπελευθερωτικό
αἰτημα στη διάρκεια της Εθνικής
Αντίστασης – και έτσι μεταβλήθηκε σε μεγάλη πολιτική δύναμη
– ήδη μετά το 1943 η εμφυλιοπολεμική ροπή θα εκδηλωθεί και
πάλι, με τη συνεπικουρία των Εγγλέζων και των δωσίλογων. Έκτοτε οι όποιες εθνικοαπελευθερωτικές της κινητοποιήσεις, όπως
π.χ. η υποστήριξη του αγώνα της
Κύπρου, ήταν πάντοτε συνδεδεμένος με τα συμφέροντα του μεγάλου αδερφού, δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης που δεν ήθελε
τη ΝΑΤΟική και Αγγλική κυριαρχία στο νησί. Αντίθετα στην Κύπρο οι Έλληνες κομμουνιστές του
ΑΚΕΛ υπονόμευσαν τον εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα, και σε τελική ανάλυση υπήρξαν οι κύριοι
υπεύθυνοι για την καταστροφή:

Σήμερα ο κύκλος
έχει κλείσει. Οι ελίτ
της δεξιάς, της κεντροαριστεράς και
της αριστεράς, ολοκλήρωσαν μια καταστροφική διαδρομή, αφήνοντας ανυπεράσπιστο τον λαό
στην δυσκολότερη
στιγμή της ιστορίας
του...

‘Οχι μόνο γιατί δεν συμμετείχαν
στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα αλλά ίσως ακόμη περισσότερο γιατί δίχασαν τον λαό και τον
εγκατέλειψαν στα χέρια των Μεγάλων Δυνάμεων. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο Σαμψών υπήρξε εξ αντανακλάσεως το δημιούργημα αυτής της μειοδοτικής αριστεράς. Και βέβαια δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους πανηγυρισμούς,
ανοιχτούς η συγκεκαλυμμένους,
της ηγεσίας της ελλαδικής αριστεράς για την είσοδο των τουρκικών
στρατευμάτων στη Βόρεια Κύπρο,
που θα προκαλέσουν την πτώση
της δικτατορίας!
Έτσι δημιουργήθηκε μία παράδοξη πραγματικότητα. Η ελληνική αριστερά στρεφόμενη αρχικώς εναντίον των Γερμανών ναζί και καταγγέλλοντας στη συνέχεια τις παρεμβάσεις των Άγγλων,
των Αμερικανών και του Κίσινγκερ
υπέρ της Τουρκίας, θα προσελκύει το πιο αγωνιστικό μέρος της
κοινωνίας και της νεολαίας, η
οποία έτρεφε αυθεντικά πατριωτικά και αντιιμπεριαλιστικά αισθήματα. Ωστόσο η ίδια η ηγεσία
του ΚΚΕ και τα περισσότερα από
τα υψηλόβαθμα στελέχη της, σε
αντίθεση με πατριωτικές φωνές
όπως του προέδρου της ΕΔΑ, Πασαλίδη, χρησιμοποιούσαν αυτά
τα αισθήματα ως όχημα για την
αναπαραγωγή τους και την επικύρωση της ξενοδουλίας τους απέναντι στη Σοβιετική υπερδύναμη·
ξενοδουλία που συχνά ξεπερνούσε εκείνη της επίσης ξενόδουλης
δεξιάς απέναντι στους Αμερικανούς. Και όσοι δεν τους ακολούθησαν όπως ο Ζαχαριάδης οδηγήθηκαν στο βασανιστήριο και τον
θάνατο.
Και κάτι ανάλογο θα συμβεί
για τελευταία φορά μετά το 1967
όταν ο αντιφασιστικός αγώνας
θα την αναβαπτίσει αγωνιστικά
και θα στρέψει ένα σημαντικό και
ίσως το καλύτερο κομμάτι της νεολαίας προς αυτή.
Κατά τη μακρά μεταπολίτευση, αμβλύνονται σταδιακώς και
εν τέλει εξαφανίζονται τα όποια
αυθεντικά αντιιμπεριαλιστικά και
αγωνιστικά αντανακλαστικά της
ελληνικής αριστεράς, που μεταβάλλεται στο βασικό ιδεολογικό όχημα της παγκοσμιοποίησης
και της κατεδάφισης της εθνικής
ταυτότητας, με το πρόσχημα του
διεθνισμού. Το δηλητήριο του
εθνομηδενισμού θα το διοχετεύει στην ελληνική κοινωνία, κατ’
εξοχήν η ιδεολογία της ελληνικής
αριστεράς σε αγαστή σύμπλευση

με τον παγκοσμιοποιημένο αεθνικό καταναλωτισμό ενώ η δουλική
υποταγή των λεγόμενων αστικών
κομμάτων στις ξένες δυνάμεις γελοιοποιούσε την όποια εθνικοφροσύνη. Έτσι ο ελληνικός λαός
έμεινε κυριολεκτικά ανυπεράσπιστος απέναντι σε μια ιδεολογικά εθνομηδενιστική αριστερά και
μια εν τοις πράγμασι ξενόδουλη
δεξιά.
Τωόντι, η έκπτωση επιταχύνθηκε κατά τη λεγόμενη εποχή της
παγκοσμιοποίησης μετά την κατάρρευση της Σοβιετίας και την
μεταβολή του κινεζικού κομμουνισμού στον πυλώνα του σύγχρονου ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Τότε η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της αριστεράς εγκαταλείπει σταδιακώς κάθε
πατριωτική αναφορά ή επίφαση.
Έτσι τα στελέχη του του ΚΚΕσ., με
την ελληνική σημαία στο έμβλημα
του κόμματος(!)ή ακόμα και εκείνα του άλλοτε «πατριωτικού» ΕΚΚΕ –τι τρανότερο παράδειγμα από
τον Στέλιο Κούλογλου– θα πρωτοστατήσουν στην εθνομηδενιστική πανήγυρη. Και όλα συνέτειναν
σε αυτό. Άφθονο χρήμα από την
ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, διείσδυση στους ιδεολογικούς
μηχανισμούς του κράτους και
τα Ιδρύματα των Τραπεζών. Και
όσοι, λίγοι, ελάχιστοι, θελήσαμε
να μείνουμε πιστοί στις πατριωτικές και δημοκρατικές μας αντιλήψεις, θα αναγκαστούμε ήδη από
τα μέσα της δεκαετίας του 1980
να αποχαιρετήσουμε τον μαρξισμό και την αριστερά: Πορεία μακρά και επίπονη, διότι δεν θέλαμε ταυτόχρονα να εγκαταλείψουμε και τον αγωνιστικό χαρακτήρα
της πολιτικής δράσης μας. Ο Παναγιώτης Κονδύλης θα κάνει κάτι
ανάλογο στο πεδίο της θεωρητικής δραστηριότητας, συγκρουόμενος ανοικτά με τον εθνομηδενισμό. Από τότε, στην εποχή της
κατά Κονδύλη «μαζικής δημοκρατίας», υιοθετήσαμε την αρχή
«υπέρτατος νόμος η σωτηρία της
Πατρίδας», ενστερνιζόμενοι την
ανάγκη υπέρβασης του ψευδοδιλήμματος Αριστερά ή Δεξιά.
Σε αυτήν τη μακρά διαδρομή
που κράτησε, κυριολεκτικώς, δεκαετίες, αποχαιρετήσαμε, σταδιακώς, δεκάδες και εκατοντάδες
συνοδοιπόρους, ακόμα και συντρόφους μας, της παλαιότερης
περιόδου, οι οποίοι είτε εμήδισαν θεωρητικώς, προσχωρώντας
ανοικτά στον εθνομηδενισμό είτε το έκαναν και πρακτικά, συμμετέχοντας στο εθνομηδενιστικό

εγχείρημα του Σύριζα, έστω και
αν κάποιοι διατείνονταν πως παρέμεναν πιστοί στην «πατριωτική
αριστερά». Και δεν χρειάζεται να
αναφέρω εδώ ονόματα και ομαδοποιήσεις.
Δυστυχώς μόνον εμείς, από το
Άρδην, αρνηθήκαμε ήδη από το
2002 να συμμετάσχουμε στις «ζυμώσεις» για τη δημιουργία του
Σύριζα, στις οποίες μας καλούσε ο
Μανόλης Γλέζος. Το ίδιο πράξαμε
και το 2014, όταν αρνηθήκαμε να
συνταχθούμε με το ρεσάλτο προς
την εξουσία, παρά την οπορτουνιστική συμμετοχή του «πατριωτικού» ΑΝΕΛ που μας καλούσε σε
σύμπραξη. Και από αυτήν τη «σύμπραξη» που εμείς αποκρούσαμε, απέμεινε μόνο ο αυτογελειοποιηθείς Ζουράρις.
Και αυτό το κάναμε διότι είμαστε προκαταβολικά βέβαιοι
πως ένα εθνομηδενιστικό κόμμα
παρακοιμώμενων των «Ιδρυμάτων», θαμώνων των ουζάδικων
της πλατείας των Εξαρχείων και
των μπαρ του Κολωνακίου, ήταν
η χειρότερη επιλογή για τη χώρα. Διότι δεν απειλούσε απλώς
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να επικυρώσει την περαιτέρω οικονομική υποδούλωση της χώρας, όπως και έκανε, αλλά διότι
τρέμαμε προπαντός τα πλήγματα
στην ταυτότητά μας και τις πιθανές καταστροφές στα εθνικά θέματα. Και όντως προκάλεσε δύο
μείζονες καταστροφές. Την πρώτη
με τη Συμφωνία των Πρεσπών και
τη δεύτερη και μεγαλύτερη με τη
μεταβολή της σε ξέφραγο αμπέλι
των ΜΚΟ και του Ερντογάν.
*****
Σήμερα λοιπόν ο κύκλος έχει κλείσει. Οι ελίτ της δεξιάς, της κεντροΑριστεράς και της αριστεράς ολοκλήρωσαν μια καταστροφική διαδρομή κατ’ εξοχήν τα τελευταία
δέκα χρόνια, αφήνοντας ανυπεράσπιστο τον λαό στη δυσκολότερη στιγμή της ιστορίας του. Θα
μπορέσουμε άραγε, εμείς, η συντριπτική πλειοψηφία, όχι απλώς
να τους ανατρέψουμε, αλλά να
αναδείξουμε μια νέα πνευματική
και πολιτική ηγεσία, ώστε να μη
ξαναπέσουμε στις παγίδες που
πέσαμε τα προηγούμενα χρόνια,.
Hic Rhodus hic Salta.
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ΔΙΕΘΝΗ

Κορωνοϊός και παγκόσμια οικονομία
Ίσως η πιο σημαντική
επίπτωση του κορωνοϊού
να μην είναι τόσο ο
κίνδυνος για τη δημόσια
υγεία, όσο οι επιπτώσεις
του στην παγκόσμια
οικονομία, με πιθανές
συνέπειες μια νέα ύφεση.
Του Nίκου Ντάσιου

Σ

ύμφωνα με το
Μπλούμπεργκ, το
πλήγμα του ιού για
την κινεζική οικονομία εκτιμάται στα
140 δισ. $, με κύριους αποδέκτες
τα εκατομμύρια των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων και την
απασχόληση.
Η καραντίνα που επιβλήθηκε σε περιφέρειες των 50 και 30
εκατ. κατοίκων όπως οι Χεμπέι
και Ζεγιάνγκ όπου εκδηλώθηκαν
τα πρώτα κρούσματα, έχει επιφέρει ήδη σημαντικά πλήγματα στον
τομέα των μεταφορών, αλλά και σε
εξωστρεφείς τομείς της κινεζικής
οικονομίας, με επιπτώσεις στην
παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών, οι εγχώριες μετακινήσεις μειώθηκαν κατά 82%
σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, με μόνο τον τομέα των εγχώριων αερομεταφορών να έχει ακυρώσει ήδη 20 εκατομμύρια εισιτήρια κόστους 2,86 δισ. $. Η παραμονή εκατομμυρίων ανθρώπων στα σπίτια τους, από τα οποία
βγαίνουν μόνο για την κάλυψη των
άμεσων αναγκών τους, έχει σαν
αποτέλεσμα εκατομμύρια μικρές

και μεσαίες επιχειρήσεις, εγχώριες και ξένες, να υποστούν τεράστια
μείωση στους τζίρους τους. Μόνο
οι πωλήσεις κινητών τηλεφώνων
εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά
50% το πρώτο τρίμηνο του 2020
σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά, ενώ αντίστοιχα το εξωτερικό εμπόριο κινητών και περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών θα υποστεί μείωση 30 με
50%. Μια πρώτη αισθητή επίπτωση αποτελεί η αύξηση των τιμών
ειδών πληροφορικής στη χώρα
μας, με κίνδυνο σημαντικών ελλείψεων την επόμενη περίοδο.
Οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον
μήνα Ιανουάριο κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 22% ενώ τον
Φεβρουάριο η μείωση ξεπέρασε το 30%, προκαλώντας συναγερμό σε πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες με έδρα τον δυτικό κόσμο, που έχουν επενδύσει πολλά
για τη βιωσιμότητά τους στην κατανάλωση της μεσαίας τάξης στην
Κίνα. Αναλυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας κάνουν λόγο για ετήσια
μείωση της παραγωγής αυτοκινήτων της τάξεως του ενός εκατ. Μόνο η επαρχία Χεμπέι, στην οποία
είχε κλείσει το σύνολο των εργο-

Η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της
κινεζικής οικονομίας θα έχει
σημαντικές επιπτώσεις στην
παγκόσμια οικονομία,
οδηγώντας πολλούς αναλυτές
να προδικάζουν μια μεγάλη
περίοδο οικονομικής
ύφεσης.

στασίων, παράγεται το ¼ των αυτοκινήτων στην Κίνα, ενώ εκεί βρίσκονται οι πιο σημαντικές βιομηχανίες ανταλλακτικών αυτοκινήτων, όπως ηλεκτρικά εξαρτήματα,
φρένα και φώτα. Ήδη η Χιουντάι
και η Νισάν έκλεισαν για ένα διάστημα όλα τα εργοστάσιά τους στη
Νότια Κορέα, λόγω έλλειψης εξαρτημάτων καλωδίωσης και λοιπών
ανταλλακτικών που παράγονται
στη Χεμπέι.
Η τουριστική δαπάνη των Κινέζων ανέρχεται σε 23 δισ. $ μηνιαίως, ποσό που αντιπροσωπεύει το 16% της παγκόσμιας τουριστικής δαπάνης. Οι τουριστικοί
προορισμοί εκτός Κίνας αντιμετωπίζουν απώλειες της τάξεως των
4,6 δισ. $ τον μήνα με σημαντικές
επιπτώσεις σε διεθνείς αεροπορικές εταιρείες όπως η America
Airlines, η British Airways και η
Lufthansa, που αντιμετωπίζουν
καθημερινά ακυρώσεις πτήσεων.
Ο τουριστικός τομέας εκτιμάται ότι
θα ανακάμψει μετά το 2021, γεγονός που θα πλήξει άμεσα τουριστικούς προορισμούς μεταξύ των
οποίων και τη χώρα μας, όπως οι
Κυκλάδες που έχουν επενδύσει
ιδιαιτέρως στην κινεζική αγορά
π.χ. η Σαντορίνη.
Πολλά εμπορικά πλοία έχουν
παραμείνει καθηλωμένα στα κινεζικά λιμάνια στη Σαγκάη και
στο Χονγκ Κόνγκ, όπου μόλις οι
μισοί λιμενεργάτες έχουν επιστρέψει στις εργασίες τους. Ναυτιλιακοί γίγαντες όπως οι MSC
Mediterranena, η Hapag-Lloyd
και η CNA_GGM έχουν μειώσει
τις ναυλώσεις πλοίων για την Κίνα
με συνέπεια την αφαίρεση εμπορικών φορτίων αξίας 350 εκατ. $

κάθε βδομάδα.
Η μείωση της ζήτησης πρώτων υλών για τη βιομηχανική παραγωγή έχει οδηγήσει σε μείωση
της τιμής των σιδηρομεταλλευμάτων, του χαλκού και του πετρελαίου. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, η μείωση της παγκόσμιας
ζήτησης του πετρελαίου αναμένεται στα 435 Kb/d* το πρώτο τέταρτο του 2020 λόγω της μείωσης
των μετακινήσεων και δεδομένου
ότι η Κίνα απορροφά το 75% της
ετήσιας αύξησης της ζήτησης –καθώς η αντίστοιχη ζήτηση των χωρών του ΟΟΣΣΑ βαίνει μειούμενη. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε ήδη
σε μείωση της τιμής πετρελαίου
κατά 20%, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στα έσοδα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Η έκθεση ολοκληρώνεται με την ανάγκη μείωσης της παραγωγής πετρελαίου από τις χώρες του ΟΠΕΚ,
γεγονός που θα πλήξει περαιτέρω
τα έσοδά τους. Η εξέλιξη αυτή απετράπη τον Ιανουάριο λόγω της μείωσης της παραγωγής πετρελαίου
στη Λιβύη από 1,3 Mb/d σε 500
Kb/d εξαιτίας των αποκλεισμών
πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από
τις δυνάμεις του Χαφτάρ. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε άρση των πιέσεων που ασκούνταν από τη διεθνή κοινότητα και σε ναυάγιο τα
συμπεράσματα της Συνόδου του
Βερολίνου, αποτελώντας ένα ακόμα πλήγμα για τον Ερντογάν.
Η κινεζική κυβέρνηση επιχειρεί, ρίχνοντας περί τα 173 δισ. $
ρευστό χρήμα στην αγορά, μειώνοντας τα επιτόκια και με σειρά μέτρων μέσω των τοπικών κυβερνήσεων που περιλαμβάνουν μει-

ώσεις ενοικίων στις επιχειρήσεις,
καθυστερήσεις στην καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών και δάνεια, ν’ αποτρέψει την απώλεια θέσεων εργασίας που εκτιμάται ότι
θα αγγίξει τα 10 εκατ. Παρ’ όλα αυτά ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας
το πρώτο τρίμηνο θα κυμανθεί στο
4,5% με πιθανότητα να κλείσει στο
5,5% στο τέλος του 2020, το χαμηλότερο δηλαδή μετά το 1990.
Η επιβράδυνση των ρυθμών
ανάπτυξης θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας πολλούς αναλυτές
να προδικάζουν μια μεγάλη περίοδο οικονομικής ύφεσης. Ενδεικτική είναι η εικόνα των διεθνών
χρηματιστηρίων της 24ης Φεβρουαρίου, όταν παρατηρήθηκε ένα
παγκόσμιο sell off επενδυτών και
μαζική αγορά χρυσού που παρουσίασε ρεκόρ επταετίας.
Το 2008 η χρεοκοπία της
Lehman Brothers και η οικονομική κρίση στον δυτικό κόσμο που
έφερε τρία μνημόνια και αποικιοποίηση στη χώρα μας, εν πολλοίς
αντιμετωπίστηκε από την ανάπτυξη των οικονομιών της Ασίας εμποδίζοντάς τη να πάρει παγκόσμιες διαστάσεις. Αν επαναληφθεί μια ανάλογη κρίση με επίκεντρο την Κίνα αυτή τη φορά οι εξελίξεις θα είναι πολύ πιο σοβαρές,
με καταλυτικές και πολυεπίπεδες
συνέπειες σε χώρες που παραμένουν παρασιτικές, με υψηλές υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους και χωρίς σχέδιο ενδογενούς
παραγωγικής ανασυγκρότησης
όπως η δική μας.
(*kb, Mb/d: χιλιάδες και εκατομ
βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα)
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Jean-Thomas Lesueur:

Η κοινότητα είναι
ο τελευταίος χώρος
πολιτικής εμπιστοσύνης
Της Eugénie Bastie Figaro, 26/02/2020

Μετάφραση: Χρηστίνα Σταματοπούλου

Για τον γενικό εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Thomas-More, ο οποίος δημοσιεύει προτάσεις για τις δημοτικές εκλογές, υπάρχει επείγουσα
ανάγκη να αναζωογονηθεί το επίπεδο του δήμου και να τελειώνουμε με το παράδειγμα της μητροπολιτικοποίησης.
LE FIGARO: Η μητροπολιτικοποίηση
παρουσιάζεται συχνά ως αναπόδραστο
φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.
Είναι δυνατόν να αναζωογονηθεί το
επίπεδο του δήμου έξω από τις μεγάλες
μητροπόλεις;
Jean-Thomas LESUEUR: Η μητρόπολη είναι
ένα γεγονός, αλλά η «μητροπολιτικοποίηση» της επικράτειας είναι λάθος. Εννοώ ότι
το γεγονός ότι ο σχεδιασμός της επικράτειας έχει μελετηθεί, εδώ και δεκαπέντε χρόνια, με βάση μια εικοσαριά μητροπόλεις,
συνδεδεμένες με την παγκοσμιοποίηση
(με καινοτόμες επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας διπλωματούχων, σχολεία και πανεπιστήμια, αεροδρόμια, κ.λπ.), από όπου,
σύμφωνα με τη θεωρία της υπερχείλισης,
θα αρδεύονται οι γύρω περιοχές, συνιστά
ένα σφάλμα από κάθε άποψη: ιστορική,
πολιτική, κοινωνική και οικονομική.
Αυτό είναι το όραμα των ανώτερων αξιωματούχων που έχουν τη φανατική εμμονή για μεθοδική οργάνωση γαλλικού τύπου, ακολουθούμενοι από πολιτικούς που
είναι όλο και λιγότερο ριζωμένοι και δεν
γνωρίζουν ούτε την ιστορία τους ούτε τη
γεωγραφία τους! Ήταν το όραμα που ενέπνευσε τον νόμο NOTRe του 20151, ο οποίος επέβαλε στους δήμους τη διακοινοτική
οργάνωση με τρόπο άκαμπτο και ομοιόμορφο, στο όνομα της αντίληψης το «μεγάλο είναι όμορφο», και το οποίο κυριάρχησε κατά τη διαίρεση των νέων περιοχών το 2016, αυτή τη φορά στο όνομα ενός
«κρίσιμου μεγέθους» που δεν υπάρχει.
Όλα αυτά δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα που βιώνουν οι περιοχές και οι
άνθρωποι που ζουν εκεί. Δεν υπάρχει «κρίσιμο μέγεθος» και το «φαινόμενο του μεγέθους» είναι, αντίθετα, συχνά αντιπαραγωγικό. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλές περιοχές και δήμους που ευημερούν
μακριά από τις μητροπόλεις: η Βανδέα, το
Nouvelle organisation territoriale de la République (Νέα Περιφερειακή Οργάνωση της Δημοκρατίας): Νόμος που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες
των περιφερειών (σ.τ.μ.).

1

Σολεταί, το Ροντέζ, το Φιζεάκ κ.ά. Τελικά, η
επιτυχία μιας περιοχής δεν εξαρτάται από
το μέγεθός της, αλλά από τον συνδυασμό
πολλών παραγόντων: ένα όραμα, έναν ή
περισσότερους ανθρώπους με πραγματική καθοδηγητική ισχύ, φορείς κινητοποιημένους που αναλαμβάνουν ευθύνες (κάτοικοι, οικογένειες, ενώσεις, επιχειρήσεις
κ.λπ.), ένα κοινό ρίζωμα στην περιοχή.
Ο Εντουάρ Φιλίπ (Édouard Philippe)2
ανακοίνωσε την απελευθέρωση
των αδειών 4ης κατηγορίας3 για τη
δημιουργία νέων καφέ σε αγροτικές
περιοχές. Είναι αυτή η πρωτοβουλία ένα
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση;
Οτιδήποτε βοηθάει να ξαναδημιουργηθεί
ένας ανθρώπινος δεσμός στις αγροτικές
κοινότητες είναι ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση. Στη Γαλλία, το 1960, υπήρχαν 600 000 καφενεία και σήμερα υπάρχουν λιγότερα από 35 000. Στην επαρχία,
το μπιστρό δεν είναι μόνο ένα μπαρ: είναι
ταυτόχρονα το παντοπωλείο, ο φούρνος,
το ταχυδρομείο, κ.λπ. Και δεν έχει μόνο οικονομική λειτουργία. Η αύξηση της μοναξιάς και η αποσύνθεση των σχέσεων στις
μικρές κοινότητες αποτελούν μείζονα κοινωνικά γεγονότα της εποχής μας.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να
αναζωογονήσουμε τα κέντρα των
πόλεων της γαλλικής περιφέρειας;
Η αναζωογόνηση των κέντρων των μεσαίων και μικρών πόλεων πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πολιτικός στόχος, δηλαδή
στην υπηρεσία της ζωής της πόλης, και όχι
ως αυστηρά οικονομικός. Οτιδήποτε μπορεί να εφαρμοστεί σε όφελος του τοπικού
εμπορίου (φορολογικά κίνητρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εμπορικά δίκτυα χωρίς
μεσάζοντες, ψηφιοποίηση κ.λπ.) πρέπει
να αποσκοπεί στο να ξαναφέρει τη ζωντάνια και τις ανθρώπινες σχέσεις στους δρόΠρωθυπουργός της Γαλλίας (σ.τ.μ.).
Άδεια για καταστήματα που διαθέτουν αλκοολούχα ποτά για κατανάλωση επί τόπου (σ.τ.μ.).

2
3

μους, πράγματα που συχνά έχουν χαθεί.
Το ίδιο ισχύει και για τη στέγαση, με τις
«κοινόχρηστες κατοικίες», στις οποίες ορισμένοι δήμοι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για οικογένειες που αναλαμβάνουν
να φροντίζουν ηλικιωμένους που ζουν μαζί τους. Τα παραδείγματα που παρουσιάζουμε και οι προτάσεις που διατυπώνουμε ακολουθούν τον ίδιο στόχο: να ενισχύσουν την τοπική και ανθρώπινη αλληλεγγύη και να δείξουν ότι υπάρχουν λύσεις σε
ανθρώπινο επίπεδο.
Η οικολογία θα αποτελέσει σημαντικό
θέμα στις δημοτικές εκλογές. Και
εδώ πάλι, το επίπεδο του δήμου
είναι κατάλληλο για να επωμιστεί το
περιβαλλοντικό ζήτημα;
Ναι, και σύμφωνα πάντα με την ίδια λογική. Η οικολογία, εφόσον απαλλαγεί από
το ιδεολογικό της φορτίο, θέτει ανθρώπινα ζητήματα. Φροντίζει τόσο τον άνθρωπο όσο και τη φύση, χωρίς να τους φέρνει
σε αντιπαράθεση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και κατανάλωσης έχει απομακρύνει τον
άνθρωπο από τη φύση και έχει συμβάλει
στο ξερίζωμά του. Σίγουρα, η τοπική κλίμακα, και πρωτίστως η δημοτική, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να ρυθμίσει
τα πάντα, ωστόσο μπορεί να συμβάλει στη
συμφιλίωσή τους.
Ανάμεσα στις προτάσεις μας, μπορούμε να αναφέρουμε την ευαισθητοποίηση
των παιδιών του δημοτικού σχολείου για
το φυσικό περιβάλλον του δήμου, την υποστήριξη στην τοπική γεωργία (με την προώθηση της καλύτερης γνωριμίας των αγροτών με τους κατοίκους του δήμου, των δικτύων χωρίς μεσάζοντες και βοηθώντας
την εγκατάσταση νέων αγροτών), την αναγνώριση του κόσμου του κυνηγιού και της
αλιείας ως πρωταρχικών υπερασπιστών
της τοπικής βιοποικιλότητας, την ενθάρρυνση μέσα από τοπικές λύσεις της συλλογής, της αξιοποίησης και της μείωσης των
αποβλήτων, την κατασκευή οικολογικών
κατοικιών με σεβασμό στην παραδοσιακή

αρχιτεκτονική κ.λπ.
Θα πρέπει άραγε να πάμε πιο πέρα στην
άσκηση της τοπικής δημοκρατίας;
Ο Victor de Broglie έλεγε, το 1861, ότι «η
Γαλλία είναι μια χώρα κατακτημένη από τη
δημόσια διοίκησή της». Η συγκεντροποίηση, η εμμονή στην ομοιομορφία, η δυσπιστία του κέντρου απέναντι στην περιφέρεια αποτελούν σταθερές στην ιστορία της
Γαλλίας. Έστω. Αλλά βιώνουμε μια άνευ
προηγουμένου κρίση της δημοκρατίας,
μια κρίση πολιτικής δυσπιστίας και είμαι
πεπεισμένος ότι ένα μέρος της απάντησης,
εννοώ ένα μέρος της μόνο, βρίσκεται στην
ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας.
Ο δήμος είναι ο τελευταίος χώρος πολιτικής νομιμοποίησης στη χώρα μας. Είναι ο τόπος της δημοκρατίας χωρίς διαμεσολάβηση, της δημοκρατίας της χειραψίας
και της σχέσης πρόσωπο με πρόσωπο, των
επιτυχημένων έργων επειδή σχεδιάστηκαν
κοντά στην πραγματικότητα και είναι ριζωμένα από τη φύση τους: η πολιτική στο
ανθρώπινο επίπεδο. Επομένως, ναι, πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στην
άσκηση της τοπικής δημοκρατίας, μεταρρυθμίζοντας επιτέλους το κράτος ώστε να
τελειώνουμε με το «συγκεντρωτικό σύνδρομο», αποκεντρώνοντας πραγματικά,
για να αφήσουμε τη Γαλλία να αναπνεύσει, δίνοντας και πάλι αξία στον ρόλο του
δημάρχου, απελευθερώνοντάς τον από
καταναγκασμούς (διοικητικούς και νομικούς) και από κηδεμονίες που τον εμποδίζουν, δίνοντάς του περισσότερες ελευθερίες και υπευθυνότητες, ώστε να ενεργεί
πλησιέστερα στους πολίτες, ενθαρρύνοντάς τον να στηρίζεται περισσότερο στον
συνεταιριστικό τομέα του δήμου του, επιτρέποντας τα δημοψηφίσματα για τοπικά
ζητήματα κ.λπ. Η τοπική δημοκρατία είναι
υπόθεση όλων. Πιστεύω λιγότερο στη συμμετοχική δημοκρατία, αλλά πολύ περισσότερο στη δημοκρατική συμμετοχή.

Το Ινστιτούτο Thomas-More με την ευκαιρία των δημοτικών εκλογών, δημοσιεύει μια σειρά σημειώσεων σχετικά με πέντε βασικά θέματα-κλειδιά για τις εκλογές (αναζωογόνηση των
κέντρων των μικρών και μεσαίων πόλεων, ασφάλεια, αλληλεγγύη, τοπική οικολογία, τοπική οικονομική ανάπτυξη), που προτείνουν 183 τοπικές πρωτοβουλίες και 59 συγκεκριμένες
δράσεις. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο institut-thomas-more.org.
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Από τον μηδενιστικό βιγκανισμό των Εξαρχείων
στην εξαφάνιση του ανθρώπου
Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Κυκλοφορούν
από τις
Εναλλακτικές
Εκδόσεις

Στην γωνίτσα της καπιταλισμικής (καπιταλισμός + πολιτισμός) παγκοσμιοποίησης,
στα Εξάρχεια, ένα περιστατικό που έλαβε
χώρα την Τσικνοπέμπτη, είναι ενδεικτικό του μπερδεμένου πλανήτη μας και του
μηδενιστικού μένους των εξουσιαστών
ψευδοαντιεξουσιαστών, ενάντια στον λαό
και στον εαυτό τους.

Σ

’ ένα καφενείο, μια παρέα, θέλησε
να τιμήσει την κοινοτική μας σύναξη με παραδοσιακά όργανα και το
πατροπαράδοξο τσίκνισμα. Ξαφνικά, είδε να προελαύνουν μπροστά στη θράκα
(ειρηνικά είναι η αλήθεια) νεαρά παιδιά, πετώντας τρικάκια και φωνάζοντας συνθήματα
υπέρ της ταξικής απελευθέρωσης των ζωών
από την τάξη των ανθρώπων και ενάντια στη
βαρβαρότητα του τσικνίσματος.
Αντισπισισμός (είναι το ιδεολογικό ρεύμα που αντιτίθεται στον αυθαίρετο διαχωρισμό
βάσει του είδους και απορρίπτει κάθε άποψη που θέτει τους ανθρώπους σε κυριαρχική θέση απέναντι στα άλλα ζώα) και φανατικές
κραυγές μιας πολιτισμικής Ιεράς Εξέτασης κατά των χριστιανικών εθίμων, με την ευγενική
προτροπή: «Στο λαρύγγι να σας κάτσει».
Διόλου απίθανο, το Πάσχα, η ίδια παρέα,
στο πλαίσιο της «επαναστατικής» σχετικοποίησης των πάντων, αλλά απόλυτα συγκεκριμένα ενάντια στον ελληνικό λαό και τις παραδόσεις του (οι οποίες, ατυχώς για τα παιδιά αυτά, εμπεριέχουν τον…βιγκανισμό, στην αυστηρή ορθόδοξη νηστεία), να συμμετάσχει τρώγοντας κρέας, στο «Δείπνο των Άθεων» της Μ.
Παρασκευής, ή τα Χριστούγεννα να βρίζει το
«μπάσταρδο της Βηθλεέμ», υπεύθυνο της καταναλωτικής και εμπορευματικής βιομηχανίας, ενώ «απαλλοτριώνει» τάμπλετ, αρβυλάκια
ή ρούχα από τη σπασμένη βιτρίνα του εμπορικού, μετά από αντισυγκέντρωση. Τρικυμία
εν κρανίω!
Στο καπιταλιστικό τους σενάριο –ίσως με
κρίση συνείδησης (;), κουτοπονηριάς και δειλίας– έγραψαν το «Σκατά στα χριστιανικά έθιμα» με μικρά γράμματα. Ας φυλαγόμαστε, άλλωστε! Κρέας ψήνουν και οι μουσουλμάνοι –
εκτός αν το πρόβλημα είναι μόνο το χοιρινό–
και μάλιστα ο τρόπος σφαγής χαλάλ δεν τηρεί

τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και ευθανασίας των ζώων, οπότε, αν το σχολιάσουμε,
θα είμαστε ισλαμοφοβικοί και θα μπλέξουμε!!!
Βέβαια, το τσίκνισμα έλκει την καταγωγή
του από τα ομηρικά έπη και πέρασε μέσω της
ελληνικής σκέψης στην ορθοδοξία και μάλιστα όχι σε όλο το φάσμα της, καθώς στο Άγιον Όρος τρώνε κατά βάση ψάρι και όχι κρέας.
Οπότε, μόνο ακραιφνές δογματικά χριστιανικό δεν είναι. Αλλά που να σκεφτόμαστε, τώρα,
τα δυσνόητα μονοπάτια της ύπαρξης και της
κοινωνικής οντολογίας της συνθετικής σκέψης.
Ο αντισπισισμός, ως ανώτερο στάδιο του
βιγκανισμού, τραβάει μέσω της ενοχοποίησης –ακόμα και όσων επικροτούν την ισορροπημένη διατροφή και τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος– την κατάσταση στα άκρα. Η
ολική απελευθέρωση των ζώων είναι το εξουσιαστικό άκρο ενός μηδενιστικού αντιανθρώπινου οικοαναρχισμού. Την ίδια στιγμή καταδεικνύει το τραγικό υπαρξιακό και συναισθηματικό αδιέξοδο του ανθρώπου: μόνος εναντίον όλων και ενάντια στον εαυτό του.
Ο πολιτικός βιγκανισμός διαπλέκεται με
τον φεμινισμό, τον αυτοπροσδιορισμό ταυτότητας φύλου, τον αντιρατσισμό και τον αντιφασισμό, στο πλαίσιο της υποτιθέμενης ριζοσπαστικής ανατροπής στερεοτύπων και εξουσιαστικών δομών του ταξικού ανθρώπινου πολιτισμού. Άλλωστε, πολλοί ακτιβιστές των κινημάτων αυτών συγκεντρώνουν όλες τις παραπάνω ταυτότητες.
Βέβαια, ο πολιτικός βιγκανισμός λειτουργεί ως ιδεολογικό άλλοθι της καπιταλιστικής
υπερανάπτυξης, η οποία, μέσω της τεχνικής
και του μετανθρώπου, ψάχνει την απαραίτητη
ύλη για να επιβιώσει ως σύστημα παραγωγής
και οντολογίας. Η υπεράσπιση των ζώων θα
περάσει μέσω της διαιώνισης των ελίτ, που θα
έχουν πρόσβαση σε φρούτα και λαχανικά όλο
τον χρόνο. Αδιαφορώντας για μεγάλες φτωχικές γωνιές του πλανήτη, που επιβιώνουν με
τα γαλακτοκομικά, τα θαλασσινά, τα αβγά ή
την εύκολη πρωτεΐνη (π.χ., κοτόπουλο), κ.ά. Τι
άλλη λύση θα απομένει –για να μην μας πούνε και αστούς;– από τα μεταλλαγμένα και τις

πολυεθνικές τους, τη συνθετική τροφή, και την
ίδια την μετάλλαξη του ανθρώπου; Σαφώς,
το δυτικό μπέργκερ, στερεί τις φτωχές χώρες
από μεγαλύτερη παραγωγή δημητριακών,
όμως η λύση δεν είναι αποστέρηση του φτωχού από το κρέας.

*

Και η «τελική λύση»;
Αυτή εκφράζεται από την πανεπιστημιακό
Πατρίσια ΜακΚόρμακ, καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Άνγκλια Ράσκιν
του Καίμπριτζ, στο βιβλίο της Τhe Ahuman
Manifesto (το μανιφέστο της αποανθρωποποίησης). Το βιβλίο υποστηρίζει ότι, λόγω των
ζημιών που προκαλεί ο άνθρωπος στα άλλα ζωντανά πλάσματα της γης και ως υπαίτιος
της κλιματικής αλλαγής, η λύση είναι να αφήσουμε την ανθρωπότητα να εξαφανιστεί. Με
χαρούμενο και αισιόδοξο τόνο, όπως λέει, δίνει μια θετική άποψη ριζοσπαστικής συμπόνιας για τη Γη, χωρίς την ανθρωπότητα.
«Έφτασα σε αυτή την ιδέα από δύο κατευθύνσεις(…)Λόγω του ενδιαφέροντός μου για
τον φεμινισμό και τη θεωρία φύλου, το δικαίωμα στην αναπαραγωγή έχει από καιρό ενδιαφέρον για μένα – αυτό με οδήγησε να μάθω περισσότερα για τα δικαιώματα των ζώων,
όταν έγινα βίγκαν», αναφέρει σε συνέντευξή
της, στο Cambridgeshire Live.
Σύμφωνα με την ΜακΚόρμακ, βρισκόμαστε στην εποχή του Ανθρωπόκαινου (η σημερινή γεωλογική εποχή, όπου ο κυρίαρχος άνθρωπος καταλύει το περιβάλλον). Η ανθρωπότητα πρέπει να καταργήσει την κυριαρχία
της επί των ζώων, αλλά και εντός της: λευκοί,
αρσενικοί, ετεροφυλόφιλοι και οι ικανοί είναι πετυχημένοι, ενώ πολίτες διαφορετικών
φυλών, φύλων, σεξουαλικότητας και ατόμων
με αναπηρίες αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Έτσι, η σταδιακή κατάργηση της βιολογικής ανθρώπινης αναπαραγωγής είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η ζημιά που
έχει γίνει στον κόσμο.
Ας τους πάρουμε στην πλάκα κι εμείς ως
λύση, επειδή, όπως έλεγε ο Ζαν Κοκτώ: «Διατρέχουμε τον κίνδυνο να μας πάρουν σοβαρά,
κάτι που είναι η αρχή του τέλους»...

*

Ξενοφώντος 4, 10557
Αθήνα, τηλ.: 210 3826319,
fax: 2103839930, www.
enalekdoseis.net, email:
perardin@gmail.com
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Λουκής Ακρίτας
Τα αθλητικά της... Ρήξης!

Ένας «Νέος με καλάς συστάσεις» από τη Μόρφου της Κύπρου
Του Γιάννη Μιχαλακόπουλου

Φ

110 χρόνια ζωής συμπληρώ/
νει η FC Crotone, η ομάδα που,
αν έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα,

του πολυπολιτισμού, να τους κουνήσουν το δάκτυλο;

δύσκολα θα γλίτωνε τη ρετσινιά της...
φασιστικής! Ο λόγος; Η περηφάνια
για την καταγωγή, το παρελθόν, τις
ρίζες της, καθώς η πόλη, ο Κρότων
υπήρξε αρχαία ελληνική αποικία
στην ανατολική ακτή της Καλαβρίας, στις εκβολές του ποταμού Αισάρου, που ιδρύθηκε περίπου το 710
π.Χ. από Αχαιούς, οι οποίοι αφού κυρίευσαν την προς βορειοδυτικά ορεινή χώρα και τα χαλκωρυχεία του
κόλπου της Τερίνης, ίδρυσαν μικρό
κράτος εκτεινόμενο από την Αδριατική ως την Τυρρηνική Θάλασσα.

Ευτυχώς οι οπαδοί της Κροτό/
νε δεν ντρέπονται για την ιστορία τους και την καταγωγή τους. Δεν

Αυτή η αρχαιοελληνική κατα/
γωγή είναι η περηφάνια των
οπαδών της Κροτόνε και την αποτυπώνουν σε πανό και σημαίες, σε τραγούδια και συνθήματα. «Salutate la
magna Grecia» (Υποκλιθείτε στη Μεγάλη Ελλάδα) και το «Noi siamo la
Magna Grecia» (Είμαστε η Μ. Ελλάδα)! Σε κάθε εντός έδρας αγώνα υπάρχει ένα τεράστιο πανό, που προσδιορίζει με καμάρι τον Κρότωνα (και όχι
το νεωτεριστικό Κροτόνε) ως «πρωτεύουσα της Μ. Ελλάδας», απεικονίζοντας την πόλη στον χάρτη του ιταλικού νότου. Η επιγραφή KROTON,
πάνω από το πανό, είναι δημιούργημα του coreo των οπαδών, που σπάνε
με το λευκό τα χρώματα της ομάδας,
το μπλε και το κόκκινο. Ένα κανονικό τελετουργικό δηλαδή – επίκληση
στις ρίζες, που περιλαμβάνει σημαίες
με αρχαιοελληνικές περικεφαλαίες
και λάβαρα με την αναφορά Magna
Graecia και περίβλημα τον μαίανδρο.
Αμφιβάλλετε ότι στην ποδοσφαιρική
Ελλάδα θα τους χαρακτήριζαν... φασίστες; Μα να σηκώνουν σημαίες με
αρχαιοελληνικούς μαίανδρους και να
δηλώνουν περήφανοι για την αρχαιοελληνική τους καταγωγή; Πού είναι
οι μέντορες της... πολιτικής ορθότητας,

είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι
το παρατσούκλι της ομάδας είναι
«Pitagorici» (οι Πυθαγόρειοι), προς
τιμήν του Πυθαγόρα, του σπουδαίου Έλληνα φιλόσοφου και μαθηματικού, ο οποίος έζησε στην πόλη και
αποφάσισε να ανοίξει εκεί, στον Κρότωνα, την περίφημη σχολή του. Γι’
αυτό οι τιφόζι της Κροτόνε περήφανα συνεχίζουν να ανεμίζουν σημαίες με αρχαιοελληνικά σύμβολα και
να τραγουδάνε για τη Μεγάλη Ελλάδα. Οι οπαδοί της Κροτόνε έδωσαν το
δικό τους χρώμα στη Serie A τη διετία
2016-18 που η ομάδα τους αγωνίστηκε στη μεγάλη κατηγορία του Καμπιονάτο. Toν Μάη του 2018 υποβιβάστηκε χάνοντας από τη Νάπολι
στο τελευταίο ματς. Δυο χρόνια τώρα
αγωνίζεται στην Serie B και φέτος διεκδικεί με αξιώσεις την επιστροφή
στη μεγάλη κατηγορία. Μετά από 26
αγωνιστικές βρίσκεται στη τρίτη θέση
της βαθμολογίας με 43 βαθμούς, μόλις τρεις λιγότερους από τη δεύτερη θέση (όπου βρίσκεται η Φροζινόνε) που οδηγεί απευθείας στα σαλόνια του ιταλικού ποδοσφαίρου.
Οι οπαδοί, αλλά και ο σύλλογος
της Κροτόνε, αποδεικνύουν ότι
/
μπορούμε να τολμάμε και να είμαστε
περήφανοι για την καταγωγή μας.
Με την Κροτόνε, λοιπόν. «Salutate la
magna Grecia»...
Μικίων ο Βοιωτός *
*Αρχαίος Έλληνας αθλητής (3ος/2ος
αιώνας π.Χ.), με καταγωγή από τη
Βοιωτία, στέφθηκε ολυμπιονίκης
στο αγώνισμα του σταδίου κατά
τους 146ους ολυμπιακούς αγώνες
της αρχαιότητας (196 π.Χ.)

έτος, στις 7 Φεβρουαρίου, συμπληρώθηκαν ακριβώς 55
χρόνια από τον πρόωρο θάνατο του Λουκή Ακρίτα.
Ο Ακρίτας πέτυχε να ξεχωρίσει
στην πολιτική και στα γράμματα
εν Αθήναις, όπου είχε καταφύγει «προς αναζήτησιν καλύτερης
τύχης» στην «κακοτράχαλη» περίοδο του μεσοπολέμου. Γεννήθηκε ανάμεσα στους γλυκερούς
πορτοκαλανθούς της Μόρφου
τον Αύγουστο του 1908, ήταν
το τέταρτο παιδί μιας εννεαμελούς οικογένειας, ενώ αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και, εν συνεχεία, από το Διδασκαλείο Λευκωσίας. Δίδαξε
σε σχολεία της γενέτειράς του,
αλλά και στην (κατεχόμενη πλέον) κοινότητα της Σύγκρασης
(Επαρχία Αμμοχώστου), καθώς
και στο ημιορεινό χωριό Κελλάκι, βορειοανατολικά της Λεμεσού.
Δραπετεύοντας από τη
σκληρή πραγματικότητα της κυπριακής υπαίθρου, έφθασε στην
πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας το 1930 κι είχε για μόνο
του όπλο την έφεση στο γράψιμο. Στην Αθήνα εργάστηκε ως
δημοσιογράφος και ως ανταποκριτής κυπριακών εφημερίδων,
ενώ εξέδωσε και τα πρώτα του
βιβλία [Νέος με καλάς συστάσεις (1935), Ο κάμπος (1936)].
Στον πόλεμο του 1940-1941,
ως στρατιώτης στο μέτωπο της
Κλεισούρας, έγραφε πολεμικές
ανταποκρίσεις για την εφημερίδα «Εστία», με ευαισθησία, χαμηλούς τόνους και βαθύτατη,
αυθεντική αγάπη στον άνθρω-

πο και στην πατρίδα. Ήταν ο μοναδικός πολεμικός ανταποκριτής που είχε την τόλμη να δημοσιεύσει δύο χρονογραφήματα για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο,
τον Μάιο του 1941, ένα μήνα
ύστερα από τη γερμανική εισβολή, αφιερωμένα στους νεκρούς
συμπολεμιστές του, «σ’ αυτά τα
εκλεκτά παιδιά, που δεν θα γυρίσουν πίσω».
Στην Κατοχή συμμετείχε
στην Αντίσταση, ενώ ήταν μέλος
της «Τριμελούς Επιτροπής Απελευθερώσεως», που εκ μέρους
της εξόριστης κυβέρνησης διαπραγματεύτηκε με τους κατακτητές την αποχώρησή τους και
υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου στην
Αθήνα, τον Οκτώβριο του 1944.
Μετά το τέλος του Εμφυλίου
επέστρεψε στην πολιτική με την
ΕΠΕΚ του Νικόλαου Πλαστήρα και στις εκλογές του Μαρτίου 1951 εκλέχθηκε πρώτος
σε σταυρούς βουλευτής Αθηνών. Την ίδια χρονιά, ως μέλος
της ελληνικής αντιπροσωπείας
στην 6η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο Παρίσι,
έθεσε για πρώτη φορά το ζήτημα της Κύπρου στον διεθνή οργανισμό. Εκλέχθηκε βουλευτής
στις εκλογές του 1963 και 1964
με την Ένωση Κέντρου και διετέλεσε, από τον Φεβρουάριο του
1964 μέχρι τον θάνατό του, υφυπουργός Παιδείας, έχοντας αναλάβει το κύριο βάρος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ο
πρόωρος θάνατός του, σε κρίσιμους καιρούς για την Ελλάδα
και την Κύπρο, προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στον πολιτικό
και πνευματικό κόσμο, αλλά και

Ο Λουκής Ακρίτας
ως υφυπουργός Παιδείας, μαζί με τον Γεώργιο Παπανδρέου (πρωθυπουργό
& υπουργό Παιδείας) και τον Ευάγγελο Παπανούτσο (Γενικό Γραμματέα υπ.
Παιδείας) την περίοδο υλοποίησης της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία
δεν έμελλε να ολοκληρωθεί...

στους απλούς ανθρώπους.
Έγραφε ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, σε αθηναϊκή εφημερίδα [«Ο Στοχαστής και ο αγωνιστής Λουκής Ακρίτας. Ο πρόωρος νεκρός», Ελευθερία, 10 Φεβρουαρίου 1965]: «Τον θυμούμαι νεώτατο, πρωτόπειρο δημοσιογράφο, ένα συμπαθητικό
έφηβο από τη μακρινή δουλωμένη Ελλάδα, που ακόμη αγωνίζεται για τιμή και για λευτεριά,
με μια θερμή ψυχή, μ’ ένα ακοίμητο νου, με πολλή κακοπάθεια,
μ’ ένα πλήθος όνειρα και με μερικά χειρόγραφα, για μόνη αποσκευή του. (…) Είμαι βέβαιος,
πως ο Ακρίτας δεν ελησμόνησε
ποτέ τον «Νέον με τας καλάς συστάσεις», την προσωπική ιστορία του. Ο ταλαιπωρημένος νέος
του τόπου του υπήρξε το πολικό του αστέρι, όταν με συνείδηση ακραίας ευθύνης αποφάσισε
να διαθέση τον καλύτερο εαυτό
του για την αναμόρφωση της νεοελληνικής παιδείας» [βλ. Πέτρος Παπαπολυβίου, Ψηφίδες
Ιστορίας, Εκδόσεις ΡΙΖΕΣ, Λευκωσία, 2017].
Τέλος, είναι κρίμα που ακόμα και σήμερα, με την αξιακή –
πολιτισμική κρίση να βαθαίνει,
παραμένουν δυσεύρετα τα έργα τού τόσο επίκαιρου και αναγκαίου (!) Λουκή Ακρίτα. Ας ευχηθούμε μέσα στο «αίσιον και
ευτυχές» 2020 να εμφανιστούν
πάλι στα ράφια και στις βιτρίνες
των βιβλιοπωλείων οι Αρματωμένοι, o Κάμπος, o Νέος με τας
καλάς συστάσεις...
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Ένας στους δέκα φιλικούς
ήταν ορθόδοξος κληρικός
Γιώργος Καραμπελιάς

Φιλική Εταιρεία

Ήταν ώριμη η Επανάσταση;
Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2019
Του Κωνσταντίνοy Χολέβα

Ο

Γιώργος Καραμπελιάς είναι πολύ γνωστός πολιτικός αναλυτής, ιστορικός ερευνητής και εκδότης του
περιοδικού ΑΡΔΗΝ. Στη σειρά των βιβλίων του για την Τουρκοκρατία και το 1821
έρχεται να προστεθεί η πρόσφατη μελέτη του με τίτλο: ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Ήταν ώριμη η Επανάσταση; Κυκλοφόρησε από
τις Εναλλακτικές Εκδόσεις σε α΄ έκδοση το 2019 και σε β΄ έκδοση το 2020.
Ο Καραμπελιάς έχει την ικανότητα να μελετά τις πηγές, να δίνει το κλίμα της εποχής, να ανακαλύπτει άγνωστα στοιχεία και να απαντά με επιχειρήματα στους αποδομητές. Στο νέο βιβλίο
του, 334 σελίδων, υπάρχουν υποσημειώσεις, βιβλιογραφία, ευρετήριο και ένα πολύ χρήσιμο παράρτημα κειμένων
της εποχής. Βρίσκουμε το Σχέδιον Γενικόν της Φιλικής Εταιρείας, ένα σχέδιο για εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη που απέτυχε (συνελήφθησαν οι Έλληνες ναυτικοί που θα έκαιγαν τον οθωμανικό στόλο), το βαλκανικό σχέδιο του
Σάββα Καμινάρη και δύο επιστολές του
αρχηγού της Φιλικής, Αλεξάνδρου Υψηλάντη. Μία προς τους αρχιερείς και προκρίτους της Ελλάδος (Οκτώβριος 1820)
και άλλη προς τους Έλληνες πλοιοκτήτες (Σεπτ. 1820) όπου καταγγέλλεται ο
ρόλος της Αγγλίας.
Ο συγγραφεύς παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία για τη σχέση της Φιλικής Εταιρείας με τον κλήρο και την ορθόδοξη πίστη. Η Εταιρεία που προετοίμασε την Επανάσταση ιδρύθηκε στην Οδησσό την ημέρα του Σταυρού: 14.9.1814. Ο
όρκος ήταν χριστιανικός και κατά κανόνα με την παρουσία ιερέως. Το 9,5% των
καταγεγραμμένων μελών ήσαν ορθόδοξοι κληρικοί (Επίσκοποι, αρχιμανδρίτες, πρεσβύτεροι). Με βάση τη στατιστική που επικαλείται ο Καραμπελιάς, ένας στους δέκα Φιλικούς ήταν ορθόδοξος κληρικός. Άλλωστε και στην αποτυχημένη προσπάθεια του Υψηλάντη να
περικυκλώσει τους Τούρκους από τα βόρεια και να ξεσηκώσει τους Ρουμάνους
της Μολδοβλαχίας και τους ορθόδοξους
Σέρβους, η σημαία είχε τον Άγιο Κων-

σταντίνο με την Αγία Ελένη, τις λέξεις, Εν
Τούτω Νίκα, και το σημείο του Σταυρού.
Ο συγγραφεύς καταγράφει δύο έδρες της Φιλικής, την Οδησσό και μετά
την Κωνσταντινούπολη. Κάτω από τη μύτη του σουλτάνου εμυούντο χιλιάδες μέλη με τρόπο μυστικό και με αλληλογραφία κρυπτογραφική. Οι περισσότεροι ήσαν στην καταγωγή Πελοποννήσιοι κατά την ίδια στατιστική. Πλην των κληρικών που προαναφέραμε, το 51% ήσαν
έμποροι και υπάλληλοι, το 13,5% λόγιοι
και επαγγελματίες, το 11,7% προεστοί, το
8,7% στρατιωτικοί, το 5,7% ναυτικοί και ελάχιστοι αγρότες και τεχνίτες.
Στο βιβλίο καταγράφεται η προσπάθεια να εφαρμοστεί ένα σχέδιο τύπου τανάλιας. Δηλαδή να ξεσηκωθεί η Μολδοβλαχία – Ρουμανία, όπου οι άρχοντες ήσαν Φαναριώτες Έλληνες και ο τουρκικός στρατός ελάχιστος. Παράλληλα να
ξεσηκωθεί ο κύριος κορμός του ελληνισμού με επίκεντρο την Πελοπόννησο
και, όπως είπαμε, να καεί και ο τουρκικός στόλος στην Κωνσταντινούπολη. Το
πρώτο βήμα, με αρχηγό τον Αλ. Υψηλάντη, δεν ευοδώθηκε, διότι οι Ρουμάνοι
αρνήθηκαν να ξεσηκωθούν και οι Σέρβοι δεν βοήθησαν, ενώ είχαν πραγματοποιήσει ήδη δύο επαναστάσεις κατά των
Τούρκων. Το δεύτερο βήμα, στην Κωνσταντινούπολη, κατεπνίγη πριν αρχίσει,
το τρίτο, στη νότια Ελλάδα πήγε καλύτερα. Ευτυχώς! Η παμβαλκανική διάσταση της Επαναστάσεως ήταν μεν στα σχέδια της Φιλικής, όμως δεν υλοποιήθηκε
το όραμα του Ρήγα. Η Επανάσταση εξελίχθηκε σε εθνική επανάσταση των Ελλήνων κατά αλλοθρήσκων κατακτητών.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι φέτος
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την
πρώτη μεγάλη συνάντηση των Φιλικών
υπό την προεδρία του Υψηλάντη. Έγινε
τον Οκτώβριο του 1820 στο Ισμαήλ της

Ουκρανίας και εκεί φάνηκαν οι πρώτες
διαφωνίες μεταξύ του βιαστικού και ενθουσιώδους αρχιμανδρίτη Γρηγορίου
Δικαίου-Παπαφλέσσα και των πιο διστακτικών. Ο Καραμπελιάς επισημαίνει ότι
κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως οι
διχόνοιες και οι διαμάχες ώθησαν στο
περιθώριο τα μέλη της Φιλικής και τον
Δημήτριο Υψηλάντη, αδελφό του ποντιακής καταγωγής Αλ Υψηλάντη.
Επίσης ο Γ. Καραμπελιάς καταγράφει τις επιφυλάξεις του Ι. Καποδίστρια και του Αδαμαντίου Κοραή για την ετοιμότητα των Ελλήνων να επαναστατήσουν. Τελικά ο Καποδίστριας αρνήθηκε
να αναλάβει την αρχηγία και πρότεινε
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, αξιωματικό
του ρωσικού στρατού και γιο Φαναριώτη ηγεμόνος των ηγεμονιών Μολδαβίας και Βλαχίας.
Η Φιλική Εταιρεία ένωσε όλες τις τάξεις και τα επαγγέλματα στον αγώνα υπέρ του Έθνους. Ο Καραμπελιάς τονίζει
τον υπερταξικό, εθνικό χαρακτήρα της
Επαναστάσεως και επισημαίνει ότι ο επαναστατικός αναβρασμός είχε αρχίσει
σε όλα τα ελληνικά μέρη από το 1770. Απαντά επίσης με ακλόνητα επιχειρήματα
στο ερώτημα αν ήταν ώριμη η Επανάσταση. Υπάρχουν σήμερα ορισμένοι ιστορικοί που λέγουν ότι το 1821 απελευθερώσαμε ένα μόνο τμήμα των ελληνικών
εδαφών και πληθυσμών, ενώ αν περιμέναμε θα έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων η Οθωμανική Αυτοκρατορία σαν ώριμο φρούτο.
Αυτή την πλάνη διαψεύδει ο συγγραφεύς, γράφοντας ότι, αν δεν γινόταν το
1821 η Επανάσταση, θα είχαν προχωρήσει στη Μακεδονία και στη Θράκη οι Σέρβοι και θα είχαμε οριστική απώλεια αυτών των περιοχών. Η ανησυχία φαίνεται
και στα επίσημα σχέδια της Φιλικής Εταιρείας, τα οποία δημοσιεύονται στο βιβλίο. Επίσης ο Γ.Κ. επισημαίνει ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε την ορθοδοξία
ως συνεκτική ουσία, ενώ το όραμα μερικών Φαναριωτών για ελληνοοθωμανική αυτοκρατορία ήταν ουτοπικό, λόγω
θρησκευτικής διαφοράς (ορθόδοξοι και
μουσουλμάνοι).
«Διακόσια χρόνια μετά το κατόρθωμα της Φιλικής, οι Έλληνες καλούνται
είτε να το ολοκληρώσυν.... είτε να το ακυρώσουν», καταλήγει ο Γ. Καραμπελιάς.
Κ.Χ.
Ορθόδοξη Αλήθεια, 4/3/2020

Εμβριθής
στοχασμός
Σπύρος Κουτρούλης

Φιλοσοφία
και Ιστορία
πέντε δοκίμια
Εναλλακτικές Εκδόσεις
2019

Μ

ε το νέο βιβλίο
του, Φιλοσοφία & Ιστορία –το
οποίο αρθρώνεται σπονδυλωτά σε πέντε δοκίμια– ο συγγραφέας Σπύρος
Κουτρούλης επιχειρεί να διερευνήσει τη συνάντηση της
φιλοσοφίας με την κοινωνία και την ιστορία. Το εν λόγω
βιβλίο, με γνώμονα το περιεχόμενο, υπερβαίνει τις συνήθεις κατατάξεις. Ο Σ. Κουτρούλης, όντας επιδέξιος χειριστής της γλώσσας, αρμολογεί με εμβρίθεια το θεματικό
υλικό του, συνθέτει έντεχνα
τις πτυχές του και χωρίς βερμπαλισμούς ή επιτηδευμένα
λεκτικά πυροτεχνήματα «κρίνει τα πράγματα» έγκυρα, με
διαύγεια και ειλικρίνεια.
Η συγκριτική-αξιολογική
γραφή του Σ. Κουτρούλη δεν
εκτυλίσσεται στη σφαίρα της
Συγκριτικής Πολιτειολογίας,
της Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας ή/και της Φιλοσοφίας των Επιστημών· ούτε βεβαίως στις ράγες ενός εγκυκλοπαιδικού εγχειριδίου. Η
γραφή του είναι «κάτι περισσότερο»· κι αυτό το «περισσότερο» σημαίνεται από την
ειλικρινή αγωνία του συγγραφέα να «διασώσει» τη βαρύτιμη αξία του «στοχάζεσθαι».
Ειδικότερα –σε ό,τι αφορά το
περιεχόμενό του– αξίζει να
σημειωθούν τα παρακάτω:
Το πρώτο δοκίμιο πραγματεύεται την πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα, την
ερμηνεία της από τον Καρλ
Πόππερ - που τον θεωρεί
προπομπό του ολοκληρωτισμού - και την απάντηση του
Ερνστ Κασσίρερ, που θα υποστηρίξει ότι στην πλατωνική πολιτεία αποδοκιμάζεται
με εμφατικό τρόπο η τυραν-

νία. Η προσέγγιση που έκανε ο Κ. Πόππερ στον Πλάτωνα είναι γνωστή κυρίως από
το έργο του Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της, το οποίο
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1945, όπου
επιγραμματικά αναφέρεται
ο Πλάτων ως ένας από τους
κατ’ εξοχήν εχθρούς της (ανοιχτής κοινωνίας).
Όπως επεξηγεί ο Σ. Κουτρούλης: «Ο Πόππερ θεωρεί ως κλειστή κοινωνία αυτή
που χαρακτηρίζεται από πίστη στα μαγικά ταμπού, ενώ
στην ανοικτή κοινωνία οι άνθρωποι έχουν μάθει να είναι
ως ένα βαθμό κριτικοί απέναντι στα ταμπού και να βασίζουν τις αποφάσεις τους στο
κύρος της δικής του νόησης,
αφού πρώτα συζητήσουν τα
θέματα». Και συνεχίζει: «Ο Ε.
Κασσίρερ, στο έργο του Ο μύθος του κράτους, που πρωτοεκδόθηκε το 1946, διακρίνει
αντίρροπες τάσεις στο πλατωνικό έργο: Η μία τείνει να
υπερβεί όλα τα όρια του εμπειρικού κόσμου, ενώ η άλλη τον οδηγεί και πάλι σ’ αυτόν τον κόσμο για να τον οργανώσει και να τον βάλει σε
έλλογους κανόνες».
Οι επισημάνσεις του Κασσίρερ αναιρούν τις απόψεις
του Πόππερ και υποδεικνύουν ότι οι ιδέες μέσα στο
πλαίσιο της πλατωνικής σκέψης δεν χρησιμεύουν στη
στερεοποίηση της πραγματικότητας, αλλά μας βοηθούν
να εντοπίσουμε την απόσταση που χωρίζει την Ιδέα από την πραγματικότητα. Ο Σ.
Κουτρούλης, συγκρίνοντας
κι αξιολογώντας προσεκτικά
τα δεδομένα, καταλήγει ότι:
«Για να φτάσει στο συμπέρασμα αυτό, ο Πόππερ πα-
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ραλείπει να λάβει υπόψη του
ότι ο διαλογικός χαρακτήρας
της πλατωνικής σκέψης ευνοεί τον κριτικό λόγο, την αυτοεξέταση και τον κριτικό αναστοχασμό».
Στο δεύτερο δοκίμιο, για
την πολιτική, την κοινωνία &
τη δημοκρατία στον Αριστοτέλη, παρατίθενται οι απόψεις των Καρλ Πόππερ, Καρλ
Μαρξ και Κορνήλιου Καστοριάδη. Ο Αριστοτέλης (σημειώνει ο συγγραφέας) θέτει σε αξιακή προτεραιότητα την κοινωνία έναντι του ατόμου, όχι για να το εξαφανίσει, αλλά
για να πλέξει το απαραίτητο
«κουκούλι», εντός του οποίου
ο άνθρωπος θα καταφέρει να
αναπτύξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Για τον Σ. Κουτρούλη, λοιπόν, ο Κ. Πόππερ
δεν κατανόησε ότι στον Αριστοτέλη δεν οφείλουμε μόνο
τη ρεαλιστική περιγραφή της
αθηναϊκής δημοκρατίας, αλλά και τα πιο σημαντικά επιχειρήματα που συνηγορούν
διηνεκώς υπέρ της δημοκρατίας.
Στο τρίτο δοκίμιο παρουσιάζεται η αντίληψη της Χάνα Άρεντ πως το ξερίζωμα του
ανθρώπου αποτελεί την πηγή του ολοκληρωτισμού, ενώ
παράλληλα η δυτική δημοκρατία κατατρύχεται από την
εμπορευματοποίηση και τον
μηχανικισμό. Η εμπειρία του
ξεριζωμού ήταν αυτή που οδήγησε την Άρεντ στο συμπέρασμα πως η εθνική χειραφέτηση και όχι η Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων μπορεί να διαμορφώσει ένα πλέγμα προστασίας για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Εδώ όμως είναι
το κρίσιμο σημείο – γράφει ο
Σ. Κουτρούλης· επειδή, «η έκφραση τα ανθρώπινα δικαιώματα έγινε για όλους τους ενδιαφερόμενους –θύματα, διώκτες και παρατηρητές– η ένδειξη απέλπιδος ιδεαλισμού
ή αδέξιας υποκρισίας». Διότι
(παρατηρεί συμπερασματικά
ο συγγραφέας), δίχως εθνική
κυριαρχία δεν υφίστανται οι
προϋποθέσεις σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Στο τέταρτο δοκίμιο «Αντιεθνικισμός και αυτοκρατορίες: οι παρερμηνείες και τα αδιέξοδα της μεταμοντέρνας ιστοριογραφίας» παρουσιάζονται οι απόψεις - και οι παρερμηνείες αυτών - των Έρνεστ Γκέλνερ, Άντονι Σμιθ,
Μπένεντικτ Άντερσον και Έλι Κέντουρι για τις προϋποθέ-

σεις, τους όρους και την εξέλιξη των ιστορικών εθνών. Το
συγκεκριμένο δοκίμιο είναι –
κατά τη γνώμη μου– ιδιαίτερα σημαντικό. Επειδή διαλευκαίνει ασάφειες και αποσαφηνίζει με αναντίλεκτο τρόπο
ότι: μετά την άνοδο της παγκοσμιοποίησης, που επιδιώκει να αφαιρέσει από τα έθνη κάθε ισχύ, εμφανίζονται
οι θεωρίες που προσπαθούν
να τα απαξιώσουν, να τα σχετικοποιήσουν και να τα ερμηνεύσουν ως νεότερες τεχνικές κατασκευές, οι οποίες
τώρα πρόκειται να υποκατασταθούν από περιφερειακές
συμμαχίες ή την παγκόσμια
κοινότητα. Οι σημάνσεις που
συνοδεύουν την οπτική του Σ.
Κουτρούλη (στο δοκίμιο τούτο) είναι πράγματι εξαιρετικά
επίκαιρες και συνεισφέρουν
τα μέγιστα στον αναστοχασμό
μας – σε πείσμα των καιρών.
Τέλος, το βιβλίο ολοκληρώνεται με τη μελέτη της αντίληψης του Ιμμάνουελ Καντ
(στο πέμπτο δοκίμιο) για την
κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον Κόσμο και στη Φύση·
αντίληψη που επηρέασε τη
φιλοσοφική σκέψη που ακολούθησε, ακόμη και αυτή που
επιδίωξε να σταθεί απέναντί
του, όπως η μαρξική.
Ο κοινός παρονομαστής
των πέντε δοκιμίων του βιβλίου που υπογράφει ο Σ. Κουτρούλης είναι η Παιδεία· αυτή είναι η έννοια που συνιστά
(εν τέλει) τον πυρήνα του στοχασμού του. Στην Παιδεία εστιάζει ο Σ. Κουτρούλης και γι’
αυτήν μεριμνά σημαίνοντας
την αξία της. Και θα μπορούσε χωρίς δισταγμό να ειπωθεί
ότι με το εν λόγω βιβλίο δεν
μαθαίνεις απλώς κάτι αλλά γίνεσαι κάτι! Κι η φράση τούτη
δεν απέχει της αλήθειας ούτε
κατ’ ελάχιστον - αφού (σύνολο) το συγγραφικό έργο του
Σ. Κουτρούλη τον κατατάσσει (αναντίρρητα) στη χορεία των διανοητών που υπηρετούν άοκνα και με συνέπεια
τα Γράμματα.
Η κατανοητή γλώσσα και
το φροντισμένο ύφος γραφής
και η επιμελημένη έκδοση κοσμούν το εξαιρετικό αυτό έργο που αξίζει, όντως, να διαβαστεί με περίσσεια έγνοια
καθώς συνεισφέρει αναντίλεκτα στην πνευματική μας καλλιέργεια.

Σπύρος Γεωργίου

Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

30 ημέρες *

Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό
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Του Σπύρου Κουτρούλη

Μακάριος Δρουσιώτης
Ιδεοληψίες και υποταγή στον νεοθωμανισμό
Mια συρραφή από ιδεοληψίες και ανακρίβειες που δεν
δικαιολογούνται από όποιον έχει στοιχειώδη γνώση της ιστορίας
και γεωπολιτικής πραγματικότητας. Σε αυτό που οδηγεί η
αποδοχή των σκέψεων του είναι η υποταγή του κυπριακού
ελληνισμού και του ελλαδικού κράτους στην Τουρκία...

Σ

τα ΝΕΑ στις 22 Φεβρουαρίου 2020 ο Μακάριος Δρουσιώτης δημοσιεύει το δεύτερο άρθρο σε ελλαδική εφημερίδα μετά από αυτό που δημοσίευσε στο ΒΗΜΑ.
Πρόκειται για μια συρραφή από
ιδεοληψίες και ανακρίβειες που δεν
δικαιολογούνται από όποιον έχει
στοιχειώδη γνώση της ιστορίας και
της γεωπολιτικής πραγματικότητας.
Σε αυτό που οδηγεί η αποδοχή των
σκέψεών του είναι η υποταγή του κυπριακού ελληνισμού και του ελλαδικού κράτους στην Τουρκία.
Γράφει λοιπόν: «Η πηγή των εθνικών προβλημάτων της Κύπρου είναι
η άρνησή της να συμφιλιωθεί με την
πραγματικότητα ότι ανήκει στη Δύση. Η συμπόρευση με τη Δύση είναι
η μόνη που διασφαλίζει αρμονική
συνύπαρξη με τους Τουρκοκύπριους
και, κατ’ επέκταση, ομαλές σχέσεις με
την Τουρκία».
Όμως δεν υπήρξε άλλη περίοδος
που η Κύπρος να είναι τόσο ταυτισμένη με τη Δύση όσο η σημερινή. Το γεγονός αυτό, όπως καθημερινά διαπιστώνεται, δεν εξομάλυνε διόλου τις
σχέσεις με την Τουρκία, διότι η τελευταία θεωρεί ότι έχει στην Κύπρο
σημαντικά απαράγραπτα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.
ξεκίνησε σταδιακά ο αναπροσανατολισμός της στην εξωτερική της πολιτική. Η συνεργασία με το Ισραήλ και
την Αίγυπτο θεμελιώθηκε στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που προέκυψαν από τα κοιτάσματα των ΑΟΖ
τους, αλλά και από τη ορθή κοινή διαπίστωση ότι οι γεωπολιτικές φιλοδοξίες του νεοθωμανισμού στην Ανατολική Μεσόγειο είναι υπαρκτή απειλή για όλες τις χώρες της περιοχής .
Στο ίδιο διάστημα, στη συμμαχία προστέθηκαν οι ΗΠΑ, που διέκοψαν το
εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο,
αλλά και η Γαλλία, που εμπλέκεται
άμεσα με στρατιωτικά μέσα. Προφανώς οι γαλλικές και οι αμερικάνικες

εταιρείες έχουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα που δεν πρόκειται να
εγκαταλείψουν αλλά και οι ΗΠΑ το
βλέπουν ως μια ευκαιρία η Ευρώπη
να αποδεσμευθεί από το μονοπώλιο
του ρωσικού φυσικού αερίου.
Συνεπώς, ο Δρουσιώτης λανθασμένα δεν διαπιστώνει κάτι εξαιρετικά κραυγαλέο: ότι η Κύπρος ταυτίζεται με τη Δύση και ότι αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος διάστασης
με την Τουρκία και όχι εξομάλυνσης
των σχέσεων.
Όμως γράφει και άλλα, που στην
πραγματικότητα συνιστούν αποδοκιμασία του ενωτικού αντιαποικιακού
αγώνα 1955-1959, στον οποίο αποδίδει ένα μεταγενέστερο γεγονός, την
απώλεια του 37% της Κύπρου, που
όμως δεν συνδέεται με αυτόν αλλά
με τη Συμφωνία της Ζυρίχης και όσα
στη συνέχεια ακολούθησαν. Μάλιστα,
στον αγώνα αυτό αποδίδει την παράπλευρη απώλεια, όπως γράφει, «τον
αποδεκατισμό των Ελλήνων της Πόλης». Αλλά και εδώ η αιτία είναι η βεβαιότητα της τουρκικής πλευράς πως,
ό,τι και να έπραττε κατά του ελληνισμού, δεν θα λάμβανε από το ελληνικό κράτος την κατάλληλη απάντηση.
Τελικά καταλήγει ότι η Κύπρος
και ο ελληνισμός γενικότερα πρέπει
να εγκαταλείψει τη συμμαχία με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Πρόκειται για
τον διακαή πόθο των Τούρκων ώστε
να κάμψει την αντίσταση στα επεκτατικά τους σχέδια. Γράφει: «Η Ελλάδα
και η Κύπρος έχουν κάνει τριμερείς
συνεργασίες με όλες τις χώρες της περιοχής, οι οποίες δεν βελτίωσαν ούτε
στο ελάχιστο την καθημερινότητά μας.
Η μόνη τριμερής συνεργασία που θα
είχε νόημα και θα άλλαζε τη ζωή μας
προς το καλύτερο –τολμώ να υποστηρίξω δραματικά προς το καλύτερο– είναι μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας
και Κύπρου, με λυμένο το Κυπριακό». Όμως τέτοιες διεθνείς συνεργασίες αποσκοπούν στο να αντλήσουν
τα ενεχόμενα μέρη γεωπολιτική ισχύ,
ενώ δευτερευόντως, όταν ξεκινήσει η

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, θα
υπάρξει μια όχι ευκαταφρόνητη οικονομική ωφέλεια. Ούτε οποιαδήποτε
λύση του Κυπριακού είναι βέβαιο ότι
θα βελτιώσει τη σημερινή κατάσταση
και δεν θα είναι η αφετηρία μεγαλύτερων προβλημάτων. Μια δίκαιη και
βιώσιμη λύση προϋποθέτει την απομάκρυνση του τουρκικού στρατού, το
κράτος να είναι βιώσιμο, δίχως εγγυήσεις τρίτων δυνάμεων.
Ο Μ.Δ. (που για ένα διάστημα
υπήρξε σύμβουλος του προέδρου Ν.
Αναστασιάδη) ολοφύρεται γιατί «αναλισκόμαστε σε αντιτουρκικές συμμαχίες με το Ισραήλ». Όμως γιατί ένα
κράτος όπως η Κύπρος, που ένα μέρος της επικρατείας της εξακολουθεί
να κατέχεται από τον εισβολέα και κάθε προσπάθεια για ειρηνική επίλυση έχει αποτύχει, δεν θα πρέπει να
αναζητά συμμάχους ώστε να μην είναι μόνη της απέναντί του; Γιατί είναι προτιμότερη η συμμαχία με τον
Τούρκο εισβολέα; Ο Μ.Δ. με μια σειρά, ανακρίβειες και ιδεοληψίες, μας
επαναλαμβάνει τις τουρκικές επιδιώξεις. Δεν μπορώ να κατανοήσω τους
λόγους που βρίσκει φιλόξενο βήμα
σε μεγάλες ελληνικές εφημερίδες,
αφού, και αυτά που επιθυμεί να υποστηρίξει, τα υποστηρίζει μάλιστα με
λανθασμένο τρόπο.
Οι συμμαχίες για τον ελληνισμό
είναι αναγκαίες, αλλά προϋποθέτουν
το δικό του μέχρις εσχάτων φρόνημα αντίστασης. Συνεπώς να ενισχύσει τη στρατιωτική του ικανότητα με
μέτρα όπως π.χ. η Κύπρος να αποκτήσει τη δική της πολεμική αεροπορία, στην Ελλάδα η στράτευση να γίνεται στα 18, να επεκταθεί η διάρκεια,
να εκπαιδεύονται και οι γυναίκες στα
όπλα και άλλα.
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Του Κώστα Σαμάντη

Το ανθρώπινο πρόσωπο της Ηλέκτρας
«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη
Γιατί ανάμεσα στους εξαίρετους
και πράγματι θεϊκούς θεσμούς που
η Αθήνα σας έχει γεννήσει και φέρει στην ανθρωπότητα, καμία, κατά
τη γνώμη μου, δεν είναι καλύτερη
από αυτά τα Μυστήρια. Γιατί μέσω
αυτών αποβάλαμε το βάρβαρο και
άγριο τρόπο ζωής και μορφωθήκαμε και εκπολιτιστήκαμε. Και «μύησις» καθώς αποκαλείται, πράγματι μάθαμε τις απαρχές της ζωής
και αποκτήσαμε τη δύναμη όχι μόνο να ζούμε ευτυχισμένοι, αλλά και
να πεθαίνουμε με μια καλύτερη ελπίδα.
Κικέρων, Περί νόμων, Βιβλίο
Β΄, 36

Η

Ηλέκτρα του Σοφοκλή, αν και είναι έργο
άγνωστης χρονολογίας θεωρείται από τα
όψιμα έργα του. Ως
θέμα θεωρείται από τα πλέον πολύσημα ανάμεσα στα άλλα της αρχαίας δραματουργίας γι΄ αυτό άλλωστε και έχει λειτουργήσει ως
αφορμή για έργα που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο θέατρο.
Είναι σημείο εκκίνησης για τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, την
ποίηση, τη ζωγραφική, ακόμη και
την όπερα. Έχει εμπνεύσει τόσο Έλληνες όσο και ξένους επιφανείς ανθρώπους των γραμμάτων και των
τεχνών, από τον Μιχάλη Κακογιάννη μέχρι τον Ευγένιο Ο΄Νηλ, τον
Χούγκο φον Χόφμανσταλ μέχρι και
τον Ρίχαρντ Στράους. Λογικό, μιας
μέσα στον μύθο εμπεριέχεται το
χρέος προς τις θείες επιταγές, αλλά και τις ανθρώπινες αξίες, η προσωπική διαπάλη, το προσωπικό και
ανθρώπινο δράμα.
Την Ηλέκτρα τη συναντούμε,
αν και με διαφορετική πρόσληψη,
και στους τρεις μεγάλους τραγωδούς. Τη βρίσκουμε στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη αλλά
και στις Χοηφόρους του Αισχύλου.
Στην δική του Ηλέκτρα ο Σοφοκλής
δεν επιλέγει την αντίθεση ανάμεσα
στον θείο νόμο και τον ανθρώπινο
σχεδιασμό. Το κέντρο βάρους μετατίθεται σε ανθρώπινο επίπεδο. Είναι η Ηλέκτρα που θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δολοφονία του αγαπημένου πατέρα της από την ίδια
τη μητέρα της. Θα φορτωθεί το βάρος να αποδώσει την εκλιπούσα δικαιοσύνη. Θα κυριαρχηθεί από το

χρέος της εκδίκησης, θα παραμερίσει τα πάντα στη ζωή της, ακόμη
και τον φόβο του θανάτου. Όπως
χαρακτηριστικά καταγράφεται μέσα στην παράσταση: «Όσο οι πληγές της ματώνουν ακόμα, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Ώσπου
να στραγγιστεί εντελώς, όλο το
μαύρο σκοτάδι της νύχτας. Δεν
πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Τα
ατελείωτα τραγούδια της οργής, θ’
ακούγονται συνέχεια από εκείνη...
Πώς να συζεί με τους φονιάδες; …
Πώς μια γυναίκα σαν εκείνη; Πώς
αλλιώς να κάνει; Πώς θα φυτρώσει
μέσα της, ένα κλωνάρι αγαπημένο;
Αν δεν αστράψει απάνω απ’ τους
φονιάδες. Αν δεν μεσουρανήσει
πάνω απ’ τους γελαστούς εχθρούς.
Άμα δεν λύσει με ορμή το σκοτάδι».
Αυτό ακριβώς το σκοτάδι είναι και ο άξονας πάνω στον οποίο
στήνει την πρότασή του ο Μπινιάρης. Κυριαρχεί στη σκηνή, στις ενδυμασίες της παράστασης, στην
ψυχολογική κατάσταση των ηρώων του. Όπως επίσης και η συμφιλίωση με τον θάνατο. Τόσο τον θάνατο της Κλυταιμνήστρας όσο και
τον σίγουρο, συνεπαγόμενο λόγω
της πράξης της Ηλέκτρας. Η όλη
παράσταση δομείται σαν μια τελετουργική, μυστηριακή λειτουργία.
Σαν μια παραλλαγή των Ελευσίνιων Μυστηρίων όπου, καθόλου τυχαία, η συμφιλίωση με τον θάνατο
και η λύτρωση λειτουργούσαν καθοριστικά για τους μυημένους. Η
ηρωίδα μας είναι αποφασισμένη.
Χωρίς την εκδίκηση για τον αδικοχαμένο δεν υπάρχει ζωή για αυτήν.
Αυτό ακριβώς το πλαίσιο αναπτύσσει ο σκηνοθέτης. Ξεκινώντας από
την εσωτερική διαπάλη, τον ζόφο
της συζυγοκτονίας, την εμμονή για
την εκδίκηση, η Ηλέκτρα καταλαμβάνεται από ένα είδος ιερής μανίας μέχρι που ο φόνος της Κλυταιμνήστρας, του εχθρού, θα οδηγήσει στη λύτρωση.
Η σκηνοθετική πρόταση υποστηρίζει πλήρως την πρόσληψη
του Μπινιάρη. Η διαρκής επανάληψη του κειμένου οδηγεί τους
εμπλεκόμενους σε μια κατάσταση
έκστασης, γεγονός που επιτείνει
ο μυστηριακά στημένος σκηνικός
χώρος, αλλά και οι ενδυμασίες με
αναφορές στο άγριο, το πρωτόγονο, το αρχέγονο, μιας και η εκδίκηση είναι ακριβώς αυτό. Το αποτέλε-
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Του Κουτρούλη ο γάμος
Η κωμωδία του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή,
σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη
στο Θέατρο «Κατερίνα Βασιλάκου»

Σ
σμα δεν κάτι άλλο παρά η καταβύθιση στην κρυφή, σκοτεινή δύναμη
της ψυχής.
Δίπλα του ο Μπινιάρης έχει άξιους βοηθούς τον σωστά προσανατολισμένο φωτισμό που αναδεικνύει την ψυχολογική περιδίνηση των ηρώων του και, βέβαια, τη
μουσική, ζωντανή για μια ακόμη
φορά, που φτιάχνει το ιδανικό περιβάλλον για την πρότασή του. Κυρίως όμως καθοριστική είναι η διεύθυνση των ηθοποιών μέσα από
τους οποίους κατορθώνει να αποσπάσει καθοριστικές ερμηνείες.
Όσο και αν στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες λειτουργούν υποδειγματικά, αξίζει να ξεχωρίσουμε κάποιους περισσότερο. Η Εβελίνα
Παπούλια (Κλυταιμνήστρα) ενσαρκώνει ιδανικά μια ξεχωριστή βασίλισσα. Δεν είναι το αρχέτυπο της
αδικημένης γυναικείας φιγούρας
όπως αναδεικνύεται σε άλλες περιπτώσεις, είναι το στυγνό πρόσωπο
της εξουσίας, το αποστεωμένο από
συναισθήματα. Η Ελένη Μπούκλη
(Ηλέκτρα) ερμηνεύει την ηρωίδα
ιδανικά, ως ένα πρόσωπο το οποίο
έχει εγκλωβιστεί στο αναγκαίο χρέος με την προσωπικότητά της να είναι κυριαρχημένη από τη μανία αυτού του χρέους. Ξεχωρίζουν επίσης
ο Δημήτρης Μανδρινός (Ορέστης)
τη στιγμή ακριβώς που ο ρόλος του
βγαίνει στην επιφάνεια, αλλά και ο
Νίκος Τσολερίδης (Αίγισθος) ως το
απαραίτητο συμπλήρωμα του δράματος. Σε ζοφερούς καιρούς όπου
οι γελαστοί εχθροί δείχνουν να κυριαρχούν, το χρέος απέναντι στην
αδικία που εκπέμπουν αποτελεί
ίσως τη μόνη επιλογή.

ύμφωνα με την υπόθεση του έργου, «Ο Μανόλης
Κουτρούλης, ένας ευκατάστατος ράφτης απ’ τη Σύρο, φτάνει μαζί με τον υπηρέτη του Στροβίλη στην
Αθήνα για να ζητήσει σε γάμο τη φιλόδοξη Ανθούσα, κόρη του ξενοδόχου Σπύρου, την οποία έχει ερωτευτεί. Η Ανθούσα έχει κρυφά απ’ τον πατέρα της σχέση με τον
Λεωνίδα Ξανθούλη, ένα νεαρό αστυνομικό γραφέα, ο οποίος είναι επίσης πολύ ερωτευμένος μαζί της, και προκειμένου να αποφύγει τον γάμο με τον Κουτρούλη, του θέτει έναν όρο: για να γίνει
γυναίκα του, πρέπει ο ταπεινής καταγωγής και αμόρφωτος ράφτης
να εγκαταλείψει τη ραπτική και να γίνει υπουργός! Ο Κουτρούλης,
με τη βοήθεια του υπηρέτη του, προσπαθεί με κάθε μέσο να πετύχει την υπουργοποίησή του και καταφέρνει να πείσει τους πάντες
πως πραγματικά το έχει πετύχει. Έτσι, η μεγαλομανής Ανθούσα αλλάζει γνώμη και γρήγορα τον παντρεύεται. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, μέχρι να αποκαλυφθεί η απάτη και το ψέμα και να επέμβει η δικαιοσύνη…».
Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, συγγραφέας του έργου, ήταν
Φαναριώτης λόγιος, ρομαντικός ποιητής της Αθηναϊκής Σχολής,
πεζογράφος, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
πολιτικός και διπλωμάτης. Έγραψε το έργο στα 1845, μόλις δεκαπέντε χρόνια μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους... Ένα έργο επηρεασμένο από τον Μολιέρο και με δάνεια από τον Αριστοφάνη,
τόσο στη φόρμα, όσο και στο περιεχόμενο, που μοιάζει όμως τόσο
σύγχρονο, αφού τα ζητήματα που θίγει, όπως η διαφθορά, το πελατειακό κράτος, το ρουσφέτι, η έλλειψη αξιοκρατίας, ο τύπος του αρχοντοχωριάτη, η ξενομανία, η πολιτική εξάρτηση από ξένες δυνάμεις, η διαπλοκή, η σχέση Τύπου και εξουσίας και κυρίως ο διχασμός φαντάζουν επίκαιρα ως σήμερα, 175 χρόνια αργότερα.
Η Σμαράγδα Καρύδη, στην πρώτη της σκηνοθετική δουλειά,
έκανε θαύματα! Εκατό λεπτά παράστασης κυλούν χωρίς να το καταλάβεις.
Η αρχική γλώσσα του έργου, η καθαρεύουσα, διατηρήθηκε
στην παράσταση και δεν φαίνεται να επηρεάζει καθόλου τους θεατές. Το αντίθετο ίσως, η καθαρεύουσα αναδεικνύει τον σαρκασμό
που υφέρπει σε όλο το έργο.
Υπάρχουν κάποιες περικοπές και κάποιες εμβόλιμες προσθήκες στο κείμενο· γράφτηκαν πρωτότυπα τραγούδια (Σοφία Καψούρου), που στέκονται ισάξια δίπλα σε αυτά του συγγραφέα, και
υπέροχη μουσική (Μίνως Μάτσας)· με μουσικούς πάνω στη σκηνή, οι οποίοι έπαιζαν ένα σωρό ρόλους όταν δεν αποτελούσαν τον
Χορό. Ήταν μια αψεγάδιαστη παράσταση, με απίστευτο κέφι από
τους συντελεστές!
Πολύ λειτουργικό, απλό το σκηνικό, με ένα κεντρικό σύμπλεγμα κορμών δένδρου, με κλαδιά που έπαιζαν μια τον ρόλο του βάθρου ομιλίας του πολιτικού ανδρός, μια το κρεβάτι του γάμου, μια
το πεζούλι που συναντιούνται οι ήρωες του έργου. Έξυπνα ευρήματα και κωμικές σφήνες σε έκαναν, σαν θεατή, να μην επικεντρώνεσαι μόνο στους βασικούς ήρωες, αφού περιφερειακά συνέβαιναν δρώμενα που γρήγορα συνδέονταν με την κεντρική ιστορία
και τα οποία έχτιζαν με πολύ λιτό τρόπο τους δεύτερους χαρακτήρες, στους οποίους εναλλάσσονταν οι δευτεραγωνιστές.
Μια υπέροχη Σμαράγδα Καρύδη στον ρόλο της Ανθούσας κι
ένας Νίκος Κουρής άψογος στον κωμικό ρόλο του Κουτρούλη, έμοιαζε πολύ, αισθητικά και ερμηνευτικά, στη φιγούρα του Καραγκιόζη. Στον ρόλο του υπηρέτη Στροβίλη, ο Κώστας Κορωναίος
ήταν τέλειος στις διαπλοκές και στο παρασκήνιο... Πολύ καλοί οι
ηθοποιοί στους ρόλους του πατέρα της Ανθούσας και του νεαρού
αστυνομικού, αλλά αυτό που ήταν εντυπωσιακό ήταν οι ερμηνευ-
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CINE ρήξη

Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Η αόρατη ζωή της Ευριδίκης Γκουσμάο

Η

τές του Χορού, που ταυτόχρονα έπαιζαν ζωντανά μουσικά όργανα και, κυρίως, ερμήνευαν υπέροχα ένα σωρό
ρόλους.
Στην αρχή της παράστασης, ο Χορός αναλύει στους
θεατές το έργο σε σημερινή γλώσσα, όπως και την επικαιρότητα της Ελλάδας κατά την περίοδο που γράφτηκε
το έργο. Η τελική αναφορά της ομιλούσας ηθοποιού ότι το έργο θα είναι στην καθαρεύουσα και αμέσως μετά η
προειδοποίηση: «Κλείστε τις πόρτες, μη φύγουν!» άναψε
από την αρχή το ενδιαφέρον στους θεατές για το τι θα επακολουθήσει.
Υπέροχη ήταν η σκηνή όπου ο Κουτρούλης πρέπει
να αποφασίσει ποιο κόμμα θα ακολουθήσει (το αγγλικό,
το γαλλικό ή το ρωσικό) προκειμένου να γίνει υπουργός
και να μπορέσει να παντρευτεί τη μεγαλομανή Ανθούσα.
Υπέροχοι στους ρόλους των εκπροσώπων των κομμάτων
οι αντίστοιχοι ηθοποιοί! Απολαυστικοί! Όπως και ο ξυλοπόδαρος, που παρουσιάζεται ως διαπλεκόμενος εκπρόσωπος Τύπου.
Στα κοστούμια κυριαρχεί η αισθητική της εποχής του
έργου με τσαρούχια και φουστανέλες, αλλά και κοστούμια με σύγχρονα στοιχεία, όπως τα κοντομάνικα με πρόσωπα πρωταγωνιστών της Επανάστασης του ’21 τυπωμένα πάνω τους ή άλλων προσωπικότητων της εποχής,
ενώ τους ερμήνευαν οι ηθοποιοί (π.χ. τον Όθωνα ή την
Αμαλία).
Πολύ χαρακτηριστική η αίσθηση που σου έδινε όλη
η παράσταση, κάτι που θεωρώ ότι είναι επιτυχία της σκηνοθεσίας: οι κεντρικοί χαρακτήρες και η ιστορία συνεχώς
αναδεικνύονται από τους δεύτερους ρόλους και αυτοί με
τη σειρά τους σου δίνουν την αίσθηση ότι περιμένουν να
πάρουν τη... σκυτάλη από τη δυναμική των πρωταγωνιστών για να πάνε το έργο παρακάτω.
Διασκέδασα, λοιπόν, με μια πολύ όμορφη κωμωδία, είδα δεμένο το παλιό με το νέο σε μια ακόμη πρόταση «εκσυγχρονισμού της παράδοσής μας», απέναντι στα
ψευτοδιλήμματα του τύπου ή παράδοση ή εκσυγχρονισμός. Χάρηκα ένα βαθιά ελληνικό έργο, γραμμένο, καθόλου τυχαία, από ένα συγγραφέα με μόρφωση, παιδεία και αντίληψη της εποχής του! Τέλος, η οικειότητα που
αισθάνθηκα ως θεατής με μια καθαρεύουσα που έχει οριστικά παρέλθει, μου θύμισε την άτυχη επιλογή του μονοτονικού πριν σαράντα χρόνια και την απλοποίηση της
σύγχρονης ελληνικής γλώσσας με τον περιορισμό της
αρχαίας ελληνικής στην εκπαίδευση, αντί μιας άλλης πολιτικής, που θα διατηρούσε και θα αναδείκνυε τη διαχρονία της γλώσσας μας...

Ανδρέας Ανδριόπουλος

Ευριδίκη
Γκουσμάο
θέλει να γίνει πιανίστρια, έχει ταλέντο μεγάλης σολίστ. Θα έδινε εξετάσεις για υποτροφία στο
Ωδείο της Βιέννης. Η Γκουίντα –η
νεώτερη αδελφή– είναι ερωτευμένη με τον Γιώργο, Έλληνα ναυτικό. Ζουν στο Ρίο ντε Τζανέιρο,
1950. Οι γονείς τους έχουν ένα μικρό κατάστημα και ονειρεύονται
έναν καλό γάμο για τις κόρες τους.
Αλλά, ένα βράδυ, η Γκουίντα το
σκάει. Ο πατέρας την ξεγράφει, η
μάνα κλαίει κρυφά και η Ευριδίκη
αλληλογραφεί μαζί της. Όταν επιστρέφει έγκυος χωρίς τον Γιώργο, η αδερφή της έχει κιόλας παντρευτεί και ο πατέρας την πετά
στο δρόμο, σε μια αντιστροφή της
παραβολής του Ασώτου. Εκείνη
εξακολουθεί να στέλνει γράμματα
στην Ευρυδίκη, που δεν φτάνουν
ποτέ. Η Γκουίντα, μόνη με το παιδί, γίνεται πόρνη. Την περιμαζεύει μια γερασμένη της δουλειάς, η
Φιλουμένα. Έτσι, η Γκουίντα που
πιστεύει ότι η Ευρυδίκη κάνει μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη και η
Ευρυδίκη που νομίζει ότι η Γκουίντα ζει ευτυχισμένη τον έρωτά της
στην Αθήνα, ζουν στην ίδια πόλη
αναζητώντας η μία την άλλη...
Μελόδραμα; Ναι, μάλιστα συναρπαστικό. Φτηνό; Κάθε άλλο.
Τα ιλουστρασιόν βραζιλιάνικα μελοδράματα μπορεί να είναι η χαρά της απογευματινής τιβί, αλλά
ο Καρίμ Αϊνούζ τραβά άλλο δρόμο, αυτόν του κοινωνικού ρεαλισμού, που κάποτε γίνεται σκληρός, σαν την ίδια τη ζωή, ανατρέποντας τα κλισέ του είδους. Δύο
αδελφές αναζητούν τη μοίρα τους
σε έναν κόσμο που ο μόνος ρόλος
για τη γυναίκα είναι είτε της συζύγου είτε της πόρνης. Η σκληρότητα των κοινωνικών συμβάσεων θα
γκρεμίσει τα όνειρα και των δύο,
το όνειρο της μουσικής για την Ευρυδίκη, το όνειρο της αγάπης για
την Γκουίντα. Ενώ όλοι γνωρίζουν την τύχη της Γκουίντα, ο πατέρας, η μάνα, ο σύζυγος, κανείς
δεν θα τη μαρτυρήσει στην Ευρυδίκη, που μέχρι τρέλας την αναζητά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο
Αϊνούζ τραβάει στα άκρα την ιστορία του, ακολουθώντας σ’ αυτό
τη Μάρτα Μπατάλια, που έγραψε το ομώνυμο βιβλίο. Αλλά μήπως δεν φτάνει στα άκρα η σκληρότητα σε μια πόλη του αναπτυσ-

σόμενου, όπως ψυχρά τον ορίζουμε, κόσμου, όπως το Ρίο;
Ο Αϊνούζ, ακολουθώντας μια
στιβαρή κινηματογράφηση, καλλιγραφώντας τα πλάνα του με
τη φωτογραφία της Ελέν Λουβάρ –την έχουμε ξαναδεί στο Πίνα Μπάους (2011) του Βέντερς,
στο Ξενία (2014) του Κούτρα κ.α.–
, ακολουθώντας στιβαρούς γυναικείους χαρακτήρες, στήνοντας
πειστικά και γραφικά το Ρίο του
1950 και τους ανθρώπινους τύπους της εποχής, έχοντας ψυχολογική ακρίβεια και μένοντας πιστός
σ’ έναν γυμνό ρεαλισμό, ανανεώνει το ξεχασμένο είδος του μελοδράματος. Έτσι, παρά τη μεγάλη
της διάρκεια (139 λεπτά), η ταινία
παραμένει συναρπαστική μέχρι το
τέλος και σε βυθίζει χωρίς ενοχές
σε έντονα συναισθήματα, αντίτυπα των συναισθημάτων που έχει η
ζωή μας σε πλούσια εσοδεία. Αλλά το κλάμα (και) εδώ είναι θεραπευτικό μεν, διδακτικό δε. Ίσως
δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος
να κατανοήσουμε τη δύσκολη θέση των γυναικών στις σκληρές κοινωνίες των ανδρικών συμβάσεων
του εικοστού αιώνα –και του εικοστού πρώτου– από τις ιστορίες
του σινεμά. Τα φεμινιστικά ζητούμενα υπόρρητα ακολουθούν το
έργο, όχι σαν μια δικαιωματική διεκδίκηση, όπως την έχουμε συνηθίσει πια, αλλά μέσα από την αναζήτηση της βαθιάς και ανεξίτηλης
αγάπης των δύο αδελφών –νέα
αναστροφή της ιστορίας του Ασώτου–, αλλά και της αγαπητικής γυναικείας αλληλεγγύης. Και η Ευριδίκη (αυτή που αναζητά ο Ορφέας
στο Άδη) και η Γκουίντα (βοήθεια,
ελληνιστί) στηρίζονται από πιστές
φίλες. Είναι μια τίμια για τις γυναίκες ανδρική ταινία.
Χωρίς αμφιβολία, το μεγαλύτερο ατού της ταινίας είναι οι δυνατές της ερμηνείες. Η Τζούλια
Στόκλερ είναι η Γκουίντα και η Κάρολ Ντουάρτε η Ευρυδίκη (Εουριντίτσε) –η ομοιότητα των δύο είναι εκπληκτική– η Φλάβια Γκουσμάο είναι η Άννα, η μητέρα, η
Μπάρμπαρα Σάντος, η Φιλουμένα, η φίλη και ο Αντόνιο Φονσέκα
ο Μανοέλ, ο πατέρας. Αν η αυριανή μέρα της γυναίκας θα μπορούσε να ειπωθεί με ταινία, η αόρατη
ζωή της Ευριδίκης Γκουσμάο είναι
σίγουρα μία από αυτές.

Η μπαλάντα της
τρύπιας καρδιάς

Μ

ιας και μιλάμε για μελόδραμα, ας
έρθουμε στα δικά μας. Ο Γιάννης Οικονομίδης που έγινε γνωστός για
την ωμότητα που περιγράφει τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, σε μια κοινωνία σαν
την ελληνική, που καταρρέει από τον ανελέητο
βομβαρδισμό των «εκσυχρονισμών»-δυτικοποίησης, επιστρέφει με ένα ιδιόρρυθμο έως κωμικό
μελόδραμα, «λυρικής» ωμότητας. Θα’ λεγε κανείς πως εκεί που ο Αϊνούζ γίνεται σύμμαχος των
γυναικών του, ο Οικονομίδης κηρύττει (έχει κηρύξει προ πολλού δηλαδή) τον πόλεμο στην ελληνική κοινωνία. Με την ανταποδοτική σφοδρότητα μάλιστα, που η ίδια η ελληνική κοινωνία διεξάγει τον πόλεμο εναντίον του εαυτού της. Αν μη
τι άλλο, στον Οικονομίδη θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι, που λείπει από τις ταινίες άλλων σκηνοθετών της νεώτερης γενιάς, τους χαρακτήρες
μιας κοινωνίας που μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε, έστω κι αν δεν μας αρέσει το πρόσωπό
τους – εικόνα φανερή ή μύχια του δικού μας προσώπου. Υπάρχουν βέβαια δύο τρόποι να δει κανείς τα ανθρώπινα: ο καλός λογισμός και ο κακός. Ο Τσιώλης, φερ’ ειπείν, είχε πάρει τον καλό,
ο Οικονομίδης πιάνει τον κακό.
Ο Ηρακλής Σκυλογιάννης είναι εργοστασιάρχης-επιχειρηματίας κάπου στην επαρχία, ο Μάνος είναι τραγουδιστής-φίρμα, επιχειρηματίας κι
αυτός του τοπικού σκυλάδικου. Λακέδες, μπράβοι, γκόμενες είναι η –νυχτόβια κυρίως– ζωή
τους. Κι από κοντά οι μανάδες των δύο – το τι έχει
τραβήξει αυτή η δόλια η «Ελληνίδα μάνα» στο
ελληνικό σινεμά, είναι παροιμιώδες. Η Όλγα από
την άλλη, σύζυγος του Ηρακλή, θα γίνει το μήλον
της έριδος, αφού τα φτιάχνει με τον Μάνο. Αναμενόμενο. Ο τραγουδιστής-επιχειρηματίας είναι πιο
γοητευτικός –στον χάρτινο κόσμο των (φαλ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα σήμα, για τη διοργάνωση «Ελλάδα
2021», με …πολυκύμαντο νόημα!
Του Δημήτρης Γ. Λουζικιώτη*
«Το σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» επιχειρεί να αποτυπώσει
την πολυκύμαντη διαδρομή του Ελληνικού κράτους, με τις επιτυχίες
και τις δύσκολες στιγμές που την σημάδεψαν, αλλά και να αναδείξει την
ανάγκη της ‘φυγής προς τα εμπρός’,
με τους δρόμους που ανοίγονται
στο μέλλον».

λοκρατικών ή των κινηματογραφικών) κλισέ πάντα– από
έναν σκέτο επιχειρηματία, «ολίγον» μαφιόζο. Τα πράγματα βράζουν, όπως καταλαβαίνετε, ως τη στιγμή που το ανόσιο αυτό
μείγμα θα εκραγεί.
Τη δραματική μεθόδευση της ιστορίας της ταινίας σαν μια χύτρα που σιγοβράζει μέχρι την τελική έκρηξη την ξέρει καλά ο Οικονομίδης και την υπηρετεί με μαστοριά, όπως και στις υπόλοιπες ταινίες του. Εδώ όμως προστίθεται κάτι ακόμα, όπως και στο
Μικρό ψάρι (2014) άλλωστε: ο χάρτινος κόσμος των «παλπ-φίξιον». Η ταινία φοράει τα γυαλιά μιας κινηματογραφοφιλίας, που
τόπους τόπους παραμορφώνουν την εικόνα. Η πραγματικότητα
έτσι δεν είναι απλώς η τριγύρω μας πραγματικότητα, αλλά συμφύρεται με τις εικόνες που έχουμε δει στο σινεμά. Η ταινία δηλαδή επιχειρεί μια κινηματογραφική έξοδο μέσα από το σελιλόιντ. Είναι αλά Κοέν, είναι αλά Ταραντίνο, θα σας γελάσω. Πάντως,
«κολυμπάει το μοσχάρι στο αίμα» κατά την παλιά ρήση των λαϊκών προφητειών. Κι ας είναι, κατά πρόθεση και μέχρι εκείνη την
ώρα, κωμωδία το έργο. Κι ας έχουν τα αιματοκυλίσματα των Κοέν ή του Ταραντίνο μιαν άλλη, κάπως πιο αταβιστική σχέση με
τον φόνο, που η αμερικανική κοινωνία, ως κοινωνία πιστολέρο,
την έχει, ενώ η ελληνική κοινωνία, αν μη τι άλλο ως μεσογειακή, δεν την έχει.
Ενδεχομένως, για να πιάσω και την άλλη πλευρά, η ταινία να
επιχειρεί την χαρτογράφηση με τρόπο παραβολικό της ξεσχισμένης και ματωμένης καρδιάς του Ρωμιού. Εδώ, θα βρεις στην ταινία ωραίες στιγμές. Όπως όταν ο Σκυλογιάννης κλαίει, ή εκείνο
το «τι σε τρυγάει, πες μου», που του λέει ο πληρωμένος εκτελεστής. Ναι, ο Οικονομίδης βουτάει στα ελληνικά νερά, έστω κι αν
είναι βάλτος. Αλλά άλλο να είσαι Αμερικανός και να πιστολίζεις
όλο τον κόσμο κι άλλο Έλληνας και να σε πιστολίζουν χίλιοι διαβόλοι. Η ελληνική κοινωνία είναι «σκατά», για να το πω εξαρχειώτικα, που τόσο αρέσουν του σκηνοθέτη, αλλά τα σκατά της
βγάζουν κι αγίους. Αυτός είναι, νομίζω, πιο πραγματικός κόσμος
από τα «σκοτώνω και δεν πληρώνω» του σινεμά.
Γιάννης Τσορτέκης και Βίκυ Παπαδοπούλου, από τους συνήθεις υπόπτους των ταινιών του Οικονομίδη, στους κύριους ρόλους της Όλγας και του Ηρακλή. Ο Βασίλης Μπισμπίκης (που
αξιοσημείωτα μοιάζει του σκηνοθέτη) είναι ο Μάνος. Στο σενάριο ο Χάρης Λαγκούσης και ο συγγραφέας (της κατά μόδαν ωμότητας) Δημοσθένης Παπαμάρκος. Η φωτογραφία είναι του Δημήτρη Κατσαΐτη και η μουσική του Ζαν Μισέλ Μπερνάρ. Το τραγούδι των τίτλων, ο «πειραγμένος» Καραγκιόζης, είναι του Μπάμπη
Παπαδόπουλου. Ο Καραγκιόζης επιστρέφει; Έτσι μοιάζει. Μόνο
που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Καραγκιόζης, αληθινά κωμικός, ένας ξεπεσμένος Οδυσσέας του καιρού μας, είναι κουτοπόνηρος απατεωνάκος καταφερτζής, αλλά κατ’ ουσίαν άκακος
μπαγάσας, που αν πυροβολούσε ποτέ του θα ήταν μόνο για να
σκιάξει τα πουλιά ή για να το βάλει με το μπαμ στα πόδια. Αυτή είναι η δική του (μας) χάρτινη αλήθεια. Στην κωμωδία, άλλωστε,
που είναι η βαθιά τραγωδία της ζωής, δεν σκοτώνεται κανείς.

Α

υτός είναι ο άξονας, ή,
όπως λέμε στον χώρο της
επικοινωνίας, το «brief»,
δηλαδή οι κατευθυντήριες έννοιες που θέτει ο πελάτης στον
σχεδιαστή και πρέπει να λάβει υπόψη του, για να δημιουργήσει μια
εφαρμογή οπτικής επικοινωνίας.
Ας επιχειρήσουμε να δούμε αν
αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές
που δόθηκαν –όπως δηλώνεται στην
ιστοσελίδα της επιτροπής Ελλάδα
2021 και τις αναφέρουμε στην εισαγωγή μας1– αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο σήμα.
Είναι φανερό ότι η έννοια της
ελληνικότητας (του ελληνικού κράτους) ούτε καν υπονοείται. Κάτι πολυκύμαντο φαίνεται βεβαίως, έστω
και ως κασκόλ, αλλά δύσκολα το
ταυτίζει κάποιος με την «πολυκύμαντη διαδρομή του Ελληνικού κράτους». Θεωρητικά, το «πολυκύμαντο» σχέδιο σχηματίζει το ψηφίο
«2» όμως ο ανυποψίαστος άνθρωπος το αντιλαμβάνεται μάλλον διότι ακολουθεί το ψηφίο «1» και έτσι
γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για
τον αριθμό «21». Η «τομή» στο ψηφίο «1» και οι γραμμές που εκτείνονται ως κρόσια του κασκόλ –μάλλον– θέλει πολύ φαντασία για να γίνει κατανοητή η έννοια της «φυγής
προς τα εμπρός»!
Συμπερασματικά: το σήμα δεν
ταυτίζεται με τις κατευθυντήριες έννοιες που δόθηκαν, πλην μόνο στο
ασαφές «πολυκύμαντο». Η «ελληνικότητα» (που έπρεπε είναι το κλειδί σε μια τέτοια αποτύπωση) είναι
ανύπαρκτη και τη «φυγή προς τα
εμπρός, με τους δρόμους που ανοίγονται στο μέλλον», μάλλον πρέπει
να τη μαντέψουμε. Άρα, αφού δεν
ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες
έννοιες, λογικά κρίνεται αποτυχημένο. Πρακτικά, ο σχεδιασμός θα μπορούσε να αφορά σε οτιδήποτε. Αυτό, που και πάλι θεωρητικά το σώζει,
https://www.greece2021.gr/epikoinonia/sima.html
1

είναι η επεξηγηματική φράση που
το συνοδεύει (το lettering, όπως λέμε στο επάγγελμα): «200 χρόνια μετά την επανάσταση-Ελλάδα 2012».
Γιατί λοιπόν επιλέχθηκε και παρουσιάζεται ως μια επιτυχημένη εργασία; Αυτό που μπορούμε να υποθέσουμε απορρέει απ’ το γεγονός
ότι, όλοι όσοι ενεπλάκησαν στη διεκπεραίωση, έχουν μάλλον στον νου
τους μια διαφορετική ελληνικότητα
από αυτήν που έχει η μεγάλη πλειοψηφία του έθνους. Η μεν επιτροπή συγκροτείται από πλήθος προσώπων που εκφράζουν τη λεγόμενη εθνοαποδομητική αντίληψη της
Ιστορίας (εν προκειμένω της ελληνικής) όπου θα κυριαρχούσε τις τελευταίες τρεις –τουλάχιστον– δεκαετίες στη χώρα και πιθανόν να τους
προκαλούσε αλλεργία μια ταυτότητα που κυριαρχεί κάποιας μορφής
εθνικός συμβολισμός. Οι δε σχεδιαστές είτε ταυτίζονται, είτε προθυμοποιήθηκαν να ακολουθήσουν αυτή
την αντίληψη. Έτσι έχουμε ένα αποτέλεσμα που σηματοδοτεί μια ουδέτερη ταυτότητα, η οποία όμως είναι
«γκλάμουρ», αφού «δημιουργείται
με τους πιο σύγχρονους γραφιστικούς κανόνες», από ένα «πολυβραβευμένο γραφείο με διεθνείς πελάτες». Στην ουσία δηλαδή έχουμε
ένα «χρυσωμένο χάπι». Αλίμονο αν
δεν παρουσιαζόταν ως επιτυχία, θα
υπονόμευε την ίδια τη διοργάνωση.
Δεν είναι της παρούσης να πούμε τι σχέδιο θα εξέφραζε την ελληνικότητα και από ποιους έπρεπε να
σχεδιαστεί. Προφανώς η χώρα διαθέτει εξαιρετικούς γραφίστες και εικαστικούς καλλιτέχνες με ενδογενή
κουλτούρα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ανήκουν στα συγκεκριμένα
δίκτυα και φυσικά δεν επιλέγονται.
Οι λόγοι προφανείς.
Ας ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση από τον χώρο της αρχιτεκτονικής,
για να μας βοηθήσει να αντιληφθού-

με τη δήθεν «ανοιχτή και κοσμοπολίτικη» σχεδιαστική αντίληψη, με
δυο παραδείγματα: Το πρώτο, η νέα
παραλία της Θεσσαλονίκης που σχεδιάστηκε με τρόπο που θα μπορούσε να αφορά κάθε παραθαλάσσια
πόλη του κόσμου (ναι, αυτή που ο
σχεδιασμός της έλαβε και πολλά διεθνή βραβεία). Δεύτερο παράδειγμα,
το νέο μουσείο της Ακρόπολης. Και
οι δύο σχεδιασμοί δεν έχουν συναίσθηση εντοπιότητας. Και είναι φυσικό επακόλουθο όταν στις τέχνες,
όπως και σε άλλους τομείς τις τελευταίες δεκαετίες, θεωρείται επιλήψιμο τα έργα να χαρακτηρίζονται ή
να αντλούν από την παράδοσή μας.
Όπως λέει κι ένας ψυχολόγος «όταν
για χρόνια εκπαιδεύεσαι στη μειονεξία έναντι της “φωτισμένης” Δύσης,
οδηγείσαι στο να ντρέπεσαι ενοχικά
για τη συλλογική σου ταυτότητα».
Στη γραφιστική, που είναι κυρίως μια εμπορική τέχνη, δεν γίνεται
εύκολα αντιληπτή στο πλατύ κοινό
αυτή η παράμετρος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, που η σχεδιαστική εφαρμογή αφορά σε εθνική
δράση, το αποτέλεσμα ήρθε αντιμέτωπο με την αλήθεια. Γι΄ αυτό με την
εμφάνιση του σήματος προέκυψαν
αλυσιδωτές αντιδράσεις με κείμενα,
ενστάσεις και αφορισμούς κυρίως
στα social media. Με την εμφάνισή
του έγινε ολοφάνερο στα μάτια των
περισσοτέρων ότι το συγκεκριμένο
σήμα καταδεικνύει μια αλλοιωμένη
εθνική ταυτοπροσωπία. Απαραίτητη
προϋπόθεση όμως για ένα διαφορετικό σχέδιο, είναι οι διαφορετικοί
άνθρωποι κι οι διαφορετικοί στόχοι
που θα έπρεπε να στελεχώνουν μια
τέτοια διοργάνωση.
* κατ’ επάγγελμα γραφίστας και
φωτογράφος και ενίοτε σύμβουλος
επικοινωνίας

φύλλο 158

23

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2020

Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Ναζίνο: το νησί των κανιβάλων
Όταν τα Γκούλαγκ συνάντησαν το Γκραν Γκινιόλ
Εν τω μέσω του ποταμού Ομπ στη Σιβηρία και 500 χιλιόμετρα από την πόλη Τομσκ βρίσκεται ένα ξεχασμένο νησί που ονομάζεται Ναζίνο, απέναντι από τον ομώνυμο αραιοκατοικημένο οικισμό. Το μήκους
2 χιλ. και πλάτους 600 μέτρων νησάκι,
που περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου θαμμένο στο χιόνι, φέρει ωστόσο ένα
ακόμη όνομα που κανείς δεν πρόκειται να
βρει γραμμένο στους χάρτες. Το νησί αποκαλείται από τους ντόπιους «νησί των κανιβάλων» και το 1933 έλαβαν χώρα επάνω του γεγονότα τόσο φρικτά που κρατήθηκαν μυστικά για δεκαετίες. Τα γεγονότα
αυτά δικαίως καθιστούν το Ναζίνο το χειρότερο στρατόπεδο Γκούλαγκ στην ιστορία της ΕΣΣΔ και συγκριτικά έκαναν την πιθανότητα εξορίας στα ειδεχθή στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας του ποταμού Κολύμα και της Βορκούτα να φαντάζει ευκαιρία επιβίωσης τύπου Τζακ Ποτ.

Τ

ο Γκούλαγκ του Ναζίνο είχε μία
ιδιόμορφη παγκόσμια πρωτοτυπία που θα είχε αρνητικότατο αντίκτυπο στις πιθανότητες
επιβίωσης των ανθρώπων που
θα κατέληγαν εκεί. Σχεδόν όλοι οι εξόριστοι θα προέρχονταν από «επιχειρήσεις
σκούπα» των οργάνων της τάξεως στη Μόσχα και στο Λένινγκραντ, προς εξαφάνιση
κάθε ανεπιθύμητου «αντι-κοινωνικού» και
«άνευ τάξεως» στοιχείου, στα πλαίσια του
εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς. Οι
πρωτευουσιάνοι αυτοί, λοιπόν, θα αποστέλλονταν σε μια παγωμένη ερημιά, υποτίθεται για να χτίσουν μια αγροτική κοινότητα, χωρίς να γνωρίζουν απολύτως τίποτε σχετικά με αγροτικές εργασίες και επιβίωση στην επικίνδυνη ύπαιθρο της Σιβηρίας. Είναι φανερό λοιπόν, ότι το Ναζίνο δεν
επρόκειτο να γίνει ποτέ η βουκολική ουτοπία που, δήθεν, ευαγγελιζόταν η σοβιετική ηγεσία. Θα φρόντιζε γι’ αυτό ο φονικός
συνδυασμός ακραίας αδιαφορίας για την
ανθρώπινη ζωή, αποστολής στο νησί μεγάλου αριθμού στυγνών εγκληματιών του
κοινού ποινικού δικαίου και μνημειώδους
σοβιετικής οργανωτικής ανικανότητας.
Η απίστευτη προχειρότητα της όλης
επιχείρησης έγινε φανερή από τις πρώτες
κιόλας μέρες. Τα τρένα με τους εξόριστους
από τη Μόσχα και το Λένινγκραντ έφτασαν στο Τομσκ της Σιβηρίας στις 10 Μαΐου.
Φαίνεται ότι η μυστική αστυνομία επέδειξε
ακραίο ζήλο στην εκκένωση των δύο μεγαλουπόλεων, διότι μέσα στον Μάιο του ’33
πέρασαν από το στρατόπεδο μεταγωγών

του Τομσκ 90 χιλιάδες άνθρωποι. Οι αρχές της πόλης, μη έχοντας λάβει εντολές τι
να τους κάνουν, αλλά ούτε και τα μέσα να
τους στεγάσουν και να τους ταΐσουν, άρχισαν να τους στέλνουν φύρδην μίγδην στις
υποτιθέμενες τοποθεσίες των μελλοντικών αγροτικών κοινοτήτων, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν απλώς κάποιες συντεταγμένες στον χάρτη όπου δεν υπήρχε
απολύτως καμία εγκατάσταση και τα πάντα
έπρεπε να φτιαχτούν από το μηδέν.
Στις 14 Μαΐου, 5 χιλιάδες συλληφθέντες, το ένα τρίτο των οποίων ήταν ποινικοί
κατάδικοι, φορτώθηκαν σε μαούνες μεταφοράς ξυλείας και αναχώρησαν για το νησί Ναζίνο, στο γεμάτο κομμάτια πάγο ποτάμι, υπό τη συνοδεία 50 άρτι στρατολογημένων και ανεκπαίδευτων φρουρών που
δεν είχαν καν στολές. Το ημερήσιο σιτηρέσιο κατ’ άτομο για το 4μερο ταξίδι ήταν 200
γραμμάρια παγωμένο ψωμί. Σε μια από τις
μαούνες είχαν φορτωθεί 20 τόνοι αλεύρι (αναλογία 4 κιλών αλεύρι κατ’ άτομο)
για να τραφούν οι εξόριστοι όταν θα έφταναν στο νησί, χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθούν μαγειρικά σκεύη, εργαλεία ή άλλη
τροφή.
Όταν οι μαούνες έφτασαν στο Ναζίνο
το απόγευμα της 18ης Μαΐου, 27 εξόριστοι
ήταν ήδη νεκροί από τις κακουχίες (ίσως να
ήταν οι πιο τυχεροί) και στο νησί μετρήθηκαν 4556 άνδρες και 322 γυναίκες εκ των
οποίων μόνο το ένα τρίτο μπορούσε να
σταθεί στα πόδια του. Μη έχοντας εργαλεία να κόψουν δέντρα και να ετοιμάσουν
κάποιο υποτυπώδες καταφύγιο, οι εξόριστοι αναγκάστηκαν να περάσουν εκεί το
πρώτο βράδυ νηστικοί, ξαπλώνοντας στο
χιόνι σε συνθήκες παγετού. Έτσι, το ξημέρωμα της 19ης Μαΐου θα έβρισκε 295 ανθρώπους νεκρούς εκεί όπου είχαν πέσει το
προηγούμενο βράδυ.
Όταν την ίδια μέρα οι φρουροί επιχεί-

Από τους 6200
κρατούμενους που έφτασαν
στο Ναζίνο, 2856 είχαν
επιβιώσει μέχρι τα μέσα
Ιουνίου και μεταφέρθηκαν
σε άλλα στρατόπεδα της
περιοχής, κάπου 2000
είχαν πεθάνει και άλλοι
περίπου 1500 είχαν
εξαφανιστεί.

ρησαν να ξεφορτώσουν το αλεύρι στο νησί ξέσπασαν ταραχές με τους κοινούς κακοποιούς να αρπάζουν τις μερίδες των πολιτικών κρατουμένων και για τέσσερις μέρες δεν διανεμήθηκε καθόλου αλεύρι. Τελικά, ο διοικητής της φρουράς αποφάσισε
να χωρίσει τους εξόριστους σε μπριγάδες
των 150 ατόμων και να διανέμει το αλεύρι
στους επικεφαλής για να το μοιράσουν κατά το δοκούν. Ως εκ θαύματος, επικεφαλής
χρίστηκαν οι ποινικοί κρατούμενοι οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους, χρησιμοποιούσαν το αλεύρι για να εκβιάζουν, να
τρομοκρατούν και να επιβάλλονται στους
πολιτικούς.
Ακόμη και στις περιπτώσεις που κάποιος δύσμοιρος εξόριστος κατάφερνε να
εξασφαλίσει λίγο αλεύρι, δεν είχε κανέναν
απολύτως τρόπο να το μαγειρέψει και οι
περισσότεροι απλώς το έβαζαν στα καπέλα τους, το ανακάτευαν με το νερό του ποταμού και το έτρωγαν. Το αποτέλεσμα ήταν
να ξεσπάσει πολύ γρήγορα επιδημία δυσεντερίας με φονικότατες επιπτώσεις. Σαν να
μην έφταναν όλα αυτά, στις 27 Μαΐου κατέφθασαν άλλοι 1200 κρατούμενοι, καθιστώντας την κατάσταση στο νησί παντελώς
εκτός ελέγχου.
Με τους ποινικούς να έχουν επιβληθεί
στο νησί με την ανοχή των φρουρών, κάθε
ίχνος συνοχής και ανθρωπιάς χάθηκε ανεπιστρεπτί. Γρήγορα έκαναν την εμφάνισή
τους συμμορίες από τρελαμένους από την
πείνα εξόριστους που μάχονταν μέχρι θανάτου για ελάχιστα γραμμάρια τροφής. Οι
ποινικοί απομόνωναν κρατούμενους που
είχαν εντοπίσει να έχουν χρυσά δόντια και
τους ξεδόντιαζαν επί τόπου για να ανταλλάξουν τη λεία τους με τρόφιμα, καπνό και
εφημερίδες με τους απαθείς φρουρούς.
Μέχρι τα τέλη Μαΐου και με το σύστημα διανομής τροφής να έχει καταρρεύσει τελείως, οι εναπομείναντες χιλιάδες εξαθλιωμένοι Ζεκ στο νησί άρχισαν, κυριολεκτικά, να
τρώνε ο ένας τον άλλον. Παραμένει καταγραμμένη η κυνική παραδοχή ενός ποινικού ότι «τους σφάζαμε και ξεριζώναμε καρδιά και συκώτι για να τα ψήσουμε σε σασλίκ στη φωτιά».
Μέχρι τα τέλη Ιουνίου είχε γίνει φανερό ότι η κατάσταση στο Ναζίνο ήταν τόσο
απαίσια που δεν μπορούσε να αγνοηθεί
από τις σοβιετικές αρχές και το στρατόπεδο
εκκενώθηκε. Είχε έρθει η ώρα του νοσηρού
απολογισμού. Από τους 6200 κρατούμενους που έφτασαν στο Ναζίνο, 2856 είχαν
επιβιώσει μέχρι τα μέσα Ιουνίου και μεταφέρθηκαν σε άλλα στρατόπεδα της περι-

οχής, κάπου 2000 είχαν πεθάνει και άλλοι
περίπου 1500 είχαν εξαφανιστεί (είχαν πνιγεί, πυροβοληθεί από τους φρουρούς μέσα
στο νερό ή αποδράσει για να βρουν τον θάνατο στην αδυσώπητη τάιγκα). Άλλοι 157
ήταν τόσο εξασθενημένοι, που αφέθηκαν
να πεθάνουν στο νησί.
Η υπόθεση του νησιού Ναζίνο δεν θα
μαθευόταν ποτέ αν δεν υπήρχε κάποιο χαμηλόβαθμο κομματικό στέλεχος ονόματι
Βασίλι Βελίτσκο ο οποίος, ακούγοντας τις
διάφορες φήμες περί κανιβαλισμών στο
Ναζίνο, αποφάσισε να κάνει επιτόπια έρευνα στο νησί και να καταγράψει τις μαρτυρίες της τοπικής φυλής των Όστυακ που κατοικούσαν στο χωριό Ναζίνο. Τα ευρήματα του Βελίτσκο ήταν σοκαριστικά, ειδικά
η περιγραφή ενός μισοφαγωμένου γυναικείου πτώματος που του έλειπαν οι γάμπες
και τα στήθη. Η 11σέλιδη αναφορά του
προς τη Μόσχα διαβιβάστηκε στο Πολιτικό
Γραφείο για να θαφτεί στη συνέχεια και ο
ίδιος να καθαιρεθεί από τη θέση του με συνοπτικές διαδικασίες.
Έπρεπε να έρθει το 1989 και ο αποχαρακτηρισμός των ογκωδών φακέλων της
υπηρεσίας των Γκούλαγκ για να βρεθεί η
αναφορά Βελίτσκο σε κάποιο ντουλάπι του
υπουργείου Εσωτερικών στο Νοβοσιμπίρσκ. Στα συνοδευτικά έγγραφα της αναφοράς υπήρχε και μια λίστα με τα ονόματα
των φρουρών στο Ναζίνο. Φαίνεται πως σε
κάποια φάση τιμωρήθηκαν με ποινές φυλάκισης ενός με τρία χρόνια έκαστος για τα
καλά που έκαναν στο διαβόητο νησί. Ευτυχώς γι’ αυτούς, οι ποινές εκτίθηκαν σε συμβατικές φυλακές και δεν υπήρξε η ποιητική δικαιοσύνη αποστολής τους σε κάποιο
Γκούλαγκ. Όσο για τα ανώνυμα θύματα που
έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα στο Ναζίνο,
μόνο ένας ξύλινος σταυρός που τοποθετήθηκε στο νησί το 1993 από τους Όστυακ μένει να θυμίζει το μαρτυρικό τους τέλος.
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Προσεχείς εκδηλώσεις
Αθήνα

Η «πολιορκία» του Έβρου

09/03/2020 | Εκδήλωση
Το Άρδην διοργανώνει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 19.30 εκδήλωση με θέμα: «Ένοπλες Δυνάμεις: η ελληνική αμυντική ισχύς και οι μελλοντικές προκλήσεις». Θα μιλήσουν: Σ.
Βλάσσης, δημοσιογράφος, Π.Καρβουνόπουλος, δημοσιογράφος, , Τ.
Ροζολής, πρόεδρος ΣΕΚΠΥ. Συντονιστής: N. Δημητριάδης, Άρδην. “Ρήγας Βελεστινλής”, Ξενοφώντος 4.

Μετακινήσεις από την Τουρκία προς την Ελλάδα
από 28 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου 2020
Η τουρκική κυβέρνηση προβαίνει σε συντονισμένη μεταφορά μεταναστών στα χερσαία σύνορα με την Ελλάδα, όπου η κοινή δήλωση
Ε.Ε.-Τουρκίας του Μαρτίου 2016 δεν έχει εφαρμογή. Με συντονισμένες
επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας, οι ελληνικές
αρχές αποτρέπουν την είσοδο μεταναστών.

Αδριανούπολη

Αποτροπή εισόδου
και συλλήψεις
139.070

ΑΔ

Σ
ΡΑ

Αριθμός μεταναστών που έχουν
μεταβεί στην Αδριανούπολη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Καβύλη

Ρίζια
Ορεστιάδα
Λαγός

ΘΡ
ΕΡΥ

Ο Π Ο ΤΑ Μ ΟΣ

Διδυμότειχο

ΠΥΘΙΟ

36.649
Αριθμός αποτροπών
Αριθμός συλληφθέντων

18/03/2020 | «Συναντήσεις
Κορυφής» του Ιανού

ταδικάζονται σε τέσσερα
χρόνια φυλάκιση και 10
χιλ. ευρώ πρόστιμο και
μεταφέρονται σε δομή
πλησίον των Σερρών.

Καταγωγή
συλληφθέντων

Αθήνα

ΕΒ
ΡΟ
Σ

ΔΑΣΟΣ
ΔΑΔΙΑΣ

26/03/2020 | Επετειακή εκδήλωση Ιανού για το 1821
Ο Γ. Καραμπελιάς οργανώνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 συζήτηση
με ιστορικούς. Στο cafe του Ιανού.

ΚΗΠΟΙ

Φέρες

Αφγανιστάν
Πακιστάν
Τουρκία
Συρία
Σομαλία
Λοιπές χώρες

ΔΕΛΤΑ
ΕΒΡΟΥ
10 χλμ.

Φράχτης
Διασυνοριακά περάσματα
Καταυλισμός Παζάρ Κουλέ
Γέφυρες
Διακρατικά σύνορα
Οδικό δίκτυο
Δασώδεις εκτάσεις

Ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων για τα 200
χρόνια από την Επανάσταση του
1821. Την Τετάρτη 11 Μαρτίου
2020 στις  20:30 θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Γ. Καραμπελιά: «Η Επανάσταση του 1821 και η πολιτιστική παράδοση του Ελληνισμού» και
του Κ. Χολέβα: «1821, Μια Επανάσταση με εθνική και θρησκευτική
ταυτότητα». Στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, Αρτέμιδος και Κλαδά.

Ο Γ. Καραμπελιάς συνομιλεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 στις 20.30
με την Γ.Γ. του ΙΔΙΣΜΕ Ειρήνη Σαρίογλου, με θέμα: «Μικρά Ασία, ο δεύτερος πνεύμονας του Ελληνισμού».
Θα προβληθούν αποσπάσματα από
το ντοκιμαντέρ «Η Ανατολή Έδυσε».

n Οι συλληφθέντες κα-

Αλεξανδρούπολη

11/03/2020 | Ομιλίες

Αθήνα
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Σουφλί

Καλαμάτα

64%
19%
5%
4%
2.6%
5.4%

n Από τα στατιστικά στοιχεία

που αφορούν τη καταγωγή των
συλληφθέντων, δεν προκύπτει
ότι το κύμα των μετακινήσεων
σχετίζεται με τα τελευταία γεγονότα στο Ιντλίμπ.

Σχεδίαση: © Δημήτρης Παπαμιχαήλ

κυκλος
διαλεξεων

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 1821
Με αφορμή το νέο βιβλίο του Γ. Καραμπελιά: Φιλική Εταιρεία: Ήταν ώριμη η
Επανάσταση του ’21;
ΠΕ 12/03/2020, 19.30 | Άργος
Γ. Καραμπελιάς, Τ. Χατζηαναστασίου,
δρ. ιστορίας, Κ. Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, Γ. Γιαννούσης, πρ. της Αργολικής
Αρχειακής Βιβλιοθήκης. Αίθουσα Μ. Αλέξανδρος, Αγ. Κωνσταντίνου 29, Άργος.
ΔΕ 16/03/2020, 19.30 | Θεσ/νίκη
Δ. Γαρούφας, Δικηγόρος – πρ. πρόεδρος
ΔΣΘ, Ι. Μιχαηλίδης, καθ. ιστορίας ΑΠΘ, Ι.
Χασιώτης, ομ. καθ. ιστορίας ΑΠΘ και ο Γ.
Καραμπελιάς. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Β. Κοντογουλίδης. Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 4).
ΣΑ 21/03/2020, 18.30 | Αίγιο
Γ. Καραμπελιάς, Κ. Κλάγκος, φιλόλογος,
Β. Μπεντεβή, ιστορικός - πρ. ΙΛΕΑ, Δ.
Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος. Συντονιστής: Α. Σπυρόπουλος, εκπαιδευτικός. Στην
αίθουσα ΔΗΚΕΠΑ, Κανελλοπούλου 12.
ΔΕ 23/03/2020, 19.30 | Αθήνα
Γ. Ανδρειωμένος, καθηγητής Παν. Πελ/
νήσου, Γ. Καραμπελιάς, Μ. Μελετόπουλος, συγγραφέας, Μ. Ρέττος, ομάδα
cognoscoteam.gr. Συντονιστής: Γ. Μαλούχος, δημοσιογράφος-συγγραφέας. αίθουσα
“Ρήγας Βελεστινλής”, Ξενοφώντος 4.
ΣΑ 28/03/2020, 19.00 | Πάτρα
Γ. Καραμπελιάς, Μ. Μελετόπουλος, συγγραφέας, Χ. Μούλιας, δικηγόρος, Α. Φίλιας,
σύμβουλος Περιφέρειας για το 1821. Στον
Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών.
ΔΕ 30/03/2020, 19.00 | Ηράκλειο
Γ. Καραμπελιάς, συγγραφέας, Ά. Συρίγος, βουλευτής, Ν. Ψυλάκης, ιστορικός,
Συντονίζει ο Α. Κριτσωτάκης, δημοσιογράφος. Στην αίθουσα Ανδρόγεω.

Η Ελλάδα μπροστά στο 2021

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου
Το
γεωπολιτικό
περιβάλλον
διοργάνωση:
της
Ελλάδας
Εταιρεία Μελέτης
Σάββας Καλεντερίδης
Ελληνικού
Πολιτισμού
Πέμπτη 19 Μαρτίου
cognosco.gr
Ελληνική αποτρεπτική ισχύς
Kίνημα Άρδην
Κωνσταντίνος Γρίβας
στον χώρο πολιτικής
& πολιτισμού
Ρήγας Βελεστινλής
Ξενοφώντος 4,
Σύνταγμα
Οι διαλέξεις ξεκινούν
στις 18:00

Πέμπτη 26 Μαρτίου
Το Βυζάντιο, ο ελληνικός
κόσμος και η Δύση
Γιώργος Κοντογιώργης

Πέμπτη 23 Απριλίου
Η Ελλάδα
της Μεταπολίτευσης
Βασίλης Καραποστόλης
Πέμπτη 7 Μαΐου
Ελληνοτουρκικές σχέσεις:
από το 1922 ως σήμερα
Άγγελος Συρίγος
Πέμπτη 21 Μαΐου
Τελείωσε η Μεταπολίτευση;
Γιώργος Καραμπελιάς

Πέμπτη 9 Απριλίου
1821-2021 > είσοδος δωρεάν για μαθητές,
Γιώργος Καραμπελιάς φοιτητές & νέους εργαζόμενους

