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«Πέραν της παρακ-
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Αμερικάνικη υπο-
χώρηση;
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Σήμερα

Το «δεύτερο μέτωπο» και οι εθνομηδενιστές

Μιχάλης Χατζηπέτρου

Ρυθμίσεις-κοροϊδία
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«Επιχείρηση Καλά-
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Βαγγέλης Πισσίας

Για μερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες θέσεις εργασίας
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Τζόρτζ Μομπιότ 

 Η εποχή της μοναξιάς μας 
σκοτώνει

Σελίδα 19

Συνέντευξη με τον 
Ιμπραήμ Μοσλέμ, εκ-
πρόσωπο των Κούρ-
δων της Συρίας στην 
Ευρώπη
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Του Γιώργου Καραμπελιά

«Τα παιδιά της πλάκας»                                         

Σελίδα 3

«Είναι η Κύπρος που 
οι εμπόροι τη μισούνε!»

Τ 

α τελευταία πέντε χρόνια, στη διάρ-
κεια της κρίσης, η Ελλάδα και εν μέ-
ρει η Κύπρος είχαν απέναντί τους 
το «ένα» μέτωπο, το δυτικό, τους 

δανειστές, το ΔΝΤ και τη Μέρκελ. Και ευτυ-
χώς. Για γεωπολιτικούς λόγους τα υπόλοιπα 
μέτωπα, και κατ’ εξοχήν το ανατολικό, με την 
Τουρκία, παρέμενε ανενεργό –καθώς και 
το Σκοπιανό. Αυτό έδωσε μια μεγάλη ανά-
σα στη χώρα, διότι μία πίεση και από τις δύο 
πλευρές θα μας είχε οδηγήσει σε πολύ χει-
ρότερες εξελίξεις και στις δύο κατευθύνσεις. 

Η νεοθωμανική Τουρκία έπαιζε το «με-
γάλο παιγνίδι» στη Μ. Ανατολή και τον αρα-
βικό κόσμο. Και τελικώς βγήκε χαμένη και 
δημιούργησε αντιπάλους και εχθρότητες 
στην Αίγυπτο, τη Συρία, τη σιιτική πλειοψη-

φία του Ιράκ, στο Ιράν, αλλά ακόμα και στο 
Ισραήλ! Ήθελε προσπάθεια για να δημιουρ-
γήσει τόσους πολλούς εχθρούς, αλλά τα κα-
τάφερε! Γι’ αυτό λοιπόν, αναπόφευκτα, στρέ-
φεται και πάλι στα γνωστά της λημέρια: Την 
Ελλάδα και την Κύπρο! Εκεί όπου οι αντίπα-
λοι είναι του χεριού της και όπου οι «σύμ-
μαχοι» δεν πρόκειται να κάνουν και πολλά 
πράγματα για να τη σταματήσουν, αλλά αντί-
θετα θα πρέπει να της προσφέρουν «ανταλ-
λάγματα» στην πλάτη μας, όπως έκαναν με το 
σχέδιο Ανάν.  

Και όμως, αυτά τα πέντε χρόνια της σχε-
τικής ανάπαυλας στο ανατολικό μέτωπο με-
ταβλήθηκαν στην Ελλάδα και την Κύπρο 
σε ευκαιρία για όλους τους εθνομηδενιστι-
κούς κύκλους, ακόμα και «αντιμνημονια-

κούς», για να «ξεχαστεί»  η νεοθωμανική 
επιβουλή, από την Κύπρο έως την Θράκη. 
Και, δυστυχώς, αυτό συμβαίνει και στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, όταν οι Τούρκοι άρχισαν 
τις προκλήσεις στην Κύπρο και την Ελλά-
δα, αντί να βγει το κόμμα που διεκδικεί την 
εξουσία και να καταγγείλει την κυβέρνηση 
για τις ανύπαρκτες έως χλιαρές αντιδράσεις 
της απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, θο-
ρυβήθηκε μήπως αυτή η εξέλιξη τους κό-
ψει ψήφους! 

Διαβάζουμε τη δήλωση του τομεάρχη 
Εξωτερικών της Κουμουνδούρου, Κώστα 
Ήσυχου: «Φοβάμαι ότι υπάρχει μια μερίδα 
ακραίων απόψεων εντός της κυβέρνησης –
και αυτοί συνήθως κινούνται γύρω από τον 
κ. Σαμαρά – που φλερτάρουν με την ιδέα 

να ανέβει το θερμόμετρο ανάμεσα σε Ελλά-
δα και Τουρκία με κάποιες κρίσεις που δεν 
μπορεί κάποιος να προσδιορίσει, με στόχο 
να αναζητήσουν, να επιζητήσουν συναίνεση 
εδώ και τώρα, να βρεθούν και οι 180, λόγω 
της κρίσης».

Έτσι λοιπόν, για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον εκ-
φραστή της «πατριωτικής» πτέρυγάς του, κ. 
Ήσυχο,, ο Ερντογάν πραγματοποιεί τις προ-
κλήσεις του για να εμποδίσει την… άνοδο του 
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, οι δε υποτυπώδεις και 
χλιαρές αντιδράσεις της κυβέρνησης «ανε-
βάζουν το θερμόμετρο» της κρίσης και όχι 
οι πρωτοφανείς τουρκικές προκλήσεις στην 
Κύπρο. Προφανώς ο Σύριζα θα ήθελε την Ελ-
λάδα να μην αντιδράσει καθόλου!  

Αιδώς, Αργείοι!
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Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

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 Ο.Ε.

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

σΥΝδροΜΗ (1 ετοσ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜοσ λογΑρΙΑσΜοΥ:
116/772277-01 - εθνική τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014

Στο παρά πέντε

Η τουρκική κοινω-
νία είναι με τους 
τζιχαντιστές!

Προκλητικό θα πει κάποιος να ισχυ-
ριζόμαστε ότι στην Τουρκία είναι με 
τους τζιχαντιστές, αλλά υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις για να το λέμε. 
Πρώτα η στάση της τουρκικής κυ-
βέρνησης, που προσευχόταν να πέ-
σει το Κόμπανι και αναγκάστηκε να 
αλλάξει (μερικώς) στάση από την 
κουρδική εξέγερση που βάφτηκε 
από το αίμα περισσοτέρων από σα-
ράντα Κούρδων. Δεύτερον, έχουμε 
επιθέσεις σαν αυτή που δέχτηκε ο 
Κουρδογερμανός ποδοσφαιριστής 
Ντενίζ Νάκι ο οποίος είναι στην ομά-
δα της Άγκυρας Γκεντσλερμπιλιγκί, 
που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγο-
ρία. Την προηγούμενη Κυριακή τρία 
άτομα τον εξύβρισαν και τον χτύπη-
σαν στο πρόσωπο. Ο λόγος ήταν ότι 
ο Νάκι, από το προφίλ του στο φέι-
σμπουκ, είχε εκφράσει την αλλη-
λεγγύη του στο Κόμπανι. Τον κα-
τηγόρησαν επίσης για ένα τατου-
άζ στο οποίο αναγράφεται "Dersim 
62", όπου Ντερσίμ είναι το κουρδι-
κό όνομα της πόλης καταγωγής του 
ποδοσφαιριστή (η επίσημη ονομα-
σία της πόλης στην Τουρκία είναι 
Τουντσελί). 

Μετά από όλα αυτά ο Νάκι έσπα-
σε το συμβόλαιό του με την ομάδα, 
διότι όπως χαρακτηριστικά τόνισε, 
«δεν τον υποστήριξε». Ο Νάκι δεν 
έχει προχωρήσει σε επίσημη καταγ-
γελία στις τουρκικές αρχές, τονίζο-
ντας ότι δεν πιστεύει ότι θα αποδι-
δόταν δικαιοσύνη. Σύμφωνα με ει-
δησεογραφικές σελίδες, δεν είναι 
η πρώτη φορά που ο Νάκι δέχθη-
κε επίθεση, λόγω της στήριξής του 
στον αγώνα του Κόμπανι και την κα-
ταδίκη του Ισλαμικού Κράτους. Στην 
Τουρκία φαίνεται ότι απαγορεύεται 
να εκφράζει κανείς ακόμα και τη 
συμπαράστασή του στον αγώνα του 
Κόμπανι και να κακολογεί τους φί-
λους τζιχαντιστές. 

Γ.Ξ. 

Ο Βενιζέλος στην 
Τουρκία;

Το μάθαμε από την ιστοσελίδα της 
Χουριέτ. Ο Βενιζέλος θα πραγμα-

τοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην 
Τουρκία κατά τα τέλη Νοεμβρίου, 
για να συζητήσει με τους ομολό-
γους του την κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί σε Κύπρο και Αι-
γαίο. Στόχος, μια συμφωνία για τους 
υδρογονάνθρακες. Προς αυτή την 
κατεύθυνση πιέζουν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, που επί της 
ουσίας στηρίζουν τις τουρκικές θέ-
σεις. Εξ άλλου, ταυτόχρονα με την 
επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά στην 
Κύπρο, διεξάγεται και μια τεράστια 
θαλάσσια άσκηση του ΝΑΤΟ, με τη 
συμμετοχή της Τουρκίας, των ΗΠΑ, 
της Βρετανίας και του… Πακιστάν. 
Έτσι, την ίδια στιγμή που η Τουρκία 
παραβιάζει την κυπριακή ΑΟΖ, το 
ΝΑΤΟ την στηρίζει έμμεσα, αλλά ξε-
κάθαρα, πραγματοποιώντας άσκη-
ση της συμμαχίας πέριξ της Κύπρου, 
με την ίδια σε ρόλο πρωταγωνιστή. 
Οι Αμερικάνοι φιλοδοξούν να παγι-
δεύσουν Ελλάδα και Κύπρο σε τε-
ράστια υποχώρηση, κάτι σαν σε ΙΜΙΑ 
ΙΙ εις την εκατοστήν. Και η ελλαδι-
κή και η κυπριακή ηγεσία δείχνουν 
εντελώς ανέτοιμες να αντιμετωπί-
σουν μια τέτοια μεθόδευση. Λέτε να 
ξανακούσουμε κανένα «ευχαριστώ 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής» μέσα στην ελληνική βουλή; 
Μόνο που το 2014 δεν είναι 1996, 
και κάτι τέτοιο θα επιφέρει πολλα-
πλάσια πλήγματα στην ανεξαρτησία 
της χώρας μας.

Γ.Ρ. 

ECCL – Το «κανο-
νικό μνημόνιο»

Ο Ντάιζενμπλουμ, πρόεδρος του Γι-
ούρογκρουμπ, προανήγγειλε με 
δηλώσεις του το νέο πρόγραμμα 
που θα υποκαταστήσει το μνημόνιο 
και θα καθοδηγήσει τις μεταρρυθ-
μίσεις στη χώρα μας κατά την επό-
μενη περίοδο. 
ECCL σημαίνει Πιστωτική Γραμμή 
με Ενισχυμένες Προϋποθέσεις και 
είναι ένας μηχανισμός πιστωτικών 
εγγυήσεων ετήσιας διάρκειας και 
με δυνατότητα ανανέωσης ανά εξά-
μηνο, ο οποίος συνοδεύεται από 
μεταρρυθμιστικές προϋποθέσεις. 
Κοινώς, οι δανειστές θα επιβάλουν 
τώρα τον κύριο όγκο των μεταρρυθ-
μίσεων, σταδιακά, ενώ η πίστωση 
στη χώρα μας θα εξαρτάται από την 
εφαρμογή τους.

!

Πρόγραμμα δημιουργίας 
Ναινέκων με τη χορηγία 
της ελληνικής κυβέρνησης

Η γερμανική πολιτική έναντι της Ελλάδος χα-
ρακτηρίζεται για τη μεθοδικότητά της, ζητά να 
ελέγχει κάθε παράμετρο της πολιτικής οικο-
νομικής κοινωνικής ζωής, αλλά μεριμνά στο 
να εξαλείφονται οι αντιδράσεις απέναντι στον 
έλεγχό της. Το καινούριο που φέρνει η περι-

βόητη Συνέλευση Ελληνογερμανικής Συνεργασίας είναι η ίδρυ-
ση Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, «με μέλημά του την 
ανταλλαγή νέων από 14 (ανήλικα παιδιά) έως 30 ετών, την πρα-
κτική εξάσκηση σε εταιρείες, αλλά και τη γνωριμία των τόπων, 
όπου η Ιστορία άφησε ανεξίτηλο σημάδι, όπως τα μαρτυρικά χω-
ριά στην ηπειρωτική Ελλάδα», έτσι ουδέτερα και απενοχοποιη-
μένα, λες και η Ιστορία είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο σαν το 
χαλάζι. Γι’ αυτά που έχει προκαλέσει η γερμανική πολιτική την 
τελευταία πενταετία θα πουν τίποτα; 

Αλλά οι Γερμανοί τα σκέφτονται τα λεφτά τους, θέλουν το μέ-
γιστο αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος και από τη στιγμή που 
η εδώ πλευρά είναι τόσο ξεφτιλισμένη, αποφασίστηκε η χρη-
ματοδότηση να είναι κοινή από Ελλάδα και Γερμανία. Ο ετήσι-
ος προϋπολογισμός προβλέπεται να κυμανθεί σε 2 εκατ. ευρώ 
από κάθε πλευρά, ενώ βάσει του υπό διαμόρφωση καταστατικού, 
ο νέος οργανισμός θα μπορεί να ζητά χρήματα από την Ε.Ε. Ως 
προς την έδρα του, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη εκδη-
λώσει ενδιαφέρον, ώστε το Ίδρυμα να φιλοξενηθεί στην Τρίπολη. 
Στην Τουρκοκρατία οι Τούρκοι έπαιρναν τα παιδιά για να τα κά-
νουν γενίτσαρους, τώρα θέλουν να τα κάνουν ακόμα χειρότερα. 
Να πληρώνει το ελληνικό κράτος για τους νεογενίτσαρους.

Γ.Ξ.  

Η ελληνική κυβέρνηση προβάλλει 
το ECCL ως το «τέλος του μνημονί-
ου». Στην πραγματικότητα, πρόκει-
ται για μια μετεξέλιξή του, η οποία 
θα προσπαθήσει να ελέγξει συστη-
ματικότερα την πορεία των βαθύ-
τατων εργασιακών και θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων που απαιτεί η Γερ-
μανική Ευρώπη της λιτότητας από 
τη χώρα μας. 
Η στόχευση είναι να λυθούν ζητή-
ματα που αποτελούν αγκάθια για 
τους δανειστές μας, όπως είναι το 
ασφαλιστικό, η λειτουργία του συν-
δικαλισμού, η «απελευθέρωση» 
της αγοράς εργασίας. Μόλις αυτές 
ολοκληρωθούν, η Ελλάδα θα είναι 
«έτοιμη» να βγει στις αγορές… 

«Εθελοντές» στην 
Εκπαίδευση
«Απομένουν ακόμη 1.100 κενά και 
μιλάω για κενά που αφορούν στην 
επάρκεια στα σχολεία, όχι την πλη-
ρότητα, γιατί αυτός ο στόχος δεν επι-
τυγχάνεται πια. Δεν μπορώ να τα κα-
λύψω αυτά τα 1.100 κενά, γιατί δεν 
έχω άλλα κονδύλια… Σκέφτομαι 
ότι, αν βρεθώ σε αδιέξοδο, το μόνο 
που μου απομένει είναι να απευ-
θυνθώ στον ανώνυμο εκπαιδευτι-
κό ζητώντας την εθελούσια συνει-
σφορά του. 

Γ.Μπ.
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Από το 1977 η ελληνική και η 
κυπριακή ηγεσία ακολούθη-
σαν μια θανατηφόρα πολιτική 
επιλογή, που στην ουσία ανα-
γνώριζε την τουρκική εισβο-
λή με την αποδοχή συνομιλιών 
με τους Τουρκοκυπρίους, δη-
λαδή στην πραγματικότητα με 
τους Τούρκους, για τη «λύση» 
του κυπριακού, την ίδια στιγ-
μή που συνεχιζόταν η κατο-
χή και πάνω από διακόσιες χι-
λιάδες  Κύπριοι είχαν μεταβλη-
θεί σε πρόσφυγες στην πατρίδα 
τους. Αυτή η ενέργεια αποτέλε-
σε στην ουσία τη συνέχεια της 
Ζυρίχης, η οποία είχε ήδη απο-
δεχθεί την ανάμιξη της Τουρκί-
ας στην Κύπρο ως εγγυήτριας 
δύναμης. Έτσι, το σατανικό σχέ-
διο των Άγγλων να αποτρέψουν 
την αυτοδιάθεση της Κύπρου 
και την ένωσή της με την Ελλά-
δα, την οποία είχαν ήδη αποδε-
χθεί στη διάρκεια του πολέμου, 
χρησιμοποιώντας την τουρκο-
κυπριακή μειονότητα, απεδεί-
χθη απολύτως αποδοτικό γι’ αυ-
τούς και θανατηφόρο για μας. 
Εξήντα χρόνια μετά το 1955, οι 
Άγγλοι συνεχίζουν να βρίσκο-
νται στην Κύπρο, οι δε Τούρκοι 
κατέχουν ένα μεγάλο μέρος της 
και απειλούν και την υπόλοιπη. 

Η 

τουρκική εισβολή το 
1974 θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια αφετηρία 
επανατοποθέτησης του 

κυπριακού σε μία και μόνη βάση, 
ως ζητήματος εισβολής και κατοχής 
με παράλληλη οριστική καταγγελία 
και ενταφιασμό των συνθηκών της 
Ζυρίχης. Η Κύπρος, μαζί με την Ελ-
λάδα, έπρεπε και μπορούσε τότε να 
αρνηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω 
συνομιλία και επαφή με τους Τουρ-
κοκυπρίους, ενόσω διατηρούνταν η 
παρουσία των τουρκικών στρατευ-
μάτων κατοχής, και συνεχιζόταν ο 
εξανδραποδισμός των διακοσίων χι-
λιάδων προσφύγων. Για να μην ανα-
φέρουμε και άλλα ζητήματα, όπως 
εκείνο των αγνοουμένων. Και όμως 
η Ελλάδα και η Κύπρος, δηλαδή 
οι πολιτικές τους ηγεσίες, όχι μόνο 
αποδέχτηκαν τα τετελεσμένα της κα-
τοχής, αλλά ενεπλάκησαν μετά το 
1977 στη λογική ατέρμονων συνο-
μιλιών, οι οποίες οδηγούν ανά δεκα-
ετία σε νέες υποχωρήσεις και προ-
σαρμογές στην τουρκική κατοχή.

 Αρχικώς, με ευθύνη του Μακα-

ρίου και της κυβέρνησης Καραμαν-
λή, αποδέχτηκαν την έναρξη συνο-
μιλιών για μια ομοσπονδιακή λύση, 
η οποία ξεκίνησε ως «πολυπεριφε-
ρειακή», για να καταλήξει, μέσα από 
αλλεπάλληλες διολισθήσεις, σε δι-
ζωνική. Εξάλλου το 1983 οι Τουρ-
κοκύπριοι, δηλαδή οι Τούρκοι, ανα-
κήρυξαν την ανεξαρτησία του ψευ-
δοκράτους της Β. Κύπρου και όμως, 
η μόνη συνέπεια αυτής της πρόκλη-
σης, υπήρξε η…. αποδοχή των τετε-
λεσμένων. Διότι, στον βαθμό που η 
κυπριακή και η ελληνική ηγεσία 
συνέχιζαν τις συνομιλίες για διζω-
νική, αναγνώριζαν στην ουσία την 
τουρκική κατοχή και την εκδίω-
ξη των προσφύγων, την ίδια στιγμή 
που διαμαρτύρονταν σε όλα τα δι-
εθνή φόρα για την ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους!

Μία ακόμα ευκαιρία για επανα-
τοποθέτηση του κυπριακού είχε χα-
θεί. Από τότε και μετά άρχισε μία δι-
αρκής και ατέρμονη διολίσθηση 
προς όλο και πιο ενδοτικές θέσεις, 
και τη σταδιακή απομάκρυνση της 
Ελλάδας από τα κυπριακά τεκταινό-
μενα. 

Από το ενιαίο αμυντικό δόγμα 
Ελλάδας Κύπρου, και από την υπο-
τιθέμενη αμυντική θωράκιση της 
Κύπρου με τους πυραύλους S300, 
περάσαμε στην οριστική εγκατάλει-
ψη της στρατιωτικής προστασίας της 
Κύπρου από την Ελλάδα και προ-
παντός στη σταδιακή συναισθημα-
τική και ψυχική αποξένωση Ελλαδι-
τών και Κυπρίων. Και όμως, η Κύ-
προς συνεχίζει να επιβιώνει, έστω 
με τη σημερινή κατάστασή της, επει-
δή ακριβώς υπάρχει ακόμη η Ελλά-

δα, ενώ και η Ελλάδα μπορεί να παί-
ζει ένα ρόλο στην ανατολική Μεσό-
γειο και να μην έχει μεταβληθεί σ’ 
ένα απλό βαλκανικό προτεκτορά-
το, εξαιτίας της παρουσίας της Κύ-
πρου. Ωστόσο, αυτό το κεφαλαιώδες 
γεγονός παραθεωρείται, διαρκώς 
και από τα αισθήματα αλληλεγγύης 
και ταύτισης Ελλαδιτών και Κυπρί-
ων, τουλάχιστον μέχρι το 1974, οδη-
γηθήκαμε σταδιακώς στη μεταβολή 
του κυπριακού σε ζήτημα «εξωτερι-
κής πολιτικής». 

Ο επόμενος μεγάλος σταθμός 
της απομάκρυνσης, και ταυτόχρο-
να των δυνατοτήτων αναθεώρησης 
μιας καταστροφικής πορείας, υπήρ-
ξε το σχέδιο Ανάν, και η θριαμβική 
απόρριψή του από τον ελληνισμό 

της Κύπρου. Και όμως, και αυτή η 
μεγάλη ευκαιρία αναθεώρησης της 
στρατηγικής της ουσιαστικής απο-
δοχής των τουρκικών τετελεσμέ-
νων πήγε χαμένη. Ακόμα και ο Τάσ-
σος Παπαδόπουλος, δεν τόλμησε να 
εγκαινιάσει άμεσα μια νέα στρατη-
γική για τον κυπριακό ελληνισμό, 
με αποτέλεσμα να παραδοθούμε σ’ 
άθλιους Χριστόφιες και Αναστασι-
άδηδες, οι οποίοι προχώρησαν ένα 
ακόμα βήμα προς την οδό της κα-
ταισχύνης και της οριστικής κατα-
στροφής του ελληνισμού στην Κύ-
προ. Διότι, βέβαια, όλοι γνωρίζουν 
ότι ο στόχος της Τουρκίας είναι πλέ-
ον ολόκληρη η Κύπρος, όπως κα-
ταδεικνύεται και από τις πρόσφα-
τες προκλήσεις της στην κυπριακή 
ΑΟΖ και όχι απλώς ο έλεγχος της Β. 
Κύπρου. Τρώγοντας έρχεται η όρε-
ξη. Έτσι, έκανε ένα ακόμα βήμα που 
επιχειρεί να ανατρέψει όλη τη στρα-
τηγική της Κύπρου για την ΑΟΖ και 
τα πετρέλαια, επιβάλλοντας έναν 
ανοικτό εκβιασμό. Είτε οι Κύπριοι 
θα δεχτούν να ξανακάτσουν στο τρα-
πέζι των «συνομιλιών», αποδεχόμε-
νοι όλα τα τουρκικά αιτήματα, είτε 
η Τουρκία θα μεταβάλει άμεσα την 
Κύπρο σε προτεκτοράτο που θα έχει 
απολέσει και τα τελευταία στοιχεία 
της εθνικής της κυριαρχίας. Και γι’ 
αυτό, σπεύδουν οι καλοθελητές από 
τον ΟΗΕ και τις ΗΠΑ να πείσουν 
την κυπριακή κυβέρνηση, –που δεν 
θέλει και πολλά για να πεισθεί– να 
δεχτεί το σχέδιο Ανάν στο τετράγω-
νο που είχε δρομολογήσει  ο άθλιος 
Χριστόφιας και συνέχιζε ο διάδοχός 
του. Όμως πλέον δεν υπάρχει δυνα-
τότητα για νέα υποχώρηση. Οποια-

δήποτε νέα υποχώρηση θα σημάνει 
την αποδοχή από εμάς, Ελλαδίτες 
και Κύπριους, της τουρκοποίησης 
της Κύπρου. Η τουρκική πρόκλη-
ση μεταβάλλεται έτσι σε μία νέα ευ-
καιρία ανατροπής της πορείας των 
τελευταίων σαράντα χρόνων. Η Ελ-
λάδα είναι υποχρεωμένη, ως εγγυή-
τρια δύναμη και ως μητρόπολη του 
κυπριακού ελληνισμού, να προστα-
τέψει την Κύπρο, κινητοποιώντας τις 
ναυτικές της δυνάμεις και προκα-
λώντας άμεσα κρίση στο ΝΑΤΟ και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προω-
θώντας περαιτέρω τη συμμαχία με 
τις δυνάμεις που στρέφονται ενά-
ντια στον οθωμανικό επεκτατισμό σε 
όλη την περιοχή της Μ. Ανατολής. 
Η Κύπρος πρέπει να καλέσει τους 
Τούρκους να αποχωρήσουν από 
την ΑΟΖ και τα κατεχόμενα και να 
αναγνωρίσουν την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, διαφορετικά θα πρέπει να 
μπλοκάρει με βέτο τη συνέχιση των 
διαπραγματεύσεων Τουρκίας-Ε.Ε. 
Θα πρέπει να προχωρήσει μαζί με 
την Ελλάδα σε συγκρότηση αμυντι-
κής συμφωνίας με όλους τους γείτο-
νές της που αντιτίθενται στον τουρ-
κικό επεκτατισμό, καθώς και με τη 
Ρωσία η οποία είναι διατεθειμένη 
να τη στηρίξει. 

Πρέπει επιτέλους, πενήντα ολό-
κληρα χρόνια μετά την τουρκική ει-
σβολή και κατοχή, ν’ αρχίσει μία 
αντίστροφη πορεία –η τουρκική ιτα-
μότητα, καθώς και η αλλαγή του γε-
ωπολιτικού περιβάλλοντος, προ-
σφέρει μία σημαντική ευκαιρία για 
επανατοποθέτηση του κυπριακού 
ζητήματος. Η φενάκη της επανένω-
σης του νησιού με παρουσία των 
τουρκικών στρατευμάτων κατοχής, 
που υπήρξε το δόλωμα για την εξα-
πάτηση του κυπριακού ελληνισμού 
ότι δήθεν παλεύουμε γι’ αυτήν, στην 
πραγματικότητα οδήγησε στο ακρι-
βώς αντίθετο αποτέλεσμα. Και στην 
ντε φάκτο (και εν μέρει ντε γιούρε) 
διχοτόμηση του νησιού και τη συ-
νέχεια της παρουσίας της κατοχικής 
Τουρκίας σ’ όλο το νησί, ως «εγγυ-
ήτριας δύναμης». Η τουρκική πρό-
κληση μπορεί λοιπόν να αποτελέ-
σει την ευκαιρία για μια νέα πορεία, 
η οποία θα διασφαλίσει τουλάχιστον 
την επιβίωση του κυπριακού ελλη-
νισμού και την παρουσία της Ελλά-
δας στην ανατολική Μεσόγειο. Αν 
εξακολουθούν να υπάρχουν Έλλη-
νες στις ηγεσίες των δύο χωρών, και 
οι Έλληνες στην Ελλάδα και την Κύ-
προ δεν έχουν αποχαυνωθεί εντε-
λώς από τη μνημονομολογία και τα 
φοβικά σύνδρομα.

Κύπρος: Η εξάντληση της υποχωρητικότητας
Nα μεταβάλουμε την τουρκική πρόκληση σε ευκαιρία

Πρέπει επιτέλους, πενήντα ολόκληρα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ν’ αρχίσει μία αντίστροφη πορεία

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Όμως πλέ-

ον δεν υπάρ-

χει δυνατότητα 

για νέα υποχώ-

ρηση. Οποιαδή-

ποτε νέα υπο-

χώρηση θα ση-

μάνει την απο-

δοχή από εμάς, 

Ελλαδίτες και 

Κύπριους, της 

τουρκοποίησης 

της Κύπρου. 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
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Από τη δημιουργία του ελληνικού κρά-
τους πλανάται η αίσθηση ότι οι Έλληνες 
δεν μπορούν από μόνοι τους. Ότι όλα τα 
σπουδαία πράγματα τα φτιάξανε οι Δυτι-
κοί. Ακόμη και η εθνικοπολιτική τους συ-
γκρότηση οφείλεται στους Φιλέλληνες, 
τους Βαυαρούς, τους Άγγλους κ.λπ. 

Η 

αίσθηση της ανημποριάς εμπεδώ-
θηκε μέσα από επιτήδεια προπα-
γανδιστικά παραδείγματα. Έτσι, το 
1882 οι Έλληνες μάθαιναν ότι τα 

Ιόνια Νησιά ήταν πιο μπροστά στις υποδομές 
και αυτό οφειλόταν στην παρουσία των Άγ-
γλων εκεί.  ότι τα δίκτυα δρόμων και οι υπο-
δομές έγιναν με την οικονομική και τεχνική 
συνδρομή Άγγλων, Γάλλων ή, αργότερα, Αμε-
ρικάνων, και ότι τα μεγάλα έργα φτιάχτηκαν 
από δικές τους χρηματοδοτήσεις και στελέχη. 
Ότι ακόμη και σήμερα, για να πάει μπροστά το 
ζήτημα των κλεμμένων αρχαιοτήτων, πρέπει 
να έρθει μια διάσημη ξένη δικηγόρος, ότι τα 
μνημόνια είναι αναγκαία για να έρθουν οι ξέ-
νοι, αφού μόνοι τους οι Έλληνες δεν μπορούν 
να κάνουν μεταρρυθμίσεις κ.ο.κ. Το «δεν μπο-
ρούν» αποδόθηκε στον χαρακτήρα των Ελλή-
νων και όχι στη δολιότητα και τη σκανδαλώδη 
δράση του δυτικού ιμπεριαλισμού. 

Η ανημποριά είναι αντανακλαστικό των 
ιμπεριαλιστικών σχέσεων. Είναι μια αλλοτρί-
ωση της εθνικής ιδεολογίας, γιατί μεταφέρει 
δύναμη  σε άλλους (ξένους, ηγέτες, ειδικούς), 
τη στιγμή που ό,τι γίνεται σ’ αυτήν τη χώρα γί-
νεται  από τους εργαζόμενούς της. Αποδίδει 
σε άλλους χαρίσματα που αφαιρούνται από 
τους ίδιους τους Έλληνες, μέσω της προπα-
γάνδας και των αντανακλαστικών υποτέλειας. 
Δεν υπάρχει κάτι όμως που μπορεί να κάνει ο 
Γερμανός/Δυτικός, χωρίς να μπορεί να το κά-
νει οποιοσδήποτε λαός που έχει αυτοεκτίμηση 
και αυτοπεποίθηση.  

Η ανημποριά είναι ένα  υβρίδιο συναί-
σθημα που παράγεται από την επαφή των 
δύο κόσμων: ελληνισμού και Δύσης, από τις 
συναισθηματικές τους σχέσεις που απλώνο-
νται ανάμεσα στο μίσος και τον θαυμασμό, την 
αποδοχή και την απόρριψη. Χαρακτηριστι-
κός  συμβολισμός αυτής της συναισθηματικής 
αντίφασης είναι «Τα παιδιά της Πλάκας». Αφο-
ρά το περιστατικό στην Πλάκα της Αθήνας, με 
μια παρέα νεολαίων που διαλέγεται με φόντο 
την επέμβαση του αγγλικού στόλου, το 1850 
(«παρκερικά»). Οι μεγαλοστομίες των νεαρών 
για δυναμική αντιμετώπιση των εισβολέων 
κατέρρευσαν, με την αγκυροβόληση του στό-
λου στον Πειραιά. Η παρέα διαλύθηκε, προς 
απογοήτευση των θαμώνων που παρακολου-
θούσαν την πατριωτική έπαρσή της. Έκτοτε οι 
λεονταρισμοί χωρίς αντίκρισμα αποδίδονται 
με την έκφραση «αυτός είναι της πλάκας», ή, 
«πλάκα κάνεις». Πολιτικά αποδίδει την ετερο-
χρονισμένη εκτίμηση ότι ο συσχετισμός δύνα-
μης δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσουμε τον 

εισβολέα. 
Υπό αυτή την οπτική η κυβέρνηση Σαμα-

ρά είναι… της πλάκας, τα δε στελέχη της ΝΔ και 
του ΠΑΣΟΚ περιφέρουν καθημερινά την αί-
σθηση της ανημποριάς στον λαό. Είναι γνω-
στοί οι λεονταρισμοί του πρωθυπουργού ενά-
ντια στα μνημόνια, με τα «Ζάππεια Ι-ΙΙ» και τα 
«18 σημεία», που εγκατέλειψε μόλις πρωθυ-
πουργοποιήθηκε, μετατρέποντας τα νταηλίκια 
απέναντι στους δανειστές σε νταηλίκια απένα-
ντι στους «ανήμπορους» Έλληνες.  

Γι’ αυτό η αντιπολίτευση θα πρέπει να 
σταθμίσει καλά τις αντιδράσεις της. Να διακρί-
νει την ανημποριά που είναι προϊόν προπα-
γάνδας από αυτήν που είναι προϊόν  συσχετι-

σμού δύναμης, αλλά και ότι ο συσχετισμός δύ-
ναμης είναι προϊόν πολιτικής προετοιμασίας 
και όχι στερεότυπο. Αν αποδώσει την ανη-
μποριά στην έλλειψη βούλησης του ελληνικού 
λαού να δρα ως ιστορικό υποκείμενο  και όχι 
στην δική της πολιτική, τότε θα επαναλάβει τον 
«Σαμαρά» ή, για να παροντοποιήσουμε το πα-
ρελθόν, θα επαναλάβει τον υπουργό των Εξω-
τερικών του 1863, του οποίου οι λεονταρισμοί 
ενάντια στους Γάλλους κατέρρευσαν όταν  εμ-
φανίστηκε στον Πειραιά ένα γαλλικό πολεμικό 
πλοίο, για να πιέσει για την αποζημίωση που 
απαιτούσε ένας θίασος για τον βιασμό μιας 
Γαλλίδας χορεύτριας, εκστομίζοντας εκείνο το: 
«Δεν έμεινεν άλλον εις ημάς, ει μη να μετρή-
σωμεν τας δυνάμεις ημών προς τας δυνάμεις 
της Γαλλίας. Αλλά δυστυχώς εύρωμεν αυτάς 
ολίγον μικροτέρας». Και στη σκέψη όλων ήρ-
θανε τα  παιδιά της Πλάκας. 

Η αντιπολίτευση θα πρέπει να προσέξει, 
διότι στη χώρα που η πολιτική σύνεση και πα-
λικαριά έχουν μαγαρισθεί από την αίσθηση 
της ανημποριάς είναι εύκολο τα «παιδιά της 
πλάκας» να  μετονομαστούν σε  …«παιδιά του 
σύριζα».

     ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα παιδιά της πλάκας
Με βήμα ταχύ προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Η ανημποριά είναι αντανακλαστικό των ιμπεριαλιστικών σχέσεων. Είναι μια αλλοτρίωση της 
εθνικής ιδεολογίας, γιατί μεταφέρει δύναμη  σε άλλους (ξένους, ηγέτες, ειδικούς), τη στιγμή 
που ό,τι γίνεται σ’ αυτήν τη χώρα γίνεται  από τους εργαζόμενούς της.

Του «εκ Βεροίας»

“ 

Είναι γνωστοί οι λεο-

νταρισμοί του πρωθυ-

πουργού ενάντια στα 

«μνημόνια», που εγκα-

τέλειψε μόλις πρωθυ-

πουργοποιήθηκε, μετα-

τρέποντας τα νταηλίκια 

απέναντι στους δανει-

στές σε νταηλίκια απέ-

ναντι στους «ανήμπο-

ρους» Έλληνες. 

Η πρωτοβουλία του «ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ» στις 9-10-

2014 να καταθέσει στο Δημοτικό Συμβού-

λιο της Κομοτηνής ένα ψήφισμα υπέρ των 

Κούρδων του Κόμπανι, έφερε τελικά (κά-

ποιο) αποτέλεσμα. Έστω και μετά από δυό 

βδομάδες συμφωνήθηκε μεταξύ των επι-

κεφαλής των παρατάξεων μία διατύπωση 

πιο ευρεία στην οπτική της – και χωρίς συ-

γκεκριμένη αναφορά στην ισλαμοφασιστι-

κή απειλή – αλλά σε κάθε περίπτωση είναι 

ένα κέρδος. Δεν βγαίνουν συχνά ομόφωνα 

ψηφίσματα από τέτοιου επιπέδου θεσμούς 

στη Θράκη, με αναφορά στα δίκαια (και) του 

Κουρδικού λαού! Το τελικό κείμενο, που δι-

ατήρησε σημαντικό μέρος του κατατεθέντος 

από τον Κώστα Καραΐσκο, έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής εκφράζει 

την αμέριστη συμπαράστασή του στους διω-

κόμενους λαούς σε όλον τον κόσμο, οι οποί-

οι δέχονται το τελευταίο διάστημα απανω-

τά χτυπήματα, όσον αφορά το δικαίωμα στην 

ελευθερία και την ακεραιότητά τους. Επί-

σης, καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή βίας 

επιβάλλεται στους λαούς, θίγει την υπόστα-

σή τους και τους απειλεί ακόμη και με αφα-

νισμό μέσα από τη λαίλαπα των πολεμικών 

συρράξεων που τεχνηέντως υποθάλπονται 

στην ευρύτερη περιοχή που μας περιβάλ-

λει, στο βωμό της εξυπηρέτησης των γεω-

στρατηγικών συμφερόντων των ισχυρών, 

και διαταράσσουν την ειρηνική συνύπαρξη 

και την προσπάθεια των λαών για ευημερία 

και πρόοδο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Κομοτηνής, κινού-

μενο από τα ανθρωπιστικά και διεθνιστικά 

ιδεώδη, εκφράζει την αμέριστη συμπαρά-

στασή του στον μαχόμενο Κουρδικό λαό, τον 

λαό της Παλαιστίνης, τον λαό του Ντονμπάς, 

καθώς επίσης και όλους τους λαούς, που τη 

δεδομένη χρονική στιγμή αγωνίζονται με 

όλες τους τις δυνάμεις για την υπεράσπιση 

των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαίων 

τους. Η βαρβαρότητα και η «αξιοποίησή» 

της δεν μπορεί να είναι θρησκευτική πρακτι-

κή, πολιτική προοπτική και πεδίο άσκησης 

εξωτερικής πολιτικής». 

Ψήφισμα για το 
Κόμπανι από τον 
Δήμο Κομοτηνής
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Αναζητείται, λέει, εθνική συναί-
νεση προς αντιμετώπιση των 
μεγάλων προβλημάτων του τό-
που. Σε αυτήν ορκίζονται όλες 
οι μεγάλες μιντιακές δυνάμεις 
και στην ποδιά της σφάζουν αρ-
νιά ουκ ολίγες πολιτικές ηγεσί-
ες, με πρώτες και καλύτερες αυ-
τές της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο 
δι’ αντιπροσώπου «διάλογός» 
τους βεβαίως είναι επιεικώς 
αστείος.

Π 

ροφανώς το είδος «εθνι-
κής συναίνεσης» που 
συζητείται στερείται κάθε 
περιεχομένου και νοή-

ματος.

• Ο Σαμαράς δεν διανοείται ούτε να 
παραιτηθεί, όπως του ζητάει ο Τσί-
πρας, έστω και με αντάλλαγμα την 
επιλογή από αυτόν Προέδρου της 
Δημοκρατίας, ούτε να διαπραγμα-
τευθεί τους όρους της εξόδου του. 
Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε 
να ξεχάσει οριστικά κάθε ελπίδα να 
διατηρήσει την προεδρία της Ν.Δ. 
μετά τις εκλογές.

• Ο Τσίπρας δεν διανοείται ότι θα 
λάβει μέρος σε μια συμφωνία για 
παράταση της αυστηρής επιτήρη-
σης, η οποία θα υποθηκεύσει εκ των 
προτέρων την αναμενόμενη διακυ-
βέρνησή του, αφού στην περίπτωση 
αυτή θα κινδυνεύσει να σκορπίσει 
τεράστια απογοήτευση στο εκλογικό 
κοινό που ελπίζει σε αυτόν για φρέ-
νο στην κατρακύλα της χώρας.

Τι μένει λοιπόν; Ένα κακόγου-
στο κουκλοθέατρο, με πρωταγωνι-
στές κυρίως τα τμήματα των επιχει-
ρηματιών και των ΜΜΕ που ζητούν 
από τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως να δώσει 
προκαταβολικά «εγγυήσεις» για 
τη διατήρηση της πολιτικής και οι-
κονομικής «ομαλότητας» μετά τις 
εκλογές. Προφανώς δεν τους αρ-
κούν αυτές που ήδη έχουν προ-
σφέρει ο πρόεδρος του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 
τα κεντρικά στελέχη της.

Ακόμη περισσότερο, φαίνεται 
ακατανόητο το πώς θα μπορούσε 
να υπάρξει «συνεννόηση» εν μέσω 
προεκλογικής πόλωσης μεταξύ 
ενός κόμματος που σίγουρα θα χά-
σει τις εκλογές και ενός άλλου που 
σίγουρα θα τις κερδίσει, ιδιαίτερα 
όταν δεν υπάρχει ούτε ένα κοινό ση-
μείο στη ρητορική τους. Προφανώς 
αυτή η «συζήτηση» δεν είναι τίποτε 
περισσότερο από ένα παιχνίδι κατα-
λογισμού ευθυνών (blame game) 

για το ποιος από τους δύο αποστα-
θεροποιεί περαιτέρω τη χώρα.

Βόμβα η έλλειψη προοπτικής
Η χώρα όμως δεν είναι σταθερή, 
ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά. Ακό-
μη περισσότερο το πολιτικό της σύ-
στημα δεν είναι σε θέση να διαμορ-
φώσει τους όρους της «μετά το μνη-
μόνιο» εποχής. Αντιθέτως όλα τα 
χαρτιά τα κρατούν οι δανειστές, οι 
οποίοι έχουν ήδη αναγγείλει ότι το 
μοντέλο επιτήρησης μετά την επί-
σημη λήξη του ευρωπαϊκού μνημο-
νίου και αυστηρό θα είναι και θα δι-
ατηρεί τον έλεγχο του ΔΝΤ, ανεξάρ-
τητα μάλιστα από το είδος της σχέ-
σης με το Ταμείο ή τη διακοπή της. 
Ήδη Ντάισελμπλουμ, Γιούνκερ και 
Χαρδούβελης ανακοίνωσαν, εμμέ-
σως ή αμέσως, ότι η επιτήρηση στο 
πλαίσιο του μνημονίου – δηλαδή το 
ίδιο το μνημόνιο – συνεχίζεται για 
έξι μήνες ή έναν χρόνο.

Υπ’ αυτήν την έννοια το είδος της 
«σταθερότητας» που θα επικρατήσει 
τα επόμενα χρόνια, ανεξαρτήτως 
του πότε θα γίνουν οι εκλογές, θα 
καθοριστεί στις Βρυξέλλες, τη Φραν-
κφούρτη και την Ουάσιγκτον.

Όμως, όποια και αν είναι η νέα 
«εταιρική σχέση» της Ελλάδας με 
τους δανειστές της, η βασική εκκρε-
μότητα – που δεν είναι άλλη από τη 
νέα μικρής κλίμακας αναδιάρθρω-
ση του χρέους – θα παρατείνεται. 
Ο λόγος είναι ότι, σε αυτήν την πα-
ράδοξη δήθεν διαπραγμάτευση, κυ-
βέρνηση και δανειστές έχουν βάλει 
το κάρο μπροστά από το άλογο. Κοι-
νώς πρώτα συμφωνούν για το είδος 
της επιτήρησης και την κάλυψη του 
χρηματοδοτικού κενού και ύστερα... 
θα δούμε τι θα γίνει με το είδος και 

την έκταση της αναδιάρθρωσης.
Κοινώς η χώρα μας βαδίζει στα 

τυφλά, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς πε-
ριθώριο – και χωρίς επιθυμία – για 
λήψη εθνικών αποφάσεων. Παρα-
δομένη στα κέφια της Γερμανίας.

Διάλυση των μεσοστρωμάτων
Σε αυτό το περιβάλλον οικονομικής 
και κοινωνικής καταστροφής, θα 
πρέπει να σημειώσουμε με έμφα-
ση δύο άλλες πολύ ισχυρές βόμβες, 
οι οποίες αναιρούν κάθε εξαγγε-
λία και προοπτική περί σταθερότη-
τας: Τα ληξιπρόθεσμα χρέη ιδιω-
τών προς το Δημόσιο ισούνται περί-
που με το 40% του σημερινού ΑΕΠ. 
Ισόποσα είναι τα κόκκινα δάνεια 
ιδιωτών. Αν σε αυτά τα δύο στοι-
χεία προστεθεί το ύψος του χρέους 

στο 175% του ΑΕΠ, το οποίο κατά τα 
λοιπά η κυβέρνηση θεωρεί... βιώσι-
μο, τότε πράγματι αντιλαμβανόμαστε 
ότι κάθε συζήτηση περί σταθερότη-
τας είναι εντελώς ασόβαρη.

Οι παραπάνω αριθμοί θα απο-
δειχθούν τραγικά κρίσιμοι τα επό-
μενα χρόνια, καθώς το Δημόσιο δεν 
θα μπορεί να εξασφαλίζει διαρκώς 
αυξανόμενα πρωτογενή πλεονά-
σματα χωρίς πλήρες στράγγισμα της 
οικονομίας, με όσα αυτό θα σημαί-
νει για την περαιτέρω καταστροφή 
όσων ακόμη αντέχουν. Επιπλέον, με 
70 και πλέον δισ. ευρώ κόκκινα δά-
νεια, τα οποία συνεχώς αυξάνονται, 
είναι αστείο να μιλάμε για μακρο-
πρόθεσμη σταθερότητα του τραπεζι-
κού συστήματος.

Επειδή όμως η σταθεροποίηση 
των τραπεζών είναι απόλυτη προ-
τεραιότητα των δανειστών, αυτή θα 
επιτευχθεί, αλλά με μεγάλο κοινωνι-
κό κόστος. Δηλαδή μέσω των ρυθ-
μίσεων για τα δάνεια, τα οποία προ-
βλέπουν πλήρη εξουσία των τραπε-
ζών στις περιουσίες και τις επιχειρή-
σεις των οφειλετών. 

Μάλιστα, η άρση των χρονι-
κών και άλλων διαδικαστικών πε-
ριορισμών στην απόκτηση αυτού 
του ελέγχου από τις τράπεζες προ-
αναγγέλλει μια τεράστια ανακατα-
νομή περιουσιών και οικονομικής 
ισχύος προς όφελος των τραπεζών, 
των εταιρειών ρίαλ εστέιτ και ισχυ-
ρών παραγόντων της οικονομίας, οι 
οποίοι θα μπορούν πλέον να βάζουν 
στο χέρι τους χρεωμένους ανταγω-
νιστές τους. Τα μεγάλα θύματα αυ-
τής της ανακατανομής θα είναι προ-
φανώς τα μεσοστρώματα, τα οποία 
θα πιεστούν αγρίως με προοπτι-
κή την οριστική χρεοκοπία και την 

προλεταριοποίησή τους.
Μπορούμε με αυτά τα δεδομέ-

να να μιλάμε για πολιτική σταθερό-
τητα τα επόμενα χρόνια;

Εκρηκτική ύλη τα εθνικά θέματα
Και φτάνουμε στην ισχυρότερη 
από τις εκρηκτικές ύλες που βρί-
σκονται θαμμένες στα θεμέλια της 
χώρας: τα εθνικά θέματα. Δυστυχώς, 
αυτήν τη φορά δεν έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε τη συνήθως αναφε-
ρόμενη ως «τουρκική προκλητικό-
τητα», αλλά μια εξελισσόμενη κρίση 
έμπρακτης και ενδεχομένως «θερ-
μής» αμφισβήτησης κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κύπρου και – στο 
βάθος – της Ελλάδας.

Οι περίπλοκες σχέσεις, αντι-
θέσεις και συμμαχίες στο... «πολύ-
γωνο» Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκί-
ας, Ισραήλ, Αιγύπτου και ΗΠΑ δεν 
μπορεί ακόμη να προβλεφθεί πού 
ακριβώς θα οδηγήσουν. Ήδη όμως 
εκτιμάται ότι η Τουρκία, με τον Ερ-
ντογάν στριμωγμένο μεν, αλλά σε 
κρίση... μεγαλείου, δεν θα δεχτεί να 
μείνει έξω από το μοίρασμα των 
ενεργειακών πόρων του Αιγαί-
ου και της ανατολικής Μεσογεί-
ου. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος να 
υπερθερμανθούν οι ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις είναι κάτι περισσότε-
ρο από ορατός, και μάλιστα σε όχι 
μακρινό χρονικό ορίζοντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ενδέχε-
ται τον Μάρτιο να βρεθούμε μπρο-
στά στην εκλογή προέδρου με τα ελ-
ληνοτουρκικά και το Κυπριακό σε 
τουλάχιστον ίση μοίρα με τα ζη-
τήματα του νέου μνημονίου και του 
χρέους. Οι εξελίξεις που θα μπο-
ρούσαν να πυροδοτηθούν είναι 
ικανές να αλλάξουν εντελώς και να 
περιπλέξουν σε απίστευτο σήμε-
ρα βαθμό την πολιτική ατζέντα με 
βάση την οποία συζητάμε σήμερα.

Αυτός ο μεγάλος κίνδυνος στα 
εθνικά θέματα τροφοδοτείται από 
όλες τις παραμέτρους της ήδη εγκα-
τεστημένης στη χώρα αστάθειας, τις 
οποίες περιγράψαμε πιο πάνω. Μια 
ασταθής χώρα φαντάζει πάντα – και 
είναι – ένα εύκολο θήραμα στα μά-
τια εχθρών και υποτιθέμενων φί-
λων. Υπό αυτή την έννοια, είναι σο-
βαρό το δυσμενές ενδεχόμενο να δι-
καιωθεί η δυσάρεστη προειδοποίη-
σή μας από την αρχή της κρίσης, ότι 
η χρεοκοπία της χώρας μπορεί να 
επιφέρει τραγικές συνέπειες ακό-
μη και στην εθνική μας υπόσταση...

* Ο Σταύρος Χριστακόπουλος 
είναι διευθυντής σύνταξης στην 
εφημερίδα «Το Ποντίκι»

                                                                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αστάθεια είναι ήδη εδώ
Η χρεοκοπία της χώρας μπορεί να επιφέρει τραγικές συνέπειες ακόμη και στην εθνική μας υπόσταση

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ενδέχεται τον Μάρτιο να βρεθούμε μπροστά στην εκλογή Προέδρου με τα ελληνοτουρκικά 
και το Κυπριακό σε τουλάχιστον ίση μοίρα με τα ζητήματα του νέου μνημονίου και του χρέους.

Του Σταύρου Χριστακόπουλου

“ 

το είδος της 

«σταθερότητας» 

που θα επικρα-

τήσει τα επόμε-

να χρόνια, ανε-

ξαρτήτως του 

πότε θα γίνουν 

οι εκλογές, θα 

καθοριστεί στις 

Βρυξέλλες, τη 

Φρανκφούρτη 

και την Ουάσι-

γκτον.
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Μια παλιά παροιμία λέει ότι ο διάβολος 
κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και βέβαια 
αυτό επιβεβαιώνεται από τα πολύ απλά 
ερωτήματα ως προς τις ρυθμίσεις της δι-
κομματικής μνημονιακής κυβέρνησης 
για χρέη σε εφορίες και ασφαλιστικά τα-
μεία. 

Ε 

ρωτήματα ουσίας και διαδικασίας: 
Επί της διαδικασίας, ως προς τις 
εφορίες. Θα μπουν στις δόσεις τα 
τρέχοντα, δηλαδή αυτά της φορο-

λογικής περιόδου του 2013, που θεωρητικά 
πληρώνονται το ’14; Θα μπουν χρέη από το 
χαράτσι που η ΔΕΗ επέστρεψε στις ΔΟΥ και 
όλα τα άλλα ποικίλα πρόστιμα και τέλη που 
πέφτουν βροχή;

Επί της ουσίας, και τι θα γίνει το 2015, 
όταν θα υπάρξουν καινούρια χρέη, διότι η 
απλή λογική λέει ότι σίγουρα θα υπάρξουν;

Πάμε τώρα στα ασφαλιστικά ταμεία. Αν 
στις εφορίες κάτι κουτσοκαταφέρνουν και δί-
νουν οι Έλληνες, στα ασφαλιστικά ταμεία γί-
νεται χαμός. Οι εισφορές σε εκείνα των αυ-
τοαπασχολούμενων με επιχειρήσεις ατομι-
κές ή μπλοκάκια, κατά μέσο όρο φτάνουν 
τα 400 ευρώ/μήνα. Όταν πια ο μέσος μι-
σθός σε τυπική ημιαπασχόληση, αλλά με 
πλήρες πραγματικό ωράριο είναι γύρω στα 
400 ευρώ επίσης. Άρα, με την πιο ευνοϊκή 
εκδοχή της ρύθμισης, η μηνιαία δόση θα εί-
ναι γύρω στα 600€ (δόση συν τρέχοντα). Δη-
λαδή μας δουλεύει κανονικά η κυβέρνηση.

Παράλληλα, από τις 2 Σεπτεμβρίου άρχι-
σε η μαζική αποστολή των «προκατασχετή-
ριων» απ’ το ΚΕΑΟ. Κι η νομική προστασία 
(παράβολα, συν μια συμβολική δικηγορι-
κή αμοιβή, γύρω στα 500€). Κι αυτό βέβαια 
όπου υπάρχουν σύλλογοι ανασφαλίστων, 
που προσπαθούν όσο μπορούν με ευαισθη-
τοποιημένους νομικούς. Βεβαίως η βόμβα 
δεν έχει σκάσει πλήρως, γιατί το ΚΕΑΟ δεν 
έχει ακόμα αρχίσει να στέλνει ραβασάκια σε 
μηχανικούς και άλλα επιστημονικά επαγ-
γέλματα, που έχουν το ίδιο πρόβλημα με 
τους επαγγελματοβιοτέχνες και τους εμπό-
ρους. 

Συμπερασματικά, προφανώς στο πλαί-
σιο της εσωτερικής υποτίμησης, κυβέρνη-
ση και τρόικα δουλεύουν πάνω σε μια στρα-
τηγική βίαιης προλεταριοποίησης των μι-
κρομεσαίων στρωμάτων, με την παράλλη-
λη απομύζηση της όποιας αποταμίευσής 
τους, που έχει επενδυθεί σε ακίνητα. Πα-
ράλληλος, αλλά όχι ελάσσων στόχος, είναι 
και η μονοπώληση της αγοράς από κέντρα 
τύπου Μολ, με την εξόντωση των μικρών. 
Σε όλα αυτά, η μόνη αντίδραση που υπάρ-
χει είναι από το Κίνημα των Ανασφάλιστων 
του ΟΑΕΕ, που δρα μέσω των οργανωμέ-
νων συλλόγων του. 

Βεβαίως, οι κορυφαίες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των κλάδων ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και 
επιμελητήρια περί άλλων τυρβάζουν. Όσον 
αφορά τις παρεμβάσεις της αριστεράς… «τι 
είχες Γιάννη μ, τι είχα πάντα». Το ΚΚΕ, που 
στις αρχές του 2014 υποβάθμιζε εντελώς το 

θέμα του ΚΕΑΟ, κινείται μοναχικά και ενα-
ντίον όλων, στη γνωστή του λογική. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ίδρυσε νέα παράταξη στους μικρομε-
σαίους, θέλοντας να ενσωματώσει τους πα-
σόκους της ΓΣΕΒΕΕ που την έκαναν για τις 
συριζικές αγκαλιές. Βεβαίως, θα ήταν ανέντι-
μο να μην αναγνωρίσει κανείς μεμονωμένα 
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στο Κίνημα 
των Ανασφάλιστων και στέκονται πολύ κριτι-
κά στις επιλογές του κόμματος. 

Εν κατακλείδι, το κίνημα, που μετράει 
μήνες, εξέρχεται σιγά σιγά από τις νομικο-
φορμαλιστικές αυταπάτες που το ταλαιπώ-
ρησαν. Βεβαίως, εν όψει μεγάλης πιθανότη-
τας να έχουμε εκλογές, η κ. Σαββαΐδου, νέα 
γενική γραμματέας εσόδων στη θέση του 
αποπεμφθέντος Χ. Θεοχάρη (που πήγε στο 
ποτάμι του κυρ Σταύρου), ζήτησε τη μη ενερ-
γοποίηση κατασχετήριων μέτρων για ποσά 
κάτω των 300.000 ευρώ. Αυτό βεβαίως αφο-
ρά τις ΔΟΥ. Κατά τα άλλα, ως προείπαμε, το 
ΚΕΑΟ συνεχίζει τα ραβασάκια.

*αντιπρόεδρου του Συλλόγου Ανα-
σφάλιστων Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ 
Θεσσαλονίκης 

Ρυθμίσεις - κοροϊδία
Δόσεις μαϊμού σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία

 Οι εισφορές των αυτοαπασχολούμενων με επιχειρήσεις ατομικές ή μπλοκάκια, κατά 
μέσο όρο φτάνουν τα 400 ευρώ/μήνα. Όταν πια ο μέσος μισθός σε τυπική ημιαπασχόλη-
ση, αλλά με πλήρες πραγματικό ωράριο είναι γύρω στα 400 ευρώ επίσης.

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου*

“ 

Κυβέρνηση και τρό-

ικα δουλεύουν πάνω 

σε μια στρατηγική βί-

αιης προλεταριοποίη-

σης των μικρομεσαί-

ων στρωμάτων με την 

παράλληλη απομύζη-

ση της όποιας αποτα-

μίευσής τους, που έχει 

επενδυθεί σε ακίνητα.

Θα θυμάστε τον «η τουρκική μειονότητα είναι ενι-

αίο πράμα», Δημήτρη Χριστόπουλο, πρώην 

σύμβουλο του Δημάρχου Αθηναίων, Καμίνη, 

και νυν επίδοξο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. 

Είχε πρωτοστατήσει στις αντιδράσεις των οπα-

δών της «ελληνοτουρκικής φιλίας» (sic!) 

εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ενάντια στην υποψηφιότητα 

της Σαμπιχά Σουλεϊμάν. Αυτήν τη φορά συμμε-

τέχει σ’ ένα συνέδριο που διοργανώνεται στην 

Κωνσταντινούπολη, αξιοσημείωτο για την προ-

παγανδιστική του δεινότητα.

Αναδημοσιεύουμε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρί-

ου, που κυκλοφορεί ευρύτατα στο διαδίκτυο: 3ο 

Διεθνές Συνέδριο  Βαλκανίων και Μετανάστευ-

σης. Οργανωτές: Ομοσπονδία Συλλόγων Βαλ-

κανίων Ρούμελη & Πανεπιστήμιο Κωνσταντι-

νούπολης-1453. Θέμα: "100 χρόνια από τους 

Βαλκανικούς πολέμους: Αφομοίωση-Εξορία-

Γενοκτονία". 5-7 Νοεμβρίου 2014.

Μερικές από τις ομιλίες που αναφέρονται στην 

ιστοσελίδα της ομοσπονδίας είναι και οι: 

Καθηγητής Ισμαήλ Σέριτς: Γενοκτονία στη Βοσνία 

στα τέλη του 20ού αιώνα.

Αχμέτ Μέτε (μουφτής Ξάνθης – πρόεδρος της συμ-

βουλευτικής επιτροπής τουρκικής μειονότητας 

δυτικής Θράκης ): Πιέσεις και αφομοίωση που 

εφαρμόζεται στους Τούρκους στη Δυτική Θράκη

Όλγα Ράντοβα: Μεταναστεύσεις πέραν του Δούνα-

βη και Γκαγκαούζοι: τέλη του 19ου –αρχές του 

20ού αιώνα.

Καθηγητής Οζτζάν Πεχλιβάνογλου: Η πραγματι-

κή γενοκτονία που καλύπτεται με τους ισχυρι-

σμούς περί αρμενικής γενοκτονίας.

Σουχείλ Τσομπάνογλου: Η καλυπτόμενη με απάτη 

ελληνική επέκταση

Καθηγητής Χικμέτ Οκσούζ: Πολυτεχνείο Μαύρης 

Θάλασσας: Εμπειρίες των Τούρκων της Δυτικής 

Θράκης στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Βοηθός κοσμήτορας Δρ. Χασάν Ντεμιρχάν – Πανε-

πιστήμιο του Κιρκλαρελί: Ένα παράδειγμα των 

υπό προστασία σφαγών που έγιναν στην ελλη-

νική εξέγερση: Αγγλία.

Δρ. Εντέλα Μούτσο – Τίρανα - Αλβανία. Ένα παρά-

δειγμα των ελληνικών πολιτικών αφομοίωσης 

και γενοκτονίας: Αλβανοί της Τσαμουριάς.

Κοσμήτορας δρ. Αχμέτ Εφίλογλου- πανεπιστήμιο 

Μπουλέντ Ετσεβίτ: Γενοκτονικές δραστηριότη-

τες των Ελλήνων κατά των Τούρκων στη Δυτική 

Θράκη κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών.

Καθηγητής δρ. Αλή Φουάτ Ορέντς – Πανεπιστήμιο 

Κωνσταντινούπολης: Σφαγή και εξορία στον 

Μοριά, 1821-1844. 

Στο επιστημονικό συμβούλιο του συνεδρίου, ανα-

φέρεται, μεταξύ άλλων, και ο Δημήτρης Χριστό-

πουλος, καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημί-

ου. Τα σχόλια δικά σας… 

Ο Χριστόπουλος 
ξαναχτυπά! 
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Πρόσφατα οι οικιακοί καταναλωτές ηλε-
κτρικού ρεύματος υπέστησαν επίθεση στις 
τσέπες τους. Για 44.000 νοικοκυριά μειώ-
θηκε παρανόμως η εγγυημένη τιμή πώλη-
σης του παραγόμενου ρεύματος από τα μι-
κρά οικιακά φωτοβολταϊκά (Φ/Β στέγης) 
έως και 40% (Νόμος 4254 του 2014)!!! Ως 
δικαιολογία αναφέρεται το έλλειμμα του 
Ειδικού Λογαριασμού για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Πώς όμως… έχουν 
τα γεγονότα;

Τ 
α τελευταία τέσσερα έτη, απλοί πολί-
τες εμπιστεύτηκαν τις κυβερνήσεις 
σε περίοδο κρίσης και εγκατέστη-
σαν στη σκεπή του σπιτιού τους ένα 

Φ/Β στέγης. Έδωσαν τις οικονομίες τους ή πή-
ραν δάνειο από τράπεζα για δύο λόγους: 
• για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, 

• για να συνεισφέρουν στην παραγωγή καθα-
ρής ενέργειας, βοηθώντας το περιβάλλον. 

Στην εγκατάσταση των 44.000 Φ/Β στέγης απα-
σχολήθηκαν εκατοντάδες νέοι ηλεκτρολόγοι 
και μηχανικοί, μειώνοντας έτσι την ανεργία σε 
περίοδο κρίσης.

Το ΥΠΕΚΑ έκανε καμπάνια και μιλούσε 
για εγγυημένη τιμή και έτσι παρέσυρε τον κό-
σμο να πάρει ακόμα και δάνειο.

Το ενδιαφέρον των πολιτών άρχισε να αυ-
ξάνει, ωστόσο σύντομα η δυνατότητα αυτή 
αφαιρέθηκε, επειδή μεγάλες εταιρείες Φ/Β 
πάρκων, από τις οποίες πολλές ξένες εταιρεί-
ες, εγκαταστάθηκαν και κάλυψαν από το 2013 
τον στόχο που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τη χώρα – ο οποίος θα μπορούσε να επιτευ-
χθεί έως και επτά έτη αργότερα δηλ. το 2020. Το 
ΥΠΕΚΑ δεν έλαβε τα μέτρα εκείνα, τα οποία θα 
προφύλασσαν το δικαίωμα των μικρομεσαίων 
καταναλωτών να γίνουν και εκείνοι παραγω-
γοί. Έτσι, από τα μέσα του 2013, τα Φ/Β στέγης 
σχεδόν σταμάτησαν να εγκαθίστανται, γιατί έγι-
νε  ασύμφορη οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση 
και σήμερα παράγουν μόλις το 5% της συνολι-
κής ενέργειας των ΑΠΕ. Αντίθετα, άδειες για με-
γάλα πάρκα αιολικών ανεμογεννητριών και μο-
νάδων βιομάζας εξακολουθούν να δίνονται μέ-
χρι και σήμερα με εγγυημένες τιμές μεγαλύτε-
ρες των Φ/Β στέγης του 2013.

Το μεγάλο σκάνδαλο είναι η χρεοκοπία του 
Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ. Αυτό, σύμ-
φωνα με έγκυρες πηγές, προκλήθηκε κυρίως 
από κακοδιαχείριση και από τα κέρδη μεγά-
λων εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής από φυσι-
κό αέριο, όπου, αν και δεν είναι ΑΠΕ, πληρώ-
νονται έμμεσα από τον Ειδικό Λογαριασμό των 
ΑΠΕ. (Βλ. άρθρο Γ. Αδαμίδη στο ΑΡΔΗΝ Νο 97 
«Για τη ΔΕΗ» όπου εξηγείται το διαχρονικό δι-
ακομματικό έγκλημα των υπουργών Φώλια 
(ΝΔ), Μπιρμπίλη (ΠΑΣΟΚ), Παπακωνσταντί-
νου (ΠΑΣΟΚ), που χάρισε σε Μυτιληναίο και 
Κοπελούζο τα εκατομμύρια του Ειδικού Λογα-
ριασμού).

Το τρίτο ατόπημα του ΥΠΕΚΑ είναι πως πα-
ραβιάζει τις συμβάσεις των Φ/Β στέγης και ξε-

χνά ότι έχουν και έναν κοινωνικό ρόλο, καθώς 
βοηθούν 44.000 νοικοκυριά, δηλ. περισσότε-
ρους από 150.000 Έλληνες που είναι συνάμα 
και καταναλωτές, έτσι ώστε, αντί να προβούν 
στην καύση ξύλων, έχουν το κίνητρο να κατανα-
λώνουν ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανσή τους, 
συμβάλλοντας στον περιορισμό της αιθαλομί-
χλης. Επιπλέον, η διάσπαρτη κατανομή τους σε 
όλη την επικράτεια, έχει ως αποτέλεσμα να εξι-
σορροπείται το σύστημα μεταφοράς ενέργειας, 
ένα πολύ σημαντικό τεχνικό πλεονέκτημα.

Οι μειώσεις και τα προβλήματα για τους ιδι-

οκτήτες Φ/Β στέγης
Η πλειοψηφία των Φ/Β στέγης έχουν μεί-

ωση στην τιμή πώλησης της κιλοβατώρας από 
15-40% ενώ για όλα καταργήθηκε η τιμαριθ-
μική αναπροσαρμογή, κάτι το οποίο μπορεί να 
έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στο μέλλον, ακυ-
ρώνοντας εντελώς το όποιο όφελος. Τα κοινω-
νικά προβλήματα που προκαλούνται από τις 
μειώσεις αυτές είναι σοβαρά. Μερικοί πληρώ-
νουν μέρος του δανείου του σπιτιού τους από τα 
έσοδα του Φ/Β στέγης. Άλλοι σύναψαν συμβά-
σεις με κατασκευαστικές εταιρείες, όπου μέρος 
της αγοράς του σπιτιού αποπληρώνεται από το 
Φ/Β στέγης. Πάνω από όλους, πρόβλημα έχουν 
οι χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι υπέστησαν 
30 – 40% μείωση. Αυτοί πληρώνουν περίπου 
3.800 ευρώ ετησίως στις τράπεζες, στην ασφά-
λιση κ.λπ. Συνεπώς, τα καθαρά τους έσοδα από 
το Φ/Β ίσα που επαρκούν ή δεν επαρκούν για 
να πληρώσουν το δάνειο.

Απέναντι σε αυτή την αδικία ιδρύθηκε ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέ-
γης (ΠΑΣΥΦΩΣ, www.oikopv.gr) από ιδιοκτή-
τες Φ/Β στέγης και συνάμα καταναλωτές, όπου 
θέλουν ο ήλιος να αξιοποιείται πρωτίστως από 
όλους τους Έλληνες. Οι συνελεύσεις που γίνο-
νται πανελλαδικά ανά νομό σκοπό έχουν να 
εκλέξουν τα όργανα του νεοσύστατου συλλόγου 
για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων.

* Εκπρόσωπος ΠΑΣΥΦΩΣ για τον νομό Κοζά-
νης

                                                                                                                                                         ΕΛΛΑΔΑ

Πλήρης ημερών και έχοντας αφήσει πίσω του 

ένα έργο που τιμάει την ποντιακή καταγωγή 

του, απεβίωσε ο σπουδαίος καθηγητής Βυ-

ζαντινής και  Νεοελληνικής Φιλολογίας Πο-

λυχρόνης Ενεπεκίδης.

Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης του Κυπριανού γεν-

νήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1919 στην Αμισό 

του Πόντου. Σπούδασε φιλολογία και ιστορία 

στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στη Βιέννη και 

τη Σορβόνη. Από το 1942 εγκαταστάθηκε μό-

νιμα στην αυστριακή πρωτεύουσα και τέσσε-

ρα χρόνια αργότερα αναγορεύτηκε διδάκτο-

ρας. Το 1953 ανακηρύχθηκε υφηγητής και 

το 1960 έγινε καθηγητής στην έδρα της Βυ-

ζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. Το 

1974 έγινε προϊστάμενος στο Ινστιτούτο Βυ-

ζαντινών Σπουδών. Μετά τη συνταξιοδότησή 

του, το 1982, ανακηρύχθηκε ομότιμος καθη-

γητής του ίδιου πανεπιστημίου. 

Ασχολήθηκε με την ιστορική έρευνα σε αρχεία 

και βιβλιοθήκες στη Γαλλία, τη Γερμανία, 

την Αυστρία, την Ελβετία, την Ιταλία, τη Μεγά-

λη Βρετανία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. 

Κατάφερε να συγκεντρώσει όλους τους νό-

μους του αυστριακού κράτους που αφορού-

σαν τους Έλληνες εμπόρους με τουρκική 

και στη συνέχεια με αυστριακή υπηκοότητα, 

στη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα.

Με τις επιστημονικές έρευνές του, ο Πολυχρό-

νης Ενεπεκίδης απομυθοποίησε τη νεώτερη 

ελληνική ιστορία. Μάλιστα, με βάση τα ευ-

ρήματά του στα ευρωπαϊκά αρχεία και τα χει-

ρόγραφα προσπάθησε να απαλλάξει την ελ-

ληνική ιστορία από τις στρεβλώσεις. 

Τα σπουδαιότερα έργα του είναι:

Η Δόξα και ο Διχασμός. Από τα μυστικά αρχεία 

Βιέννης, Βερολίνου και Βέρνης, 1908-1918

Η βασιλική ανταρσία 1916-1918.

Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου (1908-

1918) βάσει των ανέκδοτων εγγράφων των 

κρατικών αρχείων της Αυστροουγγαρίας,

Η Ελληνική Αντίστασις 1941-1944, όπως απο-

καλύπτεται από τα μυστικά αρχεία της Βέρ-

μαχτ εις την Ελλάδα.

Οι διωγμοί των Εβραίων εν Ελλάδι 1941-1944: 

επί τη βάσει των μυστικών αρχείων των ΕΣ-

ΕΣ.

Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια 1875-1912.

Τραπεζούντα-Κωνσταντινούπολη-Σμύρνη, τρία 

κέντρα του μικρασιατικού ελληνισμού 1800-

1923. 

pontos-news.gr

Μνήμη 
Πολυχρόνη 
Ενεπεκίδη Του Αντώνη Ρήγα*

Οικιακά Φωτοβολταϊκά
“Κούρεμα” 40% – Στα δικαστήρια οι ιδιοκτήτες

Το μεγάλο σκάνδαλο είναι η χρεοκοπία του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ. Αυτό σύμ-
φωνα με έγκυρες πηγές προκλήθηκε κυρίως από κακοδιαχείριση και από τα κέρδη μεγά-
λων εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής

“ 

Το τρίτο ατόπημα του 

ΥΠΕΚΑ είναι πως πα-

ραβιάζει τις συμβάσεις 

των Φ/Β στέγης και ξε-

χνά ότι έχουν και έναν 

κοινωνικό ρόλο καθώς 

βοηθούν 44.000 νοι-

κοκυριά.
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Από τις 3 Νοεμβρίου, εκατο-
ντάδες σχολεία πανελλαδικά 
τελούν υπό κατάληψη, ενώ το 
εναρκτήριο κάλεσμα της μαθη-
τικής κινητοποίησης έτυχε ευ-
ρείας απήχησης στον μαθητό-
κοσμο μέσα από τα δίκτυα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Το υπουρ-
γείο έσπευσε να υπενθυμίσει 
ότι για τα σχολεία που υπερβαί-
νουν τις τρεις ημέρες κατάλη-
ψης, προβλέπεται διαδικασία 
αναπλήρωσης των χαμένων δι-
δακτικών ωρών, με την περικο-
πή αργιών και εκδρομών. Δεν 
επέδειξε την ίδια ευαισθησία 
και τα ανάλογα αντανακλαστικά 
για τις χιλιάδες χαμένες ώρες 
εξαιτίας της έλλειψης διδακτι-
κού προσωπικού.  

Γ 
ια όποιον σχετίζεται, έμ-
μεσα ή άμεσα, με την 
εκπαιδευτική διαδικα-
σία, η εθιμική επαναλη-

πτικότητα των μαθητικών καταλήψε-
ων είναι δεδομένη και αποκαρδιω-
τική: το μπάχαλο ντύνεται προσχη-
ματικά και αδέξια ιδέες, συνθήματα 
και επιχειρήματα από την τρέχουσα 
κοινωνική πραγματικότητα για να 

εκφράσει τη σύγχυση και την αγω-
νία μιας γενιάς που, πάνω στην εφη-
βεία της, αρχίζει να συνειδητοποιεί 
αυτό που την περιμένει... 

Η φετινή, πάντως, μαθητική κι-
νητοποίηση, της οποίας την εξέλι-
ξη είναι νωρίς κανείς να προδικάσει, 
κουβαλά μέσα της κάτι εντελώς νέο 
και διαφορετικό. Αντανακλά κυρίως 
την πίεση των μαθητών του λυκείου 
εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης 

των απαιτήσεων του νέου συστήμα-
τος προαγωγής από τάξη σε τάξη και 
της πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Η θεσμοθετημένη από 
την περσινή σχολική χρονιά Τράπε-
ζα Θεμάτων, από την οποία λαμβά-
νεται με κλήρωση το ήμισυ των θε-
μάτων, αποκάλυψε με τον πιο βίαιο 
τρόπο τον ορίζοντα των επερχόμε-
νων αλλαγών στο λύκειο.

Είναι προφανές ότι το νέο εξετα-

στικό σύστημα ανεβάζει πολύ ψηλά 
των πήχη των απαιτήσεων για το 
σύνολο των διδασκόμενων - εξετα-
ζόμενων μαθημάτων και επιτείνει 
στο έπακρο τον ήδη ανταγωνιστι-
κό και εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα 
του λυκείου. Καθιστά απαγορευτι-
κή τη φοίτηση στο λύκειο για μερίδα 
των μαθητών, τους οποίους εκβάλ-
λει πρόωρα στη «μαθητεία» και τη 
φθηνή εργασία. Η τελευταία «μεταρ-
ρύθμιση» διαφημίστηκε από τους 
προκατόχους της σημερινής πολιτι-
κής ηγεσίας του υπουργείου ως το 
«τέλος της στείρας αποστήθισης και 
των φροντιστηρίων». Η πραγματικό-
τητα όμως είναι εντελώς διαφορετι-
κή. Η προσφυγή στα ιδιαίτερα μα-
θήματα και στα φροντιστήρια επι-
σπεύδεται ήδη για τους μαθητές από 
την Α' τάξη λυκείου (!) σε μια εποχή 
εξαιρετικά επαχθή για τα οικονομι-
κά των περισσότερων οικογενειών.

Η λογική, πάντως, της «φρο-
ντιστηριακής υποστήριξης», στην 
οποία εξωθεί το νέο σύστημα και 
στην οποία ανταποκρίνεται αταβι-
στικά η ελληνική οικογένεια, είναι 
ένα διαρκές σκάνδαλο. Αυτός ο κα-
τάφωρος ψυχοσωματικός  βιασμός 
της εφηβείας  παραμένει προκλητι-
κά στο απυρόβλητο. Το υπουργείο 
διαλαλεί υποκρινόμενο τη «μορφω-
τική αυτονομία» της λυκειακής βαθ-

μίδας, την ώρα που την υπονομεύ-
ει προγραμματικά. Το καθηγητικό 
συνδικαλιστικό κίνημα καταγγέλ-
λει την παραπαιδεία, αλλά κλείνει τα 
μάτια στον εκφυλισμό των ακριβο-
πληρωμένων συναδελφικών «ιδιαί-
τερων μαθημάτων». Οι γονείς ασφυ-
κτιούν και εξοργίζονται, αλλά κατα-
βάλλουν πάση θυσία το τίμημα που 
επιβάλλεται για το «καλύτερο» των 
παιδιών τους. Τέλος, οι μαθητές που 
το πρωί καταλαμβάνουν με περισσή 
ευκολία το σχολείο τους και το από-
γευμα παρακολουθούν κανονικότα-
τα στο …άλλο σχολείο, ούτε που δι-
ανοούνται να καταλάβουν, έστω για 
λόγους συμβολισμού, έναν φροντι-
στηριακό οργανισμό. Σχιζοφρένεια 
κριτηρίων και προθέσεων… 

 Η πραγματικότητα στον χώρο 
της εκπαίδευσης είναι χαρακτηρι-
στική και περιεκτική  των στρεβλώ-
σεων και των αδιεξόδων που βιώ-
νουμε ως κοινωνία στο πιο βαθύ, το 
πιο πηχτό σκοτάδι της κρίσης. Και 
δεν παρηγορεί καθόλου η ιδέα ότι 
όπου να ’ναι αχνοφέγγει το ξημέρω-
μα, γιατί είναι διάχυτος ο φόβος ότι 
δεν τα έχουμε δει όλα ακόμη…

          ΕΛΛΑΔΑ

Η συνήθεια που έγινε θεσμός...

Μαθητικές καταλήψεις 
Του Γιώργου Μάλφα

Εκδήλωση από το «Κοινοτικόν» της Πάτρας.

Οι διωκώμενοι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής στην Πάτρα

Την Τετάρτη, 15/10/2014, πραγματο-
ποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η εκ-
δήλωση που διοργάνωσε στην Πάτρα το 
«Κοινοτικόν», με θέμα: Η Μέση Ανατο-
λή σε κλοιό θανάτου: τα ανοιχτά μέτω-
πα, οι διωγμοί των χριστιανών και των 
μειονοτήτων και οι γεωπολιτικές παρά-
μετροι στην αίθουσα του Επιμελητηρί-
ου Αχαΐας. Στην εκδήλωση παρέστη και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο σεβ. Μητροπο-
λίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποί-
ος εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την 
εκδήλωση και εξωτερίκευσε την αγωνία 
του για το δράμα των χριστιανών αδελ-
φών μας της Συρίας και του Ιράκ. 

Κ 
εντρικός ομιλητής της βραδιάς 
ήταν ο σεβ. Μητροπολίτης Ναυ-
πάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιε-
ρόθεος, ο οποίος πλαισιώθη-

κε από τους Γεώργιο Δ. Παναγόπουλο, επίκ. 
καθηγητή ΑΕΑ Βελλάς / Ιωαννίνων, Βαγγέ-
λη Πισσία, δρ. διεθνών και οικονομικών σχέ-

σεων και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για 
την Ειρήνευση στη Συρία και τον Σταύρο Δρα-
κουλαράκο, ερευνητή του Κέντρου Μεσογει-
ακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπου-
δών. Την εκδήλωση συντόνισε η οδοντίατρος 
κ. Αγλαΐα Μπουμπάρα.

Στην ομιλία του με θέμα: «Η Μέση Ανα-
τολή όπως τη γνώρισα», ο σεβ. Μητροπολίτης  
Ναυπάκτου παρουσίασε  πτυχές από την κα-
θημερινή ζωή και δράση του στον τότε σπα-
ρασσόμενο από τον εμφύλιο πόλεμο Λίβα-
νο, κατά την περίοδο της τριετούς παραμονής 
του εκεί, οπότε και δίδαξε στη θεολογική σχο-
λή του Παν/μίου του Μπάλαμαντ. Επρόκειτο 
για μια γλαφυρή αφήγηση, όπου το βιωματικό 
στοιχείο συνυφάνθηκε οργανικά με τη νηφά-
λια επόπτευση των ιστορικοπολιτισμικών και 
θρησκευτικών συντεταγμένων της Μ. Ανατο-
λής. Ο σεβασμιώτατος συμμετείχε με εύστοχες 
παρατηρήσεις και στη συζήτηση που ακολού-
θησε το πέρας των ομιλιών, οπότε και είχε την 
ευκαιρία να επισημάνει, ανάμεσα στα άλλα, 
τους τρεις μείζονες αιτιακούς παράγοντες της 
μεσανατολικής τραγωδίας. 

Τη σειρά των ομιλιών είχε ανοίξει με εισα-
γωγική εισήγησή του ο Γ. Δ. Παναγόπουλος, 
ο οποίος παρουσίασε αδρομερώς τον θρη-
σκειολογικό χάρτη των περιοχών στις οποίες 
εκτυλίσσονται  τους τελευταίους μήνες απη-
νείς διωγμοί κατά των χριστιανών αδελφών 
μας, αλλά και άλλων θρησκευτικών κοινοτή-
των, από μέρους ακραίων ισλαμιστικών ορ-
γανώσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσία-
σε η εισήγηση του κ. Στ. Δρακουλαράκου με 
τίτλο: «Μ. Ανατολή: παίκτες και συμφέροντα». 
Αφού αναλύθηκαν τα πολιτικά και θρησκευτι-
κά δεδομένα της Συρίας και του Ιράκ, επιχει-
ρήθηκε μία σε βάθος ανάλυση των διεθνών 
υποκειμένων που, ως φορείς συμφερόντων, 
εμπλέκονται, έμμεσα ή άμεσα, στην κρίση: 
Η.Π.Α., Τουρκία, Αίγυπτος, Σ. Αραβία, Ιράν, 
Μαγκρέμπ. 

Τέλος, ο κ. Β. Πισσίας ανέδειξε με διεισδυ-
τικότητα τον σκοτεινό ρόλο που διαδραματίζει 
στην περιοχή ο άξονας Τουρκία-Κατάρ, σε μια 
εισήγηση από την οποία επίσης δεν έλλειψε το 
προσωπικό βιωματικό στοιχείο, αφού ο ομι-
λητής επισκέπτεται τακτικά τα τελευταία χρό-

νια τη Μ. Ανατολή και έχει εκ του σύνεγγυς 
επαφές με υψηλά ιστάμενους παράγοντες των 
εμπλεκομένων στην κρίση κρατών.

Τα συμπεράσματα από την εκδήλωση 
μπορούν να συνοψισθούν στην υπογράμμιση 
της ανάγκης για τη χώρα μας να αναπροσανα-
τολίσει την εξωτερική της πολιτική προκειμέ-
νου, μέσω της ευαισθητοποίησης ισχυρών δι-
εθνών παραγόντων, να παρασχεθεί πλήρης 
και αμέριστη υποστήριξη στους διωκομένους 
χριστιανούς της Μ. Ανατολής, εφόσον, όπως 
τονίστηκε, σε περίπτωση που κατισχύσει στην 
ευρύτερη περιοχή η ακραία συνιστώσα του 
ισλάμ, ο χριστιανισμός της περιοχής θα βρε-
θεί αντιμέτωπος με το φάσμα της εξαφάνισης 
από τις αρχέγονες εστίες του, ενώ η Ελλάδα θα 
απωλέσει και τα όποια ψήγματα επιρροής δι-
αθέτει ακόμα σε περιοχές που, όπως η Συρία, 
εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα πιστοί του Ορ-
θόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας εξακολου-
θούν να αυτοαπακαλούνται «ρουμ ορτοντόξ» 
(Ρωμαίοι Ορθόδοξοι) κρατώντας αναμμένη 
την λαμπάδα της μαρτυρικής Ρωμιοσύνης.
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«…ένας φίλος μου ζωγράφος, μου είπε ότι 
το παιδί του, το ανιψάκι του, κάτι, φιλοξέ-
νησε ένα Γερμανάκι. Εγώ δεν ήξερα ότι γί-
νονται ανταλλαγές και μαθητών. Και το Γερ-
μανάκι φρικάρισε όταν είδε τι κάνει το δικό 
μας παιδί. Δηλαδή να γυρίζει από το σχολείο 
και μέχρι τις εννιά το βράδυ να έχει διάβα-
σμα και είπε ότι εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, 
εμείς έχουμε λιγότερη δουλειά, αλλά πιο πα-
ραγωγική…» (Από τη συνέντευξη του υπουρ-
γού Παιδείας, Λοβέρδου, στη ΝΕΡΙΤ στις 11-
10-2014).

Θ 

α μπορούσε κανείς να διαβάσει 
απ’ ευθείας το βιβλίο Η εκπαίδευ-
ση της αμάθειας του Ζαν Κλοντ Μι-
σεά, αν δεν χρειαζόταν να μιλήσει 

ειδικά για το φαινόμενο της ελλαδικής εκπαί-
δευσης, ένα φαινόμενο στο οποίο συναντώνται 
τομές και συνέχειες. Τομές που σχετίζονται με 
την «απελευθέρωση» από τα δεσμά του παλιού 
σχολείου που ήταν ταυτισμένο με τον κλασικι-
σμό και την αποστήθιση «άχρηστων» γνώσε-
ων, τομές που, όμως, όχι μόνο δεν κατέρριψαν 
ή ανέκοψαν τη διαχρονία της εντατικοποίησης, 
αλλά της έδωσαν ισχυρές ωθήσεις. 

Η εξαγγελία του Λοβέρδου για αλλαγές, ει-
δικά στο δημοτικό σχολείο, δεν απέχει πολύ 
από τις υπόλοιπες φιλελεύθερες-ελευθερια-
κές μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήδη εφαρμό-
ζονται την τελευταία περίπου δεκαετία και οι 
οποίες, παρά τις προσδοκίες για πιο «χαρού-
μενη και δημιουργική μάθηση», βύθισαν το 
σχολείο σε έναν νέο φορμαλισμό. Με βιβλία 
των οποίων η ύλη ήταν διογκωμένη και πυ-
κνά δομημένη, με ασαφείς στόχους αντίστοι-
χους με την ανερμάτιστη οργάνωση των θεμα-
τικών τους, με ένα σύνολο κλασικών γνώσεων 
να μην υπάρχει ως βασικός κορμός προετοι-
μασίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την 
τελευταία δεκαετία εντάθηκε το άγχος του μα-
θητή, αλλά και του εκπαιδευτικού, προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί στον συνδυασμό της με-
γεθυμένης ύλης και των παρουσιάσεων «χα-
ρούμενων και δημιουργικών» εργασιών. Οι 
φλυαρίες περί «κριτικής σκέψης», περί «σπει-
ροειδούς μάθησης», δεν ήταν παρά το προπέ-
τασμα καπνού για την αποδόμηση της γνώσης, 
σε ένα περιβάλλον που η εντατικοποίηση είναι 
πανταχού παρούσα. 

Έτσι, ο δυναμικός κύριος Λοβέρδος, αφού 
σαν υπουργός Υγείας –σε μια περίοδο περικο-
πών στις δομές περίθαλψης– κατάφερε να αλ-
λάξει την ατζέντα διασύροντας κάποιες γυναί-
κες ως «οροθετικές», σήμερα, αξιοποιώντας 
την πείρα του αυτή, χρησιμοποιεί αντίστοι-
χα τον κίνδυνο των «παιδόφιλων» δασκάλων, 
πραγματοποιώντας εξαγγελίες για το «κοινωνι-
κό σχολείο». Αποδυναμώνοντας ή αφαιρώντας 
ένα αόριστα αναφερόμενο, αίτημα του εκπαι-
δευτικού κλάδου «για άρση της εντατικοποίη-
σης», αναφέρεται στο δημοτικό σχολείο ως ένα 
όχημα σε ένα νέο σχεδιασμό αμάθειας και πα-
ρακμής. 

Ποιο είναι το νέο «κοινωνικό» σχολείο του 
υπουργού; Πώς θα λειτουργεί; Τι θα διδάσκει; 
Ας μιλήσει ο ίδιος: «…Κατά βάση η φιλοσοφία 
της πρότασης που θα κάνω είναι λιγότερα μα-
θήματα, περισσότερη ενασχόληση με ζητήμα-
τα που ολοκληρώνουν το παιδί. Δημιουργι-
κή απασχόληση, άθληση, καλλιτεχνικά… Το 
να έχεις δεκαοχτώ μαθήματα στο δημοτικό, εί-
ναι απόδειξη ότι είσαι για το τρελοκομείο, είναι 
απόδειξη ότι για κάποιον άλλον δουλεύεις, όχι 
για τα παιδιά…» 

Είναι δυνατόν να κάνουμε ακόμα γραμμα-
τική; Είναι δυνατόν να μιλάμε ακόμα για ρήμα-
τα και μετοχές; Είναι δυνατόν οι δάσκαλοι ακό-
μα να ζαλίζουν με την προπαίδεια τα παιδιά; Εί-
ναι δυνατόν τα παιδιά ακόμα να ταλαιπωρού-
νται με ημερομηνίες, μάχες, τοποθεσίες και τα 
τοιαύτα; Είναι δυνατόν να μαθαίνουν ακόμα 
αφαιρέσεις με κρατούμενο; Το σχολείο είναι 
χαρά, είναι κέφι, είναι διασκέδαση, είναι εμπει-
ρία, είναι δημιουργία, είναι τέχνη, είναι βίω-
μα… Αυτά κι άλλα πολλά θα μπορούσαν να ει-
πωθούν με βάση τις φιλελεύθερες-ελευθερια-
κές αυταπάτες για το πώς ξεπερνιέται ένα ψευ-
τοκλασικό παρελθόν του σχολείου που ήταν 
έμπλεο στον αυταρχισμό και σε ιδεολογικούς 
προσανατολισμούς της μεταπολεμικής Ελλά-
δας. Σήμερα ούτε ο αυταρχισμός χρειάζεται στο 
σχολείο, ούτε οι προσανατολισμοί για να ικα-
νοποιηθούν οι πολιτικοί στόχοι της κατοχικής 
κυβέρνησης και ο παγκόσμια διακηρυγμένος 

στόχος της στρατολόγησης εργαζομένων για 
τον οικονομικό πόλεμο του 21ου αιώνα. 

Έτσι, με την παρότρυνση από το «φρικα-
ρισμένο» Γερμανάκι, ο Λοβέρδος κήρυξε μια 
ημέρα για κάθε σχολικό μήνα, στην οποία θα 
γίνεται και ένα αφιέρωμα. Την ημέρα που έγι-
νε, μέσα στον Οκτώβρη, αφιέρωμα στον αθλη-
τισμό, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της «Ελ-
ληνογερμανικής Αγωγής» κι έπαιξε μπά-
σκετ με αναπηρικό καροτσάκι. Τι σύμπτωση 
κι αυτή! Και στις 24 του Νοέμβρη θα γιορτα-
στεί ο αγώνας κατά της παχυσαρκίας. Γι’ αυτή 
την περίπτωση το «φρικαρισμένο» Γερμανάκι 
έστειλε τη «φρικαρισμένη» Ελληνίδα θεία του 
στον  Λοβέρδο: «Ήρθε η κα Ευγενία Παπαδο-
πούλου από την εταιρεία NESTLE την περα-
σμένη εβδομάδα, μας έφερε μια μελέτη για-
τί έχουμε οργανώσει το Κοινωνικό Σχολείο 
όπως το λέμε και μας είπε ότι μάλιστα στην πε-
ρίοδο της κρίσης και της φτώχειας αυξήθηκε 
η παχυσαρκία». Το πρόβλημα δεν είναι και 
η ασιτία, αλλά η «παχυσαρκία των φτωχών», 
όπως εξηγεί και η κυρία NESTLE που παρα-
σκευάζει όλα όσα οδηγούν στην «παχυσαρ-
κία των φτωχών». Κι αφού εκθειάζει στη συνέ-
ντευξή του το Ίδρυμα Νιάρχου που εκπόνησε 
«ένα πρόγραμμα πάρα πολύ αποδοτικό», εξη-
γεί ότι δεν μπορεί να βοηθήσει πια το υπουρ-
γείο, διότι τα χρήματα «τα δώσαμε για να πλη-
ρώσουμε αναπληρωτές καθηγητές και δασκά-
λους». Πόσα ακόμα σχόλια μπορεί να κάνει 
κανείς για τη στρατηγική του διαίρει και βασί-
λευε που εφαρμόζουν οι συνεργάτες της νέας 
μας κατοχής -οι συνεργάτες αυτής της μεγάλης 
ταξικής επίθεσης;

«Kill the poor», έλεγε σαρκαστικά ένα πα-
λιό τραγουδάκι των Ντεντ Κένεντις της δεκαετί-
ας του '80 για να περιγράψει τις ανθρωποφάγες 
τάσεις του νεοφιλελευθερισμού να εξαφανίσει 
τις μάζες των φτωχών που περισσεύουν, αλλά 
απ’ ό,τι φαίνεται, επικράτησε η άποψη του ευ-
φυέστερου Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι περί «άρ-
του και θεαμάτων». Αυτό ακριβώς μεταφέρεται 
και στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια που 
λιγοστεύει ο άρτος και περισσεύει η φτηνή θε-
αματική ρητορική. 

Το «κοινωνικό σχολείο» της αμάθειας και 
της παρακμής είναι εδώ. Μήπως θα πρέπει να 
ξανασκεφτούμε το κρυφό σχολειό; 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄Παγκόσμιο 
Πόλεμο είναι γεμάτη ηρωισμούς και πρά-
ξεις αυτοθυσίας, από την πρώτη ημέρα του 
Ελληνοϊταλικού Πολέμου (28 Οκτωβρίου 
1940) μέχρι τη συνθηκολόγηση της Γερ-
μανίας και την αποχώρηση των τελευταίων 
στρατιωτών της Βέρμαχτ από το ελληνικό 
έδαφος (8 Μαΐου 1945). Τα γεγονότα που 
συνέβησαν την ίδια περίοδο στην Αθήνα, 
την ελληνική πρωτεύουσα και εν συνεχεία 
έδρα των αρχών κατοχής, έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την κατανόηση των εξελίξεων 
που συνδέονται με τη συμμετοχή της χώρας 
μας στην πολεμική προσπάθεια. Στην Αθή-
να (και ευρύτερα στο λεκανοπέδιο Αττικής) 
έδρασε ένας σημαντικός αριθμός αντιστασι-
ακών οργανώσεων, ενώ εκδηλώθηκε επα-
νειλημμένα το εθνικό φρόνημα με μαζικές, 
αλλά και ατομικές πράξεις άρνησης υποτα-
γής οι οποίες ανέτρεψαν τα σχέδια των κατα-
κτητών για την ολοκληρωτική ενσωμάτωση 
των Ελλήνων στη Νέα Τάξη του Άξονα. 

Φέτος συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την απο-
χώρηση των Γερμανών από την ελληνική 
πρωτεύουσα (12 Οκτωβρίου 1944) και την 
επάνοδο της εξόριστης ελληνικής κυβέρνη-
σης από το Κάιρο, αλλά και τη δραματική σύ-
γκρουση των Δεκεμβριανών, προοίμιο της 
«τελικής ρήξης» μεταξύ Δεξιάς και Αριστε-
ράς (1946-49). Κατά την πάροδο αυτών των 
επτά δεκαετιών η Αθήνα άλλαξε δραματικά 
όψη εξαιτίας της εντατικής αστικοποίησης 
και της συνεπακόλουθης πολεοδομικής της 
παραμόρφωσης. Παρά ταύτα, εξακολου-
θούν να διασώζονται αρκετά κτήρια τα οποία 
συνδέονται με τις ιστορικές εξελίξεις της πε-
ριόδου 1940-44, ενώ σε κάποιους άλλους 
χώρους επισημαίνεται με αναμνηστικές επι-
γραφές, προτομές, αγάλματα κλπ. η σύνδε-
σή τους είτε με την ηρωική δράση μεμονω-
μένων προσώπων είτε με την παρουσία των 
αρχών κατοχής είτε με τους διωγμούς ανώ-
νυμων πατριωτών που αψήφησαν τον ζυγό 
των κατακτητών. Αυτούς τους χώρους (ειδι-
κότερα όσους βρίσκονται στο κέντρο) φιλο-
δοξεί να προβάλει μια ομάδα ιστορικών με 
την επωνυμία Athens Historians και εμπνευ-
στή τον Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Ιστορί-
ας του πανεπιστημίου του Λονδίνου (King’s 
College). Στο πλαίσιο ενός περιπάτου που 
δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα κυ-
ριότερα σημεία του αθηναϊκού κέντρου που 
συνδέονται με σημαντικά γεγονότα του Πο-
λέμου και της Κατοχής. Η διαδρομή ακολου-
θεί χονδρικά τους άξονες των οδών Πανε-
πιστημίου και Πατησίων, με παρακάμψεις 
στα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, όπως τα 
κρατητήρια της οδού Μέρλιν, το κτήριο της 
Κομαντατούρ στην (τότε) οδό Κοράη, κ.ά.

Περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία για πτυ-
χές της ιστορίας της Αθήνας κατά τον Πόλε-
μο και την Κατοχή (όπως και πολλές ιστο-
ρικές φωτογραφίες, βίντεο κλπ.) μπορεί να 
βρει κανείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.facebook.com/groups/athens.
historians/, στην ομάδα με την επωνυμία 
“Athens in World War II”, ενώ για κρατήσεις 
σχετικά με τους περιπάτους οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση athens.historians@
gmail.com.

Μια άλλη 
«τουριστική» 
Αθήνα Του Γιώργου Κυριακού

Το κοινωνικό σχολείο της αμάθειας
Μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το κρυφό σχολειό; 

Το πρόβλημα δεν είναι και η ασιτία αλλά η «παχυσαρκία των φτωχών» όπως εξηγεί και η κυ-
ρία NESTLE που παρασκευάζει όλα όσα οδηγούν στην «παχυσαρκία των φτωχών».

“ 

Οι φλυαρίες περί «κρι-

τικής σκέψης» δεν ήταν 

παρά το προπέτασμα 

καπνού για την αποδό-

μηση της γνώσης, σε 

ένα περιβάλλον που η 

εντατικοποίηση είναι 

πανταχού παρούσα. 
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        ΕΛΛΑΔΑ                 

Στη φαινομενικά λογική αλλη-
λουχία, που σχηματικά μπορεί 
να αποδοθεί ως εξής: δημιουρ-
γώ θέσεις εργασίας -(άρα) δη-
μιουργώ εργατικό εισόδημα 
-(άρα) δημιουργώ ζήτηση προ-
ϊόντων -(άρα) δημιουργώ ανά-
γκη αύξησης της παραγωγής 
-(άρα) επαυξάνω τη ζήτηση πα-
ραγωγικής εργασίας -(άρα) πε-
ριορίζω την ανεργία και, συνε-
πώς, αυξάνω το εισόδημα των 
νοικοκυριών και δημιουργώ 
κύκλο ευημερίας-ανάπτυξης 
που μας βγάζει από την κρίση, 
υπάρχουν, δυστυχώς, ελλείπο-
ντες, επίσης λογικοί, οικονομι-
κοί κρίκοι.

Π 
ρώτος ελλείπων κρίκος, ο 
θεωρούμενος από τη συ-
γκυβέρνηση, αλλά και 
τον ΣΥΡΙΖΑ ως γενεσι-

ουργός, αυτός που θα δημιουργή-
σει τις 300.000 θέσεις εργασίας. Αυ-
τός που αθεμελίωτα «κοστολογήθη-
κε» και γι’ αυτό ίσως έγινε αντικείμε-
νο έντονων διαξιφισμών. Τα ευτυχή, 
σε παρόμοιες αβαθείς και πιασάρι-
κες αντιπαραθέσεις ΜΜΕ, κράτη-
σαν το ζήτημα αυτό στον τηλεοπτικό 
αφρό, ευτελίζοντάς το με τύπου κο-
λοκυθιάς, από 9.000 έως και 90.000 
ευρώ ανά θέση εργασίας, κοστολο-
γήσεις.

Είναι ωστόσο βέβαιο πως, κάθε 
νέα θέση εργασίας, προϋποθέτει:

• αμοιβή του εργαζόμενου και 
επένδυση σε μέσα εργασίας-πα-
ραγωγής, που διαφέρουν σημαντι-
κά για κάθε είδος εργασίας,

• πραγματική ζήτηση του προϊ-
όντος της εργασίας, ώστε αυτό να 
είναι κοινωνικά ωφέλιμο και ν’ αγο-
ραστεί για να καλυφθεί η δαπάνη 
όχι μόνο αμοιβής, αλλά και δημι-
ουργίας της νέας θέσης εργασίας.

Χρειάζεται συνεπώς χρήμα που 
θα επενδυθεί από αυτούς που το δι-
αθέτουν ως κεφάλαιο, ή χρήμα δα-
νεικό, δηλαδή τράπεζες,  ή, όπως θα 
έπρεπε να μας πει ένα αυτοπροσδι-
οριζόμενο ως αριστερό πρόγραμμα 
(δεν γίνεται λόγος για σοσιαλιστικό 
πρόγραμμα), χρήμα που θα προκύ-
πτει από μια αναπαραγωγική διαδι-
κασία (προτσές) συσσώρευσης.

Εάν συνεπώς η αριστερά δεν ευ-
ελπιστεί στην αιφνίδια μετατροπή 
των, παρκαρισμένων κάπου, ιδιω-
τικών κεφαλαίων, σε επενδύσεις, 
αν δεν προσμένει, όπως η συγκυ-
βέρνηση, την προσέλκυση μεγά-

λων ξένων επενδυτών, αν δεν στη-
ρίζει το πρόγραμμά της αποκλειστι-
κά στη βεβαιότητα ότι θα ευτυχήσει 
επιτυγχάνοντας μια ιδιαίτερα ευνο-
ϊκή αναδιαπραγμάτευση του χρέ-
ους και προνομιακό δανεισμό κι εάν 
έχει πράγματι αντιληφθεί τον δομι-
κό χαρακτήρα αυτής της διεθνούς 
κρίσης, τότε μάλλον θα έπρεπε να 
έχει σκεφτεί σε μεγαλύτερο βάθος 
το πρόβλημα της δημιουργίας θέ-
σεων εργασίας μέσω ενός πρώτου, 
δύσκολου, πολύμοχθου, αλλά και 
καλοσχεδιασμένου κύκλου ενδο-
γενούς συσσώρευσης. Αντί γι’ αυ-
τήν τη ρητή σκέψη ή προγραμματι-
κή πρόταση, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμ-
βάνει μονότονα την επωδό: Εάν δεν 
μας (οι άλλοι…) κουρέψουν και ανα-
ριθμήσουν το χρέος, τότε ανάπτυξη 
(εμείς…) γιοκ.

Αυτά προϋποθέτει ο πρώτος ελ-
λείπων κρίκος, εάν, λέμε εάν, αποτύ-
χει η ρημάδα η «σκληρή» διαπραγ-
μάτευση.

Δεύτερος ελλείπων κρίκος, αυ-
τός που σχεδιάζει και προδιαγρά-
φει νέες θέσεις εργασίας, κοινωνικά 
ωφέλιμες και προπαντός παραγωγι-
κές, ώστε να δημιουργούν πλεόνα-
σμα το οποίο να επιτρέπει τη συνέ-
χεια και ανέλιξη του παραγωγικού 
κύκλου. Αυτός που προσανατολί-
ζει την οικονομική ανασυγκρότηση 

με κατάλληλες πολιτικές ανάπτυξης 
κλάδων, τομέων και μορφών παρα-
γωγής παλιών και νέων προϊόντων, 
υλικών ή άυλων, αξιών ανταλλακτι-
κών ή χρήσης, εξαγώγιμων ή υπο-
κατάστατων των εισαγωγών, υψη-
λής ή χαμηλής τεχνολογικής πυ-
κνότητας, υψηλής ή χαμηλής έντα-
σης εργασίας ή κεφαλαίου, υψηλής, 
κατά προτεραιότητα, εγχώριας προ-
στιθέμενης αξίας. Προϊόντα καινο-

τόμα καθαυτά ή εμπεριέχοντα και-
νοτόμο μέθοδο, διαδικασία, κ.λπ. 
Αυτός που  σκέφτεται, συλλαμβάνει, 
αξιολογεί και προωθεί το νέου τύ-
που «γενικό προϊόν», την ειδοποιό 
διαφορά του, αυτήν που καθιστά τη 
διαδικασία παραγωγής του ιδεοτυ-
πική.

Τρίτος ελλείπων κρίκος, αυτός 
που καθιστά το προϊόν της νέας ερ-
γασίας  ανταγωνιστικό σε συνθήκες 
παγκόσμιας, περιφερειακής, αλλά 
και, κυρίως, εθνικής ή τοπικής αγο-
ράς. Η λογιστική αποτίμηση του δί-
δυμου, κόστος παραγωγής-ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, δεν 
καλύπτεται με αφηρημένες αναφο-
ρές στα γνωστά συγκριτικά πλεονε-
κτήματα (ήλιος, θάλασσα, αρχαιότη-
τες, ελαιόλαδο, δύο τρία ακόμη εμ-
βληματικά προϊόντα και τέλος). Το 
ζητούμενο είναι να σκεφτούμε και 
πέρα από τα προϊόντα,  τα άγνωστα, 
παραμελημένα, εργασιακά συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. 

Αυτά που αφορούν κυρίως 
στη μικρής κλίμακας μεταποίη-
ση, στο κατά παραγγελίαν έναντι 
του μαζικού εν σειρά προϊόντος, 
στις κρυμμένες -καθότι εξοστρακι-
σμένες- τεχνογνωσίες, τεχνικές και 
δεξιότητες προηγούμενων, αλλά και 
εν λειτουργία φάσεων της εγχώριας 
παραγωγικής δραστηριότητας, που 

ζητούν βέβαια και αυτές τη μετεξέ-
λιξή τους.

Λίγα λόγια τέλος για τον υπο-
κρυπτόμενο, αλλά ωστόσο έντονα 
υποδηλούμενο, κεϋνσιανισμό του 
«ρεαλιστικού» προγράμματος της 
Θεσσαλονίκης. 

Οι προσπάθειες αναβίωσης του 
κεϋνσιανισμού απασχόλησαν με-
ταπολεμικά πολλούς οικονομολό-
γους, δεν έπεισαν ωστόσο τους πο-
λιτικούς διαχειριστές της μεταπολε-
μικής παγκοσμιοποίησης. Γι’ αυτό 
και από τις αρχές  της δεκαετίας του 
’60 τον παραμόρφωσαν, τον κολό-
βωσαν, έως που τον αποκεφάλισαν, 
εδώ στην Ευρώπη της μετά Μάα-
στριχτ εποχής. Στο διάστημα αυτό, 
η αποδυνάμωση των εθνών-κρα-
τών, προνομιακό πεδίο εφαρμογής 
του προπολεμικού κεϋνσιανισμού, 
δεν συνοδεύτηκε από την εμφάνι-
ση συνεκτικών υπερεθνικών σχη-
ματισμών (βλ. Ε.Ε.), που θα τον ανα-
νέωναν θεωρητικά και θα τον εξό-
πλιζαν με νέα οικονομικά εργα-
λεία. Άλλωστε, ο κεϋνσιανισμός και 
το κοινωνικό συμβόλαιο που συνε-
πέφερε στηρίχθηκε κυρίως στα οι-
κονομικά εργαλεία που τότε διέθε-
τε (νόμισμα, προστατευτισμός, κ.λπ.), 
αλλά και στην ώθηση  τόσο των δια-
δοχικών βιομηχανικών επαναστά-
σεων που προηγήθηκαν, όσο και 
των μεταλλαγών των, αναδυόμενων 
τότε, τεχνολογικών υποδειγμάτων. 
Οι μεταπολεμικές άρχουσες τάξεις 
στην Ευρώπη, μετά τη δεκαετία του 
'80, ακολούθησαν τον ριγκανοθα-
τσερικό νεοφιλελευθερισμό και, μέ-
χρι σήμερα, παρά την εξάπλωση και 
το βάθεμα της κρίσης, δεν φαίνεται 
να τον εγκαταλείπουν. Η  ελπιδοφό-
ρα προσπάθεια αναγέννησης του 
ευρωκεϋνσιανισμού από την αρι-
στερά ως κεϋνσιανομαρξισμού κατά 
τις δεκαετίες  του ’70 και ’80, δεν ευ-
οδώθηκε  και παραμένει ζητούμενο.

Τα πρόσφατα δείγματα αποστα-
σιοποίησης εκπροσώπων του ευ-
ρωπαϊκού κατεστημένου και κά-
ποια όψιμα αντιυφεσιακά τους σκιρ-
τήματα, που κάνουν την ηγεσία του 
ΣΥΡΙΖΑ να ευελπιστεί ότι μπορεί, 
όταν κυβερνήσει, «να τύχει η καλή 
στιγμή» για μια τροποποίηση του 
μείγματος οικονομικών πολιτικών 
της Ε.Ε., μάλλον υπερεκτιμώνται. 
Όπως και κάποιες λύσεις μαγικές, 
εργαλειακές, βγαλμένες από «μο-
ντελικές» χρηματοπιστωτικές κατα-
σκευές, που κάποιοι οικονομολόγοι 
υπόσχονται.

*από το ιστολόγιο 
http://endogenis.blogspot.gr

Εξαντλημένος κεϋνσιανισμός;
Για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας

Η λογιστική αποτίμηση του δίδυμου «κόστος παραγωγής-ποιοτικά χαρακτηριστικά» του προϊόντος δεν καλύπτεται 
με αφηρημένες αναφορές στα γνωστά συγκριτικά πλεονεκτήματα (ήλιος, θάλασσα, αρχαιότητες, ελαιόλαδο, δύο-
τρία ακόμη εμβληματικά προϊόντα και τέλος). Το ζητούμενο είναι, να σκεφτούμε και πέρα από τα προϊόντα,  τα άγνω-
στα, παραμελημένα, εργασιακά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. 

Του Βαγγέλη Πισσία*

“ 

Δεύτερος ελ-

λείπων κρίκος 

αυτός που σχε-

διάζει και προ-

διαγράφει νέες 

θέσεις εργα-

σίας, κοινωνι-

κά ωφέλιμες 

και προπαντός 

παραγωγικές, 

ώστε να δημι-

ουργούν πλεό-

νασμα.
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Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε έναν δι-
αρκή και ωμό εκβιασμό, με τις μνημονια-
κές κυβερνήσεις να υποθηκεύουν με τις 
επιλογές τους ολόκληρο τον εθνικό πλούτο 
και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. 

Ε 

κτός όμως από την υποθήκευ-
ση, προωθείται τεράστια μεταφορά 
πλούτου, από τους εργαζόμενους και 
τα μεσαία στρώματα, σε ποικίλα κοι-

νωνικά παράσιτα. Από το δημόσιο στους πειρα-
τές των ιδιωτικοποιήσεων, από τους παραγωγι-
κούς κλάδους στη χρηματιστική κερδοσκοπία. 
Όλες αυτές οι μεταβιβάσεις διευθύνονται από 
τις «αγορές» και κατευθύνονται κυρίως σε ξέ-
νους δήθεν επενδυτές.

Όντας πεπεισμένοι ότι:

1. Η κρίση έρχεται ως επιστέγασμα της συστη-
ματικής αποδιάρθρωσης της εγχώριας παρα-
γωγής, του κοινωνικού κράτους και περιορι-
σμού στοιχειωδών δικαιωμάτων της εργασίας 
(«ελαστικοποίηση»), ασυδοσίας του παρασιτι-
κού κεφαλαίου («ευελιξία») και αφελληνισμού 
της οικονομίας (χρηματιστήριο, δομημένα ομό-
λογα, φυγάδευση κεφαλαίων, μαύρο χρήμα).

2. Η εγχώρια κρίση, ανεξάρτητα από τα αίτια, γί-
νεται εκρηκτική εξαιτίας των επιλογών που επέ-
βαλαν οι δανειστές και αποδέχθηκαν οι μνημο-
νιακές κυβερνήσεις. 

Προκύπτει ότι, για τα αδιέξοδα που μας ταλανί-
ζουν, προβάλλει η ανάγκη για διατύπωση Εναλ-
λακτικών Προτάσεων και ΔΡΑΣΕΩΝ. Η ανά-
γκη να υπάρξει ένα Εθνικό Σχέδιο Επιβίωσης 
και Ανασυγκρότησης: της κοινωνίας, του κοι-
νωνικού κράτους και της παραγωγής, με προ-
τεραιότητα την ευημερία και αξιοπρέπεια των 
λαϊκών στρωμάτων και με κατεύθυνση και κί-
νητρο την κοινωνική δικαιοσύνη. Τούτο ανάμε-
σα σε άλλα σημαίνει:

-Ανάσχεση του ξεπουλήματος και της αισχρο-
κέρδειας, υπεράσπιση του εθνικού πλούτου, 
δουλειά και δίκαιη αμοιβή για όλους. Κοινή 
Δράση για έλεγχο της κερδοσκοπικής ασυδο-
σίας, της διαφθοράς. Κοινή Δράση στην παρα-
γωγή και διανομή αγαθών και υπηρεσιών, με 
κατεύθυνση προς μια οικονομία υπέρ των υπο-
τελών τάξεων με ουσιαστικό κοινωνικό χαρα-
κτήρα και περιεχόμενο.

 -Υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
και των δημοσίων αγαθών, εργατικός και λαϊ-
κός έλεγχος στους θεσμούς και στα κέντρα λή-
ψης των αποφάσεων.

Κατάρτιση λοιπόν με δημόσιο διάλογο Προ-
γράμματος Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Αναδιανομής του Πλούτου και Ανθρώπινης 
και Αειφόρου Ανάπτυξης. Διότι: Επιτακτική 
ανάγκη σήμερα είναι η ανάπτυξη της πρωτο-
γενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Η ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, οι εναλλακτι-
κές μορφές ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η στήριξη μορφών 
συλλογικής διαχείρισης, όπως: συνεταιρισμών, 
ομαδικών καλλιεργειών, δημοτικών και δημο-

συνεταιριστικών επιχειρήσεων, διαχείριση των 
λαϊκών αγορών από επιτροπές άμεσων παρα-
γωγών, καταναλωτών κ.ο.κ.

Η αξιοποίηση του συνόλου του εθνικού 
πλούτου, ορυκτού και υποθαλάσσιου, υπέρ του 
έθνους και του λαού. Η προστασία της δημόσι-
ας περιουσίας. Λαϊκή κινητοποίηση για τη γη, 
τη στέγη, το κλίμα και τους φυσικούς πόρους, 
την αγροτική αναδιάρθρωση και τη διατροφι-
κή επάρκεια.       

Μία εναλλακτική, προοδευτική αντίληψη, 
πρέπει να επιβεβαιώνεται με την εναλλακτική  
δράση και στην οικονομία.

Αυτό συνεπάγεται στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργία εταιρειών 
λαϊκής βάσης, συνεταιρισμών, ομαδικών καλλι-
εργειών και κοινοπραξιών, πρωτοβουλίες των 
εργαζομένων  για  ματαίωση  του  αφελληνι-
σμού βιώσιμων επιχειρήσεων, ενίσχυση πρω-
τοβουλιών για αξιοποίηση  παραγωγικών δυ-
νατοτήτων.

Στο επίπεδο της ανάπτυξης: Η αυτοοργά-

νωση, για ανάπτυξη των εγχώριων παραγωγι-
κών  πηγών, με  αλληλεγγύη  στο  κόστος, αλλά  
και στην κατανομή  του προϊόντος, αποτελεί  ένα  
πεδίο που ως τώρα  θεωρείται ότι ανήκει απο-
κλειστικά στην επιχειρηματική πρωτοβουλία, 
ενώ οι πολίτες (παραγωγοί και καταναλωτές) 
«διαπαιδαγωγούνται» με όλα τα μέσα, να παρα-
μένουν  σταθερά  παθητικοί.» (Συλλογικό κείμε-
νο ως «Λαϊκή Αλληλεγγύη», Ιανουάριος 2010.)

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αναδείχθηκε  η 
ανάγκη μιας συνεργατικής πρωτοβουλίας, προ-
σηλωμένης στη λαϊκή αλληλεγγύη και στην πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση, που θα δημιουργή-
σει έναν πιλοτικό συνεργατικό φορέα, εφαρμό-
ζοντας ορισμένες θεμελιακές και απαράβατες 
αρχές, που  είναι και κριτήρια για τις οικονο-
μικές του αποφάσεις, αλλά και για την ανάδει-
ξη των κατάλληλων προσώπων, καθώς και για 
τις συνεργασίες που θα προωθεί: Οι αρχές αυ-
τές είναι:  1. Η επιδίωξη ενότητας των δημιουρ-
γικών ανθρώπων.  2. Η διαρκής ανατροφοδό-
τηση και κάθετη ανέλιξη του έργου (αναπτυξια-
κή διάσταση).  3. Η σύζευξη της αλληλεγγύης με 
την αξιοκρατία.  4. Η αρχή της μορφωτικής αυ-
τονομίας. Για έναν πολιτισμό αλληλεγγύης, δη-
μιουργικότητας,  δικαιοσύνης και αυτοδιάθε-
σης. Σαφές ότι: ο συνεργατικός φορέας δεν είναι 
κόμμα, αλλά κάτι πολύ πιο πολυσήμαντο. Επι-
διώκει ένα κοινωνικό παραγωγικό - αναπτυξι-
ακό μέτωπο σε εθνική κλίμακα, αρχίζοντας πι-
λοτικά από πολύ μικρής κλίμακας δραστηριό-
τητες, που μπορεί να αλληλοϋποστηρίζονται με 
πρωτοβουλίες ανέργων, μικρών παραγωγών, 
μικροκαλλιεργητών, ή ομάδων καλλιεργητών 
μεταποιητικών συνεταιρισμών κ.ο.κ. Έτσι απο-
σαφηνίζεται το βάθος και το εύρος της σημασίας 
που δίνουμε σε αυτό που αποκαλούμε ενότητα 
των δημιουργικών ανθρώπων. (Μάρτης 2013, 
κείμενο του Συν/σμου Καταναλωτών ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ) 

Η καινοτόμος ιδέα λειτουργεί εδώ και μερικά 

χρόνια στη Λάρισα με αξιοσημείωτη επιτυ-

χία. Τώρα, επεκτείνεται και στη Θεσσαλονί-

κη: Αυτόματοι πωλητές γάλακτος, που δι-

ανέμουν φρεσκότατο προϊόν λίγων μόνο 

ωρών, σε πολύ χαμηλή τιμή, απευθείας 

στους καταναλωτές. 

Ήδη στην πόλη λειτουργούν έξι σημεία πώλη-

σης, όπου αυτόματοι πωλητές διαθέτουν το 

γάλα στην τιμή του 1€/λίτρου (και 0,5€/ ½ 

λίτρο) με τη χρήση προπληρωμένης κάρτας. 

Για τις απευθείας αγορές, χωρίς τη χρήση 

της κάρτας, η τιμή διαμορφώνεται στο 1,10 

και 0,60 ευρώ. Το γάλα προέρχεται από 100 

αγελαδοτρόφους της Θεσσαλίας και της Μα-

κεδονίας, με 55 φάρμες, όπου καθημερινά 

παράγονται 120 τόνοι φρέσκου γάλακτος, 

δηλαδή το 10% της συνολικής εγχώριας πα-

ραγωγής. Το γάλα συλλέγεται από τις φάρ-

μες, παστεριώνεται και διατίθεται στους αυ-

τόματος πωλητές σε λιγότερο από 24 ώρες. 

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Αθανάσιος Βα-

κάλης δήλωσε για το εγχείρημα: «Η Θεσσα-

λονίκη είναι μία πόλη-βαρόμετρο για εμάς, 

η οποία μπορεί να διαμορφώσει τάσεις. Μέ-

χρι στιγμής δεν εξετάζουμε το ενδεχόμε-

νο επέκτασης σε άλλες πόλεις ή την Αθή-

να. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε πώς θα 

υποδεχθούν οι Θεσσαλονικείς τα ΑΤΜ γά-

λακτος».

Η συνολική επένδυση στη Θεσσαλονίκη άγγιξε 

το 1,5 εκατ. ευρώ. Όσο για την πορεία του εγ-

χειρήματος στη Λάρισα, πρόσθεσε: «Πέρυσι 

όταν ξεκίνησαν οι πρώτοι τέσσερις αυτόμα-

τοι πωλητές στη Λάρισα, πωλούσαν δύο έως 

τρεις τόνους γάλακτος καθημερινά. Η αντα-

πόκριση των κατοίκων της Λάρισας ήταν 

πολύ ενθαρρυντική και μας έκανε να χαμο-

γελάσουμε και να αποφασίσουμε την επέ-

κταση του εγχειρήματος. Πλέον, στη Λάρι-

σα έχουμε δεκαπέντε αυτόματους πωλητές 

μέσω των οποίων διαθέτουμε στην αγορά 

δέκα τόνους γάλακτος την ημέρα».

Να, λοιπόν, που είναι εφικτές τέτοιες ενάρετες 

πρακτικές και στον τόπο μας!

ΘεσΓάλα, από 
τη Λάρισα στη 
Θεσσαλονίκη Του Γιώργου Παπαγιαννόπουλου

Η επιστροφή της παραγωγής
Παραγωγική ανασυγκρότηση, τροφική επάρκεια, συνεταιριστικές-συνεργατικές οργανώσεις.

 Όλες οι μεταβιβάσεις διευθύνονται από τις “αγορές” και κατευθύνονται κυρίως σε ξένους 
δήθεν επενδυτές.

“ 

Στήριξη των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, 

δημιουργία εταιρειών 

λαϊκής βάσης, συνεται-

ρισμών, ομαδικών καλ-

λιεργειών και κοινο-

πραξιών.
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Δεν χρειάστηκε παρά μόλις 
μιάμιση ώρα έντονης βροχής 
στο λεκανοπέδιο για ν' αντιμε-
τωπίσουν έντονα προβλήμα-
τα είκοσι πέντε δήμοι της Δυτι-
κής Αττικής, να πλημμυρίσουν 
πεντακόσια ογδόντα σπίτια και 
καταστήματα, να παρασυρ-
θούν εκατόν εβδομήντα οχή-
ματα φτάνοντας το ύψος της 
δημόσιας δαπάνης αποζημίω-
σης για τους πληγέντες στο ένα 
εκατ. €! Η υπερχείλιση του ρέ-
ματος της Εσχατιά, που ξεκινά-
ει από την Πάρνηθα για να ενω-
θεί με τον Κηφισό στο Περιστέ-
ρι θέτει εν αμφίβολω τη συνή-
θη πρακτική εγκιβωτισμού και 
υπογειοποίησης για τη διαμόρ-
φωση των δικτύων ομβρίων της 
πόλης. Ο εγκιβωτισμός της κοί-
της και των πρανών με τσιμέ-
ντο κατέστρεψε τη φυσικότη-
τα των ρεμάτων, περιόρισε την 
απορροφητικότητα των υδάτων 
από το φυσικό έδαφος, με απο-
τέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του 
όγκου και της ταχύτητας των 
νερών απορροής, δεδομένης 
και της οριστικής αποψίλωσης 
των ορεινών όγκων του Λεκα-
νοπεδίου.

Π 

αρά τις γνωστές δηλώ-
σεις δημάρχων και πο-
λιτικής προστασίας 
περί αναγκαίων αντι-

πλημμυρικών έργων και ελλιπών 
υποδομών, φαίνεται πως βρισκό-
μαστε στην απαρχή μιας αντίστρο-
φης διαδικασίας, όπου η φύση θα 
πάρει την εκδίκησή της για την 
ύβρη που διέπραξε ο νεοέλληνας 
στα πενήντα χρόνια της πρόσφατης 
ιστορίας του. 

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλε-
μο η δομημένη επιφάνεια της πό-
λης δεν ξεπερνούσε το 20% της συ-
νολικής της επιφάνειας. Πενήντα 
χρόνια μετά, το "θαύμα" της ανοι-
κοδόμησης της Αθήνας επέκτεινε 
τον δομημένο χώρο στο 75% της 
επιφάνειας αυτής, αφήνοντας μό-
λις 4% για ελευθέρους χώρους! 
Οι ανάγκες μετακίνησης του διο-
γκούμενου πληθυσμού καλύφθη-
καν με τη συνεχή επέκταση του ΙΧ 
και άρα των αυτοκινητοδρόμων. Οι 
περισσότεροι έγιναν πάνω σε πο-
τάμια και χειμάρρους, με αποτέλε-

σμα πάνω από 800 χλμ να μπαζω-
θούν και από τα εφτακόσια ρέματα 
στα τέλη του 19ου αιώνα ν’ απομεί-
νουν ανοιχτά μόλις πενήντα πολ-
λά δε εκ των οποίων χρησιμοποι-
ήθηκαν ως υπόνομοι! Η τελευταία 
φάση της ολοκληρωτικής κατα-
στροφής αυτού του σπάνιου οικο-
συστήματος, που μόνο τα πλατάνια 
σε κεντρικά σημεία της πόλης (Κο-
λωνάκι, Ακαδημίας) και τα πουλιά 
το ξημέρωμα, έμειναν να το θυμί-
ζουν, ήταν η περίοδος της Ολυμπι-
άδας του 2004. Τα έργα των αυτο-
κινητοδρόμων (Φαληρικό Δέλτα, 
Αττική Οδός κ.λπ.), τα μεγάλα εμπο-
ρικά κέντρα, η μεταφορά του αερο-
δρομίου στα Σπάτα με επέκταση 
της ανοικοδόμησης στα Μεσόγεια, 
αποτέλεσαν το κύκνειο άσμα για τη 
φύση του Λεκανοπεδίου. 

Ο Ιλισός –το ιερό ποτάμι των αρ-
χαίων στις όχθες του οποίου τελού-
νταν τα Ελευσίνια Μυστήρια και οι 
διονυσιακές τελετουργίες, ενώ ο  
Σωκράτης έκανε φιλοσοφικούς πε-
ριπάτους με τους μαθητές του– διέ-
σχιζε την Αθήνα ξεκινώντας  από τον 
Υμηττό, για να καταλήξει στη θάλασ-
σα. Σήμερα κυλάει εξ ολοκλήρου 
υπογείως, κάτω από τη Μιχαλακο-
πούλου, τη Βασ. Σοφίας και την Καλ-

λιρρόης. Στον Ιλισό χυνόταν ο Ηρι-
δανός, που ξεκινούσε από τον Λυ-
καβηττό, συνέχιζε στις οδούς Μη-
τροπόλεως και Ερμού, στην Αρχαία 
Αγορά και κατέληγε στον Κεραμι-
κό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
του μετρό στην πλατεία Συντάγματος 
και στο Μοναστηράκι, ανακαλύφθη-
κε η αρχαία κοίτη του, προκαλώντας 

ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα του έργου. Από τον Λυ-
καβηττό ξεκινούσε και ο Βοϊδοπνί-
χτης που χωριζόταν, αφού ένα μέ-
ρος του περνούσε από την οδό Δη-
μοκρίτου και την οδό Ακαδημίας. 
Από τα Τουρκοβούνια ξεκινούσε ο 
Κυκλόβορος, ένας από τους μεγαλύ-
τερους χειμάρρους της Αθήνας, που 
έφθανε στο Πεδίο του Άρεως μέσω 
της οδού Μάρνη και κατέληγε στην 
πλατεία Βάθη.

Το ρέμα του Ποδονίφτη, όπου 
σύμφωνα με τον Αριστοφάνη έπλε-
ναν τα πόδια τους οι καρβουνιά-
ρηδες από την Πάρνηθα, κυλού-
σε κάθετα στους δήμους Χαλανδρί-
ου, Ψυχικού, Φιλοθέης και Ν. Ιω-
νίας, καταλήγοντας στον Κηφισό, το 
άλλο μεγάλο ιερό ποτάμι των Αθη-
ναίων, που ξεκινούσε από την Πάρ-
νηθα για να καταλήξει στον φαλη-
ρικό όρμο –στην περιοχή του Μο-
σχάτου–, διασχίζοντας τη σημερινή 
Λεωφόρου Κηφισού. Στον Κηφισό 
υπήρχε δεξαμενή ήδη από την επο-
χή του Αδριανού –στην περιοχή της 
σημερινής Δεξαμενής στο Κολωνά-
κι–, ενώ ο ποταμός δοξαζόταν ως θε-
ότητα, το γλυπτό της οποίας βρίσκε-
ται στο Βρετανικό Μουσείο μαζί με 
τα υπόλοιπα ελγίνεια μάρμαρα… 

Σήμερα που οι εντάσεις των και-
ρικών φαινομένων γίνονται ανε-
ξέλεγκτες λόγω της κλιματικής αλ-
λαγής, κανείς δεν είναι δυνατόν να 
προβλέψει την αντοχή των πολυδά-
πανων έργων απορροής, με κίνδυ-
νο τη βίαιη επανάκαμψη των πα-
λιών δρόμων του νερού. Σε μια αντί-
θετη κατεύθυνση αστικού σχεδια-
σμού, στον υπόλοιπο κόσμο, η τάση 
είναι να επιχειρούνται διανοίξεις 
ποταμών και φυσικές αποκαταστά-
σεις χειμάρρων, ρεμάτων και των 
οικοσυστημάτων τους. Παράλληλα 
επιχειρείται η  επέκταση του δάσους 
και του πρασίνου στους ορεινούς 
και ελεύθερους χώρους της πόλης 
σε συνδυασμό με αναβαθμούς και 
μικρά φράγματα συγκράτησης φερ-
τών υλών και υδάτων στις υπώρειες 
των ορεινών όγκων. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα στη Σεούλ της Νότι-
ας Κορέας, όπου το 2002 ο εκλεγμέ-
νος δήμαρχος της πόλης, υποστηρι-
ζόμενος από το οικολογικό κίνημα, 
κατέστρεψε μια υπερυψωμένη  λεω-
φόρο για ν’ αποκαταστήσει τη φυσι-
κή ροή του ποταμού Τσεονγκιετσε-
όν επενδύοντας στην ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. 

Το λεκανοπέδιο της Αθήνας 
θα έπρεπε να είναι το ιδανικό πε-
δίο άσκησης μιας πολιτικής αποα-
νάπτυξης όπου η σταδιακή επέκτα-
ση των φυσικών, έναντι των δομη-
μένων χώρων, με αποκατάσταση 
και επανασχεδιασμό των οικοσυ-
στημάτων, θα έδινε τη δυνατότητα 
αποτροπής των επερχόμενων βιβλι-
κών καταστροφών με τις συνέπειές 
τους (μαζικές μεταναστεύσεις, θά-
νατοι, κοκ). Η σχέση του ανθρώπου 
με τη πόλη του θα έπρεπε να πάψει 
να είναι σχέση διεκπεραίωσης ερ-
γασιών και υποχρεώσεων, διαμε-
σολαβημένη μονοδιάστατα από το 
εμπόρευμα και το χρήμα. Οι φυσι-
κοί χώροι είναι αυτοί που μπορούν 
σταδιακά ν αποκαταστήσουν τη βιω-
ματική σχέση με ότι κατάστρεψε το 
μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης: 
την Φύση και την Ιστορία μας και ν' 
αποτελέσουν πεδίο κοινωνικοποί-
ησης και αποκατάστασης της χα-
μένης ανθρώπινης σχέσης. Η επα-
νιεροποίηση της Φύσης είναι αυτή 
που μπορεί ν' αποκαταστήσει, τέλος, 
την πνευματική και συναισθηματι-
κή κατάρρευση του σύγχρονου αν-
θρώπου, που προκάλεσε  η οδυνη-
ρή παρένθεση της χρησιμοθηρίας 
και του εργαλειακού ορθολογισμού 
στο δυτικό πολιτισμό.

Με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες
Το λεκανοπέδιο της Αττικής θα έπρεπε να είναι το ιδανικό πεδίο άσκησης μιας πολιτικής αποανάπτυξης

Το λεκανοπέδιο της Αθήνας θα έπρεπε να είναι το ιδανικό πεδίο άσκησης μιας πολιτικής αποανάπτυξης όπου η στα-
διακή επέκταση των φυσικών έναντι των δομημένων χώρων, με αποκατάσταση και επανασχεδιασμό των οικοσυ-
στημάτων, θα έδινε την δυνατότητα αποτροπής των επερχόμενων «βιβλικών» καταστροφών με τις συνέπειές τους

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

Σήμερα που οι 

εντάσεις των 

καιρικών φαι-

νομένων γίνο-

νται ανεξέλε-

γκτες λόγω της 

κλιματικής αλ-

λαγής, κανείς 

δεν είναι δυνα-

τόν να προβλέ-

ψει την αντο-

χή των πολυδά-

πανων έργων 

απορροής.
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Αναταραχή έχει προκαλέσει στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης η εντολή του 
εισαγγελέα αντιμετώπισης εγκλη-
μάτων διαφθοράς Αργύρη Δημό-
πουλου, για τη διενέργεια προ-
καταρκτικής εξέτασης σχετικά με 
προσωπικό δάνειο 13,4 εκ. € από 
την Proton Bank, του αντιδήμαρ-
χου οικονομικών της διοίκησης 
Μπουτάρη, Χασδάι Καπόν. 

Σ 

ύμφωνα με στοιχεία που 
ήρθαν στο φως της δημο-
σιότητας, ο Χασδάι Καπόν 
ζήτησε στις 8/7/2011 και 

πήρε αυθημερόν (!) δάνειο από την 
Proton Bank ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. 
Για τη λήψη του, ο Χ. Κ. παρείχε ως εγ-
γύηση 36.521 μετοχές της Τράπεζας 
Πειραιώς, 500.000 ευρώ από προθε-
σμιακή κατάθεση στην Proton και το 
20% μετοχών της εταιρείας του, ενώ 
υποθήκευσε ποσοστό 26% επί οικο-
πέδου 1.575 τ.μ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι Καπόν 
υπήρξε μέχρι τον Αύγουστο του 2007 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της Proton, ενώ μέχρι το 2010 χρησι-
μοποιούσε το ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο της εταιρείας. 

Δύο χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 
2013, η υπό εκκαθάριση τράπε-
ζα κατήγγειλε το δάνειο, υποστηρί-
ζοντας ότι, «η αξία των παραπάνω 
εξασφαλίσεων (μετοχών και λοιπών 
ενεχύρων) που είχε αρχικώς πα-
ράσχει ο δανειζόμενος στην Proton 
έχει μειωθεί δραματικά», ενώ ανέ-
φερε πως η συνολική ληξιπρόθεσμη 
οφειλή ανερχόταν στα 14,5 εκατ. 
ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι). 

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η 
τράπεζα καταθέτει μηνυτήρια ανα-
φορά εναντίον του Καπόν, του Ιωάν-
νη Κόντη, του Αθανασίου Τσοτσορού, 
του Αντωνίου Αθανάσογλου και του 
Δημητρίου Σαραμαντή (στελέχη της 
Proton, οι οποίοι είχαν προφυλακι-
στεί για τη «μεγάλη υπόθεση» του ιδι-
οκτήτη της τράπεζας Λ. Λαυρεντιά-
δη). Η μηνυτήρια αναφορά αναφέ-
ρει ότι οι Κόντης, Τσοτσορός, Αθανά-
σογλου και Σαραμαντής, «ενεργώντας 
με πρόθεση και κατά συναυτουργία 
με κοινό δόλο, διέπραξαν εις βάρος 
της Proton τετελεσμένη απιστία σε κα-
κουργηματικό βαθμό, ζημιώνοντας εν 
γνώσει τους τα διαθέσιμα της Proton, [ 
] και επιφέροντες περιουσιακή ζημιά 
μη επανορθώσιμη ύψους άνω των 
14.000.000 ευρώ». Οι πράξεις τους, 
συμπληρώνει η μηνυτήρια αναφορά, 
έγιναν «εν γνώσει του παράνομου χα-

ρακτήρα της συμπεριφοράς τους και 
προς τον σκοπό προσπορισμού οφέ-
λους στον Χ.Κ., ο οποίος με φορτικό-
τητα και πειθώ, ενδεχομένως και με 
υπόσχεση ανταλλαγμάτων  [ ] προκά-
λεσε σε αυτούς την απόφαση χορήγη-
σης στον ίδιον ιδιαίτερα υψηλών δα-
νείων, τα οποία δεν καλύπτονταν από 
επαρκείς εξασφαλίσεις». 

Όπως αποκαλύπτει η υπό εκκα-
θάριση τράπεζα, ο Καπόν είχε ιστορι-
κό σύναψης και άλλων δανείων από 
αυτήν. Έτσι από τον Ιανουάριο μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2008, ο Καπόν δα-
νειοδοτείται τμηματικά με 8,42 εκ.€, 
επίσης για «κάλυψη επενδυτικών του 
αναγκών». Μέρος, μάλιστα, του νέου 
δανείου που σύναψε το 2011, για την 
ακρίβεια 1 εκ.€, πήγε στην αποπλη-
ρωμή των παλαιότερων. 

Η αμαρτωλή Proton
Για όλα αυτά, βέβαια, θα αποφασίσει 
η δικαιοσύνη και προφανώς ισχύει το 
τεκμήριο της αθωότητας. Αξίζει όμως 
να σημειωθεί ότι κανείς κοινός θνη-
τός δεν λαμβάνει αυθημερόν (!) δά-
νειο 13,4 εκατομμύρια ευρώ, για να 
χρησιμοποιήσει μάλιστα μέρος του 
ώστε να αποπληρώσει προηγούμε-
να δάνεια. 

Ωστόσο, η γενικότερη εμπλοκή 
του αντιδημάρχου οικονομικών με 
την Proton θέτει ένα μεγάλο πολιτικό 
ζήτημα. Όπως είναι γνωστό, η Proton 
Bank επιδόθηκε σ’ ένα τεράστιο όργιο 
τοξικών δραστηριοτήτων: Τον Δεκέμ-
βριο του 2009 περιέρχεται στο χαρ-
τοφυλάκιο του Λαυρέντη Λαυρεντιά-
δη, που αποκτάει το 31,3% των με-

τοχών της. Από εκείνη την περίοδο 
μέχρι και τον Μάρτιο του 2011, κα-
ταγράφεται αύξηση της τάξης 70.7% 
στα επιχειρηματικά δάνεια που χορη-
γεί, ύψους 800 εκ.€. Από αυτά, τουλά-
χιστον τα 321 εκατομμύρια εκταμιεύ-
θηκαν από εταιρείες μελών του Δ.Σ. 
της τράπεζας και του ίδιου του Λαυ-
ρεντιάδη, ο οποίος οδηγήθηκε για δε-
καοχτώ μήνες στη φυλακή. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, λί-
γους μήνες πριν η τράπεζα τεθεί υπό 
εκκαθάριση, και λίγες ημέρες μετά 
τη σύναψη του δανείου με τον Χασ-
δάι Καπόν, ο τότε υπουργός Οικονο-
μικών Ευάγγελος Βενιζέλος θα δώ-

σει εντολή για τη στήριξή της από τα 
διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου, 
ύψους 100 εκ.€, παρά τη διαφωνία 
του γενικού διευθυντή του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, που είχε 
ενστάσεις για την αξιοπιστία της τρά-
πεζας. Την υπόθεση θα αποκαλύψει 
η αείμνηστη Αριστέα Μπουγάτσου 
στην Ελευθεροτυπία. Στις 8 Αυγού-
στου του 2011, ο Βενιζέλος θα περά-
σει μια σκανδαλώδη νομοθετική ρύθ-
μιση στο θερινό τμήμα της βουλής, με 
αναδρομική ισχύ από το 1997, σύμ-
φωνα με την οποία το υπουργείο Οι-
κονομικών επιτρέπει την τοποθέτηση 
διαθεσίμων του Δημοσίου σε οποια-
δήποτε τράπεζα, χωρίς να απαιτείται 
έγκριση πίστωσης από επιτροπή.

Οι αντιδράσεις 
στο δημοτικό συμβούλιο

Μετά τη δημοσιοποίηση της εντο-
λής διενέργειας προκαταρκτικής εξέ-
τασης από τον εισαγγελέα οικονομι-
κών υποθέσεων, ο Καπόν αρκέστη-
κε σε μια ολιγόλογη ανακοίνωση που 
προήλθε από το γραφείο Τύπου του 
Δήμου Θεσσαλονίκης (!), λέγοντας 
πως «καθαρός ουρανός αστραπές δεν 
φοβάται», και θέτοντας εαυτόν στη δι-
άθεση της δικαιοσύνης. 

Αμέσως μετά, το δημοτικό μας 
σχήμα Μένουμε Θεσσαλονίκη εξέ-
δωσε ανακοίνωση ζητώντας την πα-
ραίτηση του Καπόν, μέχρι να διαλευ-
κανθεί η υπόθεση –ενώ το ίδιο έπρα-
ξε και ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης 
της Ανοιχτής Πόλης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο δημοτικό συμβούλιο που 
ακολούθησε, τόσο εμείς, όσο και ο Τ. 
Μηταφίδης, θέσαμε το ζήτημα στο 
σώμα. Απάντησε ο ίδιος ο δήμαρ-
χος, Γιάννης Μπουτάρης, λέγοντας ότι 
στηρίζει πλήρως τον Χ. Καπόν και ότι 
δεν τίθεται ζήτημα παραίτησης. 

Λίγο νωρίτερα, βέβαια, είχε διε-
ξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών συ-
νεδρίαση της δημοτικής ομάδας της 
Πρωτοβουλίας του Γιάννη Μπουτά-
ρη, όπου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
AlterThess (alterthess.gr), υπήρχαν 
έντονες αντιδράσεις στελεχών της: 
Ο Ανδρέας Κουράκης έθεσε ζήτη-
μα ηθικής τάξης, ο προκάτοχος του Χ. 
Καπόν στην αντιδημαρχία οικονομι-
κών, Γ. Αρβανίτης, ζήτησε εξηγήσεις, 
ενώ ο Νίκος Φωτίου, δημοτικός σύμ-
βουλος και εντεταλμένος του δημάρ-
χου για ζητήματα Κοινωνίας των Πο-
λιτών, ζητούσε επίμονα εξηγήσεις για 
τα δάνεια. Ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου, Π. Αβραμόπουλος, τόνι-
σε με νόημα ότι «την τελευταία κου-
βέντα, αλλά και την ευθύνη, την έχει ο 
δήμαρχος». 

Η εντροπία του συστήματος
Έπειτα από όλα αυτά, περιμένου-

με με ανυπομονησία το πόρισμα της 
προκαταρκτικής έρευνας. Ωστόσο, 
πέρα από το δικαστικό κομμάτι, το 
πολιτικό ζήτημα παραμένει, καθώς 
το νόμιμο δεν είναι και ηθικό –πόσo 
μάλλον πολιτικά ορθόν. 

Είναι αλήθεια ότι τέτοιου τύπου 
τοξικές τραπεζικές δραστηριότη-
τες ήταν μέχρι το ξέσπασμα της κρί-
σης του 2008-2010 καθημερινότη-
τα για τον κόσμο του χρηματοπιστω-
τικού κεφαλαίου. Αυτές, αν βέβαια 
προσθέσουμε αρκετά μηδενικά, εί-
ναι που έριξαν έξω τη Λίμαν Μπρά-
δερς, και ευθύνονται για την επί της 
ουσίας κατάρρευση του «καπιταλι-
σμού καζίνου». Έκτοτε, το τραπεζικό 
σύστημα ολόκληρης της Δύσης λει-
τουργεί στην εντατική με αλλεπάλλη-
λες κρατικές χρηματοδοτήσεις, δηλα-
δή με λεφτά των φορολογούμενων. 
Έτσι συντελείται μια κολοσσιαία ανα-
διανομή του εισοδήματος, από τις τσέ-
πες της εργαζόμενης πλειοψηφίας, 
στους μεγάλους επενδυτικούς οίκους 
και τράπεζες –γεγονός που αποτέλεσε 
την αφορμή για το κίνημα Καταλάβετε 
την Ουόλ Στρητ στην Αμερική. 

Όσο για τα δικά μας, η υπόθεση 
Καπόν, αλλά και η ευρύτερη υπόθεση 
Proton, αποτελούν ένα μικρό, ωστό-
σο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα 
των πρακτικών στις οποίες επιδόθηκε 
ο «κυβερνών πασοκισμός» της ύστε-
ρης μεταπολίτευσης, καταφανώς κυ-
ρίαρχος και εντός της… Νέας Δημο-
κρατίας. Το τρίγωνο πολιτικών, τρα-
πεζιτών και επιχειρηματιών αποτέ-
λεσε τον κεντρικό πυλώνα αυτού του 
καθεστώτος, ενώ οι αθέμιτες πρακτι-
κές αποτελούσαν τον κατ’ εξοχήν τρό-
πο με τον οποίο λειτουργούσαν αυτοί 
που βρίσκονται στην εξουσία: Για τον 
ελληνικό εκσυγχρονισμό, αυτή ήταν 
η μόνη υπαρκτή εκδοχή της «ελεύθε-
ρης οικονομίας» και της «αγοράς» την 
οποία εκθείαζε συστηματικά. Προφα-
νώς, οι πολιτικές τους ευθύνες για τη 
χρεοκοπία της χώρας είναι τεράστιες 
και ακόμα δεν έχουν αποδοθεί σε όλη 
τους την έκταση. Αυτό που γίνεται σή-
μερα, ωστόσο, είναι ότι η εντροπία του 
συστήματος είναι μεγάλη και η αδρά-
νειά του, ελάχιστη –γι’ αυτό καθημερι-
νά αποκαλύπτονται δεκάδες τέτοια ή 
αντίστοιχα περιστατικά που στοιχειο-
θετούν το μέγεθος της παρακμής του. 

Πριν μερικές μέρες, ο Γιάννης 
Μπουτάρης δήλωσε ότι «είναι πιο πα-
σόκος από τους πασόκους». Ανεξάρ-
τητα από το τι εννοούσε, η υπόθεση 
Καπόν έρχεται να τον επιβεβαιώσει… 

Ο Χ. Καπόν και τα δάνεια από την Proton
Η υπόθεση του αντιδημάρχου οικονομικών του Δ. Θεσσαλονίκης δεικνύει το πραγματικό πολιτικό πρόσωπο του «Μπουταρισμού» 

Το δημοτικό μας σχήμα «Μένουμε Θεσσαλονίκη» εξέδωσε ανακοίνωση 
ζητώντας την παραίτηση του Χ. Καπόν.

Του Γιώργου Ρακκά

“ 

Η υπόθεση Κα-

πόν, αλλά και η 

ευρύτερη υπό-

θεση Proton, 

αποτελούν ένα 

μικρό, ωστό-

σο πολύ χαρα-

κτηριστικό πα-

ράδειγμα των 

πρακτικών στις 

οποίες επιδόθη-

κε ο «κυβερνών 

πασοκισμός» 
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          ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τουρκική επιθετικότητα σε Κύπρο-Αιγαίο

Μέσα στον ορυμαγδό των εκρήξεων 
του πολέμου κυβέρνησης και αντιπολί-
τευσης, τις επελάσεις των μαχητών στα 
υψώματα του ΕΝΦΙΑ και των κόκκινων 
δανείων, τις εφόδους για την κατάλη-
ψη των οχυρών της κοινοβουλευτικής 
εξουσίας, η (ούτως ή άλλως αλλεργική 
στα εθνικά θέματα) καθεστωτική  ειδη-
σιογραφία κάνει ό,τι μπορεί για να πε-
ριθωριοποιήσει την κρίση που ανοίγε-
ται στις εφαπτόμενες του ελληνισμού 
θάλασσες.

Σ 

την Κύπρο, η τουρκική προκλη-
τικότητα σπάει από τη μεριά της 
την πράσινη γραμμή για να εισβά-
λει στο ελεύθερο τμήμα με μια αρ-

μάδα, την ίδια στιγμή που κλείνει γεωτρύπα-
νο από τους φίλους της Αζέρους για να κά-
νει πράξη τις διεκδικήσεις της. Στο Αιγαίο, ο 
25ος Μεσημβρινός (η οριογραμμή που δεί-
χνουν τα αγάλματα του Κεμάλ) έχει μετατοπι-
στεί μάλλον ανατολικότερα, έξω από το Σού-
νιο.  Η Τουρκία έχει επιλέξει τη στρατηγική 
της μεταβολής της σε μεγάλη ναυτική δύνα-
μη. Και το κάνει  πρώτα στο πολιτικό επίπεδο, 
με την προβολή ναυτικής ισχύος, χωρίς καν 
να περιμένει την απόκτηση των πολεμικών 
μέσων που θα της χάριζαν έναν συντριπτικό 
συσχετισμό στο πεδίο.

Ο νεοθωμανισμός συμπεριφέρεται ως 
ισχυρότερος από ό,τι στην πραγματικότητα 
είναι, τη στιγμή που το αντίστροφο συμβαίνει 
με τις ελληνικές κυβερνήσεις του νεοραγια-
δισμού: συμπεριφέρονται ως πιο αδύναμες 
από αυτό που θα μπορούσαν να αντιπαρατά-
ξουν σε μια πολιτική αποτροπής.

Οι ηγεσίες του ελληνικού λαού έχουν 
αναγάγει σε μοναδικό  εθνικό και ταξικό θέμα 
τη διευθέτηση του δημόσιου χρέους, αναλώ-
νουν επικοινωνιακά τα σούρτα φέρτα στο 
προεδρικό μέγαρο για την κατάκτηση ευνο-
ϊκής θέσης εκκίνησης στην επικείμενη εκλο-
γική κούρσα, που να βρεθεί χρόνος για τα 
άλλα θέματα;

Κι οι ένοπλες δυνάμεις; Παρατημένες 
από τις πολιτικές ηγεσίες, υποφέρουν από τη 
χαμηλή διαθεσιμότητα των πολεμικών μέ-
σων (όταν ακόμη και η προμήθεια των ανα-
γκαίων ανταλλακτικών για τα ρωσικής κατα-
σκευής συστήματα περιλαμβάνεται στα θύ-
ματα της αντιπαράθεσης στην Ουκρανία), 
σε μια χώρα που μοιάζει να αντιμετωπίζει 
κάθε κρίση με τον ίδιο τρόπο που υφίσταται 
τη γερμανική επικυριαρχία και το μνημόνιο: 
την αδράνεια, την παθητικότητα, την αναμονή 
του αναπόφευκτου. Λησμονήσαμε αυτό που 
λένε οι γείτονες και «φίλοι» μας: Αν δεν έχεις 
διάθεση να πληρώσεις τον δικό σου στρατό, 
τότε θα αναγκαστείς να πληρώσεις ξένο, κα-

τοχικό στρατό. 
Αλλά το κύριο πρόβλημα της ελληνικής 

αποτροπής δεν είναι η αδυναμία των ενό-
πλων δυνάμεων, είναι η έλλειψη βούλησης 
για αποτροπή. Και, βέβαια, δεν είναι βούλη-
ση αποτροπής οι ασκήσεις του στόλου στον 
… Αργοσαρωνικό, όταν τα τουρκικά πλεού-
μενα αλωνίζουν ανενόχλητα στην ΑΟΖ της 
Κύπρου και στα ελληνικά χωρικά ύδατα. 
Όταν η αποστολή πολεμικών σκαφών στην 

Κύπρο γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, 
έχοντας δώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δι-
αδρομή του υποβρυχίου Πρωτεύς, μην τυ-
χόν και γίνει καμιά στραβή, όταν η φρεγάτα 
που υποτίθεται ότι θα αντικαταστούσε  την 
τορπιλάκατο Καβαλούδης στην περιοχή πε-
ριμένει ακόμη την εντολή απόπλου!  

Όταν μια χώρα έχει αυτήν τη στάση, πώς 
περιμένει ότι θα δημιουργήσει τους διπλω-
ματικούς συσχετισμούς που θα πολλαπλα-
σιάσουν την ισχύ της στρατιωτικής αποτρο-
πής; Η Τουρκία των Ερντογάν – Νταβούτο-
γλου, σε συνεννόηση προφανώς με τις ΗΠΑ, 
αποκομίζει τα ανταλλάγματα της στάσης της 
στη συριακή κρίση. Η Ελλάδα των Σαμαρά-  
Βενιζέλου εκλιπαρεί για μια καλή κουβέντα, 
εισπράττοντας (τι πρωτότυπο) τη μια καρπα-
ζιά μετά την άλλη.

Ίσως, βέβαια, κάπου βαθιά στην ψυχή 
του λαού, ηχούν τα λόγια του τραγουδοποι-
ού: «Δεν είναι οικόπεδο που το καταπατού-
νε / ούτε και μούρλα εθνική που επιστρέφει / 
είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε / 
και η ανάγκη μας που όνομα δεν έχει». Κι αν 
αυτή η ανάγκη αποκτήσει όνομα, τότε η Κύ-
προς θα είναι κοντά μας, κι όλη η πατρίδα θα 
είναι το σπίτι μας. 

«Τι τα θέλουμε τα όπλα»;
...Όταν μας κυβερνούν οι Σαμαράς-Βενιζέλος;

Οι ηγεσίες του ελληνικού λαού έχουν αναγάγει σε μοναδικό  εθνικό και ταξικό θέμα τη δι-
ευθέτηση του δημόσιου χρέους,

Του Θανάση Τζιούμπα

“ 

Ο νεοθωμανισμός 

συμπεριφέρεται ως 

ισχυρότερος από ό,τι 

στην πραγματικότητα 

είναι, την στιγμή που 

το αντίστροφο συμ-

βαίνει με τις ελληνι-

κές κυβερνήσεις

Μετά  την 1η Σεπτεμβρίου, και την επίσκεψη 

Ερντογάν στα κατεχόμενα, η Τουρκία τε-

ντώνει πολύ το σχοινί στο Κυπριακό. Εδώ 

και έναν περίπου μήνα, συντελείται μια νέα 

τουρκική εισβολή, καθώς το ερευνητικό 

σκάφος Μπαρμπαρός, με διαταγή του σουλ-

τάνου Ερντογάν και του χαλίφη Αχμέτ Ντα-

βούτογλου, πλέει παράνομα σε οικόπεδα 

της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής 

Ζώνης, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να στη-

θεί η πλατφόρμα που θα αρχίσει γεωτρή-

σεις για την εξόρυξη φυσικού αερίου.

Έγιναν πολλά τον τελευταίο καιρό. Δηλώσεις 

και κόντρα δηλώσεις, ενέργειες, δράσεις 

κι αντιδράσεις. Κι όμως, το αντικείμενο της 

όλης συζήτησης που διεξάγεται στη Μεγα-

λόνησο δεν είναι η νέα εισβολή (!), αλλά 

η απομάκρυνση του Προέδρου της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη από 

τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Η 

οποία απομάκρυνση κρίνεται απολύτως θε-

τική υπό τις περιστάσεις, πόσο μάλλον για 

έναν πρόεδρο με το παρελθόν και τις από-

ψεις του Αναστασιάδη. 

Ακόμα όμως και αν η ελληνοκυπριακή ηγεσία 

συνεχίσει τη σκληρή στάση της έναντι των 

τουρκικών προκλήσεων, θα πρέπει να βρει 

λύσεις εκτός των πεπατημένων επιλογών 

της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η Τριμερής Συνάντηση 

Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου θα μπορούσε 

να αποτελέσει ένα βήμα παραπάνω, όπως 

και η επίσκεψη Αναστασιάδη στη Μόσχα τον 

Ιανουάριο, μετά από πρόσκληση του ίδιου 

του Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Επιπλέον, θα πρέπει να προκληθούν πολιτικά 

κόστη στην Τουρκία, προκειμένου να διακό-

ψει τις επεκτατικές της κινήσεις στο Αιγαίο 

και στην Κύπρο. Είναι καιρός να συζητηθεί 

το κλείσιμο των οδοφραγμάτων που προ-

σφέρουν απλόχερα στην Άγκυρα μια υπάρ-

χουσα διχοτόμηση και μια έμμεση «λύση 

δύο κρατών» που τόσο σθεναρά επιδιώκει, 

ενώ ζωντανεύουν το ίδιο το κατοχικό καθε-

στώς. Και επιτέλους, θα πρέπει η ελλαδική 

κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες που 

της αναλογούν, να αφήσει στην άκρη τον 

κλάδο ελαίας που είπε πως κρατά ο νέος 

υπουργός Εθνικής Άμυνας και να κρατήσει 

σφιχτά το ξίφος του δικαίου, που τόσο χρει-

άζεται η Κύπρος.

Αλέκος Μιχαηλίδης

Νεοθωμανικές 
μέλισσες στην 
κυπριακή ΑΟΖ
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Το ελληνικό, ποιο άλλο; Το παρα-
βλέπουμε δεκαετίες, κλωθογυρί-
ζοντας γύρω από ανέξοδους δι-
πλωματισμούς και διεθνισμούς 
(η διεθνιστική μας δράση αλλά-
ζει τα παγκόσμια δεδομένα: το 
ξήλωμα του καπιταλισμού-ιμπε-
ριαλισμού αρχίζει από δω), αλλά 
η επικυρίαρχος Τουρκία, όπο-
τε θέλει, μας προσγειώνει στη 
σκληρή πραγματικότητα: Είμα-
στε αιχμάλωτοί της. 

Κ 

άνει έρευνες στην κυπρια-
κή ΑΟΖ (ή ΑΟΖ της «ελ-
ληνοκυπριακής κοινό-
τητας»;), μας προκαλεί, 

μας ταπεινώνει, και η τριτεγγυήτρια 
της κυπριακής ακεραιότητας Ελλά-
δα κάνει δηλώσεις. Αλλά στις δηλώ-
σεις για την 28η Οκτωβρίου κανείς 
δεν αναφέρθηκε στη νέα τούρκικη 
εισβολή. Οι Τούρκοι διατυπώνουν 
επισήμως τον επεκτατισμό τους, ο 
Αβραμόπουλος συναντά ιδιωτικώς 
τον Ερντογάν. Τσούγκρισαν χαρού-
μενοι τα ποτήρια τους, όπως οι Κα-
ραμανλής-Μεντερές μετά τη Ζυρίχη; 

Η Τουρκία, καταπατώντας όπως 
πάντα κάθε διεθνές δίκαιο, εισβάλ-
λει στον θαλάσσιο χώρο κράτους 
που δεν αναγνωρίζει (!), έχοντας κα-
τακτήσει παράνομα μεγάλο τμή-
μα του και, μαζί με μας, γελοιοποιεί 
ΟΗΕ, Ε.Ε., ΝΑΤΟ κ.λπ., οργανισμούς 
που αδιαφορούν προκλητικά για το 
δίκαιο υπέρ του οποίου δήθεν κό-
πτονται (βλ. επικίνδυνες πομφόλυ-
γες ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ε.Ε., ειδικά 
κάποιου «σοσιαλιστή» Πιτέλα) εξυ-
πηρετώντας τις δυτικές δυνάμεις. 

Αν συνδυάσουμε αυτά με την 
κουραστική, πρωτοφανή αβελτηρία 
μας (ή είναι δείγμα βαθύτατης επί-
γνωσης: της άρνησής μας να αντι-
δράσουμε στις αδιάκοπες τουρκικές 
προκλήσεις;) να εξακολουθούμε, 
παρά τόσες πανωλεθρίες, να ελπί-
ζουμε στη βοήθεια τρίτων (Ισραήλ-
Αιγύπτου ή των προαναφερθέντων 
οργανισμών-μεγαλοεπιχειρήσεων), 
ονομάζοντας την αφέλειά μας «δι-
πλωματικές κινήσεις» και «στρα-
τηγικές συμμαχίες», τότε καλύτερα 
να συνειδητοποιήσουμε ότι είμα-
στε παίγνιο του τουρκικού ιμπερι-
αλισμού. «Διπλωματικές κινήσεις» 
και «στρατηγικές συμμαχίες» έχουν 
αντίκρισμα μόνο όταν κάποιος δια-
θέτει υπόσταση, όταν δεν φέρεται ως 
δούλος. Όταν μας χλευάζει κάποιος 
Τόμσεν, θα μας υπολογίσει η Τουρ-
κία; Το Μνημόνιο έχει μόνο οικονο-

μικές επιπτώσεις; 
Η Τουρκία μάς έχει κηρύξει τον 

πόλεμο απ' το 1974 απαγορεύο-
ντας να εφαρμόσουμε το διεθνές δί-
καιο, και εμείς, κι οι διαβόητοι σύμ-
μαχοι, το αποδεχόμαστε. Σήμερα, 
ούτε προσφεύγουμε στο Συμβού-
λιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως η πα-
λαιστινιακή κυβέρνηση για τους πα-
ράνομους εποικισμούς στην Ιερου-
σαλήμ, ούτε ζητάμε έκτακτη σύνοδο 
κορυφής της Ε.Ε. Πολιτικοί και πο-
λιτειακοί παράγοντες κάνουν βαρύ-
γδουπες δηλώσεις θεωρώντας ότι 
πρόκειται για πράξεις που αντιστρέ-
φουν την κατάσταση. 

1922-2014: ενενήντα δύο χρό-
νια ήττες. Δεν θελήσαμε να επεξερ-
γασθούμε ψυχικά την Ποντιακή Γε-
νοκτονία και τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, βαυκαλιζόμενοι ότι ένας 
ξεριζωμός 2.700 ετών παρουσίας 
και πολιτισμού δεν θα άφηνε απο-
τυπώματα πάνω μας και δεν θα πα-
ραμόρφωνε τον ψυχισμό μας. Βρή-
καμε καταφύγιο οι μισοί στην ελπί-
δα του κομμουνιστικού παράδεισου 
που θα έλυνε κάθε πρόβλημα (θα 
εξαφάνιζε την ήττα μας, δηλαδή) κι 
οι άλλοι στην προστασία ΗΠΑ, Βρε-
τανίας, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ. Ακολούθησαν 
ήττες που ξαναρνηθήκαμε να επε-
ξεργαστούμε: Η Τουρκία βοήθησε 
τους ναζί και το 1945 ο Τσόρτσιλ της 
έταζε τα Δωδεκάνησα για να μας εκ-
βιάσει. Το 1956 εξεδίωξε τους Έλ-
ληνες από την Κωνσταντινούπολη 

εξαπολύοντας ατιμώρητα ναζιστικά 
πογκρόμ. Στόχευε ήδη την Κύπρο, 
απολαμβάνοντας και συμμετέχο-
ντας στους απαγχονισμούς Ελλήνων 
απ' τους «συμμάχους» Εγγλέζους 
και κέρδισε δικαιώματα τριτεγγυ-
ήτριας δύναμης (λόγω Καραμαν-
λή-Αβέρωφ). Επέβαλε την τουρκο-
κυπριακή μειοψηφία ως ισοδύνα-
μη της ελληνικής πλειοψηφίας. Βομ-
βάρδισε την άοπλη Κύπρο το 1964. 

Λόγω της ατιμώρητης αποστασί-
ας Μητσοτάκη και της ατιμώρη-
της χούντας εισέβαλε και κατέκτη-
σε το 37%, αλλοίωσε τον πληθυσμό 
με τους εποίκους, ανακήρυξε τα Κα-
τεχόμενα σε «κράτος» που δεν ανα-
γνωρίζει, φυσικά, κανείς. Μετέτρε-
ψε την ελληνική Κύπρο σε «ελληνο-
κυπριακή κοινότητα». Επικαλείται 
συμφωνία με το νομικώς ανύπαρ-
κτο κατοχικό εξάμβλωμα, εισβάλ-
λει στον θαλάσσιο κυπριακό χώρο. 
Ο τέλειος δημοκρατικός, ειρηνικός, 
αντιναζιστικός γείτονας. 

1974: «Κάζους μπέλι». Θέτει 
μεθοδικά θέμα Θράκης. Δεν ανα-
γνωρίζει την ελληνική υφαλοκρη-

πίδα, βγαίνει κερδισμένη παρά την 
ήττα της το 1987, καταλαμβάνει τα 
Ίμια το 1996, μιλάει για γκρίζες ζώ-
νες στο Αιγαίο, δεν αναγνωρίζει την 
ΑΟΖ του Καστελόριζου, δεν ανα-
γνωρίζει την Κύπρο ούτε ως προε-
δρεύουσα της Ε.Ε., εισβάλλει ανενό-
χλητη στην ΑΟΖ της. Όλα παράνο-
μα, εκτός διεθνών συμφωνιών και 
δικαίου. Εμείς ασχολούμαστε αυτι-
στικά με την «εσωτερική ατζέντα» 
που προκαλεί κλαυσίγελο (εξαιρεί-
ται το Μνημόνιο). Για συμπαράστα-
ση στο Γκεζίμ έγιναν δεκάδες διαδη-
λώσεις, για την τουρκική θαλάσσια 
εισβολή καμία. Είμαστε φαινόμενο 
εκτός Ιστορίας. 

Χρειάζονται χειρότερες τουρ-
κικές ενέργειες, που θα γιγαντώ-
σουν και την «εθνοσωτήριο» Χρυ-
σή Αυγή, για ν' αντιδράσουμε; Θα 
είναι αργά. Είμαστε μόνοι, Ελλάδα-
Κύπρος, και μόνοι θα πορευθούμε. 
Αν στήσουν οι Τούρκοι γεωτρύπα-
να, θα τα ξεστήσουν οι επιτυχημένες 
τελευταίες συμμαχίες μας; Πρέπει 
να προετοιμασθούμε, οικονομικά, 
πολιτικά, ψυχικά, στρατιωτικά, ώστε 
να αποτρέψουμε τον πολεμοκάπη-
λο τουρκικό επεκτατισμό. Αλλιώς, 
να δηλώσουμε επίσημα υποτελείς 
τους. Είναι πιο έντιμο, διεθνιστικό 
και ανακουφιστικό. Θα πανηγυρί-
σουν και οι εγχώριοι νεωτεριστικοί 
ιοί, χολέρες και πανούκλες. 

ΥΓ.: Όντως οι κ.κ. Δραγώνα και 
Φραγκουδάκη μετείχαν σε τουρκι-
κό συνέδριο για τη Δυτική Θράκη 
στην Κωνσταντινούπολη; Τι απεκό-
μισαν, τον σεβασμό της Τουρκίας 
στο διεθνές δίκαιο; 

*Συγγραφέας, συντονιστής της 
«Ανοιχτής Τέχνης». Πρωτοδη-
μοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυ-
πία, 5-11-14
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Έθνος περιορισμένης κυριαρχίας
Η επικυρίαρχος Τουρκία, όποτε θέλει, μας προσγειώνει στη σκληρή πραγματικότητα.

Δεν θελήσαμε να επεξεργασθούμε ψυχικά την Ποντιακή Γενοκτονία και τη Μικρασιατική Καταστροφή, βαυκαλι-
ζόμενοι ότι ένας ξεριζωμός 2.700 ετών παρουσίας και πολιτισμού δεν θα άφηνε αποτυπώματα πάνω μας και δεν 
θα παραμόρφωνε τον ψυχισμό μας.

Του Αλέξανδρου Ασωνίτη*

“ 

Εμείς	ασχολού-

μαστε	αυτιστικά	

με	την	«εσωτε-

ρική	ατζέντα»	

που	προκα-

λεί	κλαυσίγελο	

(εξαιρείται	το	

Μνημόνιο).	Για	

συμπαράστα-

ση	στο	Γκεζίμ	

έγιναν	δεκάδες	

διαδηλώσεις,	

για	την	τουρκι-

κή	θαλάσσια	ει-

σβολή	καμία.



                          Αριθμός φύλλου 109        ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201416

- Πως εξελίσσεται η κατάσταση 
στο Κόμπανι μετά την άφιξη της 
φάλαγγας των Πεσμεργκά από το 
Ιράκ; Πώς σχολιάζετε τη μετακί-
νηση 200 ανδρών του Ελεύθερου 
Συριακού Στρατού στο Κόμπανι 
έπειτα από την άδεια και την εν-
θάρρυνση του τουρκικού κρά-
τους; 

Η ομάδα των Πεσμεργκά που ήρθε 
αποτελείται από εκατόν πενήντα 
άτομα. Είναι ικανοί στρατιώτες και 
εξειδικευμένοι στη χρήση βαρέων 
όπλων, τα οποία και έφεραν μαζί 
τους. Δεν συμμετέχουν στην πρώτη 
γραμμή, αλλά στηρίζουν την άμυνα 
στα μετόπισθεν. Ωστόσο, η παρου-
σία τους αποτελεί ένα δείγμα ενότη-
τας του κουρδικού λαού.

Όσον αφορά τους άντρες του 
Ελεύθερου Συριακού Στρατού, 
πρέπει να διευκρινίσω ότι ομάδες 
του υπάρχουν ήδη εδώ και και-
ρό στο Κόμπανι και συμμετέχουν 
στην αντίσταση. Η ομάδα που ήρθε 
τώρα, μετά την άδεια της Τουρκί-
ας, είναι μικρή και με ελαφρύ οπλι-
σμό και ουσιαστικά δεν μπορεί να 
παίξει σημαντικό ρόλο. Τις προ-
θέσεις και τις κινήσεις του τουρκι-
κού κράτους εξακολουθούμε να τις 
αντιμετωπίζουμε με σκεπτικισμό. Η 
Τουρκία, που με ντοκουμέντα πλέ-
ον έχει αποδειχτεί ότι στηρίζει την 
ISIS, παίζει ένα επικίνδυνο παιχνί-
δι στην περιοχή. Ο χρόνος θα δείξει 
ποιες είναι οι τελικές της επιδιώξεις. 
Θα πρέπει, όμως, το τουρκικό κρά-
τος -αλλά και οποιοσδήποτε άλλος- 
να ξέρει ότι, όποιος θελήσει να ανα-
τρέψει το σύστημα της Ροζάβα και 
τη δημοκρατία που έχουμε κατα-
κτήσει, θα μας βρει απέναντί του. Οι 
κατακτήσεις των λαών της περιοχής 
μας δεν θα ανατραπούν τόσο εύκο-
λα, όσο ίσως φαντάζονται και ελπί-
ζουν κάποιοι.

- Μια νέα ποιοτική διάσταση στον 
αγώνα των Κούρδων για την αυ-
τοδιάθεσή τους είναι η ανάδειξη 
ενός νέου μοντέλου συνύπαρξης 
των λαών της Μέσης Ανατολής, 
που προωθεί θεσμούς ουσιαστι-
κής δημοκρατίας. Μιλήστε μας 
λίγο γι’ αυτό το μοντέλο. 

Οι Κούρδοι της Συρίας έχουν ανα-
κηρύξει μονομερώς μια αυτόνο-
μη δομή, χωρισμένη σε τρία κα-
ντόνια, που περιλαμβάνει τα κουρ-
δικά εδάφη (Ροζάβα), εντός του συ-
ριακού κράτους. Στο μοντέλο αυτό 

συμμετέχουν όλες οι πληθυσμια-
κές ομάδες που ζουν στην περιοχή, 
άσχετα με την εθνική τους προέλευ-
ση ή τη θρησκεία τους. Προβλέπε-
ται, μάλιστα, ένα μίνιμουμ συμμετο-
χής στα διάφορα όργανα της διοί-
κησης για κάθε εθνική ομάδα. Από 
τα τρία καντόνια, το ένα έχει πρόε-
δρο Άραβα και το άλλο Γιέζιντι. Και 
ακριβώς όπως συμβαίνει και στον 
τομέα της άμυνας, η γυναίκα έχει 
ισότιμη θέση με τον άντρα και στην 
πολιτική. Η συμμετοχή της στα κοι-
νά ενθαρρύνεται και διασφαλίζεται. 
Υπάρχει μεγάλη ποσόστωση, βάσει 
του φύλου, όσον αφορά τις διοικη-
τικές θέσεις. Κάθε φύλο πρέπει να 
έχει αντιπροσώπευση τουλάχιστον 
κατά 40%. Η ισοτιμία μεταξύ γυναι-
κών και αντρών αντικατοπτρίζεται 
και στο ίδιο το Κόμμα Δημοκρατι-
κής Ενότητας (PYD), το οποίο δια-
θέτει ένα σύστημα δύο προέδρων, 
μιας γυναίκας, της Άσια Αμπτου-
λάχ και ενός άντρα, του Σαλίμ Μου-
σλίμ.

Το συγκεκριμένο μοντέλο που 
εφαρμόζεται στη Ροζάβα δεν στο-

χεύει επ’ουδενί στην απόσχιση από 
τη Συρία. Απώτερος στόχος μας και 
πρότασή μας είναι η δημιουργία, 
για όλη τη χώρα, ενός συστήματος 
καντονιών. Η ειρηνική συνύπαρξη 
με τις γειτονικές εθνότητες, με αμοι-
βαία αναγνώριση και αλληλοσεβα-
σμό, είναι το ζητούμενο. Και αυτό 
έχει επιτευχθεί στις περιοχές μας. 
Βάσει αυτού, λοιπόν, ελπίζουμε σε 

μία ενωμένη, πλουραλιστική και 
δημοκρατική Συρία.

- Τις τελευταίες εβδομάδες έχει 
αρχίζει να αναβιώνει ένα κίνη-
μα αλληλεγγύης υπέρ του αγώνα 
των Κούρδων στην Ελλάδα, ενώ 
η υποστήριξη της κοινής γνώμης 
στην αντίσταση του Κόμπανι είναι 
καθολική. Ποια βήματα θεωρεί-
τε ότι θα μπορούσαν να ληφθούν 
ώστε αυτό το κίνημα να γιγαντω-
θεί και να εκφράσει τα θερμά αι-
σθήματα του ελληνικού λαού απέ-
ναντι στον αγώνα των Κούρδων;

Είναι γεγονός ότι, τον τελευταίο και-
ρό, η μικρή πόλη του Κόμπανι ήρθε 
στο παγκόσμιο προσκήνιο. Κατα-
φτάνουν μηνύματα στήριξης στον 
αγώνα μας από όλες τις μεριές της 
γης και η Ελλάδα, φυσικά, δεν απο-
τελεί εξαίρεση. Σε διάφορες πό-
λεις συγκεντρώνεται ανθρωπιστι-
κή βοήθεια για το Κόμπανι και άν-
θρωποι μας ρωτάνε μόνοι τους πώς 
μπορούν να βοηθήσουν. Η εξέλιξη 
αυτή είναι πολύ ευχάριστη, συγκι-

νητική θα’λεγα, και αρχίζει να θυ-
μίζει τις εποχές πριν το 1999, όταν 
η στήριξη του ελληνικού λαού στον 
κουρδικό αγώνα ήταν σαφώς εντο-
νότερη. Ωστόσο, θα ήθελα σε αυτό 
το σημείο να επισημάνω την απου-
σία, από αυτό το κίνημα αλληλεγ-
γύης, ενός κομματιού της ελληνι-
κής Αριστεράς. Κόμματα και οργα-
νώσεις που έχουν να επιδείξουν, 
στο παρελθόν, στήριξη σε αγωνιζό-
μενους λαούς, τώρα, για το Κόμπα-
νι, σιωπούν περίεργα. Αυτό μας λυ-
πεί, αλλά και μας εκπλήσσει, σε ένα 
βαθμό. Στο Κόμπανι δεν αντιμε-
τωπίζουμε μόνο μια ανθρωπιστι-
κή κρίση. Πέραν αυτού, πρόκειται 
και για έναν πολιτικό αγώνα. Έναν 
αγώνα ανάμεσα σε ένα δημοκρατι-
κό σύστημα, που προωθεί την ισό-
τητα ανάμεσα στους λαούς, από τη 
μία, και το σκοτάδι του θρησκευ-
τικού φανατισμού από την άλλη. 
Ανάμεσα σε ένα σύστημα που πρε-
σβεύει υψηλές, δημοκρατικές αξίες 
και τις σκοτεινές δυνάμεις που απο-
σκοπούν στην καταπίεση και την 
καταπάτηση κάθε ανθρώπινου δι-
καιώματος. Θα όφειλε, πιστεύουμε, 
το κομμάτι αυτό της ελληνικής Αρι-
στεράς που είναι ως τώρα απόν, να 
μελετήσει καλύτερα και με ανοιχτό 
μυαλό το μοντέλο διοίκησης της Ρο-
ζάβα και να δει τι πραγματικά δια-
κυβεύεται στο Κόμπανι. Θεωρούμε 
ότι είναι υποχρέωσή τους.

- Το τελευταίο δεκαήμερο, το 
τουρκικό κράτος κλιμακώνει επι-
κίνδυνα την ένταση στην Κύπρο 
και αμφισβητεί έμπρακτα την 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 
το Μπαρμπαρός να παραβιάζει 
τα θαλάσσιά της οικόπεδα. Τι έχε-
τε να σχολιάσετε για τη στάση του 
τουρκικού κράτους έναντι της Κύ-
πρου;

Η Τουρκία αντιμετωπίζει μια δύ-
σκολη κατάσταση στη Μέση Ανατο-
λή. Ο Ερντογάν ουσιαστικά πάσχει 
από ένα είδος «συνδρόμου του Κό-
μπανι» και κάθε λεπτό αλλάζει στά-
ση. Οπότε, προσπαθεί τώρα να τρα-
βήξει την προσοχή της τουρκικής 
κοινής γνώμης στην Κύπρο. Εμείς 
υποστηρίζουμε τα δικαιώματα του 
κυπριακού λαού πάνω στην ΑΟΖ 
του. Και θεωρούμε ότι είναι υπο-
χρέωση της διεθνούς κοινότητας να 
σταθεί δίπλα στην Κύπρο, αυτή τη 
στιγμή, και να προστατεύσει τα εθνι-
κά της συμφέροντα.

     ΔΙΕΘΝΗ

«Η Ελευθερία εναντίον του Σκοταδισμού»
Συνέντευξη με τον Ιμπραήμ Μοσλέμ, υπεύθυνο των Κούρδων της Συρίας για την Ευρώπη

«Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα του κυπριακού λαού πάνω στην ΑΟΖ του. Και θεωρούμε ότι είναι υποχρέ-
ωση της διεθνούς κοινότητας να σταθεί δίπλα στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή, και να προστατεύσει τα εθνικά της 
συμφέροντα»

“ 

«Οι κατακτήσεις 

των λαών της 

περιοχής μας 

δεν θα ανατρα-

πούν τόσο εύ-

κολα, όσο ίσως 

φαντάζονται και 

ελπίζουν    

κάποιοι.»
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                                                                                                                                                      ΔΙΕΘΝΗ

Επτά χρόνια μετά την παλλαϊκή εξέγερ-
ση στην κουρδική περιοχή του Καμισλί 
και στις άλλες κουρδικές πόλεις το 2004, 
τις οποίες το συριακό καθεστώς έπνιξε 
στο αίμα, ξέσπασαν το 2011 οι δημοκρα-
τικές και ειρηνικές διαδηλώσεις στη Συ-
ρία, τις οποίες το συριακό καθεστώς κα-
τέστειλε βίαια. Η οργανωμένη κουρδική 
κοινωνία δεν τάχθηκε με καμία πλευρά, 
ούτε με το απάνθρωπο συριακό καθε-
στώς ούτε με τις λεγόμενες «αντικαθε-
στωτικές δυνάμεις», αλλά παρέμεινε πι-
στή στην επιλογή του δημοκρατικού και 
ειρηνικού αγώνα.

Α 

υτή η επιλογή έδωσε την ευκαιρία να 
συγκροτηθεί με δημοκρατικές δια-
δικασίες μια Αυτόνομη Περιφερεια-
κή Διοίκηση στις περιοχές που δια-

βιούν οι Κούρδοι στη Συρία. Σε αυτό το νέο σύ-
στημα πολιτικής αυτοδιοίκησης, όλα τα έθνη 
και οι εθνότητες των κουρδικών περιοχών (4 
εκατομμύρια Κούρδοι, 300 χιλιάδες Άραβες, 
150 χιλιάδες χριστιανοί, πάνω από 25 χιλιά-
δες Γεζιντί και Ασσύριοι, Ζωροάστρες, Τουρ-
κομάνοι, Αλεβήτες) βίωσαν την ισότητα και την 
ισονομία, ίσως για πρώτη φορά στη σύγχρονη 
ιστορία τους, δημιουργώντας ένα πρόπλασμα 
δημοκρατικής και ελεύθερης πολιτείας που 
τόσο έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Αυτός είναι ο λόγος που, εκτός από το κατα-
πιεστικό συριακό καθεστώς, η αυτοδιάθεση των 
Κούρδων και των άλλων εθνοτήτων που ζουν 
στην περιοχή έχει θορυβήσει τις δυνάμεις του 
σκότους που δρουν υπό το κάλυμμα των λε-
γόμενων «αντικαθεστωτικών δυνάμεων». Ήδη 
από το 2013, οι ένοπλες ομάδες σαλαφιστών, 
πού συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, είχαν ξεκι-
νήσει βάναυσες επιθέσεις σε κουρδικές γειτο-
νιές σκοτώνοντας, απάγοντας και βομβαρδίζο-
ντας με βαρύ οπλισμό γειτονιές Κούρδων, ώστε 
να τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν τα σπί-
τια και τις περιουσίες τους

Αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον 
αμάχων πολιτών είναι μια πράξη εθνοκάθαρ-
σης των κοινοτήτων που έχουν συνυπάρξει ει-
ρηνικά. Απώτερος στόχος τους είναι να εκδιώ-
ξουν τους ανθρώπους από τη γη τους και διά 
της βίας να επιβάλουν τους κανόνες του ισλαμι-
κού κράτους στη Συρία. Οι ένοπλες τρομοκρα-
τικές ομάδες, που αποτελούν σημαντική απει-
λή για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη, 
έχουν στρατιωτικά διευκολυνθεί και υποστηρι-
χθεί από την Τουρκία και τους συμμάχους της, 
τα κράτη του Κόλπου.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου 2014, το καντόνι 
του Κόμπανι, ένα από τα τρία καντόνια της αυ-
τοδιοικούμενης περιοχής του Δυτικού Κουρδι-
στάν, έχει περικυκλωθεί από την τρομοκρατική 
οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους […] Παρ’ όλο 
που οι κουρδικές δυνάμεις αυτοάμυνας αγωνί-
ζονται με όλες τους τις δυνάμεις να υπερασπι-
στούν τους πολίτες και την περιοχή από τις φρι-

καλεότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης, μια 
τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, δυστυχώς, 
δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η περιοχή του Κό-
μπανι, εκτός από τον ντόπιο πληθυσμό, φιλοξε-
νεί 600.000 πρόσφυγες από άλλες περιοχές της 
Συρίας. Μέχρι τώρα, καμία ουσιαστική βοήθεια 
δεν έχει παρασχεθεί στους ανθρώπους του Κό-
μπανι που, εκτός από τους τρομοκράτες, απει-
λούνται και από την πείνα και τη δίψα –σύντομα, 

δε, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αντίξο-
ες καιρικές συνθήκες του χειμώνα που έρχεται.

Ως Ελληνική Επιτροπή Αλληλεγγύης στο 
Κουρδιστάν και σήμερα ειδικά στο Δυτικό 
Κουρδιστάν, με την ανοιχτή αυτή επιστολή που 
απευθύνουμε στον ελληνικό λαό, επιθυμούμε 
να θέσουμε υπόψη του τις τραγικές στιγμές που 
βιώνουν οι συνάνθρωποί μας λόγω του συνεχι-
ζόμενου πολέμου στη Συρία.

Σήμερα ο λαός και τα παιδιά του Κόμπανι 
έχουν επείγουσα ανάγκη από είδη άμεσης ανά-
γκης, και συγκεκριμένα:
•τρόφιμα και νερό 
•παιδικές τροφές 
•ιματισμό και κλινοσκεπάσματα 
•φάρμακα 
•γραφική ύλη 
Καλούμε τον ελληνικό λαό να σταθεί αλληλέγ-
γυος στο αγωνιζόμενο Κόμπανι, να πυκνώσει 
τις τάξεις του κινήματος αλληλεγγύης στην Ελ-
λάδα, να συνδράμει όσο μπορεί με τη συγκέ-
ντρωση ειδών πρώτης ανάγκης.

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, 
ΤΟ ΚΟΜΠΑΝΙ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ, 
τηλ επικοινωνίας:  2108252279

Κάθε βοήθεια μπορεί ν’ αποσταλεί ή να παρα-
δοθεί στο Πολιτστικό Κέντρο Κουρδιστάν, Αρι-
στοτέλους 187, 11251 Αθήνα

Οι εισαγγελείς του Διεθνούς  Ποινικού Δικα-

στηρίου αποφάσισαν τελικά ότι η πειρα-

τεία της SHAYETET  13 ενάντια στον διε-

θνή στολίσκο που έπλεε για τη Γάζα το 

2010, επιχειρώντας να σπάσει τον παρά-

νομο και απάνθρωπο αποκλεισμό της 

από τους σιωνιστές, η δολοφονία εννέα 

ανθρώπων πάνω στο Μαβί Μαρμαρά, 

ο τραυματισμός δεκάδων, η απαγωγή 

και παράνομη κράτηση εκατοντάδων,  

δεν αξίζουν της προσοχής του.

Σύμφωνα με όσα γράφηκαν, οι εισαγγελείς 

έκριναν ότι τα εγκλήματα αυτά «δεν εί-

ναι αρκετά σοβαρά, καθώς σύμφωνα με 

την ιδρυτική συνθήκη του Διεθνούς Ποι-

νικού Δικαστηρίου  «πρέπει πάνω απ’ 

όλα να επικεντρώνεται σε εγκλήματα 

πολέμου που διαπράττονται σε μεγάλη 

κλίμακα ή βάσει σχεδίου ή πολιτικής».

Και βέβαια ούτε η κλίμακα της ανθρωπο-

θυσίας των αμάχων κατοίκων της μαρ-

τυρικής Λωρίδας από τις βόμβες του 

καθεστώτος του Τελ Αβίβ, ούτε ο στραγ-

γαλισμός και η γενοκτονία σε αργό ρυθ-

μό που συντελείται εκεί δεν αποτέλεσαν 

θέμα αντάξιο του κύρους του διεθνούς 

θεσμού. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες, 

ή ακόμη και «νόμιμη άμυνα», όταν δια-

πράττονται από το Ισραήλ.

Βλέπετε, οι Ισραηλινοί δεν είναι Σέρβοι, 

απολαμβάνουν της ασυλίας του Διε-

θνούς «Δικαίου», που για μια φορά 

ακόμη αποδεικνύει τη φύση του ως δί-

καιο των ιμπεριαλιστών και των προστα-

τευόμενων τους, από τα τάγματα θανά-

του όπως το ουκρανικό «Αζόφ» όπως η 

SHAYETET  13, η  IAF.

Θανάσης Τζιούμπας

Η Φλοτίλα 
της Γάζας και 
η ξεφτίλα  της 
Χάγης

Κάλεσμα για το Κόμπανι
Από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στο Κουρδιστάν

Η αυτοδιάθεση των Κούρδων και των άλλων εθνοτήτων που ζουν στην περιοχή έχει θορυ-
βήσει τις δυνάμεις του σκότους που δρουν υπό το κάλυμμα των λεγόμενων «αντικαθεστωτι-
κών δυνάμεων»

“ 

Σε αυτό το νέο σύστημα 

πολιτικής αυτοδιοίκησης 

όλα τα έθνη και οι εθνό-

τητες των κουρδικών 

περιοχών (4 εκατομμύ-

ρια Κούρδοι, 300 χι-

λιάδες Άραβες, 150 χι-

λιάδες χριστιανοί, πάνω 

από 25 χιλιάδες Γεζι-

ντί και Ασσύριοι, Ζω-

ροάστρες, Τουρκομάνοι, 

Αλεβήτες) βίωσαν την 

ισότητα και την ισονομία
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Σε μια αποστροφή του λόγου 
του, στην τελευταία συνέλευ-
ση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ομπά-
μα χαρακτήρισε την ουκρανι-
κή κρίση, το Ισλαμικό Χαλι-
φάτο και τον ιό Έμπολα σαν τις 
«τρεις μάστιγες της ανθρωπό-
τητας». Βεβαίως και ανεξάρτη-
τα αν όντως πρόκειται για «μά-
στιγες», ο αδύναμος «πλανη-
τάρχης» δεν θεώρησε σκόπιμο 
ν’ αναφερθεί στις τεράστιες ευ-
θύνες της χώρας του, που, του-
λάχιστον στις δύο από αυτές τις 
«μάστιγες» ήταν πασιφανής 
– παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες των δυτικών ΜΜΕ να τις 
αποκρύψουν ή τουλάχιστον να 
τις αμβλύνουν.

Ε 

ν προκειμένω, το ερώτη-
μα που τίθεται είναι αν 
η ουκρανική κρίση, που 
προκλήθηκε κυρίως από 

τον αμερικανικό τυχοδιωκτισμό 
στην Ανατολική Ευρώπη, συνιστά 
πράγματι «μάστιγα» πλανητικών 
διαστάσεων, όπου ενδεχομένως να 
ελλοχεύει ένας ευρωπαϊκός ή ακό-
μη και παγκόσμιος πόλεμος. 

Όσο παράλογο και να φαίνε-
ται, το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης 
σύρραξης προφανώς και ενδημεί 
τουλάχιστον στους διεστραμμένους 
εγκεφάλους κάποιων γερακιών του 
αμερικανικού Πενταγώνου αλλά 
και αρκετών «αγορασμένων» δημο-
σιογράφων, που προτρέπουν «στην 
ανάγκη τα δυτικά ιδεώδη της δημο-
κρατίας, της ελευθερίας και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων να υπερα-
σπίζονται και με στρατιωτικά μέσα» 
(Handelsblatt). Για κάθε εχέφρονα 
άνθρωπο όμως η ουκρανική κρίση, 
σε συνδυασμό με την ενεργειακή 
εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρω-
σία και το μέγεθος της οικονομικής 
συνεργασίας Ευρώπης-Ρωσίας, δεν 
μπορεί από μόνη της να ξεπερνά τα 
όρια συνηθισμένων ελεγχόμενων 
τοπικών συγκρούσεων, που μπο-
ρούν σχετικά εύκολα να διευθετη-
θούν με διπλωματικούς χειρισμούς. 
Γι αυτό και το οικονομικό εμπάργκο 
κατά της Ρωσίας από τους Δυτικούς, 
που επέβαλλε ο Ομπάμα στους ευ-
ρωπαίους «σύμμαχους» του, δεν 
αποτελεί παρά ένα «μαζοχιστικό» 
πλήγμα κυρίως κατά της ευρωπαϊ-
κής οικονομίας – χωρίς μάλιστα να 
προκύπτει κάποιο ουσιώδες πολι-
τικό όφελος για τους Ευρωπαίους. 
Όμως, όσο και αν το αποτελούμε-
νο από μετριότητες ηγετικό πολιτι-

κό προσωπικό της Ευρώπης αμφι-
ταλαντεύεται ακόμη μπροστά στον 
Αμερικανό ηγεμόνα, είναι βέβαιο 
ότι παρά την επιμονή των Αγγλο-
σαξόνων και των δορυφόρων τους 
στην Ανατολική Ευρώπη η ειρή-
νευση και η εξομάλυνση των σχέ-
σεων Ρωσίας-Ουκρανίας, αποτε-
λούν μονόδρομο για την Ευρώπη 
και αργά η γρήγορα θα πραγματο-
ποιηθεί.

Σε αντίθεση με το ουκρανικό ζή-
τημα ο χαρακτηρισμός «μάστιγα» 
προφανώς και ισχύει για την αυξα-
νόμενη επιρροή του Ισλαμικού Χα-
λιφάτου (Isis) σε Ιράκ και Συρία, σε 
χώρες δηλαδή όπου για δεκαετί-
ες υπήρχε ρωσική επιρροή. Η αρ-
χική στήριξη των ακραίων ισλα-
μιστών κατά του Ασάντ και η με-
τέπειτα ανεπίτρεπτη ολιγωρία του 
Ομπάμα και των δυτικών «συμμά-
χων» του στον αυξανόμενο ισλαμι-
κό κίνδυνο οδήγησαν στο χάος της 
Μέσης Ανατολής, που δεν αποκλεί-
εται να προκαλέσει γενική ανάφλε-
ξη της περιοχής, καθώς οι νέες συμ-
μαχίες όρχησαν ήδη να διαμορφώ-
νονται. Σήμερα είναι ξεκάθαρο πλέ-
ον ότι η αμερικανικής εμπνεύσεως 
περιβόητη «Αραβική άνοιξη» του 
2011 απέτυχε παταγωδώς, με απο-
τέλεσμα αντί της εγκαθίδρυσης της 
δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή να 
επικρατεί κενό ισχύος, με συνεχώς 
αυξανόμενη αστάθεια και με πολέ-

μους που προκαλούν τη διάλυση 
υφιστάμενων «δεσποτικών» κρα-
τικών οντοτήτων. Οι πομφόλυγες 
περί εισαγόμενης δημοκρατίας σε 
πολύπαθες μουσουλμανικές χώρες, 
όπου ακόμη επιβιώνουν η καταπι-
εστική οθωμανική κληρονομιά και 
η διαλυτική αποικιοκρατική πολιτι-
κή της Δύσης, έχουν αντικατασταθεί 
από ένα σκληρό δίλημμα: δικτατο-
ρία ή χάος, με το τελευταίο, προς το 
παρόν να επικρατεί. 

Μετά από δώδεκα χρόνια ανε-
πιτυχών πολέμων διάχυτη είναι 
πλέον η αίσθηση ότι οι ΗΠΑ, παρό-

τι παραμένουν η μοναδική στρατιω-
τική υπερδύναμη ξοδεύοντας αμύ-
θητα ποσά σε εξοπλισμούς (711 δι-
σεκατομμύρια δολάρια το 2011 ή 
το 41% των δαπανών για στρατιω-
τικούς λόγους διεθνώς) και συντη-
ρώντας περίπου 1000 στρατιωτικές 
βάσεις σε 150 χώρες, μοιάζουν εξα-
ντλημένες, ανασφαλείς, διχασμένες 
και απρόβλεπτες για τους συμμά-
χους της. Η άρον-άρον αποχώρη-
ση από το Ιράκ, η επαμφοτερίζουσα 
στάση στη Συρία, η απουσία στρα-
τηγικής στη Λιβύη και στο Αφγανι-
στάν, το φιάσκο στην Ουκρανία και 
η ανοχή, αν όχι συγκατάθεση στις 
επιθετικές, νεοοθωμανικές βλέψεις 
της Τουρκίας στη Κύπρο και Συρία, 
δείχνουν ότι οι ΗΠΑ όχι μόνο δεν εί-
ναι προετοιμασμένες για την επερ-
χόμενη «εποχή των ατέλειωτων πο-
λέμων» (Τσακ Χάγκελ, υπουργός 
Άμυνας των ΗΠΑ) αλλά κινδυνεύ-
ουν να απολέσουν και την ηγεμο-
νική τους θέση. Αν στα παραπάνω 
προστεθεί και η αποκαλυφθείσα τε-
ραστίων διαστάσεων κατασκοπευ-
τική δράση της αμερικανικής NSA 
σε βάρος των νατοϊκών συμμάχων, 
που προκάλεσε την καταρράκωση 
της αξιοπιστίας της σε φίλους και 
εχθρούς αλλά και τα δυσθεώρητα 
εσωτερικά κοινωνικά προβλήματα 
(50 εκατομμύρια φτωχοί), τις πολι-
τισμικές αντιφάσεις και τον οικονο-
μικό κατήφορο (16 τρισεκατομμύ-

ρια δολάρια χρέος, αποσάθρωση 
υποδομών), τότε δεν αποκλείεται οι 
ΗΠΑ να οδηγηθούν ακόμη και σε 
μια «ένδοξη απομόνωση» σ’ έναν 
όντως πολυπολικό κόσμο. 

Σε μια περίοδο που η πολιτική 
και οικονομική χειραφέτηση αρκε-
τών «συμμάχων» των ΗΠΑ (Γερ-
μανία, Τουρκία κ.α.) και η συνεχώς 
αυξανόμενη ισχύς χωρών όπως 
η Κίνα, η Ρωσία ή η Ινδία γίνονται 
περισσότερο αισθητές, εμφανίζεται 
όλο και πιο έντονα ακόμη ένας πα-
ράγοντας που υποσκάπτει τα θεμέ-
λια της αμερικανικής ηγεμονίας: το 
συνεχώς αυξανόμενο δημοκρατικό 
έλλειμμα των ΗΠΑ (στέρηση εκλο-
γικού δικαιώματος, χαμηλή εκλογι-
κή συμμετοχή, αφανής χρηματοδό-
τηση δισεκατομμυρίων δολαρίων 
σε κόμματα και πολιτικούς, καταπί-
εση του εκλογικού σώματος, εξάρ-
τηση της πολιτικής ηγεσίας από 
την Wall Street κ.α.). Δεν είναι τυ-
χαίο άλλωστε που σε ότι αφορά την 
εκλογική συμμέτοχη, οι ΗΠΑ κατα-
λαμβάνουν σταθερά μια από τις τε-
λευταίες θέσεις παγκοσμίως, ενώ 
στον «Δείκτη Δημοκρατίας» του 
Economist βρίσκονται διεθνώς μό-
λις στην 21η θέση. Και βέβαια, πώς 
θα μπορούσε να είναι διαφορετι-
κά όταν η εκλογική βραδιά της 4ης 
Νοεμβρίου 2014 χαρακτηρίστη-
κε ως «η μεγάλη νύχτα των ολιγαρ-
χών» (Opinion Research Institute), 
οι οποίοι χρηματοδοτώντας (με 4 
δισεκατομμύρια δολάρια) τον προ-
εκλογικό αγώνα μπορεί να καθό-
ρισαν το εκλογικό αποτέλεσμα, πα-
ράλληλα όμως υπονόμευσαν και το 
δημοκρατικό πολίτευμα. 

Είναι σαφές πως όταν μια υπο-
τιθέμενη δημοκρατία δεν εκπροσω-
πεί τη βούληση όλων των πολιτών, 
τότε τείνει να εξυπηρετεί τις απαιτή-
σεις των πλούσιων ελίτ και των ολι-
γαρχών. Γι αυτό και το καθοριστι-
κό ερώτημα που τίθεται πλέον για 
την «god’s one coundry» αφορά στα 
εσωτερικά της και για το εάν οι Αμε-
ρικανοί μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν 
επιτυχώς τις απειλές κατά της δημο-
κρατίας τους, γεγονός που έχει με-
γάλες αρνητικές επιπτώσεις οικο-
νομικής, οικολογικής, στρατιωτικής 
και κοινωνικής φύσεως. Εάν δεν το 
κατορθώσουν και μάλιστα σύντο-
μα τότε η αμερικανική υποχώρηση 
στο εξωτερικό θα συνεχιστεί και «η 
πτώση της τελευταίας αυτοκρατορί-
ας» θα είναι πλέον θέμα χρόνου.  

Αμερικανική υποχώρηση;
Τα σαρωτικά προβλήματα σε εξωτερικό και εσωτερικό «κονταίνουν» την πάλαι ποτέ μοναδική υπερδύναμη

Μετά από δώδεκα χρόνια ανεπιτυχών πολέμων διάχυτη είναι πλέον η αίσθηση ότι οι ΗΠΑ, μοιάζουν εξαντλη-
μένες, ανασφαλείς, διχασμένες και απρόβλεπτες για τους συμμάχους τους.

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

“ 

Οι ΗΠΑ κατα-

λαμβάνουν στα-

θερά μια από 

τις τελευταί-

ες θέσεις πα-

γκοσμίως, στον 

«Δείκτη Δημο-

κρατίας» του 

Economist.

     ΔΙΕΘΝΗ
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Για το πλέον κοινωνικό πλάσμα, 
τη θηλαστική μέλισσα, δηλαδή τον 
άνθρωπο, δεν υπάρχει πια αυτό 
που ονομαζόταν κοινωνία. Αν 
αυτή η συνθήκη ισχύει, οδεύου-
με αναμφίβολα προς το τέλος μας.

Π 
ώς θα ονομάσουμε 
άραγε την εποχή που 
ζούμε; Σίγουρα δεν θα 
ονομαστεί «η εποχή της 

πληροφορίας», καθώς η κατάρρευ-
ση των κινημάτων της εκπαίδευσης 
για όλους άφησε ένα κενό που γέμι-
σε από μάρκετινγκ και θεωρίες συ-
νωμοσίας. Όπως οι εποχές του λίθου, 
του σιδήρου και του διαστήματος, η 
ψηφιακή εποχή έχει πολλά να πει για 
τα πράγματα τα οποία κατασκευάζου-
με, αλλά πολύ λίγα για την κοινωνία 
μας. Ποια είναι η κυριότερη κοινωνι-
κή αλλαγή που διακρίνει την εποχή 
μας από αυτές που προηγήθηκαν; Εί-
ναι προφανές ότι το κύριο χαρακτηρι-
στικό της εποχής μας είναι η μοναξιά.

Όταν ο Θωμάς Χομπς υποστήρι-
ξε πως, στην αρχική φυσική μας κα-
τάσταση, πριν η έλευση της εξουσίας 
μάς κρατήσει υπό έλεγχο, βρισκόμα-
σταν σε ένα διαρκή πόλεμο όλων ενα-
ντίον όλων, έκανε ένα θεμελιώδες λά-
θος: Υπήρξαμε κοινωνικά όντα από 
την αρχή, θηλαστικές μέλισσες σε 
πλήρη εξάρτηση ο ένας από τον άλ-
λον. Τα ανθρωποειδή της ανατολι-
κής Αφρικής δεν θα επιβίωναν ούτε 
μια νύχτα μόνα τους, μακριά από την 
ομάδα. Έχουμε διαμορφωθεί, σε με-
γαλύτερο βαθμό από κάθε άλλο είδος, 
μέσω της επαφής μας με τους άλλους. 
Η εποχή στην οποία εισερχόμαστε, 
στην οποία διαβιούμε κατά μόνας, εί-
ναι άνευ προηγουμένου στην ανθρώ-
πινη ιστορία.

Πριν τρεις μήνες, μια έρευνα απο-
κάλυψε ότι η μοναξιά έχει εξελιχθεί σε 
επιδημία ανάμεσα στους νέους ενήλι-
κες. Τώρα μαθαίνουμε ότι αφορά και 
ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών. 
Πρόσφατη μελέτη της  Independent 
Age έδειξε ότι η μοναξιά πλήττει τη 
ζωή 700 χιλιάδων ανδρών και 1.1 
εκατομμυρίου γυναικών άνω των πε-
νήντα και αυξάνεται ταχύτατα.

Ο έμπολα είναι απίθανο να σκο-
τώσει τόσους ανθρώπους όσους αυτή 
η νέα ασθένεια. Η κοινωνική απομό-
νωση είναι τόσο πιθανή αιτία πρόω-
ρου θανάτου όσο και το κάπνισμα δε-
καπέντε τσιγάρων την ημέρα και δύο 
φορές πιο θανατηφόρα από την πα-
χυσαρκία. Η άνοια, η υπέρταση, ο αλ-
κοολισμός και τα πάσης φύσεως ατυ-
χήματα, όπως και η κατάθλιψη, η πα-

ράνοια, το άγχος και οι αυτοκτονίες, 
επιτείνονται από το κόψιμο των κοι-
νωνικών δεσμών. Απλώς, δεν μπο-
ρούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι. 

Η αλήθεια είναι ότι τα εργοστάσια 
έκλεισαν, οι άνθρωποι ταξιδεύουν με 
αυτοκίνητα αντί για λεωφορεία και 
χρησιμοποιούμε το YouTube αντί να 
πάμε στο σινεμά. Ωστόσο, οι παρα-
πάνω αλλαγές δεν εξηγούν επαρκώς 
την ταχύτητα της κοινωνικής μας κα-
τάρρευσης. Η εξήγηση βρίσκεται στο 
γεγονός ότι οι εν λόγω αλλαγές συνο-
δεύτηκαν από μια απάνθρωπη ιδεο-
λογία, η οποία επιβάλλει την κοινωνι-
κή μας απομόνωση. Ο πόλεμος όλων 
εναντίον όλων –με άλλα λόγια, ο αντα-
γωνισμός και η ατομικότητα– είναι η 
θρησκεία της εποχής μας, πλαισιω-
μένη από μια μυθολογία μοναχικών 
λύκων, αυτοδημιούργητων ανδρών 
και γυναικών που τα βγάζουν πέρα 
μόνοι τους. Για το πιο κοινωνικό πλά-
σμα, που δεν μπορεί να ευημερήσει 
χωρίς αγάπη, δεν υπάρχει πια κοινω-
νία παρά μόνο ηρωική ατομικότητα. 
Αυτό που μετράει είναι μόνο η νίκη. 
Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά παρά-
πλευρες απώλειες.

Τα παιδιά στη Μεγάλη Βρετανία 
δεν θέλουν πια να γίνουν οδηγοί τρέ-
νων ή νοσοκόμες -πάνω από ένα πέ-
μπτο θέλουν «απλώς να γίνουν πλού-
σιοι»: ο πλούτος και η φήμη αποτε-
λούν τις αποκλειστικές φιλοδοξίες του 
40% αυτών που ρωτήθηκαν σε πρό-
σφατη έρευνα. Επιπλέον, σε μελέ-
τη για τη βρετανική κυβέρνηση που 
δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο, φαίνεται 
πως η Βρετανία είναι η πιο μοναχική 
χώρα στην Ευρώπη. Οι Βρετανοί εί-
ναι πιο πιθανό να μην έχουν στενούς 
φίλους ή να μη γνωρίζουν τους γείτο-
νές τους. Ποιος εκπλήσσεται, άλλω-

στε, όταν τα πάντα μας παροτρύνουν 
να μαλώνουμε σαν αδέσποτοι σκύλοι 
για το ποιος θα κερδίσει τον σκουπι-
δοντενεκέ!

Έχουμε αλλάξει και τη γλώσσα 
μας για να αντικατοπτρίσουμε τις αλ-
λαγές στον τρόπο ζωής μας. Η χειρό-
τερη βρισιά μας είναι η λέξη «χαμέ-
νος». Δεν μιλάμε πια για ανθρώπους. 
Τώρα πλέον τους αποκαλούμε «άτο-
μα». Ο όρος δε έχει βρει τέτοια απή-
χηση, που ακόμη και οι φιλανθρωπι-
κές οργανώσεις που καταπολεμούν 
τη μοναξιά τον χρησιμοποιούν για να 
περιγράψουν τις «δίποδες οντότητες 
γνωστές στο παρελθόν ως ανθρώπι-
να όντα».

Ένα από τα τραγικά επακόλου-
θα της μοναξιάς είναι και το γεγονός 
ότι οι άνθρωποι στρέφονται στις τηλε-

οράσεις τους για παρηγοριά: τα δύο 
πέμπτα των ηλικιωμένων δηλώνουν 
ότι ο μονόφθαλμος θεός είναι η βα-
σική τους συντροφιά. Το τραγικότε-
ρο όμως είναι ότι η τηλεόραση χειρο-
τερεύει το πρόβλημα. Μια έρευνα οι-
κονομολόγων από το πανεπιστήμιο 
του Μιλάνου κατέδειξε πως η τηλεό-
ραση επιτείνει τις ανταγωνιστικές φι-
λοδοξίες και ενισχύει το παράδοξο ει-
σοδήματος-ευτυχίας, δηλαδή το φαι-
νόμενο της ανόδου του εθνικού εισο-
δήματος με μη παράλληλη αύξηση 
της ευτυχίας του πληθυσμού. Το πα-
ραπάνω φαινόμενο εξηγείται από τη 
φιλοδοξία, η οποία αυξάνεται παράλ-
ληλα με το εισόδημα και εξασφαλίζει 
ότι το σημείο της άφιξης σε μια κατά-
σταση διαρκούς ικανοποίησης δεν 
επιτυγχάνεται ποτέ. Οι ερευνητές δι-
απίστωσαν ότι οι άνθρωποι που βλέ-
πουν πολύ τηλεόραση λαμβάνουν λι-
γότερη ικανοποίηση από ένα δεδο-
μένο επίπεδο εισοδήματος, από εκεί-
νους που βλέπουν λίγο. Η τηλεόραση 
μας αναγκάζει να προσπαθούμε ολο-
ένα και σκληρότερα για να πετύχουμε 
το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης. Η αλή-
θεια είναι ότι, αν κάποιος κάνει τον 
κόπο να παρακολουθήσει τα δεκάδες 
ριάλιτι καριέρας-ανταγωνισμού που 
προβάλλονται από τα διάφορα κανά-
λια και τη γενικευμένη εμμονή με τη 
φήμη και τον πλούτο που απορρέουν 
απ’ αυτά, αποκτά την αίσθηση ότι η 
ζωή είναι κάπου αλλού από κει που 
βρίσκεται και ότι η ζωή του είναι πολύ 
λίγη μπροστά σε όλο αυτό το «μεγα-
λείο».

Ποιο είναι το νόημα, λοιπόν; Τι 
κερδίζουμε απ’ αυτόν τον πόλεμο 
εναντίον όλων; Ο ανταγωνισμός φέρ-
νει την οικονομική μεγέθυνση, αλλά 
η οικονομική μεγέθυνση δεν μας κά-

νει πλουσιότερους. Οι αριθμοί είναι 
αμείλικτοι και δείχνουν ότι ενώ το ει-
σόδημα των στελεχών επιχειρήσεων 
αυξήθηκε κάτι παραπάνω από ένα 
πέμπτο, οι μισθοί της εργατικής δύνα-
μης συνολικά μειώθηκαν σε πραγμα-
τικά μεγέθη σε σχέση με πέρυσι. Τα 
αφεντικά βγάζουν –συγγνώμη, εννο-
ούσα αμείβονται– 120 φορές παρα-
πάνω απ’ ό,τι αμείβεται ο μέσος εργα-
ζόμενος πλήρους ωραρίου (το 2000 
έβγαζαν 47 φορές παραπάνω). Αλλά, 
ακόμη κι αν ο ανταγωνισμός μας έκα-
νε όντως πλουσιότερους, δεν θα μας 
έκανε ευτυχέστερους, αφού η ικανο-
ποίηση που αντλείται από την αύξη-
ση στο εισόδημα κάποιου, υποσκά-
πτεται από τη φιλοδοξία που επιφέρει 
ο ίδιος ο ανταγωνισμός.

Το 1% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού κατέχει το 48% του παγκόσμιου 
πλούτου, αλλά ούτε αυτοί είναι ευτυχι-
σμένοι. Σε πρόσφατη έρευνα του Κο-
λεγίου της Βοστώνης φάνηκε ότι, ακό-
μη και οι άνθρωποι που έχουν εισο-
δήματα μέσου όρου 78 εκατομμυρί-
ων δολαρίων τον χρόνο, υποφέρουν 
από άγχος, αίσθημα ανικανοποίητου 
και μοναξιά. Πολλοί απ’ αυτούς δή-
λωσαν οικονομικά ανασφαλείς και 
ότι για να νιώσουν την απαραίτητη 
ασφάλεια θα χρειάζονταν, κατά μέσο 
όρο, περίπου 25% περισσότερα χρή-
ματα. (Και αν τα αποκτούσαν; Τότε θα 
χρειάζονταν αναμφίβολα άλλο ένα 
25%.) Ένας εκ των ερωτηθέντων είπε 
πως δεν θα αισθανόταν ασφαλής αν 
δεν είχε 1 δισ. δολάρια στην τράπεζα.

Γι’ αυτό λοιπόν έχουμε καταστρέ-
ψει τον φυσικό κόσμο, υποβαθμίσει 
τις συνθήκες ζωής μας, παραδώσει 
τις ελευθερίες μας και τις πιθανότη-
τες ευτυχίας μας σε έναν βουλιμικό, 
εξατομικευμένο, άχαρο ηδονισμό και, 
πλέον, έχοντας καταναλώσει τα πάντα, 
αρχίζουμε να τρώμε ο ένας τον άλλον. 
Γι’ αυτό έχουμε σκοτώσει τη βάση 
του ανθρωπισμού μας, την ηθική μας 
υπόσταση.

Αν είναι, ωστόσο, να σπάσου-
με αυτόν τον κύκλο και να βρεθούμε 
ξανά μαζί, οφείλουμε να αντιμετωπί-
σουμε αυτό το, καταστρεπτικό για τον 
πλανήτη, ανθρωποβόρο σύστημα, 
στο οποίο μας έχουν εξαναγκάσει να 
μετέχουμε.

Η προκοινωνική συνθήκη του 
Χομπς μπορεί να είναι ένας μύθος, 
αλλά εισερχόμαστε σε μια μετακοι-
νωνική συνθήκη που οι πρόγονοί 
μας θα θεωρούσαν αδύνατη. Η ζωή 
μας γίνεται βάρβαρη άχαρη και διαρ-
κεί πολύ.

*αναδημοσίευση Guardian 
14/10/2014

Μετάφραση: Dean M.

Η εποχή της μοναξιάς μάς σκοτώνει
Η νέα μεγάλη κοινωνική επιδημία που διαλύει τις σύγχρονες κοινωνίες

Ένα από τα τραγικά επακόλουθα της μοναξιάς είναι και το γεγονός ότι οι άνθρωποι στρέφονται στις τηλεοράσεις 
τους για παρηγοριά: τα δύο πέμπτα των ηλικιωμένων δηλώνουν ότι ο μονόφθαλμος θεός είναι η βασική τους συ-
ντροφιά,

Του Τζωρτζ Μονμπιότ
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Είναι ευνόητο ότι η μαζική κατανάλω-
ση σπάνια αποκαλείται με το πραγματι-
κό της όνομα. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως 
ευκαιρία για την επανεύρεση της οικογέ-
νειας και του ιδιωτικού βίου• πράγμα κα-
τανοητό μεν, υποκριτικό δε. Η διαφήμιση 
των νέων εφευρέσεων αρέσκεται ιδιαίτε-
ρα στο να επικαλείται τα παλιά εκείνα ιδα-
νικά τα οποία βέβαια, υπό ορισμένες περι-
στάσεις, θα μπορούσαν να δράσουν ανα-
σταλτικά στην επιθυμία αγοράς. «Η γαλλική 
οικογένεια ανακάλυψε», έγραφε η βιεννέζι-
κη εφημερίδα Πρέσε στις 24.12.1954, «ότι 
η τηλεόραση αποτελεί ένα εξαίρετο μέσο, το 
οποίο επιτρέπει να απομακρύνουμε τη νε-
ολαία από δαπανηρές ασχολίες και να κρα-
τήσουμε τα παιδιά στο σπίτι… Οι οικογενει-
ακές συγκεντρώσεις γίνονται πιο ελκυστι-
κές».

Β 
έβαια, στην πραγματικότητα, η μόνη 
ευκαιρία που δίνει αυτού του είδους 
η κατανάλωση είναι η πλήρης δι-
άλυση της οικογένειας• με τρόπο 

όμως που να διατηρείται – ή και να δημιουρ-
γείται – μία επίφαση οικογενειακής θαλπωρής. 
Πρόκειται πάντως για διάλυση: διότι αυτό που 
κυριαρχεί στο σπίτι μέσω της τηλεόρασης είναι 
η μετάδοση του εξωτερικού κόσμου (πραγμα-
τικού ή φανταστικού). Και κυριαρχεί τόσο ανε-
μπόδιστα, που στοιχειώνει την οικιακή πραγμα-
τικότητα: όχι μόνο την πραγματικότητα των τεσ-
σάρων τοίχων και των επίπλων, αλλά και την 
ίδια την κοινή ζωή. Όταν το μακρινό έρχεται 
υπερβολικά κοντά, το κοντινό απομακρύνεται ή 
θολώνει. Όταν το φάντασμα παίρνει σάρκα και 
οστά, τότε το ζωντανό μετατρέπεται σε φάντασμα. 

Το σπίτι υποβαθμίζεται σε τοίχους των οποί-
ων η μοναδική λειτουργία είναι να περιβάλλουν 
την τηλεοπτική οθόνη. «Κοινωνικοί λειτουργοί», 
διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της βιεννέζικης Πρέ-
σε από το Λονδίνο στις 2.10.1954, «έβγαλαν 
από διαμέρισμα δύο εγκαταλελειμμένα παιδιά 
ηλικίας ενός και τριών ετών. Το δωμάτιο όπου 
έπαιζαν τα παιδιά είχε μόνο μερικές σπασμένες 
καρέκλες. Σε μια γωνιά όμως βρισκόταν μια πο-
λυτελής τηλεοπτική συσκευή. Τα μόνα τρόφιμα 
στο διαμέρισμα ήταν μια φέτα ψωμί, μισό κιλό 
μαργαρίνη και μια κονσέρβα συμπυκνωμένο 
γάλα». Τα τελευταία υπολείμματα οικιακού πε-
ριβάλλοντος, κοινής συμβίωσης και οικογενει-
ακής ατμόσφαιρας, ακόμα και στις πλέον προ-
ηγμένες χώρες, εξαφανίζονται. Και μάλιστα αμα-
χητί, χωρίς καν να χρειαστεί να δοθεί μάχη. Με 
το που η συσκευή μπήκε στο σπίτι, ο πόλεμος 
κερδήθηκε: η τηλεόραση ήρθε, είδε και ενίκησε. 
Αμέσως οι φράχτες άρχισαν να τρίζουν, οι τοίχοι 
έγιναν διάφανοι και  η συγκολλητική ουσία με-
ταξύ των μελών της οικογένειας άρχισε να δια-
λύεται: η ιδιωτική ζωή κατέρρευσε.

Εδώ και δεκαετίες, βλέπει κανείς το πάλαι 
ποτέ σύμβολο της οικογενειακής ζωής, το μασίφ 
τραπέζι που στεκόταν στη μέση της τραπεζαρίας 
και μάζευε γύρω του την οικογένεια, να έχει χά-

σει τη δύναμη της έλξης που ασκούσε, να μην εί-
ναι πια στη μόδα, να έχει μάλιστα εξοστρακιστεί 
από ορισμένα καινούργια διαμερίσματα. Τώρα 
ο πραγματικός διάδοχός του είναι η τηλεόραση. 
Έχει δηλαδή αντικατασταθεί από ένα έπιπλο με 
ανάλογο κοινωνικό συμβολισμό και πειθώ. 

Τούτο δεν σημαίνει ότι η τηλεόραση είναι 
πλέον το κέντρο της οικογένειας. Αντίθετα: αυτό 
που απεικονίζει και ενσαρκώνει η τηλεοπτική 
συσκευή είναι ακριβώς η αποκέντρωση της οι-
κογένειας. Η τηλεόραση είναι το οικογενειακό 
τραπέζι από την ανάποδη: Δεν είναι το επίκε-
ντρο, αλλά μάλλον αντικαθιστά το επίκεντρο με 
ένα κοινό σημείο φυγής. Το οικογενειακό τρα-
πέζι δρούσε κεντρομόλα. Τραβούσε το ενδια-
φέρον, τα βλέμματα, τους διαλόγους. Έκανε, με-
ταφορικά μιλώντας, τα μέλη της οικογένειας να 
συνεχίζουν να υφαίνουν στον οικογενειακό αρ-

γαλειό. Τώρα η τηλεόραση δρα φυγόκεντρα. Τα 
μέλη της οικογένειας κάθονται το ένα απέναντι 
από το άλλο, αλλά γύρω από την οθόνη. Κανείς 
δεν κοιτάζει τον άλλον – κατά λάθος μόνο ξεφεύ-
γουν κάποια βλέμματα. Μιλούν μεταξύ τους (αν 
θέλουν και αν μπορούν) μόνο αν τύχει. Δεν είναι 
μαζί, είναι χώρια. Δίπλα, αλλά χώρια. Απλοί θε-
ατές. Δεν υφαίνουν πια στον ίδιο αργαλειό. Δεν 
διαμορφώνουν μαζί τον κόσμο ούτε συμμετέ-
χουν μαζί σε αυτόν. Απλώς κάθονται συγχρό-
νως –στην καλύτερη περίπτωση στον ίδιο χώρο, 
αλλά όχι μαζί–  απέναντι από ένα σημείο φυγής 
που τους οδηγεί στο βασίλειο τη μη πραγματι-
κότητας. Σε έναν κόσμο που δεν μοιράζονται με 
κανέναν (γιατί ούτε καν οι ίδιοι δεν συμμετέχουν 
πραγματικά σε αυτόν) ή, έστω, τον μοιράζονται 
με εκατομμύρια άλλους «σολίστες της μαζικής 
κατανάλωσης», με όμοιούς  τους που κοιτούν 
ταυτόχρονα την οθόνη. Η οικογένεια έχει μετα-
βληθεί σε ένα κοινό σε μικρογραφία, το καθιστι-
κό έχει γίνει μια μικρή αίθουσα προβολής και το 
σπίτι σινεμά. Αν υπάρχει ακόμα κάτι που βιώ-
νουν ή πράττουν τα μέλη της οικογένειας πραγ-
ματικά μαζί (και όχι απλώς συγχρόνως ή στον 
ίδιο χώρο) είναι η ελπίδα ότι κάποτε οι δόσεις 
της συσκευής θα ξεπληρωθούν, είναι η δουλειά 
για να ξεπληρωθούν. Ζουν δηλαδή για τη στιγμή 
που θα πάψουν αμετάκλητα να είναι μαζί. Ασυ-
νείδητα, η τελευταία φορά που η οικογένεια δρα 
«μαζί», είναι για οργανώσει το «χώρια».

*Το κείμενο περιλαμβάνεται στο κλασικό δο-
κίμιο «Ο κόσμος ως φάντασμα και ως μήτρα» 
(1956, ανέκδοτο στα ελληνικά) του Γερμανοε-
βραίου φιλόσοφου Guenther Anders (1902-
92). Μετάφραση: Σ. Μεϊντανόπουλος

Την εβδομάδα που μας έρχεται,  θα κυκλοφο-
ρήσουν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις δύο 
πολύ σημαντικά βιβλία. Το πρώτο, είναι του 
Ζαν-Κλωντ Μισέα, Τα μυστήρια της Αριστεράς 
και Η Κουλτούρα του Εγωισμού των Κρ. Λας 
και Κορνήλιου Καστοριάδη

(Από την Κουλτούρα του Εγωισμού) «Το 1986, το 
βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι, Channel 4, ορ-
γάνωσε μία συνάντηση ανάμεσα στον Κορνή-
λιο Καστοριάδη και τον Κρίστοφερ Λας. Αυτή 
η συνομιλία, αναλύει τις ηθικές, ψυχολογικές 
και ανθρωπολογικές επιπτώσεις που προκα-
λεί η ανάπτυξη του σύγχρονου καπιταλισμού. 
Οι απαρχές της καταναλωτικής κοινωνίας συ-
νοδεύονται από τη γέννηση ενός νέου εγω-
ισμού, που κάνει τα άτομα να αποσύρονται 
από τη δημόσια σφαίρα και να καταφεύγουν 
σε ένα αποκλειστικά ιδιωτικό κόσμο. Χωρίς 
σχέδιο, όμηροι ενός παραισθησιογόνου κό-
σμου, ναρκωμένου από τους μηχανισμούς 
της αγοράς και τη διαφήμιση, τα άτομα δεν δι-
αθέτουν πλέον πρότυπα με τα οποία μπορούν 
να ταυτιστούν. Αυτή η ανάλυση της κρίσης του 
καπιταλισμού ακολουθείται από έναν εκτενή 
επίλογο του Ζαν-Κλωντ Μισεά, με τον τίτλο ‘Η 
ψυχή του ανθρώπου στον καπιταλισμό’». 

(Από Τα μυστήρια της αριστεράς): «…αντιλαμ-
βάνομαι πλήρως τη συναισθηματική προ-
σκόλληση που αισθάνονται οι αγωνιστές της 
αριστεράς σε ένα όνομα (την «Αριστερά») 
φορτισμένο με μια τόσο ένδοξη ιστορία (και 
το οποίο, μάλιστα –σε έναν κόσμο παραδομέ-
νο στην αέναη κινητικότητα και το γενικευμέ-
νο ξεριζωμό– αποτελεί ένα από τα τελευταία 
συλλογικά εχέγγυα της προσωπικής τους 
ταυτότητας). Νομίζω, ωστόσο, πως σε μια 
εποχή όπου –από τη μια πλευρά– η επίσημη 
αριστερά έφτασε σταδιακά στο να ανακαλύ-
ψει τα προνομιακά συμβολικά της χαρακτηρι-
στικά στον «γάμο δίχως περιορισμούς», στη 
νομιμοποίηση της ινδικής κάνναβης, στην 
οικοδόμηση μιας ουσιαστικά εμπορευματι-
κής Ευρώπης (εις βάρος, κατά συνέπεια, της 
κατά προτεραιότητα υπεράσπισης όσων ζουν 
και εργάζονται σε συνθήκες όλο και πιο επι-
σφαλείς, όλο και πιο απάνθρωπες) και όπου 
–από την άλλη– «ο συνήθης της σεβασμός 
απέναντι στις ‘‘παραδοσιακές αξίες’’ δεν μπο-
ρεί να κρύψει το ότι η δεξιά στηρίχθηκε στην 
πρόοδο, στην απεριόριστη οικονομική ανά-
πτυξη, στον αρπακτικό ατομισμό», είναι πλέ-
ον καιρός να αναρωτηθούμε τι μπορεί να 
σημαίνει συγκεκριμένα σήμερα ο παλιός δια-
χωρισμός δεξιά / αριστερά. 

Πρώτα απ’ όλα, η άρνηση να ξανασυζητηθεί αυτό 
το πρόβλημα –και να συνάγουμε έτσι τα μα-
θήματα από την ιστορία της εποχής μας– εξη-
γεί κατά μεγάλο μέρος το δραματικό αδιέξο-
δο στο οποίο βρίσκονται σήμερα όλοι όσοι 
πιστεύουν ακόμα στη δυνατότητα μιας κοινω-
νίας ελεύθερης, εξισωτικής και συμβιωτικής 
ταυτόχρονα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σε αυτό 
που αποκαλούνταν τον 19ο αιώνα –συμπε-
ριλαμβανομένων των Μπακούνιν, Προυντόν 
και των Ρώσων ναρόντικων–σοσιαλιστική 
κοινωνία (και που έφτανε, συχνά, ο Όργου-
ελ να χαρακτηρίζει πολύ απλά –και με τρό-
πο, ασφαλώς, πιο ενωτικό– ως μια αξιοπρε-
πή κοινωνία)».

Κυκλοφορούν 
από τις 
Εναλλακτικές 
Εκδόσεις

Του Γκύντερ Άντερς

Τα νέα τηλεοπτικά ήθη
Η οικογένεια ως κοινό σε μικρογραφία.

Τούτο δεν σημαίνει ότι η τηλεόραση είναι πλέον το κέντρο της οικογένειας. Αντίθετα: αυτό 
που απεικονίζει και ενσαρκώνει η τηλεοπτική συσκευή είναι ακριβώς η αποκέντρωση της 
οικογένειας. Η τηλεόραση είναι το οικογενειακό τραπέζι από την ανάποδη

“ 

 Όταν το μακρινό έρχε-

ται υπερβολικά κοντά, 

το κοντινό απομακρύ-

νεται ή θολώνει. Όταν 

το φάντασμα παίρνει 

σάρκα και οστά, τότε το 

ζωντανό μετατρέπεται 

σε φάντασμα.

            ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγ-
μή κρίσης και διερώτησης για το 
μέλλον όχι μόνον του πολιτισμού 
αλλά και της ίδιας της παρουσί-
ας του ανθρώπου πάνω στον πλα-
νήτη, την οποία έρχεται να υπο-
γραμμίσει η παγκόσμια οικολογι-
κή κρίση, και η επέκταση της τε-
χνοφύσης. Εξάλλου, για πρώτη 
φορά στην ιστορία, αποκτήσαμε 
τη δυνατότητα να καταστρέψουμε 
το ίδιο το οικοσύστημα πάνω στο 
οποίο έχουμε αναπτυχθεί, και να 
μετασχηματίσουμε γενετικά τον 
ίδιο τον εαυτό μας.

Π 
αράλληλα, εκατομμύ-
ρια άνθρωποι σε όλη τη 
γη αγωνιούν και προ-
σπαθούν να προτεί-

νουν εναλλακτικές διεξόδους σε μια 
κοινωνία όπου το εμπόρευμα και 
το θέαμα έχει κυριαρχήσει: Από την 
ανάγκη της ριζικής αλλαγής του ενερ-
γειακού μοντέλου και την αποανά-
πτυξη, τον περιορισμό του εμπορεύ-
ματος σύμφωνα με τα πρότυπα του 
αρχαιοελληνικού μέτρου, έως τη δη-
μιουργία ή την ανανέωση της κοινο-
τικής παράδοσης που διατρέχει όλες 
τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Πρόκειται για μια μεγάλη αντιπα-
ράθεση ανάμεσα στον άνθρωπο ως 
ΠΡΟΣΩΠΟ, με ό,τι αυτό μπορεί να 
συμβαίνει σε επίπεδο μεταφυσικό, 
κοινωνικό και πολιτισμικό, δηλαδή 
τον άνθρωπο που υπάρχει μέσω του 
ΑΛΛΟΥ και τον άνθρωπο ως ΑΤΟ-
ΜΟ, σε ανελέητο πόλεμο εναντίον 
όλων των άλλων.

Αυτή η κρίση και η αντιπαράθε-
ση, λαμβάνει χώρα ενώ εξελίσσεται η 
τεχνολογική και οικονομική μετατό-
πιση του επικέντρου της παγκόσμι-
ας οικονομίας, με την ανάδυση νέων 
δυνάμεων στο παγκόσμιο προσκήνιο 
– από την Κίνα μέχρι την έκρηξη του 
ισλαμισμού, και την μεγάλη γεωπολι-
τική αναταραχή που συνεπάγεται η 
εξάντληση του μονοπολικού δυτικο-
κεντρικού κόσμου.

Ιδιαίτερα, σε περιοχές που βρί-
σκονται στα σύνορα των κόσμων, 
όπως η δική μας, εκεί η μεγάλη με-
τακίνηση των γεωπολιτικών συστη-
μάτων των λαών και των ανθρώ-
πων προκαλεί πλημμυρίδα εξελίξε-
ων που μπορούν να οδηγήσουν είτε 
στην εξαφάνισή μας ως αυτόνομου 
συλλογικού υποκειμένου, είτε στην 
επανεπιβεβαίωση της ταυτότητας και 
του ρόλου μας στον παγκόσμιο πολι-
τισμό.

Το τέλος της δυτικής πρωτοκα-
θεδρίας συνδυάζεται και συντονίζε-
ται στην Ελλάδα με την εξάντληση 

της μεταπολιτευτικής περιόδου, δη-
λαδή της φαντασίωσης μιας απρό-
σκοπτης ένταξης στη Δύση, για την 
οποία φτάσαμε να απεμπολήσουμε 
κάθε αυτονομία. Στο οικονομικό πε-
δίο, μεταβληθήκαμε σε παρασιτική 
απόφυση των παγκόσμιων αγορών. 
Στο πεδίο του πολιτισμού, θελήσαμε 
να σβήσουμε κάθε ιδιαίτερη πολιτι-
σμική παράδοση, τόσο στο επίπεδο 
του λαϊκού σώματος, όσο και σ’ εκεί-
νο της υψηλής δημιουργίας και της 
τέχνης. Στο πεδίο της ιστορίας, θελή-
σαμε να κάνουμε τους Έλληνες άτο-
μα χωρίς κανένα ρίζωμα στην παρά-
δοση, στον πολιτισμό, στη γλώσσα και 

τη θρησκεία τους.
Κυνηγώντας το διαρκώς άπιαστο 

όνειρο μιας ατομοκεντρικής ενσω-
μάτωσής στη Δύση, ξεχάσαμε πως 
ο ελληνικός πολιτισμός και ο ελληνι-
κός τρόπος αποτελούν ιδιαίτερη πα-
ράδοση μεταξύ Ανατολής και Δύσε-
ως, που μπορεί να λειτουργεί δημι-
ουργικά μόνον όταν οργανικά ενσω-
ματώνει στοιχεία τόσο από την Δύση 
όσο και από την Ανατολή, και όχι όταν 
αρκείται στη μίμησή τους. Το όνειρο 
ενός παρασιτικού εκσυγχρονισμού 
μας οδήγησε στη σημερινή κατάστα-
ση όπου, από τη μια έχουμε απορ-
ρίψει ή θέλαμε να απορρίψουμε την 

ιδιαίτερη υπόστασή μας, και από την 
άλλη γινόμασταν αποδεκτοί μόνον ως 
υπηρέτες, υποτακτικοί μιας αποικίας 
χρέους και ως τουριστικό εξάρτημα.

* * *
Η «ελληνική παραδοξότητα» ως 

ιδιαίτερος τρόπος μεταξύ Ανατολής 
και Δύσης, μπόρεσε κάποτε να προ-
σφέρει τη δημοκρατία και τη φιλοσο-
φία, τη σύνθεση του χριστιανισμού με 
το αρχαιοελληνικό πνεύμα και το Βυ-
ζάντιο. να πραγματοποιήσει μια από 
τις σημαντικότερες επαναστάσεις του 
19ου αιώνα, και ένα εκπληκτικό αντι-
στασιακό κίνημα στον 20ό. μπόρεσε 
να δημιουργήσει έναν πολιτισμό που 

από τον Όμηρο έως τον Σολωμό, τον 
Καβάφη και τον Σεφέρη, συνέχισε να 
παραμένει ενεργός.

Είτε θα συνεχίσουμε, ως ιδιαίτε-
ρο συλλογικό υποκείμενο, να συμ-
βάλλουμε ενεργά στον παγκόσμιο 
πολιτισμό, είτε θα εξαφανιστούμε και 
οι απόγονοί μας θα χαθούν στην πο-
λιτισμική χοάνη των μεγάλων συνό-
λων και των αυτοκρατοριών που τεί-
νουν να διαμορφωθούν στον σύγχρο-
νο κόσμο. Εξάλλου, εκατομμύρια Ελ-
λήνων, βρίσκονται ήδη διάσπαρτα σε 
όλο τον πλανήτη.

Απέναντι στην άμεση απειλή της 
εξάντλησης αυτής της υπέροχης ελ-
ληνικής, «παραδοξότητας» δεν υπάρ-
χει άλλος δρόμος παρά –σκάβοντας 
βαθιά στα έγκατα του πολιτισμού 
μας–, να διαμορφώσουμε σήμερα, 
εδώ και τώρα, μία πρόταση για το σή-
μερα και το αύριο, η οποία θα απα-
ντά τόσο στα αδιέξοδα του Έλληνα αν-
θρώπου, όσο και στη γενικότερη κρί-
ση του παγκόσμιου πολιτισμού.

Σήμερα, ισχύει περισσότερο από 
ποτέ, το «γυρίσαμε διψασμένοι από 
τη Δύση», του Γιώργου Σεφέρη: Έχο-
ντας περιπλανηθεί και γνωρίσει σε 
βάθος τα αδιέξοδα αλλά και τις δυνα-
τότητες του σύγχρονου κόσμου, ερ-
χόμαστε με τραγικό αλλά και επίκαι-
ρο τρόπο να συνειδητοποιήσουμε 
μια βαθιά αλήθεια: πως δεν μπορείς 
να κτίσεις ένα οικοδόμημα χωρίς θε-
μέλια, πως δεν μπορείς να είσαι σύγ-
χρονος χωρίς παρελθόν, πως θα πρέ-
πει επιτέλους να συνδέσουμε την πα-
ράδοση με ό,τι θετικό έχει προσφέ-
ρει η νεωτερικότητα και η σύγχρονη 
εποχή, δηλαδή να κάνουμε σύγχρο-
νη την παράδοσή μας.

Η «Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού 
Πολιτισμού» και το περιοδικό Νέος 
Λόγιος Ερμής, θέλοντας να συμβάλ-
λει στον αναγκαίο προβληματισμό, 
οργανώνει ένα κύκλο διαλέξεων, από 
διανοητές και καλλιτέχνες, θέτοντας 
τουλάχιστον τα ζητήματα και τις ερω-
τήσεις και ίσως διαμορφώνοντας και 
κάποιες προτάσεις και κατευθύνσεις 
για το αύριο.

Δώδεκα διαλέξεις, πάνω σε με-
ρικά από τα πιο καίρια ζητήματα της 
σύγχρονης ζωής και του πολιτισμού 
μας, από ανθρώπους που έχουν μια 
μακρά και δημιουργική ενασχόλη-
ση τόσο με τον τομέα στον οποίο θα 
αναφερθούν, όσο και την πνευματική 
ζωή του τόπου στο σύνολό της.

Τα κείμενα των διαλέξεων, θα εκ-
δοθούν σε ενιαίο τόμο, ενώ θα απο-
τελέσουν την αφετηρία για την εμβά-
θυνση πάνω στα αντίστοιχα θέματα 
με τη μορφή σεμιναριακών κύκλων.

«Πέραν της Παρακμής» - 12 διαλέξεις
Η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού και ο Νέος Ερμής ο Λόγιος σε μια κεντρική πνευματική παρέμβαση.

Απέναντι στην άμεση απειλή της εξάντλησης αυτής της υπέροχης ελληνικής, «παραδοξότητας» δεν υπάρχει άλ-
λος δρόμος παρά –σκάβοντας βαθιά στα έγκατα του πολιτισμού μας–, να διαμορφώσουμε σήμερα. 

Πρόγραμμα 
διαλέξεων
• Εισαγωγή στο πρόγραμμα 
των διαλέξεων: Σωτήρης Σόρο-
γκας & Γιώργος Καραμπελιάς – 
11/11/2014 
Απέναντι σε μια εκθεμελιωτική 
κρίση, η «επιστροφή»

• Βασίλης ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, 
Καθ. Πανεπιστημίου, συγγραφέας 
– 18/11/2014 
Η θέληση για δράση στον δυτικό 
κόσμο και την Ελλάδα

• Μιχάλης ΜΕΡΑΚΛΗΣ, Ομ. 
Καθηγητής Πανεπιστημίου – 
25/11/2014 
Λαογραφία: Η επιστήμη της συνέ-
χειας και η υπονόμευσή της

• Κώστας ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 
συγγραφέας – 2/12/2014
Κρίση στο θέατρο: ρεπερτόριο και 
κριτική

• Σωτήρης ΣΟΡΟΓΚΑΣ, ζωγρά-

φος – 9/12/2014 
Υπάρχει ιδιαιτερότητα στην ελλη-
νική Τέχνη

• Ιωάννα ΤΣΙΒΑΚΟΥ, Ομ. καθ. 
Παντείου Παν., συγγραφέας – 
16/12/2014 
«Εμπόδια στη δυναμική της ζωής 
και προοπτικές αποτροπής τους

• Νάσος ΒΑΓΕΝΑΣ, ομ. καθ. Πα-
νεπ. , ποιητής -13/01/2015 –     
Θεωριακός ιμπρεσιονισμός

• Θανάσης ΓΚΟΤΟΒΟΣ, καθ. 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – 
20/01/2015
Παιδεία ως κριτική σκέψη: η ελ-
ληνική νεολαία και τα κυρίαρχα 
αφηγήματα της κρίσης χρέους

• Θόδωρος ΖΙΑΚΑΣ, συγγραφέας 
– 27/01/2015
Η πολιτισμική παρακμή ως «μη-
δενισμός»– το ελληνικό και το νε-
ωτερικό υπόδειγμα

• Γιώργος ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, 
καθ. Παντείου Παν., συγγραφέας 
-03/02/2015 

Το ελληνικό κοσμοσύστημα

• Π. Γεώργιος ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, 
Ομ. καθ. Θεολογικής Σχολής, συγ-
γραφέας – 10/02/2015
Κρίση και διανόηση, ένα διαχρο-
νικό μας πρόβλημα

• Τάσος ΜΠΙΡΗΣ, πολεοδόμος – 
17/02/2015
Διδάσκοντας αρχιτεκτονική: Από 
το πρωτογενές άρξασθε, αναφο-
ρά στις αρχέτυπες εντόπιες χωρι-
κές διατάξεις με χρήση ενός με-
ταλλασσόμενου πειραματικού μο-
ντέλου

• Γιώργος ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, συγ-
γραφέας – 24/02/2015 -
Επίλογος – Συμπεράσματα

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιη-
θούν στο χώρο πολιτισμού & πο-
λιτικής “Ρήγας Βελεστινλής”, 6ος 
όροφος, Ξενοφώντος 4, πλ. Συ-
ντάγματος.
Οι διαλέξεις θα ξεκινούν στις 
19.00 ακριβώς.



                          Αριθμός φύλλου 109        ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201422
     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συνήθως τονίζεται –καί ὑπερτονί-
ζεται– ἡ ἀντισημιτική στάση τοῦ 
μεγάλου μουσικοῦ Ριχάρδου Βά-
γκνερ (1813-1883) καί ὁ θαυμα-
σμός πού ὁ ἴδιος θά προκαλέσει 
πολύ ἀργότερα στόν Ἀδόλφο Χίτ-
λερ (1889-1945). Ὅταν δέν τονίζε-
ται ἡ σχέση αὐτή, τότε συνήθως 
ἀποδίδεται στόν Βάγκνερ μιἀ ὁρι-
σμένη παραφροσύνη. Ὅμως, εἶμαι 
τῆς γνώμης ὅτι, οἱ μεγάλες προ-
σωπικότητες εἶναι μεγάλες ἐπει-
δή εἶναι καί πολύπλευρες. Μία 
ὄψη τῆς πολύπλευρης προσωπι-
κότητας τοῦ Βάγκνερ θά δείξω 
στό παρόν σημείωμα.  

Κ 

ατ’ ἀρχάς, θά θυμίσω ὅτι 
ὁ Ρ. Βάγκνερ, λόγῳ τῆς 
ρομαντικῆς καταγωγῆς 
του ἤ τῆς ἰδιαίτερης ἐπα-

ναστατικῆς του φύσης, συναντήθηκε 
στήν Δρέσδη, σε δύο ξεχωριστές περι-

πτώσεις, μέ τόν μεγάλο Ρῶσσο ἐκπρό-
σωπο τῆς ἀναρχικῆς θεωρίας Μ. Μπα-
κούνιν (1814-1876).

Στήν σχετικά πρόσφατη διεθνή βι-
βλιογραφία, ἡ «συνάντησή» τους ἔχει 
ἀποτελέσει ἀντικείμενο ἔρευνας. Ὁ 
ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης μπο-
ρεῖ νά ἀνατρέξει  στόν τόμο «Michael 
Bakunin, Gottfried Semper, Richard 
Wagner und der Dresdner Mai-
Aufstand 1849» (σ. 100) ὁ ὁποῖος ἐξε-
δόθη στό πλαίσιο τοῦ Symposium 
des Forschungsinstituts der Friedrich-
Ebert-Stiftung, 27. Oktober 1995.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν συνάντηση τῶν 
δύο ἀνδρῶν, θά σημειωθοῦν τά ἑξῆς: 
Πρῶτα, τήν 1η Ἀπριλίου, ὁ Βάγκνερ 
διευθύνει τήν 9η Συμφωνία τοῦ Μπε-
τόβεν στήν Δρέσδη. Μεταξύ τῶν ἀκρο-
ατῶν βρίσκεται καί ὁ Μπακούνιν, ὁ 
ὁποῖος, συγχαίροντας τόν Βάγκνερ 
μετά τήν συναυλία, τοῦ λέγει: «Ἀκό-
μα κι ἄν ὅλα τά πράγματα καταστρα-
φοῦν στό μέλλον, αὐτό τό ἔργο τέχνης 
πρέπει νά μείνει ἀνέπαφο, ἀκόμα καί 

μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς μας».
Λίγο ἀργότερα, οἱ δύο ἰδιαίτερες 

αὐτές φυσιογνωμίες θά συναντηθοῦν 
στά ὁδοφράγματα τῆς Δρέσδης, στήν 
γνωστή ἐξέγερση τῆς 3ης-9ης Μαΐου 
1849, πού ἐκδηλώθηκε ἐναντίον τῆς 
μοναρχίας τῆς Σαξωνίας. Σχετικά μέ 
τήν ἒξέγερση τῆς Δρέσδης, γιά τήν 
ὁποία δέν ὑπάρχει κάποια εἰδική με-
λέτη στήν ἑλληνική, ὁ Ρῶσσος φιλό-
σοφος Ν. Μπερντιάγιεφ (1874-1948) 
ἂναφέρει, στό ἔργο του Ἡ Ρωσσική 
Ἰδέα, τήν χαρακτηριστική πληροφο-
ρία ὅτι οἱ εξεγερμένοι κρατοῦσαν στά 
χέρια τους τήν μαντόνα τοῦ Ραφαήλ. 

Μπορεῖ νά κατανοήσει κανείς τήν 
συμμετοχή τοῦ Βάγκνερ στά ὁδοφράγ-
ματα, ἀλλά καί τήν γενικότερη «συ-
νάντησή» του μέ τίς ἀντιλήψεις τοῦ 
Μπακούνιν, ἄν προσέξει τό χαρα-
κτηριστικό  ἀπόσπασμα  τοῦ κει-
μένου του «Τέχνη καί ἐπανάσταση»: 
«Θέλω νά καταστρέψω τήν ἐξουσία 
τοῦ ἑνός ἐπί τοῦ ἄλλου, τή βασιλεία 
τῶν νεκρῶν στους ζωντανούς, τῆς 

ὕλης στο πνεῦμα. Θέλω νά συντρίψω 
τήν ἐξουσία τῶν ἰσχυρῶν, τοῦ νόμου 
καί τῆς ἰδιοκτησίας… Τό μόνο ἱερό 
πρᾶγμα εἶναι ὁ ἐλεύθερος ἄνθρωπος, 
καί δέν ὑπάρχει τίποτα ἄλλο πάνω 
ἀπ’ αὐτόν» (Ἡ ἀναφορά ἔχει ληφθεῖ 
ἀπό τό βιβλίο τοῦ H. Arvon, Mιχαήλ 
Μπακούνιν, μετ. Π. Γκέκα, Πλέθρον, 
2009, σ. 47). Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στήν 
ἴδια συνάφεια κινεῖται καί τό κείμενο 
τοῦ Βάγκνερ μέ τίτλο «Τό μελλοντι-
κό ἔργο τέχνης» (βλ. M. Nettlau, Ἱστο-
ρία τῆς ἀναρχίας, Διεθνής Βιβλιοθήκη, 
1999, σ. 77).  

Φαίνεται λοιπόν ὅτι πολλές φορές 
διατηρεῖται στήν μνήμη τῶν ἀνθρώ-
πων μία ὁρισμένη πτυχή  κάποιας με-
γάλης προσωπικότητας, ὅπως εἶναι ὁ 
Ρ. Βάγκνερ, καί λησμονοῦνται ἄλλες, 
ἐξίσου ἐνδιαφέρουσες, πτυχές τῆς 
ζωῆς τους, ἐλάχιστες ἀπό τίς ὁποῖες 
ἔδειξα μέ τό σύντομο σημείωμά μου. 

Μιχαήλ Mπακούνιν καί Ριχάρδος Βάγκνερ

Μία συνάντηση

> 

Σε ένα άρθρο του Σ. Ψυχά-
ρη στις 25.7.1999 στο Βήμα, 
αναφέρεται ότι ο Κ. Καρα-
μανλής επιχείρησε να καθι-

ερώσει, στην πρώτη τετραετία της με-
ταπολίτευσης, το λατινικό αλφάβη-
το και τη φωνητική γραφή και υπο-
χώρησε μετά τη σθεναρή αντίδραση 
του Κ.Τσάτσου και του Ε. Παπανού-
τσου. Δεδομένου ότι ο Κ. Καραμαν-
λής, παρότι επιθυμούσε να βρίσκε-
ται κοντά σε σημαντικούς στοχαστές, 
ο ίδιος ποτέ δεν είχε ιδιαίτερους θε-
ωρητικούς προβληματισμούς, είναι 
αξιοπερίεργο τι τον ώθησε να ασπα-
στεί θέσεις που στη χώρα μας συμ-
μεριζόταν μόνο ένα κομμάτι του δη-
μοτικισμού. Πώς ένας πολιτικός, που 
δεν είχε γίνει γνωστός για την εμπλο-
κή του στις γλωσσικές διαμάχες, λαμ-
βάνει μια τέτοια πρωτοβουλία, που 
αιφνιδιάζει τους κατ’ εξοχήν δημοτι-
κιστές συνεργάτες του. 

Βεβαίως, η κατάργηση της αρα-
βικής γραφής και η εισαγωγή από 
τον Κεμάλ του λατινικού αλφαβή-
του θεωρήθηκε μεγάλο βήμα προ-
όδου για τους Τούρκους, η οποία 

δεν επηρέασε αρνητικά τις εθνικι-
στικές τους επιδιώξεις. Όμως, σε 
μια γλώσσα με παράδοση χιλιάδων 
ετών, με αδιάλειπτη συνέχεια, στην 
οποία έχουν γραφεί σπουδαία έργα, 
μια τέτοια πρωτοβουλία, ανεξάρτητα 
από τις πιθανές προθέσεις όσων την 
υποστήριζαν, που σε κάποιες περι-
πτώσεις ήταν αναμφισβήτητα καλο-
προαίρετες, θα είχε ως αποτέλεσμα 
να χάσουμε άλλον ένα ακρόλιθο της 
αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας μας. 

Φυσικά, αυτό το επεισόδιο δεν 
ερευνήθηκε ποτέ περισσότερο, ούτε 
αναρωτηθήκαμε εάν το γεωπολι-
τικό δόγμα του «ανήκομεν εις την 
Δύση», που με εμμονή διακήρυξε ο 
Κ.Καραμανλής –παρότι συγχρόνως 
έκανε κάποια ανοίγματα στην τότε 
ΕΣΣΔ και στις βαλκανικές χώρες– 
προϋποθέτει τη γλωσσική και πο-
λιτιστική μας αφαίμαξη, ίσως ίσως 
και τη μετατροπή σε έναν λαό παρία, 
εύκολα διαχειρίσιμο από τους κα-
κόβουλους τρίτους, και το ότι η κα-
ταστροφή της γλώσσας μας, για την 
οποία βέβαια δεν έχει καμία ευθύ-
νη η καθιέρωση της δημοτικής, που 

προχωρά με γοργούς ρυθμούς, θα 
έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την νάρ-
κωση των αντιστάσεων μας

Το απόσπασμα, από το άρθρο 
του Σ.Ψυχάρη, με τον τίτλο «Κ.Κα-
ραμανλής», είναι το ακόλουθο: «Την 
πρώτη φορά η κρίση ξέσπασε σε 
μια συνάντηση του Καραμανλή με 
τον Κ. Τσάτσο (προτού γίνει Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας ήταν υπουρ-
γός Πολιτισμού) και τον αείμνηστο 
Ευάγγελο Παπανούτσο. Τους είχε 
καλέσει ο τότε πρωθυπουργός στο 
γραφείο του για να συζητήσουν θέ-
ματα της παιδείας. Σε μια στιγμή ο 
Καραμανλής τους είπε ότι θα έπρε-
πε κάποια στιγμή να σκεφθούν το 
ενδεχόμενο να συνδυασθεί το ελ-
ληνικό αλφάβητο με το λατινικό, να 
εξετασθεί ακόμη και το θέμα της 
φωνητικής γραφής. Σαν ελατήρια 
πετάχτηκαν επάνω οι δύο συνομι-
λητές του Καραμανλή. «Δεν πίστευα 
στα αφτιά μου!» θα αφηγηθεί αρκε-
τά χρόνια αργότερα ο Κ. Τσάτσος… 
Οπωσδήποτε οι δύο συνομιλητές 
του τότε πρωθυπουργού δήλωσαν 
ότι παραιτούνται κ.λπ., κ.λπ. και ο 

Καραμανλής απέσυρε το θέμα. 
Παρόμοιες σκέψεις για το περι-

στατικό που περιγράφει ο Στ. Ψυχά-
ρης έχει διατυπώσει ο Χρ. Γιαννα-
ράς στην Καθημερινή 16.3.2013: «Γι’ 
αυτό και φιλοδοξούσε (o K.K.) να ει-
σαγάγει στην ελληνική γραφή τη λα-
τινική αλφάβητο. ευτυχώς τον ανέκο-
ψαν οι Παπανούτσος και Τσάτσος.» 

Επίσης ο Κ. Γεωργουσόπουλος 
μας μεταφέρει τη δική του μαρτυρία: 

«Ό,τι ακολουθεί μου το αφηγή-
θηκε ο αείμνηστος σεβαστός μου φί-
λος Ευάγγελος Παπανούτσος. Μό-
λις καθιερώθηκε, επί υπουργίας 
Ράλλη, η δημοτική στην εκπαίδευση 
και στη διοίκηση, ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής κάλεσε στο γραφείο 
του τον Γεώργιο Ράλλη, τον Κωνστα-
ντίνο Τσάτσο και τον Ευάγγελο Πα-
πανούτσο και τους είπε πως δέχεται 
εισηγήσεις, τώρα που άρχισε η με-
ταρρύθμιση στο γλωσσικό, να εισα-
χθεί επιτέλους το λατινικό αλφάβη-
το. Μάλιστα, για να επιχειρηματολο-
γήσουν, οι εισηγητές της πρότασης 
χρησιμοποίησαν παραδείγματα με 
τα καραμανλίδικα χειρόγραφα και 

το λατινικό αλφάβητο σε ορισμένα 
λογοτεχνικά κείμενα, κυρίως των 
ιησουιτών (φραγκοχιώτικα) στα Δω-
δεκάνησα και στην Κάτω Ιταλία. Ο 
Παπανούτσος, με την τιμιότητα που 
τον διέκρινε, μου αφηγήθηκε πως 
πριν προλάβει να αντιδράσει έκπλη-
κτος, πρώτος ξέσπασε ο Τσάτσος δη-
λώνοντας πως θέτει την παραίτησή 
του στη διάθεση του προέδρου, ο 
δε Ράλλης εκνευρισμένος χτύπησε 
το χέρι του στο τραπέζι. Ο Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής δεν επέμεινε, 
απλώς σημείωσε πως έκανε μια δι-
ερεύνηση σε κύκλο ανθρώπων που 
είχαν βαθιά γνώση και της ιστορίας 
και της παράδοσης της γλώσσας». 

Προφανώς πρόκειται για ένα πε-
ριστατικό που μεταφέρθηκε στους 
δημοσιογράφους τόσο από τον Ε.Πα-
πανούτσο όσο και από τον Κ.Τσάτσο, 
το οποίο αποδεικνύει ότι αν υπήρ-
χαν παρόμοιες αντιδράσεις, σε λαν-
θασμένες κατά τη γνώμη μας κινή-
σεις, όπως ήταν ο χειρισμός του Κυ-
πριακού από τις κυβερνήσεις του 
Καραμανλή, πιθανότατα δεν θα εί-
χαν τελεσφορήσει. 

Πώς απέτρεψαν, ο Κ.Τσάτσος και ο Ε.Παπανούτσος, την καθιέρωση του λατινικού αλφάβητου και της φωνητικής γραφής

Μια παρ’ ολίγον εγκληματική απόφαση

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

Του Δημήτρη Μπαλτά
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Η Πηνελόπη Δέλτα είναι μία 
συγγραφέας που διαπαιδαγώ-
γησε με τα βιβλία της τρεις γε-
νιές Ελληνοπαίδων. Τα βιβλία 
της ανήκουν σ’ αυτό το είδος  
που μέρος της σημερινής «δι-
ανόησης»  βγάζει σπυριά και 
μόνο που τα βλέπει, όπως λ.χ. ο 
κ. Αντώνης Λιάκος, που αναρω-
τιέται με ….φρίκη: 

Γ 

ια πόσον καιρό ακόμη η 
Πηνελόπη Δέλτα θα πα-
ραμένει η «αγαπημένη 
συγγραφέας των παιδι-

κών μας χρόνων»; 
Σωστός ο κύριος καθηγητής! 

Να αναθέσουμε λοιπόν το έργο 
στην κυρία Ρεπούση, για να διαβά-
ζουν τα Ελληνόπουλα το «ζικ – ζακ 
στις νερατζιές» και άλλα συναφή 
τερατουργήματα, όπου το παιδί θα 
πληροφορείται πως η ηρωίδα επι-
δίδεται σε σεξ με το ψυγείο της. 

Οι Ρωμιοπούλες εκδόθηκαν 
εσχάτως, εβδομήντα τέσσερα χρό-
νια μετά τον θάνατό της Πηνελόπης 
Δέλτα. Γιατί άραγε να μην παρου-
σιαστεί νωρίτερα στο αναγνωστι-
κό κοινό ένα βιβλίο που γράφτη-
κε πριν εβδομήντα πέντε χρόνια, 
είναι ένα ερώτημα που δεν γνωρί-
ζω την απάντησή του. Ο επιμελη-
τής, Αλ. Ζάννας αναφέρει, στο πα-
ράρτημα του τρίτου τόμου, ότι η 
ίδια είχε ζητήσει να εκδοθεί όταν η 
Ελλάδα ελευθερωθεί. Ωστόσο δη-
μοσιεύεται σήμερα, που η Ελλάδα 
είναι αποικία χρέους στους Γερμα-
νούς, με πρωθυπουργό τον δισέγ-
γονό της.

Η τριλογία Ρωμιοπούλες απο-
τελείται από τα εξής βιβλία: Το Ξύ-
πνημα, Λάβρα και Σούρουπο.

Η ιστορία ξεκινάει τον Ιανουά-
ριο του 1895 και τελειώνει τον Νο-
έμβριο του 1920.

Και τα τρία βιβλία αναφέρονται 
στη ζωή της Δέσποινας Κρινά – 
Δεπέργολα, μιας αστής Ρωμιοπού-
λας, μεγαλωμένης με τις δασκάλες 
του πιάνου και των γαλλικών, που 
τρέχει σε βεγγέρες στο παλάτι, στις 
πρεσβείες και σε όλα τα πλουσιό-
σπιτα της Αθήνας κατ’ επιταγήν της 
μαμάς, η οποία θέλει να την πα-
ντρέψει με πλούσιο γαμπρό, είτε η 
κόρη της τον θέλει είτε όχι. 

Έτσι αθώα ξεκινά η ιστορία της. 
Με τα σημερινά ήθη, μοιάζει να εί-

ναι από άλλον πλανήτη. Και ωστό-
σο η εποχή που τα παιδιά μιλού-
σαν στους γονείς στον πληθυντι-
κό και περίμεναν τον γαμπρό από 
μία καλή προξενήτρα δεν είναι και 
πολύ μακριά. 

Στο Ξύπνημα, η Δέσποινα πα-
ντρεύεται με το ζόρι τον Γρηγόρη 
Δεπέργολα, σκοντάφτοντας στην 
άρνηση των γονιών της να πα-
ντρευτεί αυτόν που αγαπά, και ξε-
νιτεύεται μαζί του στη Βομβάη. 
Το βιβλίο κλείνει με τον σιωπηρό 
όρκο της Δέσποινας, να μην αρνη-
θεί ποτέ στην κόρη της να παντρευ-
τεί όποιον θέλει. 

Στη Λάβρα, η Δέσποινα επι-
στρέφει στην Αθήνα για διακοπές. 
Κάνει το ντεμπούτο της στην αγγλι-
κή πρεσβεία, στην οποία δεξιώνε-
ται όλη η υψηλή αθηναϊκή κοινω-
νία, του πρωθυπουργού συμπερι-
λαμβανομένου. 

Εκεί θα γνωρίσει τον Έρωτα με 
Ε κεφαλαίο στο πρόσωπο του Βά-
σου Γάβρα. Η ανταπόκριση είναι 
άμεση. Αλλά, τι δυστυχία! Η Δέ-
σποινα είναι έγγαμη, έχει δυο παι-
διά, η ζωή της είναι πια δοσμένη 
στο καθήκον της παντρεμένης γυ-
ναίκας και μητέρας. Αυτός ο έρω-
τας είναι καταδικασμένος, όσο με-
γάλος και αν είναι. 

Μια κοινή ιστορία, που όμως 
η πένα της Πηνελόπης Δέλτα τη 
χρωματίζει με μύρια χρώματα και 
αρώματα, πολιτικά, κοινωνικά, 
ιστορικά, ψυχολογικά, ανθρώπινα, 
πολύ ανθρώπινα, που ξεχειλίζουν 
τον καμβά και γεμίσουν την Πλά-
ση με ομορφιά που σου ξεριζώνει 
την καρδιά. 

Στο τρίτο βιβλίο, Σούρουπο 
το κρεσέντο σού σπάει τα τύμπα-

να! Η Δέσποινα σπαράζει ανάμε-
σα στο καθήκον και στην κόλαση, 
οι πόρτες της οποίας έχουν διάπλα-
τα ανοίξει και της ρουφάνε κάθε 
μόριο της ύπαρξής της. Σ’ αυτή 
την ψυχική συντριβή θα συναντή-
σει τον πόλεμο. Είναι ένας πόλεμος 

που ρημάζει τα πάντα! Η Αγία Οι-
κογένεια, παρασυρμένη στη δίνη 
του, χάνει κάθε προηγούμενο στή-
ριγμα. Θάνατος, φτώχεια, συμφο-
ρές έρχονται απανωτά. Η τραγωδία 
της Δέσποινας κορυφώνεται και 
οδηγεί τη μοιραία αυτή γυναίκα, 
τη φαμ φατάλ της αρχής του προ-
ηγούμενου αιώνα, σε αυτοκτονία. 

Το τελευταίο κεφάλαιο της 
τριλογίας έχει τον τίτλο FINIS 
GRECIA. Με αυτόν υποδηλώνεται 
ότι η ρωίδα έχασε πια κάθε λόγο 
ύπαρξης. Οι δύο μεγάλες αγάπες 
της, ο Βάσος Γάβρας και η Ελλάδα, 
τέλειωσαν. Γι’ αυτήν δεν υπάρχει 
κανένας λόγος ύπαρξης.

Ω Ελλάδα, Ελλάδα Πατρίδα, θ’  
αναφωνήσει, ύστερα 

θα σηκωθεί και θα ανοίξει το 
σερτάρι της, θα πάρει το ημερολό-
γιό της και θα ανοίξει την τελευταία 
γραμμένη σελίδα.

«Ω Πατρίδα, εσύ, η τελευταία 
μεγάλη αγάπη, που δεν απατάς 
ποτέ, δεν απογοητεύεις, δεν ελατ-
τώνεσαι, δε μικραίνεις, δεν κλονί-

ζεσαι…» **
.......
«Ακου… Βάσο…»
Ανακατώνουνταν και ο λογι-

σμός της. Τον έχανε. Έκανε να τον 
προφθάσει. Της ξέφευγε…

Μα και τα χείλη της πάγωναν… 
Κρύο! Κρύο! Το τζάκι…;

Ξαφνικά μπατάρησε η σκέψη 
της, ναυάγησε.

Και βούλιαξε και χάθηκε στο 
σκοτάδι το παντοτινό. ***

Η Δέσποινα σβήνει και αφή-
νει πίσω της μια Ελλάδα που από 
τις μεγάλες δόξες των Βαλκανι-
κών Πολέμων, αλλά και τις επιτυ-
χίες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πό-
λεμο, θα βουλιάζει με την απίστευ-
τη εκλογική ήττα του Βενιζέλου 
στη μία εθνική ταπείνωση μετά την 
άλλη. Η ιστορία τελειώνει το 1920, 
το μοιραίο 1922 είναι κοντά, η Ελ-
λάδα σπαράζεται από τον εθνικό 
διχασμό και χάνει για πάντα την 
Ανατολή που με σφοδρούς αγώνες 
και ακόμα σφοδρότερες απώλειες 
είχε προσπαθήσει να απελευθερώ-
σει ο Βενιζέλος.

Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που 
κατατάσσει ένα μυθιστόρημα στα 
αριστουργήματα. Δεν θυμάμαι 
ποιος το είπε (νομίζω ο Ουμπέρτο 
Έκο στο περί λογοτεχνίας έργο του), 
«ωραίο είναι αυτό που μας αρέ-
σει», τόσο απλά. Έτσι απλά θα πω 
και εγώ, ότι οι Ρωμιοπούλες είναι 
το αριστούργημα της Πηνελόπης 
Δέλτα και ένα αριστούργημα της 
ελληνικής λογοτεχνίας. 

Ο επιμελητής της έκδοσης, Αλ 
Π. Ζάννας (εγγονός της και αυτός), 
μας πληροφορεί ότι οι Ρωμιοπού-
λες είναι η αυτοβιογραφία της Πη-
νελόπης Δέλτα. Ότι ο μεγάλος της 
Έρωτας, ο Βάσος Γάβρας, είναι ο 
Ιων Δραγούμης, ότι η ερωμένη του 
Βάσου είναι η Μαρίκα Κοτοπού-
λη και λοιπά και λοιπά. Πάντως θα 
ήταν προτιμότερο να μας άφηνε να 
κρίνουμε εμείς τι είναι μύθος και τι 
πραγματικότητα.

*Το ξύπνημα, σελίδα 247 
και 248
** Σούρουπο σελίδα 466
*** Σούρουπο σελίδα 468 
τελευταία

«Οι Ρωμιοπούλες»
Το μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα που εκδόθηκε 74 χρόνια μετά τον θάνατό της

Μια κοινή ιστορία, που όμως η πένα της Πηνελόπης Δέλτα την χρωματί-
ζει με μύρια χρώματα και αρώματα, πολιτικά κοινωνικά, ιστορικά, ψυχο-
λογικά, ανθρώπινα.

Της Αγγέλας Ταβιανάτου
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Το Δεκέμβρη του 1943, τα Κα-
λάβρυτα έζησαν ένα από τα με-
γαλύτερα εγκλήματα της ναζι-
στικής κτηνωδίας. Η «επιχεί-
ρηση Καλάβρυτα» ήταν μια 
διαταγή που δόθηκε με αφορ-
μή την καταστροφή του λόχου 
Σόμπερ από τις δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ στη μάχη της Κερπινής. 
Ως αντίποινα προς τους αντάρ-
τες λοιπόν, οι Γερμανοί αποφά-
σισαν να κάψουν τα Καλάβρυ-
τα και τις γύρω περιοχές και να 
εκτελέσουν τον αρσενικό πλη-
θυσμό. Η κυρία Μάνθα είναι 
μία από τις λίγες γυναίκες που 
ζουν σήμερα στα Καλάβρυτα 
και που έζησε το Ολοκαύτωμα. 
Στην εκτέλεση έχασε τον αδελ-
φό της και τον πατέρα της. Από 
τα Καλάβρυτα δεν έφυγε ποτέ. 
Την επόμενη του Ολοκαυτώμα-
τος επέστρεψε με τη μητέρα της 
και τα αδέλφια της και φτιάξανε 
μια παράγκα από τσίγκους. 

Ε 
κεί ζήσανε μέχρι να ξα-
ναχτίσουν τη ζωή τους. 
Τη γνωρίσαμε μέσω 
του εγγονού της, Βασί-

λη, και δέχτηκε να μας μιλήσει. Για 
να μάθουμε πώς έγιναν κι όχι πώς 
γράφτηκαν. 

Και τι να σας πω εγώ;  Πως σκο-
τωθήκαμε. Ήρθαν οι Γερμανοί εδώ. 
Κατέστρεψαν τον κόσμο, εσκοτώ-
ναν όποιον βρίσκανε, έφταιγες δεν 
έφταιγες, δεν του μίλαγες σε σκότω-
νε, δεν είχε...Σε παίρναν δικαστήριο, 
έφταιγες δεν έφταιγες, σε σκότωναν. 
Σκοτωμός...Συνέχεια.

Λοιπόν. Ήρθαν εδώ στα Καλά-
βρυτα, εδώ είχαμε και βουνά, είχαμε 
κι αντάρτες. Οι Γερμανοί ερχόσαντε, 
είχαν ενέδρα στο Αίγιο κι ερχόσαντε 
απάνω. Επαίρναν μέσα τα βουνά τη 
μια φορά την άλλη. Έγινε μια μάχη 
μεταξύ Γερμανών-ανταρτών, στην 
Κερπινή, ένα χωριό πιο πάνω. Πρω-
τύτερα έγινε μια μάχη στη Χαλαντρί-
τσα κι εκεί επιάσαν αιχμαλώτους 
Γερμανούς. Τρεις, τραυματισμένους. 
Τους φέραν το λοιπόν τους τραυμα-
τίες και τους είχανε σε ένα σπίτι, σε 
κάτι υπόγεια. Τους πάνε λοιπόν οι 
αντάρτες σε ένα μεταλείο ’δω χάμω, 
και τους σκοτώνουν, και τους ρί-
χνουνε μέσα, στο πηγάδι. Το ποιος 
τους σκότωσε δεν το ξέρουμε. Εί-
πανε όμως οι Γερμανοί πως το εκά-
μανε οι αντάρτες. Τους πήραν όμως 
και τους πήγανε στο νεκροταφείο 
και τους εθάψανε εκεί χάμου. Μόλις 
ήρθαν οι Γερμανοί στα Καλάβρυ-

τα, μαζί με τους προδότες, γιατί πα-
ντού υπάρχουν προδότες, εζητήσαν 
τους αιχμαλώτους τους. Και επήγαν 
στο νεκροτοφείο και τους ξεθάψα-
νε και τους εκάνανε κηδεία και τους 
επήραν από δω. Πού τους πήγανε 
δεν ξέρω. Και λένε, «δεν βρέθηκε 
στα Καλάβρυτα μια πήχη ύφασμα, 
μια κάσα, να τους βάλετε;» αυτό το 
πάτημα βρήκανε.Τη δεύτερη μέρα 
που ήρθανε γίναν αυτά και ύστερα 
μας είπαν δεν σας πειράζουμε, κόλ-
πο ήταν ετούτο, για να μαζέψουν τον 
κόσμο μέσα, αλλά αυτοί κανονίσα-
νε. «Θα μαζευτείτε στα σπίτια σας», 
μας είπαν, «γιατί όσους εβρούμε 
όξω θα τους σκοτώσουμε». Ο κό-
σμος εσκιάχτηκε. Εμαζεύτηκε μέσα. 
Εκάψαν και δυο σπίτια, του Τσαβαλά 
και εκάψαν του Γλαράκη γιατί ήταν 
αντάρτης, για να ειπούνε θα κυνη-
γήσουμε μόνο τους αντάρτες, δεν 
σας πειράζουμε εσάς. Εξεφοβήθηκε 
ο κόσμος. Δεν έφυγε, και να φύγουν 
και πού να πάνε. Δεν φύγαν μήτε οι 
ξένοι. Κάτσανε μια εβδομάδα οι Γερ-
μανοί στα Καλάβρυτα.

Την Κυριακή τους μαζεύουν 
όλους στην πλατεία και τους βγάλα-
νε λόγο και λένε δεν θα σας πειρά-
ξουμε, μόνο τους αντάρτες θα κυνη-
γήσουμε. Πήγε ο κόσμος στα σπίτια 
του μαζωμένος. Τη Δευτέρα... αυτή η 
Δευτέρα. 

 «Σπίτι σε σπίτι να πάρετε για μια 
μέρα ψωμί και μια κουβέρτα και να 
πάτε στο σχολείο». 

Και τη Δευτέρα μπάζουν τον κό-
σμο μεσ’ το σχολείο... Τι γυναικό-
παιδο! Το στριμώχνουν οι Γερμα-
νοί από δω από κει. Μας είπαν, πάτε 
όλοι στο σχολείο. Θα σας κλείσουμε 
εκεί γιατί θα κάψουμε τα Καλάβρυ-
τα! Έτσι μας το πανε... Θα σας κάψου-
με. 

Τους άντρες τους βγάλανε από 
μια πίσω πόρτα και τους οδηγήσα-

νε εκεί πάνω. Σε εκείνο το μέρος... Εί-
χανε κανονίσει από την πρώτη μέρα. 
Είχανε φτιάξει και λαγούμια κάτω να 
κρυφτούν, είχαν το μέρος κανονίσει 
που θα σκοτώσουν τους άντρες. Εί-
πανε θα κάψουν τα Καλάβρυτα, όχι 
να σκοτώσουν τον κόσμο. 

Όλους τους άντρες τους πήρα-
νε. Και τα αγόρια. Ψηλός να ήσουν 
κι ας ήσουν 12-13 χρονών σε παίρ-
νανε. Έτσι πήρανε και ένα αδελφό 
δικό μου. 

Εδώ εμείς δεν φύγαμε, η οικογέ-
νεια η δική μου. Ήρθαν και μας βγά-
λαν με τις σπρωξιές, και είδαμε οι-
νοπνεύματα στα χέρια τους, μπου-
κάλες κι αδειάζαν. Εκινήσαμε τον 
κατήφορο με σπρωξιές. Δεν φαντα-
ζόμασταν όμως πως θα μας σκοτώ-
σουν, δεν έβαλε ο νους του κανενού.

Εκείνο το πρωί τα Καλάβρυτα 
καιγόντουσαν, άκρη άκρη. Το γυ-
ναικόπαιδο το είχανε μέσα στο σχο-
λείο. Απέναντι από το σχολείο ήταν 
μια πετρελαιοαποθήκη. Εβάλαν φω-
τιά στην αποθήκη κι όλος ο καπνός 
επήγαινε πάνω στο σχολείο. Ο κό-
σμος κλεισμένος μέσα και να σκού-
ζει «Μας καίνε, μας καίνε». Εγώ 
ήμουν δώδεκα χρονών και μαζί με 
τη μάνα μου εβγήκαμε από το πα-
ράθυρο. Κι όχι μόνο εμείς, ο κόσμος 
όλος προσπαθούσε να βγει. Μια 
γριά, την πατήσανε. Η αδελφή μου 

με έναν αδελφό μου πήγαν και κρυ-
φτήκαν σε κάτι βάτα.

Η επόμενη μέρα... Πουθενά δεν 
είχαμε να πάμε. Και πού να πάμε. 
Έπρεπε να θάψουμε τους άντρες 
μας, τους αδελφούς μας. Έβλεπες 
γυναίκες, πήγαιναν εκεί πάνου άλ-
λες με κουβέρτες, άλλες χωρίς και 
βγάζανε τα στεφάνια από τα βαρέλια 
να σκάψουν να κάμουν λάκκους, να 
βάλουν τους ανθρώπους τους μέσα. 
Πρόχειρα. Δεν μπορούσαν να σκά-
ψουν πολύ, και πόσο να σκάψουν, 
με τον πόνο τους. Κι ύστερα είχαν 
να ταϊσουν παιδιά και να περάσουν 
το χειμώνα. Χειμώνας ήτανε. Άλλοι 
μένανε κάτω από τα χαλάσματα, άλ-
λοι φύγανε. Ό,τι μπορούσε ο καθέ-
νας. Μα δεν γινόταν κι αλλιώς, έπρε-
πε να ζήσουμε. Οι περισσότεροι φύ-
γανε. Άλλοι μείναμε όπως όπως και 
ζήσαμε, παιδάκι μου. Κατοχή. 

Και μετά ήρθε ο εμφύλιος. Οι 
αντάρτες κι ο στρατός. Και σκοτώ-
νονταν μεταξύ τους, εσύ που δεν με 
χώνευες έλεγες πως είμαι κομμου-
νιστής. Και σε παίρναν και σε στέλ-
ναν αλλού, και σε βασάνιζαν και σε 
σκοτώνανε. Μα τι είναι ο κομμουνι-
σμός; Εγώ δεν ξέρω τι είναι ο κομ-
μουνισμός. Οι Γερμανοί ήταν ο 
οχτρός. Ο Έλληνας; Σκοτώθηκε ο 
κόσμος. Γιατί να σκοτωθούμε μετα-
ξύ μας δηλαδή; 

Κι έφτασε η Κατοχή να γίνει μυ-
θιστόρημα. Κι εδώ στα Καλάβρυ-
τα ειδικά. Εδώ και στο Δίστομο.Σκο-
τωθήκαμε, καήκαμε. Και τώρα φτιά-
χνουν μνημεία για φιγούρες για να 
θυμόμαστε λένε. Οι άνθρωποι σκο-
τωθήκανε, χαθήκανε, πάει. Να θυ-
μόμαστε. Και πάνε οι Γερμανοί και 
τα βλέπουν. Εγώ να ήμουν υπουρ-
γός κανέναν τους δεν θα άφηνα να 
έρθει. 

Και σήμερα πόσο χαζός λαός. 
Ψηφίζουνε τους χρυσαυγήτες. Εδώ 
στα Καλάβρυτα. Αν είναι δυνατόν. 
Αμ στην Αθήνα, τα ακούω, σκοτώ-
σανε λέει τον τραγουδιστή, σκοτώ-
σανε τους Αλβανούς, δέρνουν...Για-
τί όλοι αυτοί δεν είναι ανθρώποι; 
Ήρθαν πρώτα οι Γερμανοί, μετά οι 
αντάρτες, μετά ο στρατός. Και σήμε-
ρα τους βλέπω αυτούς τους νέους 
και σηκώνουν το χέρι τους έτσι δε-
ξιά. Όπως οι Γερμανοί. Και λένε εί-
ναι Έλληνες. Τι να πεις, παιδί μου...
αυτά που περάσαμε εμείς, ούτε στον 
εχθρό σου να μη συμβούν. Δεν λέ-
γονται αυτά. Τώρα ανοίγουμε τα βι-
βλία. Τα βιβλία τα λένε. Αλλά και τα 
βιβλία να τα προσέχετε.  Λένε πολ-
λές κουματάρες μέσα.

«Επιχείρηση Καλάβρυτα» 
Το χρονικό του αίματος, μέσα από μια μαρτυρία. 

Τους άντρες τους βγάλανε από μια πίσω πόρτα, και τους οδηγήσανε εκεί πάνω. Σε εκείνο το μέρος... Είχανε κα-
νονίσει από την πρώτη μέρα. Είχανε φτιάξει και λαγούμια κάτω να κρυφτούν, είχαν το μέρος κανονίσει που θα 
σκοτώσουν τους άντρες. 

Συνέντευξη της Ιλιάννας Κουλαφέτη

“ 

«Η επόμενη 

μέρα... Πουθε-

νά δεν είχαμε να 

πάμε. Και πού 

να πάμε. Έπρε-

πε να θάψουμε 

τους άντρες μας, 

τους αδελφούς 

μας.»...
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Ο Ρίχαρντ Ζόργκε, ο έγκριτος 
ανταποκριτής της γερμανικής 
εφημερίδας Μπερλίνερ Μπόρ-
σεν Τσάιτουνγκ, είχε μόλις επι-
στρέψει στο Τόκυο το απόγευ-
μα της 22ας Ιούνη του 1941 όταν 
άκουσε τα νέα για τη γερμανική 
εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Σε 
περίπου μία ώρα θα συναντούσε 
τη νέα του ερωμένη, μια νεαρή 
γερμανίδα πιανίστρια, στο μπαρ 
του ξενοδοχείου Ιμπέριαλ οπό-
τε είχε αρκετό χρόνο για να γί-
νει στουπί στο μεθύσι μετά τα δυ-
σοίωνα νέα από την αιφνιδιαστι-
κή επίθεση. Όταν η ερωμένη του 
έφτασε στο ραντεβού, βρήκε τον 
Ζόργκε σε έξαλλη κατάσταση να 
φωνάζει στα αγγλικά στους απο-
σβολωμένους πελάτες του μπαρ 
ότι “ο Χίτλερ είναι εγκληματίας 
αλλά ο Στάλιν θα του δώσει ένα 
καλό μάθημα”. Όταν ο μπάρμαν 
απείλησε να καλέσει την αστυ-
νομία ο Ζόργκε ηρέμησε κάπως 
όχι όμως πριν τηλεφωνήσει ορ-
γισμένα στον έκπληκτο Γερμανό 
πρέσβη και παλιό του φίλο, Έου-
γκεν Οτ, για να του πει ότι “μόλις 
χάθηκε ο πόλεμος”.

Η 

οργή του Ρίχαρντ Ζόρ-
γκε προερχόταν από το 
γενικευμένο μίσος του 
για τον πόλεμο (είχε υπη-

ρετήσει στο στρατό του Κάιζερ στον 
Α’ ΠΠ και είχε τραυματιστεί σοβα-
ρά) αλλά και από ένα πιο φλέγον αί-
τιο. Ο λόγος ήταν ότι ο Ρίχαρντ Ζόρ-
γκε, ο Γερμανός δημοσιογράφος, μέ-
λος του ναζιστικού κόμματος και εκ 
περιτροπής εκπρόσωπος τύπου της 
γερμανικής πρεσβείας στο Τόκυο, 
ήταν στην πραγματικότητα αξιωμα-
τικός της σοβιετικής Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών (GRU) 
και ο πιο σημαντικός σοβιετικός κα-
τάσκοπος στην Ασία. Αυτό δε που 
έριχνε λάδι στη φωτιά του θυμού του 
ήταν το γεγονός ότι τα διαδοχικά σή-
ματα που είχε στείλει στη Μόσχα τις 
προηγούμενες εβδομάδες προειδο-
ποιώντας για την επικείμενη εισβο-
λή είχαν αγνοηθεί παντελώς.

Συγκεκριμένα, σε σήμα που 
έστειλε στη GRU την 1η Ιουνίου ‘41, 
ο Ζόργκε ανέφερε: “Αναμενόμενος 
Γερμανο-σοβιετικός πόλεμος μετά 
την 20η Ιουνίου βάσει πληροφορι-
ών εκ Βερολίνου προς τον πρέσβη 

Οτ”. Οι προϊστάμενοι του Ζόργκε 
στη Μόσχα είχαν χαρακτηρίσει το 
ανωτέρω σήμα ως “Ύποπτο. Να κα-
ταχωρηθεί ως προβοκάτσια”. Ένα 
τηλεγράφημα που είχε σταλεί από 
τον Ζόργκε μέσα στο Μάη του ‘41 
και ανέφερε τη μαζική συγκέντρω-
ση γερμανικών στρατευμάτων στα 
δυτικά σύνορα της ΕΣΣΔ, είχε φτά-
σει και στα χέρια του Στάλιν, ο οποί-
ος σάρκασε τις προειδοποιήσεις 
του Ζόργκε ενώπιον του γενικού 
επιτελείου του κόκκινου στρατού 
λέγοντας: “υπάρχει κι αυτός ο μπά-
σταρδος που έχει φτιάξει εργοστά-
σια και πορνεία στην Ιαπωνία και 
έχει το θράσος να αναφέρει ότι η 
γερμανική επίθεση θα γίνει στις 20 
Ιουνίου. Μήπως θέλετε να τον πι-
στέψω κι αυτόν;”

Παρά την οργή του ο Ζόργκε συ-
νέχισε την κατασκοπευτική του δρα-
στηριότητα και αφού το σοκ της γερ-
μανικής εισβολής απέδειξε ότι είχε 
δίκιο, η Μόσχα άρχισε να λαμβάνει 
υπόψη τις πληροφορίες του οι οποί-
ες μέσα σε λίγους μήνες θα επέτρε-
παν στους Σοβιετικούς να σταματή-
σουν τη Βέρμαχτ στις πύλες της ρω-
σικής πρωτεύουσας και να αλλά-
ξουν το ρου του πολέμου.

Ο Ζόργκε ήταν φτιαγμένος για 
το ρόλο του κατασκόπου. Γεννημέ-
νος το 1895 στον Καύκασο από Γερ-
μανό πατέρα και Ρωσίδα μητέρα, με-
γάλωσε στο Βερολίνο όπου μετακό-
μισε η οικογένειά του όταν ήταν 5 
ετών. Πήρε μέρος στον Α’ ΠΠ όπου 
τραυματίστηκε βαριά κερδίζοντας 
τον σιδηρού σταυρό Α’ τάξεως και 
έγινε κομμουνιστής εξαιτίας μιας 
σχέσης με μια νοσοκόμα στο νοσο-
κομείο που νοσηλευόταν. Μετά την 
αποστράτευση λόγω των τραυμάτων 
του, σπούδασε οικονομικά στο πα-
νεπιστήμιο του Κιέλου και του Αμ-
βούργου απ’ όπου έλαβε το διδα-
κτορικό του δίπλωμα τον Αύγουστο 
του 1919. Ταυτόχρονα, έγινε μέλος 
του Κ.Κ. Γερμανίας και το 1924 τα-
ξίδεψε στην ΕΣΣΔ, όπου του έγινε 
η πρόταση να δουλέψει για το τμή-
μα διεθνών σχέσεων της Κομιντέρν, 
που ανήκε οργανικά στην Κρατική 
Υπηρεσία Πληροφοριών της ΕΣΣΔ 
(OGPU). Για το ζήλο που επέδειξε 
κατά τη θητεία του στην Κομιντέρν, 
το 1929 τοποθετήθηκε στο 4ο Γρα-
φείο της GRU, για το οποίο θα δού-
λευε για το υπόλοιπο της ζωής του. 
Μετά από 3 χρόνια κατασκοπευτι-

κής δουλειάς στην κατακτημένη από 
τους Ιάπωνες Κίνα (‘30-’33), όπου 
έκανε χρήσιμες γνωριμίες, ο Ζόργκε 
στάλθηκε στη Γερμανία το ‘33, έγινε 
μέλος του ναζιστικού κόμματος και 
κατάφερε να γίνει αναταποκριτής 
στο Τόκυο για μια επιφανή γερμανι-
κή εφημερίδα στον απίστευτο χρόνο 
των 6 μηνών.

Οι ικανότητές του, σύμφωνα με 
αυτούς που τον γνώρισαν, ήταν απί-
στευτες. Ο Ζόργκε δεν το έπαιζε φα-
νατικός ναζί. Αντίθετα, καυτηρίαζε 
τις υπερβολές των ναζί και η αθυ-
ροστομία του σε συνδυασμό με την 
εξάρτησή του από το ποτό και την 
έφεσή του στις γυναίκες βοηθού-
σαν την κάλυψή του. Ένας Αμερι-
κανός δημοσιογράφος που έβγαινε 

μαζί του στα μπαρ του Τόκυο, σχο-
λίασε μετά τη σύλληψη του Ζόργκε 
ότι: “ έδινε την εντύπωση του πλέι 
μποϊ, του σχεδόν κατεστραμμένου 
αλκοολικού, το απόλυτο αντίθετο 
του σοβαρού και επικίνδυνου κα-
τασκόπου”. Η ιαπωνική αστυνομία 
ανέφερε στη δίκη του ότι κατά τη δι-
άρκεια της παραμονής του στο Τό-
κυο ο Ζόργκε είχε ερωτικές σχέσεις 
με 52 γυναίκες, εκφράζοντας την 
απορία πότε έβρισκε χρόνο για κα-
τασκοπευτική δραστηριότητα.

Αλκοολικός ή μη, ο Ζόργκε κα-
τόρθωσε να στήσει ένα κατασκο-
πευτικό δίκτυο στο Τόκυο σε χρόνο 
μηδέν και πέτυχε διάνα στρατολο-
γώντας σ’ αυτό τον Χοτσούμι Οζά-
κι, ένα μαρξιστή δημοσιογράφο,  δι-
ορισμένο σύμβουλο στο γραφείο 
του πρίγκηπα Φουμιμάρο Κονό-
γιε, Α’ γραμματέα του πρωθυπουρ-
γού. Ο Οζάκι είχε πρόσβαση σε δι-
αβαθμισμένα έγγραφα και αναφο-
ρές εξωτερικής πολιτικής και ήταν 
ο άνθρωπος κλειδί για το δίκτυο 
Ζόργκε.

Μετά την έναρξη της επιχείρη-
σης Μπαρμπαρόσσα και το αρχικό 
σάστισμα, οι Σοβιετικοί πίεζαν τον 
Ζόργκε για πληροφορίες σχετικά 
με τις ιαπωνικές προθέσεις, καθώς 
ένα δεύτερο μέτωπο στη Μαντζου-
ρία θα ήταν καταστροφικό για την 

ΕΣΣΔ. Με σήμα του στις 14/9/41, 
ο Ζόργκε ειδοποίησε τη Μόσχα ότι, 
με βάση στοιχεία του Οζάκι, η Ια-
πωνία θα κήρυσσε τον πόλεμο στη 
Ρωσία αν, α) έπεφτε η Μόσχα, β) ο 
ιαπωνικός στρατός της Μανζουρί-
ας ήταν 3πλάσιος από τις σοβιετι-
κές δυνάμεις της Άπω ανατολής και 
γ) ξεσπούσε εμφύλιος πόλεμος στη 
Σιβηρία. Με βάση τις παραπάνω 
ανεκτίμητες πληροφορίες, η σοβιε-
τική στρατιωτική διοίκηση μετέφε-
ρε τις 18 σιβηριανές μεραρχίες μαζί 
με 1700 άρματα μάχης και 1500 
αεροπλάνα από την Άπω ανατο-
λή στο δυτικό μέτωπο και σώθηκε 
η Μόσχα, κυριολεκτικά την τελευ-
ταία στιγμή.

Δυστυχώς, ο Ζόργκε δε θα ζού-
σε για να χαρεί τις επιτυχίες του και 
οι πλέον ωφεληθέντες από τη δρά-
ση του, σοβιετικοί αξιωματούχοι, 
θα τον εγκατέλειπαν στην τύχη του 
όταν θα τους χρειαζόταν. Το δίκτυο 
του Ζόργκε εξαρθρώθηκε από την 
τυχαία σύλληψη ενός χαμηλόβαθ-
μου μέλους του τον Οκτώβριο του 
‘41 και ο ίδιος ο Ζόργκε βρέθηκε 
στα χέρια της Κεμπεϊτάι, της ιαπω-
νικής μυστικής αστυνομίας, όπου 
ομολόγησε τη δράση του με αντάλ-
λαγμα τη μη λήψη μέτρων εναντί-
ον της ερωμένης του και των συ-
ζύγων των συγκατηγορούμενών 
του. Ο Ζόργκε θα εκτελούνταν, τελι-
κά, στις 7/11/44, 3 χρόνια μετά τη 
σύλληψή του. Όταν μετά τον πόλε-
μο ο Λέοπολντ Τρέπερ (επικεφα-
λής του κατασκοπευτικού δικτύου 
της «Κόκκινης Ορχήστρας») ρώ-
τησε τον Ιάπωνα υφυπουργό άμυ-
νας επί Β’ΠΠ, στρατηγό Τομινά-
γκα, για ποιο λόγο δεν αντάλλαξαν 
τον Ζόργκε με κάποιον Ιάπωνα κα-
τάσκοπο που κρατούσαν οι Ρώσοι, 
αυτός απάντησε ότι : «προσπαθή-
σαμε τρεις φορές να ανταλλάξου-
με το Ζόργκε αλλά η απάντηση των 
Ρώσων ήταν ότι δεν τον γνώριζαν». 
Προφανώς ο Ζόργκε ήταν καταδι-
κασμένος για έναν βασικό λόγο, η 
επιβίωσή του θα ήταν μια καυστι-
κή υπενθύμιση του γεγονότος ότι 
ο Στάλιν είχε αγνοήσει τις προειδο-
ποιήσεις του για τη γερμανική ει-
σβολή. Μόνο το 1964 και μετά το 
θάνατο του “πατερούλη” ο Ζόργκε 
θα τιμούνταν με τον τίτλο του ήρωα 
της Σοβ. Ένωσης, το ανώτατο παρά-
σημο της χώρας που υπηρέτησε ως 
το θάνατό του.

Οι ικανότητές του, σύμφωνα με αυτούς που τον γνώρισαν, ήταν απί-
στευτες. Ο Ζόργκε δεν το έπαιζε φανατικός ναζί. Αντίθετα, καυτηρία-
ζε τις υπερβολές των ναζί και η αθυροστομία του σε συνδυασμό με την 
εξάρτησή του από το ποτό και την έφεσή του στις γυναίκες βοηθούσαν 
την κάλυψή του. 

Ρίχαρντ Ζόργκε, ο σοβιετικός Τζέιμς Μποντ
Η ιστορία του μεγαλύτερου κατασκόπου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Ο Ζόργκε κα-

τόρθωσε να 

στήσει ένα κα-

τασκοπευτικό 

δίκτυο στο Τό-

κυο σε χρόνο 

μηδέν.
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Πού βρίσκεται το Καστελόριζο;

Α: στα Δωδεκάνησα

Δ: στο ΓούντστοκΒ: στα Επτάνησα

Γ: στο Κολωνάκι

ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΡΕΟΥ

Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ-ΕΛΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ

H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  (www.xilapetres.blogspot.com)

Οι Έλληνες στην Ολυμπιάδα του 2004:

Α: Mπατίρισαν

Δ: Έκαναν επανάστασηΒ: Έγιναν Ευρωπαίοι

Γ: Έγιναν άνθρωποι

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας;

Α: η Αθήνα

Δ: το ΜόναχοΒ: η Ραφήνα

Γ: η Σαμαρίνα

Το 1943 στα Καλάβρυτα έγινε:

Α: Σφαγή

Δ: ΣυνωστισμόςΒ: Αβλαβής διέλευση

Γ: Διμερείς επαφές

ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Υποψήφια ΝΔ-ΛΑΟΣ-ΠΟΤΑΜΙ

ΜΠΑΜΠΗΣ Ο ΣΟΥΓΙΑΣ
Υποψήφιος ΧΑ - ΠΟΤΑΜΙ (στην ανάγκη...)

ΧΑΝΣ ΓΙΟΑΚΙΜ ΦΟΥΧΤΕΛ
Υποψήφιος ΤΡΟΪΚΑ-ΠΟΤΑΜΙ

Τι γιορτάζουμε στις 28 Οκτωβρίου;

Α: το ΟΧΙ

Δ: το ΘΑ ΔΟΥΜΕΒ: το ΝΑΙ

Γ: το ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ-

ΠΟΤΑΜΙ
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Η Σαντρά είναι μια νέα εργαζό-
μενη γυναίκα, παντρεμένη, με 
δύο παιδιά. Κοιμάται, παρ’ ότι 
είναι μέρα, και το κινητό της τη-
λέφωνο χτυπά. Εκείνος που κα-
λεί επιμένει και η Σαντρά ση-
κώνεται. Μιλά για λίγο στο τη-
λέφωνο, το κλείνει και δεν το 
ξανασηκώνει. Κλείνεται στο 
μπάνιο. 

Έ 

ρχεται ο Μανού, ο 
άντρας της, και αφού επι-
μένει, την καταφέρνει να 
μιλήσει με τη συνάδελ-

φο και φίλη της Ζυλιέτ. Έτσι ξεκι-
νά η καινούργια ταινία των αδελ-
φών Νταρντέν κι έπειτα, για μιάμι-
ση ώρα, παρακολουθούμε τη Σα-
ντρά να προσπαθεί να ξεπεράσει 
τον εαυτό της.Τι τρέχει; Μα η Σα-
ντρά Μπία επέστρεψε στη δουλειά 
της μετά από αναρρωτική, λόγω 
κατάθλιψης, και τέθηκε υπό από-
λυση. Ο εργοδηγός της, για να πεί-
σει τους άλλους εργαζόμενους στο 
τμήμα να ψηφίσουν την απόλυσή 
της –η εργατική συμμετοχή, παρ’ 
όλα αυτά, στο Βέλγιο ακόμα ζει–, 
τη συνδέει με το μπόνους που θα 
πάρουν. Το ύπουλο δίλημμα εί-
ναι αμείλικτο: ή η Σαντρά στη δου-
λειά ή το μπόνους! Κι οι εργαζό-
μενοι ψηφίζουν μπόνους. Επειδή 
όμως ο εργοδότης δέχεται, με πιέ-
σεις συνδικαλιστών-φίλων της Σα-
ντρά, ότι το αποτέλεσμα της ψηφο-
φορίας ήταν προϊόν εκβιασμών, η 
ψηφοφορία πρόκειται να επανα-
ληφθεί τη Δευτέρα. Είναι Παρα-
σκευή. Το μόνο που θα κρατήσει 
τη Σαντρά στη δουλειά της είναι να 
πείσει προσωπικά, έναν έναν τους 
συνδέλφους της, να ψηφίσουν να 
παραμείνει κι ας χάσουν το μπό-
νους. Γιατί το δίλημμα παραμένει.

Αυτές οι δύο μέρες και η μια 
νύχτα που μεσολαβεί είναι ο φιλμι-
κός χρόνος της ταινίας. Οι αδελφοί 
Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν, σύμ-
φωνα με το δικό τους στυλ, που το 
έχουμε δει και στις προηγούμενες 
ταινίες τους, ακολουθούν την ηρω-
ίδα και τις μεταπτώσεις της μέχρι 
το πρωί της Δευτέρας, οπότε γίνε-
ται η νέα ψηφοφορία. Το δίλημμα 
είναι σκληρό και ξεγυμνώνει. Η 
ίδια η Σαντρά βρίσκεται, λόγω της 
νωπής κατάθλιψής της, υπό κατάρ-
ρευση. Ο άντρας της, ο Μανού, τη 
στηρίζει για να βγει πέρα, αλλά ο 

αγώνας είναι άνισος. Πώς να πεις 
σε κάποιον να δεχτεί να χάσει χί-
λια ευρώ για να κρατήσεις εσύ τη 
δουλειά σου; Ο καθένας αντιδρά 
διαφορετικά. Αντίθετα από ότι θα 
περίμενε κανείς, η Σαντρά βρί-
σκει στήριξη όχι απ’ τους δυνατό-
τερους, αλλά τους ασθενέστερους, 
που διακινδυνεύουν περισσότερα 
από ένα μπόνους. Πραγματικό μά-
θημα ζωής. Το δε ευφυέστατο εύ-
ρημα των Νταρντέν είναι ότι το δί-
λημμα τελικά επιστρέφει στην ίδια 
και θα πρέπει να το απαντήσει και 
η Σαντρά τη Δευτέρα.

Όχι δεν είναι απαισιόδοξη η 
ταινία, όπως είπαν κάποιοι. Εί-
ναι αληθινή. Κι όταν οι άνθρωποι 
αντιδρούν ως αληθινοί άνθρωποι, 
μέσα σε ένα άγριο και ανθρωπο-
φαγικό  περιβάλλον, τότε η ομορ-
φιά τους χαρίζει και σε μας ένα χα-
μόγελο στο τέλος. Λύση, βέβαια, 
μάλλον δεν υπάρχει, έτσι όπως 
έχουν τα πράγματα, αλλά η λύση 
δεν είναι το θέμα της ταινίας. Η αν-
θρωπιά και η αλληλεγγύη είναι.

Πρωταγωνίστρια της ταινί-

ας είναι μια μεγάλη Γαλλίδα σταρ, 
η Μαριόν Κοτιγιάρ, η βραβευ-
μένη με Όσκαρ για το ρόλο της 
Έντιθ Πιάφ (Ζωή σαν τριαντάφυλ-
λο - 2007). Κατάφερε να δέσει 
ταιριαστά στον κόσμο των Νταρ-
ντέν, αφήνοντας για λίγο τη λάμ-
ψη της και μπαίνοντας στο ρόλο 
μιας μικροαστής, μιας εργαζόμε-
νης γυναίκας στο όριο της παθη-
τικής συντριβής. Κι είναι πράγμα-
τι αξιοθαύμαστο το πώς οι αδελ-
φοί Νταρντέν κατάφεραν να την 
βάλουν στο κλίμα τους. Δεν είναι, 
φυσικά, αυτοί χθεσινοί. Δυο φορές 
βραβευμένοι με τον Χρυσό Φοί-
νικα στις Κάννες (για τη Ροζέτα – 
1999 και το Παιδί ¬¬– 2005) κινού-
νται με άνεση στον κόσμο του ρεα-
λισμού που διάλεξαν. Με στυλ ντο-
κυμανταιρίστικο, ακολουθούν κι 
εδώ την ηρωίδα τους, που δεν εί-
ναι οργισμένη, όπως οι προηγού-
μενοι ήρωές τους, αλλά εύθραυ-
στη. Η Κοτιγιάρ κατάφερε να βρει 
την ισορροπία της σε ένα ρόλο 
που θα μπορούσε να την τσακίσει 
λόγω της δραματουργικής επανά-
ληψης. Σ’ όλη τη διάρκεια της ταινί-
ας η Σαντρά επισκέπτεται τον έναν 
μετά τον άλλον τους συναδέλφους 
της, ζητώντας τους να ψηφίσουν 
υπέρ της. Κι όμως κάθε φορά και-
νούργια στοιχεία στην αντιμετώ-
πισή της και η ανέλιξη και ερμη-
νεία του ρόλου από την πρωταγω-
νίστρια κρατούν την υπόθεση ζω-
ντανή μέχρι το τέλος. Και, πιστέψτε 
με, αυτή η απλότητα κρύβει πολύ 

δουλειά πίσω της.
Μαζί με την Κοτιγιάρ ο Βέλγος 

Φαμπρίτσιο Ροντζιόνε, στο ρόλο 
του Μανού, ο οποίος συνεργάζε-
ται με τους Νταρντέν από τη Ροζέτα 
ακόμα. Η παρουσία του στην ταινία 
είναι μάλλον διακριτική, όπως δι-
ακριτική είναι και η παρουσία του 
Μανού δίπλα στη Σαντρά. Μοιά-
ζει μάλιστα να συνεισέφερε στην 
ένταξη και της Κοτιγιάρ στο μετιέ 
των Νταρντέν. Η ιστορία της ταινίας 
μοιάζει με χιλιάδες ιστορίες εργα-
ζομένων που έχουν χάσει τη δου-
λειά τους όλα αυτά τα χρόνια της 
κρίσης και οι αδελφοί Νταρντέν τη 
ζεσταίνουν με δόσεις μελοδραμα-
τισμού κι έπειτα την ψύχουν στο 
νεορεαλιστικής κοπής ύφος τους. 
Ποιος είπε ότι οι κοινωνικές ταινίες 
δεν έχουν πέραση πια; Μαζί με τη 
Σαντρά περιερχόμαστε ένα μεγά-
λο μέρος του αστικού ιστού της πό-
λης (αλήθεια ποια;) από τις πιο λα-

ϊκές της γειτονιές στις μεσοαστικές, 
αναζητώντας τον μίτο που θα μπο-
ρούσε ίσως πάλι να ξαναενώσει αυ-
τούς τους ανθρώπους και που λέγε-
ται (συν)εργατική αλληλεγγύη. Το 
σενάριο καταφέρνει να ισσορροπή-
σει, λοιπόν, ανάμεσα στο μελοδρα-
ματισμό, στο ρεαλισμό και στην πο-
λιτική. Γιατί το θέμα της ταινίας είναι 
πρωτίστως πολιτικό. Κι αν με ρωτή-
σετε, γιατί να πάει κανείς στο σινεμά 
για να δει οικεία κακά, θα σας πως 
ότι η ταινία, εν τέλει, σου αφήνει ένα 
αίσθημα υπερηφάνειας. Μπορεί το 
σύστημα να μην καταρρέει, αλλά 
έχει σημασία ότι κάποιοι άνθρωποι 
καταφέρνουν να σταθούν. Μπορεί 
επίσης να μην έχουμε εδώ μια από 
τις καλλίτερες στιγμές των αδελφών 
Νταρντέν, έχουμε πάντως μια εξαι-
ρετική ταινία.

Κι αν με ρωτήσετε για το δικό 
μας, το ελληνικό σινεμά, θα σας 
πω ότι αυτές τις μέρες θα γίνει ένα 
πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα σ’ 
έναν Έλληνα σκηνοθέτη που άνοι-
ξε το δικό του δρόμο στον 21ο αι-
ώνα. Το 8ο Φεστιβάλ Πρωτοπορι-
ακού Κινηματογράφου της Αθή-
νας διοργανώνει το πρώτο πλήρες 
αφιέρωμα στον Γιάννη Οικονο-
μίδη, στην Ταινιοθήκη. Θα προ-
βληθεί το σύνολο του έργου του 
και οι μικρού μήκους ταινίες του.

Ειδικότερα θα προβληθούν: 
Το Σπιρτόκουτο (2003) –Πέμπτη 
13/11 στις 20.00, Μαχαιροβγάλ-
της (2010) –Κυριακή 16.11 στις 
22.00, Το μικρό ψάρι (2014) –
Παρασκευή 14.11 στις 22.00 και 
Η ψυχή στο στόμα (2006) –Τρί-
τη 25.11 στις 22.00, παρουσία του 
σκηνοθέτη μαζί με τους ηθοποι-
ούς: Ερρίκο Λίτση, Κώστα Ξυκο-
μηνό, Βαγγέλη Μουρίκη, Μαρία 
Καλλιμάνη και Στάθη Σταμουλα-
κάτο.   

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Δύο ημέρες μία νύχτα

“ 

Όχι, δεν είναι 

απαισιόδοξη η 

ταινία, όπως 

είπαν κάποιοι. 

Είναι αληθινή. 
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Εκδηλώσεις της ερχόμενης περιόδου

Πρόγραμμα Νοεμβρίου
Αθήνα

27/11/2014 |  Εκδήλωση
Η γεωπολιτική κατάσταση 
στη Μέση Ανατολή 
και οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Η Συντονιστική Επιτροπή Υποστήρι-
ξης Αγώνα για Ελεύθερη Κύπρο (ΣΕΥ-
ΑΕΚ) καθώς και το Σωματείο «Συμπαρά-
σταση Αγώνα Κύπρου» (ΣΑΚ), οργανώ-
νουν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 
19.00 με συζήτηση με θέμα: «Η γεωπο-
λιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή 
και οι εξελίξεις στο Κυπριακό». Θα μι-
λήσουν: Ελένη Θεοχαρους, Ευρωβου-
λευτής, Γιάννης Μάζης, καθ. Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Ήφαιστος, 
καθ. Διεθνών Σχέσεων ΠΑ.ΠΕΙ. Γιώργος 
Καραμπελιάς, συγγραφέας- εκδότης. Συ-
ντονιστής: Δημήτρης Αλευρομάγειρος, 
αντιστράτηγος ε.α. Χαιρετίζει ο Μανώλης 
Μηλιαράκης, πρόεδρος της ΣΕΥΑΕΚ. Ο 
τόπος που λάβει χώρα η εκδήλωση θα 
ανακοινωθεί σύντομα. 

Αθήνα

11/11/2014 |  Πέραν της Πα-
ρακμής -12 διαλέξεις 

Η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού 
οργανώνει οργανώνει σειρά διαλέξεων 
με τίτλο: «Πέραν της Παρακμής (διαβάστε 
σελ. 20). Στην εισαγωγική διάλεξη που θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 
στις 19.00 ακριβώς, ο Σωτήρης Σόρογκας 
και ο Γιώργος Καραμπελιάς θα αναπτύ-
ξουν το θέμα: «Απέναντι στην εκθεμελιωτι-
κή κρίση, η «επιστροφή». Στον χώρο πολι-
τισμού και πολιτικής «Ρήγας Βελεστινλής», 
Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, Σύνταγμα. 

Λιβαδειά

19/11/2014 |  Βιβλιοπαρουσία-
ση - Το Βυζάντιο όπως το είδαν 
οι Άραβες

Η Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβα-
δείας και οι Εναλλακτικές Εκδόσεις πα-
ρουσιάζουν την Τετάρτη 19 Νοεμβρί-
ου στις 18.30 παρουσίαση του βιβλί-
ου της Νάντια Μαρία Ελ Σέιχ: «Το Βυ-
ζάντιο όπως το είδαν οι Άραβες». Για 
το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ελένη Κονδύ-
λη, καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος 
Καραμπελιάς, συγγραφέας – εκδότης, Νί-
κος Κελέρμενος, μεταφραστής και επιμε-
λητής της έκδοσης, στην αίθουσα του Επι-
μελητηρίου Βοιωτίας, Λ. Κουτσοπετάλου 1, 
Λιβαδειά. 

 Αθήνα

8/11/2014 |  Το Πήλιο στην Αθήνα

Το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου πα-
ρουσιάζει το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 
και ώρα 12.00, το ημερολόγιο του. Η συγγρα-
φέας Μαρλένα Πολιτοπούλου θα μας ξενα-
γήσει στο Μουσείο και ποιητής και συγγρα-
φέας Θανάσης Νιάρχος θα παρουσιάσει το 
Ημερολόγιο 2015, με έργα του Σωτήρη Σό-
ρογκα. Θα παρευρεθεί και ο ζωγράφος Σωτή-
ρης Σόρογκας. Εικόνες, μυρωδιές και γεύσεις 
Πηλίου. Στον χώρο πολιτισμού και πολιτικής 
«Ρήγας Βελεστινλής» Ξενοφώντος 4, 6ος όρο-
φος, Σύνταγμα.

mouseioelias.wordpress.com, 
facebook.com/MouseioEliasPiliou

 Αθήνα

12/11/2014 |  Τιμητική εκδήλωση 
για τον Δημήτρη Λιβιεράτο 

• Το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο και οι εκ-
δόσεις Κουκκίδα σας προσκαλούν την Τε-
τάρτη, 12 Νοεμβρίου, ώρα 19:30, στην τι-
μητική εκδήλωση: Δημήτρης Λιβιεράτος, 
70 χρόνια αγώνες. Παρουσίαση του βιβλίου, 
Μαύρη ήπειρος. Θα μιλήσουν: Κ. Γιούργος, 
δημοσιογράφος, Θ. Ζέης, νομικός, Γ. Καρα-
μπελιάς, εκδότης - συγγραφέας, Δ. Κατσορί-
δας, συγγραφέας, Δ. Ρόκος, πανεπιστημιακός 
και ο συγγραφέας. Στο Εναλλακτικό Βιβλιο-
πωλείο, Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια. Ώρα 
έναρξης: 8μ.μ. 

Αθήνα

19/11/2014 |  Βιβλιοπαρουσίαση

Το Ξερίζωμα του Ανθρώπου 

Το βιβλιοπωλείο «χωρίς όνομα» και οι 
Εναλλακτικές Εκδόσεις σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου 
Κουτρούλη, Το ξερίζωμα του ανθρώ-
που – η κρίση της νεωτερικότητας, οι 
ιδεολογίες και οι στοχαστές και στη συ-
ζήτηση που θα ακολουθήσει, με τους Σω-
τήρη Δημόπουλο – δρα. Κοινωνιολογίας 
και τον συγγραφέα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ν. Φανερω-
μένης Χολαργού, στην πλ. Φανερωμένης 
(200 μέτρα από τον σταθμό του μετρό Χο-
λαργού). Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στις 
19.30. 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210-
6546742 ή στο nonamebk@otenet.gr

Κοζάνη

9/11/2014 |  Βιβλιοπαρουσίαση -  
Υπονομευμένη Άνοιξη & 
Αποστασία των Διανοουμένων

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις και η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Κοζάνης σας προσκαλούν 
σε εκδήλωση, για τα δύο τελευταία βιβλία του 
Γιώργου Καραμπελιά: Η Υπονομευμέ-
νη Άνοιξη – Η Αποστασία των Διανοου-
μένων.Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Θεό-
δωρος Καρυπίδης, και θα μιλήσουν οι: 
Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. 
Παύλος, Χαρίτων Καρανάσιος (Διευθυ-
ντής Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών), Δ η -
μήτρης Μάρτος (Χωροτάκτης, συγγραφέας) 
και ο συγγραφέας των βιβλίων, Γιώργος Κα-
ραμπελιάς. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή, 9 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην νομαρχι-
ακού συμβουλίου, στο ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΟ-
ΖΑΝΗΣ.

Κυκλοφορεί το νέο Άρδην
Κυκλοφορεί σε βιβλιοπωλεία και περί-
πτερα το νέο τεύχος του Άρδην (τ. 97). 

Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αφιέρω-
μα στη Φιλική Εταιρεία με αφορμή 
την επέτειο των 200 χρόνων από την 
ίδρυσή της.

Ο Γιώργος Καραμπελιάς παρουσι-
άζει μια εναλλακτική αντίληψη για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, που να βα-
σίζεται στην παραγωγική στροφή, τη 
δημογραφική ανάταξη και την ανασυ-
γκρότηση της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Δημήτρης Μάρτος επανέρχεται 
στον «Μινώταυρο της Αθήνας» και τις 
δυνατότητες της συμπροτεύουσας, ενώ 
ο Γιάννης Ξένος παρουσιάζει την «Ελ-
ληνογερμανική Συνεργασία» και τον 
έλεγχο που ασκεί στην τοπική αυτοδι-
οίκηση.

Ο Γιώργος Αδαμίδης γράφει για τη 
ΔΕΗ και τα έργα και μέρες του ξεπου-
λήματός της. 

Με την ευκαιρία έκδοσης, από τις Εναλ-
λακτικές Εκδόσεις, του βιβλίου του Ζαν 

Κλωντ Μισεά, Τα μυστήρια της Αρι-
στεράς, παρουσιάζουμε μια συνέντευ-
ξη του Γάλλου φιλόσοφου στο περιοδι-
κό Marianne, με τίτλο «Γιατί διέκοψα με 
την Αριστερά».

 Το τεύχος περιλαμβάνει επίσης κείμε-
να για το «ισλαμικό χαλιφάτο» και την 
κατάσταση στο Ιράκ, την αποσύνθεση 
της μετα-κανταφικής Λιβύης, τη διδα-
σκαλία των αρχαίων ελληνικών σε παι-
διά, καθώς και βιβλιοπαρουσιάσεις.

»
Τεύχος 97, Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2014
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