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Τα προηγούμενα χρόνια, και ιδιαί-
τερα στην περίοδο της όψιμης μετα-
πολίτευσης (1993-2009), δεν ήταν 
δυνατή η συγκρότηση ενός νέου 
πολιτικού πόλου, διότι ο κυρίαρχος 
εθνομηδενισμός, ο καταναλωτισμός 
και η γενικευμένη αφασία των Ελ-
λήνων δεν το επέτρεπε. Έτσι, είχα-
με επικεντρωθεί σε μια κατεξοχήν 
ιδεολογικοπολιτική δραστηρι-
ότητα, παρ’ ότι βέβαια ενισχύαμε 
όποιες δημοκρατικές πατριωτικές 
προσπάθειες εμφανίζονταν, προ-
ερχόμενες κυρίως απ’ το λεγόμενο 
πατριωτικό ΠΑΣΟΚ (∆ΗΚΚΙ, Πα-

παθεμελής, Χαραλαμπίδης), χωρίς 
ωστόσο να συμμετέχουμε σε αυτές. 

Το 2009, μετά την οριστική 
κατάρρευση της μεταπολίτευσης 
και τη βαθύτατη κρίση στην οποία 
μας οδήγησε, θεωρήσαμε πως κα-
τέστη αναγκαία μεσοπρόθεσμα 
και η πολιτική έκφραση του πατρι-
ωτικού εναλλακτικού και αμεσο-
δημοκρατικού χώρου. Γι’ αυτό και 
δημιουργήσαμε την Κίνηση Πο-
λιτών Άρδην και παρ’ όλους τους 
δισταγμούς μας συμμετείχαμε και 
στο εγχείρημα της Σπίθας. Ωστό-
σο, η αποσύνθεση του παλιού δεν 

αποτελεί ικανή συνθήκη για την 
ανάδειξη του νέου. Και, δυστυχώς, 
αυτό επιβεβαιώθηκε τόσο από την 
πορεία της Σπίθας, όσο και όλων 
των σχημάτων που επιδίωξαν να 
εκφράσουν τα κινήματα των Αγα-
νακτισμένων. Η συγκρότηση του 
νέου πρέπει να στηρίζεται σ’ ένα 
συνολικό όραμα για τον ελληνισμό 
στην Ελλάδα και την Κύπρο και να 
συγκεντρώνει δυνάμεις ικανές να 
συνδυάζουν το τετράπτυχο πατρι-
ωτισμός, κοινωνική δικαιοσύνη, 
οικολογία, άμεση δημοκρατία.

Σήμερα, στον τέταρτο χρόνο 

της κρίσης, τα πράγματα έχουν αρ-
χίσει να ξεκαθαρίζουν και οι Έλλη-
νες να κατανοούν πως μια ολόκλη-
ρη εποχή έχει τελειώσει και πως θα 
πρέπει να ξεκινήσουν όλα απ’ την 
αρχή. Έτσι, αποφασίσαμε πως είναι 
καιρός να κάνουμε ένα βήμα παρα-
πέρα στη δημιουργία ενός πολιτι-
κού κινήματος, που θα παρεμβαίνει 
στην καθημερινότητα, αλλά και θα 
επιχειρήσει να συμμετάσχει και στις 
αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές 
εκλογικές αναμετρήσεις του επομέ-
νου έτους. Και αυτό θα το κάνουμε 
μαζί με εκείνους με τους οποίους 

συμφωνούμε σε όλες τις βασικές 
κατευθύνσεις που έχουμε επεξερ-
γαστεί και όχι σε ευκαιριακή βάση. 
Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό, αλλά θα 
οδηγούσε σε νέες απογοητεύσεις 
και αποστρατεύσεις. Και εμείς θέ-
λουμε να χτίσουμε ένα κίνημα για 
την Ελλάδα του 21ου αιώνα, για τον 
Ελληνισμό του 21ου αι., και αυτό το 
όραμα δεν μπορούμε να το εξαργυ-
ρώσουμε και να το ευτελίσουμε.

Πολλοί μας επέκριναν στο πα-
ρελθόν γιατί δεν κάνουμε «πολιτι-
κά βήματα». Ιδού λοιπόν η Ρόδος, 
ιδού και το πήδημα.
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Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ορφέως 13, Κορωπί, 194 00 Αθήνα
Τηλ.: 210 6620734

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας 
από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 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 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 
543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ:
• 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.

Στο παρά πέντε

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

Το μαρτύριο της 
σταγόνας
Η ιστορία με τη μείωση του ελληνι-
κού χρέους μετατρέπεται σε πραγ-
ματικό μαρτύριο. Τη μια μέρα βγά-
νει το ∆ΝΤ και παραδέχεται ότι στο 
ελληνικό πρόγραμμα υπήρξαν 
λάθη και παραλείψεις, με αποτέ-
λεσμα η ελληνική οικονομία να 
βυθιστεί σε μια πρωτοφανή ύφε-
ση, και προαναγγέλλει νέο κούρε-
μα του χρέους και ότι υπάρχει ήδη 
απόφαση της ΕΕ για ελαφρύνσεις 
το 2014. Ακόμα, το ∆ΝΤ επανέλα-
βε ότι το κούρεμα άργησε υπερβο-
λικά, αφού θα έπρεπε να είχε γί-
νει από το 2010. Ο Σόιμπλε και η 
ΕΕ άστραψαν και βρόντηξαν. Ο Σό-
ιμπλε στη γερμανική βουλή απέρ-
ριψε το ότι υπάρχει πιθανότητα να 
γίνει ένα νέο κούρεμα του ελλη-
νικού χρέους και ότι τα λάθη που 
αναγνωρίζει το ∆ΝΤ είναι η δική 
του πρόσληψη της πραγματικότη-
τας! Ο εκπρόσωπος του Όλι Ρεν, 
Σάιμον Ο’ Κόνορ παραδέχτηκε ότι 
η Ελλάδα ήταν πειραματόζωο, 
αφού το ελληνικό μνημόνιο ήταν 
«μια διαδικασία απόκτησης εμπει-
ρίας». Παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα 
υλοποιεί ένα πολύ δύσκολο πρό-
γραμμα, αλλά μέχρι εκεί. Την ίδια 
στάση κρατά και ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι. Πάντως, το πρό-
γραμμα που εφαρμόζεται στην Ελ-
λάδα δεν βγαίνει και το γνωρί-
ζουν όλοι, κυβέρνηση, ΕΕ, ∆ΝΤ & 
ΕΚΤ. Η ελληνική οικονομία έχει 
στεγνώσει και αν από το φθινόπω-
ρο δεν οπισθοχωρήσει η ευρωπαϊ-
κή πλευρά και δεν υπάρξουν ελα-
φρύνσεις στο πρόγραμμα, ο χειμώ-
νας αναμένεται δραματικός.

Όταν οι επενδύ-
σεις παίρνουν 
(αντί ν’ αφήνουν) 
χρήματα.
∆ιαβάζουμε στο διαδίκτυο 
(alterthess.gr, ιστοσελίδα φίλα 
προσκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ):

 «Στην ιστοσελίδα www. voucher. 
gov.gr του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας έχει αναρτηθεί ανακοίνωση 
σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτι-
σης με τίτλο «Κατάρτιση με επιχο-
ρήγηση (training voucher) ανέρ-

γων στον τομέα Β΄ της οικονομίας 
(ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία 
κ.α.) με υποχρεωτική απασχόλη-
ση». ∆ιαβάζοντας κανείς ολόκλη-
ρη την ανακοίνωση του προγράμ-
ματος, τον πίνακα εγγεγραμμένων 
ΚΕΚ που θα αναλάβουν την κατάρ-
τιση και τον χώρο διεξαγωγής της 
πρακτικής εργασίας των μέσα σε 
πολλά εισαγωγικά  «ωφελουμέ-
νων» ανακαλύπτει ότι επί συνό-
λου 4.900 θέσεων για άνεργους 
τεχνίτες και μηχανικούς, οι 2 εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στο 
εργοτάξιο του ∆ήμου Αριστοτέ-
λη Χαλκιδικής, η Ελληνικός Χρυ-
σός και η Άκτωρ ΑΤΕ προσφέρουν 
4885 θέσεις πρακτικής άσκη-
σης. ∆ίνεται δηλαδή η δυνατότητα 
στις δύο εταιρείες, από το Υπουρ-
γείο και το ΤΕΕ, που διαχειρίζεται 
το πρόγραμμα, να απασχολήσει ως 
τον Σεπτέμβριο του 2014 σχεδόν 
το σύνολο των θέσεων για πρακτι-
κή άσκηση. 
Αν το σύνολο των θέσεων που 
έχουν κατατεθεί για πρακτική 
άσκηση στο εργοτάξιο των Σκου-
ριών καλυφθούν από ανέργους, 
μπορούμε να μιλάμε για μία έμ-
μεση επιχορήγηση σε αυτές τις 
δύο εταιρίες που θα φτάσει τα 
30.482.400 ευρώ. Ποσό το οποίο 
περιλαμβάνει τα έξοδα κατάρτι-
σης και εξειδίκευσης των ανέρ-
γων, καθώς και την πενιχρή αμοι-
βή τους, 2000 ευρώ για 400 ώρες. 
Ασφαλώς το ποσό αυτό καλύπτε-
ται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό 
δημόσιο και την ΕΕ, χωρίς καμία 
συμμετοχή της εταιρείας».

Ο αρνητής Κασι-
διάρης
Βγήκε την Πέμπτη στη Βουλή ο 
Κασιδιάρης και παραδέχτηκε ότι 
είναι αρνητής του Ολοκαυτώμα-
τος και αντί ο προεδρεύων της 
Βουλής να τον πετάξει έξω, ακού-
γαμε τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Εσωτερικών, Χαρ. Αθανασίου 
να συνιστά σε όλους ψυχραιμία! 
Ο άμυαλος (η πιο ήπια έκφρα-
ση που μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε ) Κασιδιάρης δεν αντι-
λαμβάνεται ότι με το να αρνείται 
το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, αρ-
νείται και τη Γενοκτονία των Πο-
ντίων, των Μικρασιατών, των 
Αρμενίων, των Ασσυρίων, των 
εθνοτήτων δηλαδή που εξανδρα-
πόδισαν οι Τούρκοι από το 1914 
έως το 1922 υπό την καθοδήγη-
ση των Γερμανών συμβούλων 

!

Ο Ερντογάν θα τραβήξει το 
σχοινί; 

Μια εβδομάδα συμπλήρωσε χθες η τουρκική εξέγερση, αλλά η φλό-
γα της δεν πέφτει, αντιθέτως, η επιστροφή του Ερντο-
γάν από τετραήμερο ταξίδι στη βόρεια Αφρική, την 
ξαναφουντώνει. Αναχωρώντας τη ∆ευτέρα 3 Ιουνίου, 
ο Ερντογάν εκτίμησε ότι μέχρι να επιστρέψει η κατά-
σταση θα έχει ομαλοποιηθεί, διαψεύστηκε όμως πα-
νηγυρικά. Και τώρα, αφού είδε ότι οι υπαρχηγοί του 

δεν κατάφεραν να πνίξουν την εξέγερση με το καλό, θα το κάνει αυτός με 
το κακό. Η υποδοχή που έστησε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπο-
λης την Πέμπτη το βράδυ είναι χαρακτηριστική για το πού θέλει να οδη-
γήσει τα πράγματα. Χιλιάδες οπαδοί του του επιφύλαξαν υποδοχή ήρωα. 
Ο ίδιος, ενισχυμένος από την υποδοχή, ζήτησε να σταματήσουν αμέσως 
οι διαμαρτυρίες, και επανέλαβε ότι μεταξύ των διαμαρτυρόμενων έχουν 
εμπλακεί τρομοκράτες (μιλά για τρομοκράτες, αυτός που συνεργάζεται 
με τα παρακλάδια της Αλ Κάιντα στη Συρία!). 

∆εν δίστασε, έμμεσα, να απειλήσει τους διαδηλωτές: «∆εν μπορείτε 
να διαδηλώνετε όπου θέλετε. Είμαστε εναντίον της επιβολής της πλειο-
ψηφίας επί της μειοψηφίας, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε και την επι-
βολή της μειοψηφίας επί της πλειοψηφίας. Είμαστε ένα κόμμα που πήρε 
την ψήφο 21,5 εκατομμυρίων πολιτών και είχαμε βρεθεί αντιμέτωποι με 
τον κίνδυνο κλεισίματος, αλλά ποτέ δεν βγάλαμε στους δρόμους την κομ-
ματική μας βάση. Αγωνιστήκαμε δημοκρατικά και δικαιωθήκαμε». Πά-
ντως, στη γενέτειρά του, Ριζούντα, οι οπαδοί του κατέβηκαν στο δρόμο και 
επιτέθηκαν στους διαμαρτυρόμενους, κάνοντας, ίσως, μια πρόβα για το τι 
πρόκειται να ακολουθήσει αν δεν ηρεμήσουν τα πράγματα. 

Η διεθνής εικόνα που καλλιεργούσε ο Ερντογάν, ως ένας αδιαμφι-
σβήτητος ηγέτης που μπορεί να διατηρήσει την ηρεμία στη χώρα του και 
στην ευρύτερη περιοχή, έχει πληγεί. Οι Αμερικανοί τον αδειάζουν καθη-
μερινά, ενώ αυξάνεται και η κριτική από τα δυτικά ΜΜΕ και τα πράγμα-
τα στη Συρία χειροτερεύουν για τους συμμάχους του. Για να αλλάξει την 
εικόνα θα πρέπει να πείσει ότι μπορεί να βάλει πάλι σε τάξη τη χώρα και 
γι’ αυτό, το επόμενο διάστημα, θα μπει στον πειρασμό ή να παίξει με το 
χαρτί της καταστολής, το οποίο μπορεί να αποβεί και δίκοπο μαχαίρι, έτσι 
όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ή να κάνει πίσω, με κίνδυνο να αποδυ-
ναμωθεί και άλλο. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.

τους. Γιατί πια είναι κοινά αποδε-
κτό ότι οι γενοκτονίες που έκαναν 
οι Τούρκοι ήταν η πρόβα τζενερά-
λε για όσα θα ακολουθούσαν εί-
κοσι χρόνια μετά από τη ναζιστική 
Γερμανία. Οι Έλληνες ένας λαός 
που έχει υποστεί γενοκτονίες δεν 
μπορεί με κανέναν τρόπο να είναι 
υπέρ αυτών που έχουν διαπρά-
ξει γενοκτονίες! Στην ουσία κάνει 
ό,τι και η Ρεπούση από την ανά-
ποδη, επιλέγει ποιες γενοκτονί-
ες και ποια εγκλήματα τον βολεύ-
ουν να αναγνωρίζει. Το φοβερό 
με τους χρυσαυγίτες, που δείχνει 
και την παραφροσύνη τους, είναι 
ότι από τη μια δεν αναγνωρίζουν 
το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, 
αλλά από την άλλη τρέφουν απε-
ριόριστο θαυμασμό για το κράτος 
του Ισραήλ και για τη γενοκτονία 
που είναι σε εξέλιξη στην Παλαι-
στίνη. Άβυσσος το μυαλό του Νε-

οέλληνα.

Κάλεσμα για δη-
μιουργία ομά-
δας  της  Κ. Π. 
Άρδην στον Πει-
ραιά
Όσοι φίλοι του Άρδην και της Ρή-

ξης επιθυμούν να φτιαχτεί μια 

ομάδα προβληματισμού και πα-

ρέμβασης γύρω από τις ιδέες του 

Άρδην στον Πειραιά και τις γύρω 

περιοχές, μπορούν να τηλεφω-

νήσουν στον Μανώλη Ε. στο 6977 

619639. 
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Η νεοθωμανική στρατηγική του 
Νταβούντογλου και του Ερντο-
γάν στηριζόταν στην αρχή πως 
η Τουρκία, για να μεταβληθεί 
στο βασικό περιφερειακό πόλο 
ισχύος της περιοχής, θα έπρε-
πε να αποφύγει τουλάχιστον για 
ένα διάστημα την εμπλοκή της σε 
αντιπαραθέσεις με τις γειτονικές 
χώρες και να προσπαθήσει να 
επεκτείνει την επιρροή της μέσω 
της οικονομίας, του ήπιου Ισλάμ 
και της νεοθωμανικής πολιτισμι-
κής στρατηγικής. 

Γ 
ι ’ αυτό θα δώσει βάρος σε 
μια οικονομική επέκτα-
ση, στηριγμένη στις ιδιω-
τικοποιήσεις και την εισ-

ροή ξένων κεφαλαίων, καθώς και 
στις εξαγωγές και τις κατασκευαστι-
κές εταιρείες. 

Παράλληλα, στηριγμένη στην 
ανάδυση του ισλαμικού κόσμου ως 
ενός νέου οικουμενικών διαστάσε-
ων συστήματος, που αρχίζει από 
την κεντρική Ασία και φθάνει στην 
Αφρική και την Ινδονησία, να με-
ταβληθεί στον κεντρικό πόλο ισχύ-
ος του, κατά τον ίδιο τρόπο που άλ-
λοτε ο σουλτάνος ήταν ταυτόχρονα 
και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέ-
της (χαλίφης) όλων των σουνιτών 
μουσουλμάνων παγκοσμίως. Μέσω 
του Ισλάμ, του οποίου ήθελε να εκ-
προσωπεί μια ήπια ηγετική εκδο-
χή, αποδεκτή και από τη ∆ύση, να 
μεταβληθεί σε αυτόνομο παράγο-
ντα χρησιμοποιώντας τον ρόλο και 
τη σημασία της ενδιάμεσης περιο-
χής, δηλαδή να μεταβληθεί σε κρί-
κο μεταξύ Ανατολής και ∆ύσης. Στα 
πλαίσια αυτής της στρατηγικής χρη-
σιμοποιεί ως εργαλείο και την πολι-
τισμική επέκταση μέσα από σίριαλ, 
ενίσχυση του ρόλου των ισλαμικών 
πανεπιστημίων κ.λπ. Και, βέβαια, τε-
λευταίο, αλλά όχι ελάχιστο, ενισχύ-
οντας παράλληλα με φρενιτιώδεις 
ρυθμούς την πολεμική της βιομη-
χανία.

Για δέκα με δεκαπέντε χρό-
νια αυτή η στρατηγική φαινόταν να 
αποδίδει. Η τουρκική βιομηχανία 
εκτινάχθηκε, οι εξαγωγές της το ίδιο, 
ενώ μυθικά κατασκευαστικά συμ-
βόλαια κλείνονταν στη Ρωσία, την 
Ουκρανία, τις χώρες του Κόλπου 
και τη Σαουδική Αραβία. Παράλλη-
λα δε, η Τουρκία συνέχισε να φλερ-
τάρει με την Ε.Ε. και την είσοδό της 
σε αυτή. Στο περιφερειακό επίπε-

δο όλα έμοιαζαν να ακολουθούν το 
σχεδιασμό της. ∆ημιούργησε καλές 
σχέσεις με το Ιράν, ανέπτυξε τις σχέ-
σεις της με το κουρδικό κρατίδιο του 
Ιράκ, προσπαθώντας να το ρυμουλ-
κήσει σε μια ευρύτερη νεοθωμανι-
κή ζώνη, όπως και τη Συρία με τον 
πρόεδρο της οποίας, τον Άσαντ, είχε 
προνομιακές σχέσεις, ενώ παράλ-
ληλα διατηρούσε και τον άξονα με 
το Ισραήλ και την αμερικανική πο-
λιτική. 

Ωστόσο, μια τέτοια πολιτική 
προς όλα τα αζιμούθια ξεπερνούσε 
στην πραγματικότητα τις άμεσες δυ-
νατότητες της Τουρκίας. ∆ιότι, βρι-
σκόταν σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα 
ευαίσθητο και ρευστό, το οποίο μπο-
ρούσε εύκολα να υπονομεύσει μία 
ή περισσότερες πλευρές αυτής της 
στρατηγικής. Καταρχάς, η όλο και 
μεγαλύτερη εμπλοκή της με τις σου-
νιτικές ισλαμικές χώρες του Κόλπου 
και τη Σαουδική Αραβία, καθώς και 
η «αραβική άνοιξη», την υποχρέω-
σαν, αν ήθελε να συνεχίσει να εμφα-
νίζεται ως ηγέτης του Ισλάμ, να έρθει 
σε ρήξη με το Ισραήλ, γύρω από το 
κομβικό για την αραβική και ισλα-
μική συνείδηση: το παλαιστινιακό 
ζήτημα. Αυτομάτως όμως,  εισήλθε 
σε αντιπαράθεση με το εβραϊκό λό-
μπι που αποτελούσε το μεγαλύτε-
ρο υποστηρικτή της Τουρκίας στις 
ΗΠΑ και την Ευρώπη και κατά συ-

νέπεια με την ίδια την Αμερική και 
την Ε.Ε., έστω εν μέρει. 

Πάντως, το αποφασιστικό χτύ-
πημα στη στρατηγική των «μηδε-
νικών προβλημάτων» θα δώσει ο 
εμφύλιος πόλεμος στη Συρία. Εκεί, 
αρχικώς, ο Ερντογάν προσπάθη-
σε να διατηρήσει μια στάση ουδετε-
ρότητας. Πιεσμένος όμως από τους 
σουνίτες συμμάχους του, δεδομέ-
νου ότι ο Άσαντ ανήκε στο ευρύτε-
ρο σιιτικό στρατόπεδο, αλλά και από 
τις ΗΠΑ, που θα ήθελαν να αποδυ-
ναμώσουν το Ιράν και τη Χεζμπολά, 

όπου η Συρία διατηρεί προνομιακή 
σχέση, πιάστηκε εν τέλει στο δόκανο. 
Έριξε όλο το βάρος του σε μια στρα-
τηγική ανατροπής του Άσαντ –από 
την Τουρκία περνούν όλες οι ένο-
πλες φονταμελιστικές ομάδες  που 
τροφοδοτούν τον πόλεμο στη Συρία, 
καθώς και τα όπλα και το χρήμα που 
στέλνουν οι πετρομοναρχίες στη συ-
ριακή Αλ Κάιντα. 

Έτσι όμως προκάλεσε ένα ντό-
μινο που οδήγησε σε ανατροπή του 
συνόλου της πολιτικής του. ∆ιότι, η 
ευθεία αντιπαράθεση με τον Άσαντ 
οδήγησε σε επιδείνωση των σχέ-
σεων με το Ιράν, με το Ιράκ, όπου 
το 60% του πληθυσμού είναι σιίτες, 
και, φυσικά, με τη λιβανέζικη Χεζ-
μπολά. Παράλληλα, οδηγήθηκε σε 
ψύχρανση των σχέσεων με τη Ρωσία 
που στηρίζει τον Άσαντ.  Όμως, οι 
συνέπειες δεν σταματούν εδώ, διότι 
ενώ για την Τουρκία κατέστη ζήτημα 
ζωής ή θανάτου η ανατροπή του κα-
θεστώτος της Συρίας, δεν συμβαίνει 
πλέον το ίδιο με τους Αμερικανούς, 
οι οποίοι, αν φοβούνται τον Άσαντ, 
φοβούνται ακόμα περισσότερο τους 
φονταμελιστές αντιπάλους του και 
δεν είναι διατεθειμένοι να εισβά-
λουν στη Συρία. Αυτό κατεδείχθη 
περίτρανα στην τελευταία επίσκεψη 
του Ερντογάν στις ΗΠΑ. Αντίθετα οι 
ΗΠΑ, σε συμφωνία με τους Ρώσους, 
προσπαθούν να βρουν μια λύση για 

μια συναινετική μετά-Άσαντ εποχή 
και προωθούν την ειρηνευτική διά-
σκεψη του Ιουλίου. 

Μια άλλη άμεση συνέπεια της 
συριακής κρίσης υπήρξε η ανάδυ-
ση ενός νέου οιονεί κουρδικού κρα-
τιδίου στη Συρία, στα σύνορα με την 
Τουρκία και της κουρδικές περιο-
χές της. Έτσι, μετά το κουρδικό κρά-
τος του Ιράκ, κινδυνεύει να δημι-
ουργηθεί ένα δεύτερο στη Συρία. 

Η αντίθεση με τους σιίτες, με-
τέβαλε τον Ερντογάν σε ηγέτη του 
σουνιτικού Ισλάμ, όχι πλέον απένα-
ντι στη ∆ύση και το δυτικό πολιτι-
σμό, αλλά απέναντι στους… σιίτες, οι 
οποίοι βρίσκονται όλοι συγκεντρω-
μένοι γύρω από την Τουρκία και 
στο εσωτερικό της Τουρκίας, όπου 
οι αλεβίτες, οι πιο εκκοσμικευμένοι 
εκ των σιιτών, αντιπροσωπεύουν το 
25-30% του πληθυσμού. Άμεση συ-
νέπεια της συριακής ποντικοπαγί-
δας υπήρξε η βομβιστική επίθεση 
ενάντια σε αλεβίτες της Τουρκίας 
στα σύνορα με τη Συρία, που προκά-
λεσε πενήντα νεκρούς, και η έκρηξη 
της οργής των αλεβιτών σε ολόκλη-
ρη την Τουρκία. Αυτή η νέα αντιπα-
ράθεση θα ξεχειλίσει το ποτήρι και 
θα πυροδοτήσει τη μεγάλη εξέγερ-
ση που μαίνεται επί επτά ολόκληρες 
μέρες στην Τουρκία. 

Η προσπάθεια του Ερντογάν 
και του κυβερνητικού κόμματος 
να ξεπεράσει, μέσα από μια «αυ-
τοκρατορική» πολιτική, το κουρδι-
κό πρόβλημα, τόσο στο εσωτερικό 
της Τουρκίας όσο και έξω από αυ-
τήν, οικοδομώντας μια ζώνη «τουρ-
κοκουρδικής φιλίας», έρχεται, δυ-
στυχώς για την Τουρκία, με μερικές 
δεκαετίες καθυστέρηση. Άσχετα με 
το τι λέει ή δεν λέει ο Οτσαλάν, οι 
Κούρδοι έχουν μεταβληθεί σ’ ένα 
έθνος που αναζητά τη συγκρότηση 
ενός δικού του κράτους. Έτσι, κάθε 
παραχώρηση στην πολιτισμική και 
πολιτική ταυτότητα των Κούρδων, 
αντί να τους εντάξει σε μια διπλή 
τουρκοκουρδική «αυτοκρατορία», 
θα ενισχύσει αναπόφευκτα τη συ-
νοχή και τις διεκδικήσεις των Κούρ-
δων. Γι’ αυτό και εν τέλει, παρά τους 
διχασμούς τους, η πολιτική πτέρυγα 
του PΚΚ, έστω και καθυστερημένα, 
θα υποστηρίξει  στις 5 Ιουνίου την 
εξέγερση της τουρκικής νεολαίας. 

Έτσι λοιπόν, η νεοθωμανική 
στρατηγική, από τα «μηδενικά προ-
βλήματα» οδηγήθηκε σε προβλή-
ματα σε όλα τα αζιμούθια και από τις 
γεωπολιτικές αντιθέσεις στην εσωτε-
ρική αμφισβήτηση! 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το μεγάλο παιγνίδι 
Ή «προβλήματα» με όλους τους γείτονες

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Η ευθεία αντι-

παράθεση με τον 

Άσαντ οδήγη-

σε σε επιδείνω-

ση των σχέσεων 

με το Ιράν, με 

το Ιράκ όπου το 

60% του πλη-

θυσμού είναι σι-

ίτες, και φυσικά 

με τη λιβανέζικη 

Χεζμπολά

Η νεοθωμανική στρατηγική από τα «μηδενικά προβλήματα» οδηγήθηκε σε προβλήματα σε όλα τα αζιμούθια 
και από τις γεωπολιτικές αντιθέσεις στην εσωτερική αμφισβήτηση
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Όταν έχεις μια κυβέρνηση σαν 
τη σημερινή, ενεργούμενο και 
κατευθυνόμενο εξωχώριων δυ-
νάμεων –ακόμα και στα θέμα-
τα που δεν αφορούν άμεσα την 
τρόικα– θα τα κάνει μπάχαλο. 
Η ιστορία του λεγόμενου αντι-
ρατσιστικού νομοσχεδίου είναι 
ενδεικτική. 

Σ’ ένα χρόνο από τώρα 
έχουμε ευρωεκλογές. 
Οι στρουθοκαμηλίζο-
ντες Ευρωπαίοι παθαί-

νουν αλλεργία στην προοπτική να 
δουν τους ναζί της Χ.Α. στο ευρω-
κοινοβούλιο. ∆ιότι μπορεί να αδια-
φορούν για τα όσα συμβαίνουν με 
το ναζιστικό μόρφωμα εντός του ελ-
ληνικού κοινοβουλίου, αλλά σκέ-
φτονται ότι έρχεται η ώρα να δουν τα 
ίδια και στο Στρασβούργο. Έτσι λοι-
πόν, διά της Σουηδέζας επιτρόπου 
Σεσίλιας Μάελστρομ παρήγγειλαν, 
μέσω ενός νομοσχεδίου να υπάρξει 
περιορισμός της Χ.Α.

Ο εκ της ∆ΗΜΑΡ προερχόμε-
νος υπουργός και έμπειρος νομικός 
Α. Ρουπακιώτης θα έπρεπε να ετοι-
μάσει ένα νόμο βασισμένο σε πολύ 
απλές αρχές. Πρώτον, τα εγκλήμα-
τα του κοινού ποινικού δικαίου που 
διαπράττει η ναζιστική συμμορία θα 
έπρεπε να τιμωρούνται πολύ πιο 
αυστηρά από ό,τι με την κοινή νομο-
θεσία. Στο θέμα των ηθικών αυτουρ-
γών, θα έπρεπε να ληφθεί μέριμνα 
για τη διαφύλαξη της ελευθερίας 
της έκφρασης, όσο ακραία κι αν εί-
ναι αυτή, με την εξαίρεση των τριών 
ολοκαυτωμάτων, εβραϊκού, αρμένι-
κου και ποντιακού, όπου υπάρχουν 
και νόμοι ψηφισμένοι από το ελλη-
νικό, αλλά και αντίστοιχα ευρωπαϊ-
κά κοινοβούλια. 

Αντί αυτών ο Ρουπακιώτης πα-
ρουσίασε ένα νομοσχέδιο-χυλό, που 
επί της ουσίας δεν διασφαλίζει τίπο-
τα από τα παραπάνω, ενώ η πρωτο-
φανής γενικολογία του (εχθροπά-
θεια κ.ο.κ.) μπορεί να το καταστήσει 
εν δυνάμει εργαλείο οποιασδήποτε 
άλλης εξουσιαστικής σκοπιμότητας, 
όπως λογουχάρη της κατάπνιξης 
των λαϊκών κινητοποιήσεων. ∆ιότι 
δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός 
των αδικημάτων κι έτσι, υπό την τα-
μπέλα της εχθροπάθειας μπορεί να 
διωχθεί, από μια ρατσιστική επίθε-
ση, μέχρι το κάψιμο της γερμανι-
κής σημαίας σε μια διαδήλωση. Και 
όπως έδειξαν οι μνημονιακές κυ-

βερνήσεις τον τελευταίων χρόνων, 
έχουν πολύ μεγαλύτερο ζήλο να κυ-
νηγούν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας  
παρά τη Χ.Α., που διαπράττει όργια.   

Ο δε Σαμαράς, με αφορμή τις 
αστοχίες του νομοσχεδίου, την επιρ-
ροή διάφορων συμβούλων και 
πρωτοκλασάτων στελεχών (λέγε με 
Φαήλο ή Μάκη Βορίδη) που θεω-
ρούν ότι δεν πρέπει να χτυπιέται η 
Χ.Α. από το κράτος, καθώς και τον 
φόβο των διαρροών ψηφοφόρων 
της Ν∆ προς την ακροδεξιά οργά-
νωση, έκανε πίσω. Τότε, ξύπνησε το 
θνήσκον ΠΑΣΟΚ και η παραπαίου-
σα ∆ΗΜΑΡ, θεώρησαν ότι η κίνη-
ση Σαμαρά είναι μια ευκαιρία για 
να αναστηθούν ως «αντιπολιτευό-
μενες δυνάμεις εντός κυβέρνησης» 
και προέβησαν σ’ ένα κενού περιε-
χομένου επικοινωνιακό θέατρο, πα-
ριστάνοντας το «δημοκρατικό τόξο» 
(Ποιοι; Αυτοί που έχουν ενταφιάσει 
με την ψήφο τους όλα τα συλλογικά 
και ατομικά δικαιώματα του ελληνι-
κού λαού). Από κοντά και ο ∆ραγα-
σάκης, που ως πρόεδρος της Βου-
λής τράβηξε από τα μαλλιά μια με-
τωπική αντιπαράθεση με τον μπρά-
βο της Χ.Α. Ηλιόπουλο και τον 
απέβαλε από τη Βουλή, για να δημι-
ουργήσει κλίμα για το αντιρατσιστι-
κό νομοσχέδιο. 

Έπειτα απ’ όλα αυτά, άρχισε να 
βρέχει αντιρατσιστικά νομοσχέδια, 
με το κάθε κόμμα να καταθέτει το 
δικό του. Τραγέλαφος μικροκομ-
ματικών μεθοδεύσεων για ένα τόσο 
σοβαρό θέμα, με αποτέλεσμα να πα-
ρουσιάζεται η Χ.Α. ως «αντισυστημι-
κή», κερδίζοντας περισσότερο έδα-
φος στα φτωχότερα, βουτηγμένα 
στην αμάθεια στρώματα. 

Ο χώρος της Κ.Π. Άρδην, ήδη 
από την πρώτη εκλογική επιτυχία 
της Χρυσής Αυγής ανέλυσε την κοι-
νοβουλευτική στρατηγική της. Στη-
ρίζεται στο γνωστό τσιτάτο του Γκέ-
μπελς: «Αν η δημοκρατία θέλει να 
μας χρηματοδοτεί για να την κα-
ταστρέψουμε, πρόβλημά της […] 
ερχόμαστε σαν λύκοι». Με βάση 
αυτή την αρχή κινούνται οι κανίβα-
λοι της Χ.Α. όντας φυσικοί και ηθικοί 
αυτουργοί σε μια σειρά ρατσιστικών 
εγκλημάτων, αλλά και σε επικίνδυ-
νες προβοκάτσιες (βλέπε π.χ. τι έκα-
ναν στη Θράκη πριν ένα χρόνο). 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νομοθε-
τικός περιορισμός της Χ.Α. είναι 
απλούστερος απ’ ό,τι φαίνεται με 
την περιπέτεια των αντιρατσιστικών. 
Έσπασες πάγκους μικροπωλητών 
σε πανηγύρια και μπούκαρες σε νο-
σοκομεία κάνοντας έλεγχο ταυτοτή-

των; Πρόκειται για αντιποίηση αρ-
χής, και είναι πολύ εύκολο ένας 
νόμος να μετατρέπει αυτά τα αδι-
κήματα σε κακουργήματα και να με-
γιστοποιεί τις ποινές. Πιάστηκε μέ-
λος της Χ.Α. να κουβαλάει εκρηκτι-
κά και να παραδέχεται πως του δίνει 
το κόμμα μεροκάματο για να προ-
βαίνει σε εγκληματικές ενέργειες; 
Θα πρέπει να διωχθεί και ο τοπικός 
γραμματέας για ηθική αυτουργία, με 
αντίστοιχη κλήτευση στον «Φύρερ» 
του κόμματος. Τόσο απλά. 

Αλλά εδώ φεύγουμε από το νο-
μικό πλαίσιο και πάμε στο πεδίο 
της πολιτικής. Έχουμε πει κατ’ επα-
νάληψη ότι η Χ.Α. είναι η εφεδρεία-
Φρανκεστάιν του κατεστημένου: ∆ι-
αχρονικές σχέσεις με την ΕΛ.ΑΣ., 
αλλά και με το διαβόητο τμήμα προ-
στασίας του πολιτεύματος της Κρατι-
κής Ασφάλειας δεν διερευνήθηκαν 
ποτέ. Γιατί; 

Και σαν να μην έφταναν όλα 
αυτά, σε όλη την αναμπουμπούλα 
προστέθηκε και η κυρία Ρεπούση, 
με μόνο νταλκά να επιβάλει και κοι-
νοβουλευτικά το δικαίωμά της στην 
ιστορική πλαστογραφία και την άρ-
νηση των γενοκτονιών. Ξέφυγε δε 
τόσο πολύ η Μάτζικα ντε Σπελ της 
∆ΗΜΑΡ, που μια μέρα μετά αμφι-
σβήτησε και το Ζάλογγο, ως κολλη-
τή της Βάσως Ψιμούλη. Με αποτέ-
λεσμα να απονομιμοποιηθεί εντε-
λώς στα μάτια του κόσμου το υπό 
διαμόρφωση δήθεν «δημοκρατικό 
τόξο».

Μια σοβαρή πολιτική τάξη, θα 
έπρεπε, με αφορμή το αντιρατσι-
στικό, να δει σοβαρά και το μετανα-
στευτικό, υπό το φως και των τελευ-
ταίων πανευρωπαϊκών εξελίξεων 

(φόνοι σε Λονδίνο και Παρίσι, εξέ-
γερση στην ειδυλλιακή Στοκχόλμη). 
Σύμφωνα με πληροφορίες που εί-
δαν το φως της δημοσιότητας, η Σε-
σίλια Μάελστρομ είπε, σε συνεδρί-
αση με τους αντιπροσώπους χω-
ρών του ευρωπαϊκού Νότου, επί λέ-
ξει: «Ούτε καν να διανοηθείτε να 
θέσετε θέμα αναλογικής κατανο-
μής των λαθρομεταναστών βάσει 
πληθυσμού. Στον Βορρά δεν θα το 
δεχτούμε ΠΟΤΕ». Σε σχέση με όλα 
αυτά, αναρωτιέται κανείς γιατί επαγ-
γελματίες του αντιρατσισμού, ποι-
κίλων ιδεολογικών αποχρώσεων, 
άφησαν να περάσουν στο ντούκου 
δηλώσεις που έκανε η Ανέτε Γκρό-
τε, βουλευτής της γερμανικής αρι-
στεράς, κατά την επίσκεψή της στην 
Ελλάδα τον Ιανουάριο του ’13: «Ο 
Βορράς αρνείται κατηγορηματικά 
ως και το δικαίωμα ελεύθερης εγκα-
τάστασης σε όλη την Ε.Ε., ακόμα και 
αυτών που νόμιμα παίρνουν πολιτι-
κό άσυλο. Η Ελλάδα, μετατρέπεται 
σε μεταναστευτική αποθήκη για όλη 
την Ευρώπη. Αν η Γερμανία βρισκό-
ταν γεωγραφικά στον χώρο που βρί-
σκεται η Ελλάδα θα είχε καταγγείλει 
το ∆ουβλίνο ΙΙ». 

Όμως, δυστυχώς, ακόμα και στο 
αντιρατσιστικό, η λεγόμενη δημο-
κρατική αντιμνημονιακή αντιπολί-
τευση έδειξε πόσο ανέτοιμη, πρό-
χειρη, απρογραμμάτιστη και ιδεο-
ληπτική είναι –μάλιστα σε εντελώς 
λάθος κατεύθυνση. Αν είχαν διαβά-
σει και λίγο Π. Κονδύλη, θα κατα-
νοούσαν ότι «στον 21ο αιώνα, τον 
τραγικότερο που θα γνωρίσει η αν-
θρωπότητα, λόγω της οικολογικής 
σπάνης και του αδιεξόδου της μεγέ-
θυνσης, οι συγκρούσεις, άσχετα με 
τη μορφή που θα παίρνουν, θα εί-
ναι ανθρωπολογικές, εν αντιθέσει με 
ό,τι ζήσαμε στους δύο προηγούμε-
νους παγκοσμίους πολέμους». Αυτό 
σημαίνει, πολύ απλά, ότι το μετανα-
στευτικό είναι ένα από τα μείζονα 
κοινωνικά (και εθνικά) προβλήματα 
του 21ου αιώνα, και ότι για να είσαι 
αποτελεσματικός στην καταπολέμη-
ση της Χ.Α. πρέπει να διαθέτεις ολο-
κληρωμένη άποψη πάνω στο ζή-
τημα. Και να μην τη χρησιμοποιείς 
κατά το δοκούν για μικροπολιτική, 
γιατί έτσι το μόνο που καταφέρνεις 
είναι να τη διογκώνεις. Αλλά εδώ 
ο  Λαφαζάνης ασχολείται ακόμα 
με τον Λένιν, ο Αλαβάνος με τον 
Ρούζβελτ, ο Τσίπρας απέδειξε ότι 
γνωρίζει και τη Ναόμι Κάμπελ 
και ο Καμμένος πλασάρει την 
πανάκεια των υδατανθράκων.

Αντιρατσιστικά, Ρεπούση και στο βάθος Χ.Α.
Τραγέλαφος μικροκομματικών μεθοδεύσεων

Ο νομοθετικός περιορισμός της Χ.Α. είναι απλούστερος απ’ ό,τι φαίνεται, κρίνοντας από την 
περιπέτεια των αντιρατσιστικών νομοσχεδίων

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

“ 

Όμως, δυστυ-

χώς, ακόμα και 

στο αντιρατσι-

στικό, η λεγό-

μενη δημοκρα-

τική αντιμνημο-

νιακή αντιπο-

λίτευση έδειξε 

πόσο ανέτοιμη 

και ιδεοληπτική 

είναι
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Η Μαρία Ρεπούση, μετά τον συνωστισμό 
στη Σμύρνη, θέλησε να επέμβει και για 
τον συνωστισμό στο… Ζάλογγο. ∆υστυχώς 
όμως δεν πρόκειται για δικό της εφεύρη-
μα, μια και εκφράζει μια ολόκληρη εθνοα-
ποδομητική σχολή. Από το σχετικό βιβλίο 
του Γιώργου Καραμπελιά, που έχει τον τίτ-
λο Συνωστισμένες στο Ζάλογγο και εκδό-
θηκε τον ∆εκέμβριο του 2010, παραθέτου-
με ένα απόσπασμα από την Εισαγωγή. 

«Ρ» 

Σ 
τα πλαίσια της «αποδόμησης των 
εθνικών μύθων», προνομιακή 
θέση κατέχει προφανώς και η κα-
τάρριψη του «μύθου» των Σουλιω-

τών, μιας από τις ισχυρότερες αφηγήσεις του 
νεώτερου ελληνισμού. Αυτό το εγχείρημα εκ-
φράζεται κυρίως μέσω της αποσιώπησης –στο 
ιστορικό ντοκιμαντέρ του Σκάι για την Τουρ-
κοκρατία, στις αρχές του 2010, εκθειάζεται ο 
Αλή πασάς και αποσιωπούνται ολοκληρωτικά 
οι Σουλιώτες. Τέλος, μέσα από ορισμένες ιστο-
ρικές πραγματείες –όπως αυτή της Βάσως Ψι-
μούλη– επιχειρείται ένα βήμα πιο πέρα, δη-
λαδή η ανοικτή αμφισβήτηση του ίδιου του 
«εθνικού μύθου» του Σουλίου και των Σου-
λιωτών1. 

Και, δυστυχώς, ο Γιάννης Κορδάτος είναι ο 
πρώτος διδάξας. Έτσι, στην Ιστορία (του) της νε-
ώτερης Ελλάδας, δεν περιλαμβάνεται κάποιο 
κεφάλαιο ή υποκεφάλαιο για το Σούλι, ενώ οι 
ελάχιστες σχετικές αναφορές γίνονται σε κεφά-
λαιο σχετικό με τον Αλή πασά, όπου αντιπαρα-
τίθεται ο προοδευτικός Τεπελενλής προς τους 
ληστές και πλιατσικολόγους Σουλιώτες:

Επειδή χτύπησε τους εκμεταλλευτές και δυ-
νάστες της φτωχολογιάς καθώς και τους Σου-
λιώτες και τους κοτζαμπάσηδες, του έψαλλαν 
όσα σέρνει η σκούπα και έτσι σχηματίστηκε 
η παράδοση πως ήταν αιμοβόρος, άρπαγας 
και σκληρός τύραννος2.  

Ωστόσο, μία τεράστια απόσταση χωρίζει εκεί-
νη τη γενιά που, εξ αιτίας μιας κακοχωνεμένης 
μαρξιστικής αντίληψης, επέμενε, παρά τις διώ-
ξεις και τις εξορίες, στην «αμφισβήτηση» μιας 
εθνικής ιδεολογίας –που στα μάτια της ταυτιζό-
ταν με την κυρίαρχη συντηρητική παράταξη–, 
από τις νεώτερες γενιές της αποδομητικής ιστο-
ρικής αντίληψης. Οι δεύτεροι δεν αντιδρούν 
απέναντι σε μια κυρίαρχη «εθνικιστική» ιδεο-
λογία, διότι πλέον ο δικός τους λόγος ηγεμονεύ-
ει στον ακαδημαϊκό και τον δημόσιο χώρο, και 
οι ίδιοι στελεχώνουν τους ιδεολογικούς μηχα-
νισμούς του κράτους. 

Σε αυτή τη νέα «αφήγηση», δεν μιλάνε πλέ-
ον για Επανάσταση, αλλά για «διαφωτισμό», 
δεν αναφέρονται σε Φραγκοκρατία και Τουρ-
κοκρατία, αλλά σε «ενετική» και «οθωμανική 
περίοδο». 

Στον βαθμό που αναπτυσσόταν και εδραι-

ωνόταν αυτή η «νέα ιστορία», που κατέκλυσε τα 
πανεπιστήμια, τα ΜΜΕ και τους ακαδημαϊκούς 
θεσμούς, θα έπρεπε αναπόφευκτα να αναμε-
τρηθεί και με το αγωνιστικό στοιχείο των προ-
επαναστατικών και επαναστατικών χρόνων, και 
όχι μόνο διά της αποσιωπήσεως. Θα έπρεπε να 
«απομυθοποιηθεί» το Κρυφό σχολειό, η 25η 
Μαρτίου, η κατάληψη της Τριπολιτσάς, τα Ορ-
λωφικά, εν τέλει η ίδια η «κλεφτουριά». 

Ιδιαίτερα, θα έπρεπε να αποσιωπηθούν ή 
να υποβαθμιστούν τα επαναστατικά γεγονό-
τα τα οποία προηγούνται της Επανάστασης του 
’21.

Η αποδομητική σχολή θα πρέπει λοιπόν να 
καταδείξει, έστω και διά του βιασμού των ιστο-
ρικών στοιχείων, πως οι Σουλιώτες δεν ήταν 
τίποτε άλλο παρά μια συνένωση από μάλλον 
πρωτόγονες φάρες, αλβανικής καταγωγής και 
γλώσσας, οι οποίες δεν διέθεταν κάποια εθνική 
ή έστω πρωτοεθνική συνείδηση. Αν το επιτύ-
χει, τότε θα έχει προσθέσει ένα ακόμα λιθαρά-
κι στο βασικό ιδεολογικό της εγχείρημα: η εθνι-
κή συνείδηση είναι απούσα από τους Έλληνες 
πριν την Επανάσταση του ’21 και, επομένως, το 
ελληνικό έθνος διαμορφώνεται μέσω του κρά-
τους. Οι Σουλιώτες «δεν είναι» Έλληνες, αλλά 
«εξελληνίζονται» επιγενέστερα, πολύ μετά τη 
σύγκρουσή τους με τον Αλή: 

Την ίδια εποχή, εξελληνισμός και ενσωμάτω-
ση στην υπόθεση της Ελληνικής Επανάστα-
σης, τους πολιτικο-στρατιωτικούς στόχους και 
το εθνικό της όραμα, αποτελούν τις δύο όψεις 
της νέας πραγματικότητας, στην οποία εντάσ-
σονται οι Σουλιώτες3. 

Και επειδή το Κούγκι, οι Τζαβελαίοι, το Ζάλογ-
γο, η ∆έσπω και ο πύργος του ∆ημουλά, στο 

υποσυνείδητο των Ελλήνων ταυτίζονται με την 
αγωνιστική διάσταση, όχι μόνο του Σουλίου, 
αλλά της νεώτερης ελληνικής ταυτότητας γενι-
κά, θα πρέπει, εν τέλει, να πλήξουμε την αλη-
θοφάνεια των γεγονότων και τον ηρωικό χαρα-
κτήρα ατόμων και πράξεων. Σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να αμφισβητηθεί, χωρίς μάλιστα καμία 
ιστορική αντένδειξη, και ο χορός του θανάτου 
του Ζαλόγγου, δηλαδή μια πράξη συνδεδεμένη 
με το βαθύτερο συναισθηματικό και ψυχολογι-
κό υπόστρωμα των νεώτερων Ελλήνων, από το 
νηπιαγωγείο έως τα γερατειά. 

Στη διάρκεια της διεξαγόμενης, σε στενωπούς 
και μονοπάτια του  όρους, μάχης, μέρος των γυναι-
κοπαίδων κατακρημνίστηκε είτε απωθούμενο στην 
άκρη του γκρεμού από τους οπισθοχωρούντες μα-
χητές…4 

Ο ιστορικός Α. Πολίτης, καταλήγει σε ανά-
λογες λοιδορίες για τον «μύθο» του Ζαλόγγου! 

Ο Χορός του Ζαλόγγου αποτελεί, μαζί με τις μυ-
θοποιημένες εκδοχές των κλεφταρματολών και των 
αλλεπάλληλων εξεγέρσεων κατά των Οθωμανών, 

το συμπληρωματικό ταίρι του Κρυφού σχολειού: 

παιδεία και ανδρεία συνιστούν τα αγκωνάρια κάθε 

ιδεολογήματος για την εξαιρετική ελληνική φυλή5.

Ο στόχος έχει τεθεί: αφού έχει πλέον ευρύ-
τατα απονομιμοποιηθεί το «Κρυφό Σχολειό» –
δηλαδή, οι αγώνες για την παιδεία και η σχετι-
κή συμβολή της Ορθοδοξίας, στη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας–, θα πρέπει το έργο να ολοκλη-
ρωθεί με την απονομιμοποίηση της κλεφτου-
ριάς. Και τι πιο συμβολικό από το Σούλι και τον 
χορό του Ζαλόγγου; 

Ίσως, εν τέλει, εδώ να βρίσκεται η αφετηρία 
του φάσματος του «συνωστισμού», που κατα-
τρύχει τους Έλληνες αποδομητές, συνωστισμέ-
νοι στη Σμύρνη…, συνωστισμένες στο Ζάλογγο. 
Η κυρία Ρεπούση είχε μάλλον ως πρότυπό της 
για τον συνωστισμό στη Σμύρνη, τον συνωστι-
σμό στο Ζάλογγο.
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Συνωστισμένες στο Ζάλογγο
Προσπάθεια αποδόμησης μιας από τις ισχυρότερες αφηγήσεις του νεώτερου ελληνισμού

∆εν είναι δικό της εφεύρημα, μια και εκφράζει μια ολόκληρη εθνοαποδομητική σχολή

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Η κυρία Ρεπούση είχε 

μάλλον ως πρότυπό 

της, για τον συνωστι-

σμό στη Σμύρνη, τον 

συνωστισμό στο Ζά-

λογγο
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Όταν τύχαινε, έως πρόσφατα, να 
συζητήσεις με κάποιον εκπρό-
σωπο της κυπριακής ελίτ, πολι-
τικής ή οικονομικής, αυτό που 
σε εξέπληττε περισσότερο ήταν 
η αυτοπεποίθησή του. Σου έδι-
νε την εντύπωση ότι διαβίωνε σε 
κράτος με διευρυμένη ισχύ και 
όχι σε ένα μικρό νησί με το μισό 
του έδαφος υπό κατοχή και το 
υπόλοιπο υπό την απειλή της κα-
τοχής. Γινόταν, αμέσως, φανερό, 
ότι η ευμάρεια των τελευταίων 
δεκαετιών, απότοκο εν πολλοίς 
της παγκοσμιοποιημένης αερι-
τζίδικης οικονομίας, είχε καλ-
λιεργήσει ένα συμπαγές πλέγ-
μα μη ρεαλιστικών αντιλήψεων, 
που είχαν βεβαίως διαχυθεί και 
σε μεγάλο τμήμα της κυπριακής 
κοινωνίας. Η αίσθηση ότι η Κυ-
πριακή ∆ημοκρατία μπορού-
σε να επιβιώνει εσαεί, ισορρο-
πώντας ανάμεσα στα ανταγωνι-
στικά γεωπολιτικά συμφέροντα 
στην ανατολική Μεσόγειο, και να 
κερδίζει μάλιστα από αυτόν τον 
ανταγωνισμό, ήταν κραταιά. 

Θ 
εωρούσε, λοιπόν, μεγά-
λο τμήμα των ηγεμο-
νικών κύκλων της Κύ-
πρου, ότι μπορούσαν 

να τα έχουν καλά και με τους Βρετα-
νούς και τις βάσεις τους, και με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το νόμισμά 
της, και με τη Ρωσία και τις χιλιά-
δες εταιρείες της στο νησί, και με τις 
ΗΠΑ, και με το Ισραήλ, και με τους 
Άραβες. Πίστευαν δε ακράδαντα ότι 
είχαν την ικανότητα να διαχειρίζο-
νται με μαεστρία τις πιέσεις που δε-
χόταν η Κύπρος, παραχωρώντας σε 
όλους ό,τι ήθελαν. Οι ίδιοι κύκλοι, 
ακόμη και απέναντι στην επεκτατι-
κή τουρκική πολιτική ήταν έτοιμοι 
για παραχωρήσεις, βέβαιοι ότι θα 
παρέμεναν ως κυρίαρχη οικονομι-
κή τάξη και σε ένα «επανενωμένο» 
κράτος. ∆εν δίστασαν άλλωστε να 
προετοιμάζουν συστηματικά το έδα-
φος για αυτό το ενδεχόμενο, ενισχύ-
οντας την άποψη, και τους φορείς 
της, ότι η κυπριακή ταυτότητα είναι 
άσχετη με την ελληνική. ∆ιαδικασία 
ταυτόχρονη, στην ίδια την Ελλάδα, 
με τη σχεδόν για δύο δεκαετίες γε-
νικευμένη επίθεση σε ό,τι συγκροτεί 
την ελληνική ταυτότητα. 

Η ισχύς αυτού του μοντέλου 

σκέψης πέρασε από τη σοβαρή κρί-
ση του δημοψηφίσματος για το σχέ-
διο Ανάν, το οποίο η συγκεκριμένη 
πολιτικοοικονομική ομάδα στήρι-
ξε με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο. 
Το ένστικτο αυτοσυντήρησης του 
κυπριακού ελληνισμού και, κυρί-
ως, η αταλάντευτη στάση του προέ-
δρου, παλαιού αγωνιστή της ΕΟΚΑ, 
Τάσσου Παπαδόπουλου, εμπόδι-
σαν τότε το έγκλημα. Εντούτοις, αυτή 
η αναλαμπή δεν είχε συνέχεια. Οι 
ψευδαισθήσεις και οι εμμονές, εν 
μέσω μιας εκπληκτικής κερδοφο-
ρίας λόγω της εισροής των ρωσικών 
κεφαλαίων, επέτρεψαν την εκλογή 
του Χριστόφια στην προεδρία. Ένας 
απόφοιτος σοβιετικής σχολής του 
’70, που γνώριζε(;) μόνον από δια-
χείριση κολχόζ, βρέθηκε στο τιμόνι 
του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτι-
κού κέντρου της ανατολικής Μεσο-
γείου! Και ο οποίος, μάλιστα, ξεκί-
νησε αμέσως συνομιλίες για «επα-
νένωση» με τους Τουρκοκύπριους, 
που έχουν πίσω τους την Τουρκία 
των Ερντογάν και Νταβούτογλου, 
έτσι, χωρίς πρόγραμμα, με καλές 
«κομμουνιστικές» προθέσεις και 
πολλές, πολλές παραχωρήσεις. Οι 
ψευδαισθήσεις και τα λάθη, όμως, 
πληρώνονται στη ζωή πολύ ακριβά. 
Και η Κύπρος τα πλήρωσε και θα τα 

πληρώνει για καιρό. 
Το μεγαλύτερο σοκ που ένιω-

σαν οι Κύπριοι όταν έζησαν την εν 
ψυχρώ οικονομική δολοφονία τους 
στα περιβόητα Γιούρογκρουπ ήταν 
η αποκάλυψη των πραγματικών με-
γεθών. Όταν η Γερμανία θέλησε, πα-
τώντας στις τεράστιες ευθύνες της 

Λευκωσίας, να δείξει ποιος είναι το 
αφεντικό στην Ενωμένη Ευρώπη, η 
Κύπρος έμεινε μόνη, απελπιστικά 
μόνη… (σε κάθε περίπτωση, η θέση 
της Αθήνας, αυτή του σιωπηλού πα-
ρατηρητή, εκείνες τις ημέρες, είναι 
αχαρακτήριστη). Το ιδεολογικό οι-
κοδόμημα που είχε δημιουργηθεί 
στις τελευταίες δεκαετίες κατέρρευ-
σε, μαζί με το οικονομικό. Ξαφνικά, 
και για περίπου δύο-τρεις εβδομά-
δες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ο καταιγισμός ειδήσεων και πληρο-
φοριών έδινε επιτέλους μια διαφο-
ρετική, πιο αντικειμενική, εικόνα της 
πραγματικότητας. Τέθηκαν ανοιχτά 
μια σειρά από υπαρκτά προβλήμα-
τα της κυπριακής κοινωνίας: αυτό 
της διάλυσης της πρωτογενούς και 
δευτερογενούς παραγωγής, της δι-
εφθαρμένης κομματοκρατίας, των 
ατιμώρητων σκανδάλων επιφα-
νών μελών της πολιτικής και οικο-
νομικής ελίτ, της ανεξέλεγκτης δρά-
σης των τραπεζών. Αλλά, ακόμη, της 
ασύλληπτης καταναλωτικής μανί-
ας, της τεράστιας εκμετάλλευσης της 
εργασίας αλλοδαπών, των απίστευ-
τα υψηλών μισθών -και συντάξεων- 
μερίδας δημοσίων υπαλλήλων. ∆ι-
ατυπώθηκαν και ακούστηκαν, για 
πρώτη φορά σε τέτοια έκταση, από-
ψεις για μια άλλη πολιτική. Ίσως 

πολλές να ήταν ανεπεξέργαστες και 
κάτω από το βάρος της συναισθη-
ματικής φόρτισης των στιγμών, αλλά 
διαμόρφωναν μια ευνοϊκή ατμό-
σφαιρα για ριζικές ανατροπές. 

Ο θανάσιμος κίνδυνος, όμως, δι-
εγνώσθη αμέσως από τις παραζαλι-
σμένες ελίτ και το πολιτικό κατεστη-
μένο. Εξάλλου, τα μεγέθη είναι τόσο 
μικρά και τα συμφέροντα τόσο δια-
πλεκόμενα, που  με τις «σωστές» κι-
νήσεις γρήγορα ανακτήθηκε ο έλεγ-
χος. Στα περισσότερα ΜΜΕ, κυρί-
ως στα ηλεκτρονικά, επέστρεψαν οι 
δοκιμασμένες μέθοδοι ελεγχόμενης 
ενημέρωσης: ωραιοποίηση της κα-
τάστασης, κατανεμημένος άφθονος 
χρόνος στα κόμματα χωρίς αντίλογο 
και το, αναμφίβολα σημαντικό, φυ-
σικό αέριο ως πανάκεια διά πάσαν 
νόσον... 

Οι συνθήκες, όμως, σήμερα, δεν 
έχουν καμία σχέση με τις επικρα-
τούσες έως πρόσφατα. Η οδυνηρή 
εμπειρία των Γιούρογκρουπ ήταν 
μόνον η αρχή. Το μνημόνιο, οι επι-
σκέψεις της τρόικας, στην ουσία μό-
λις ξεκίνησαν. Τα σημάδια της κρί-
σης ήδη, όμως, γίνονται ορατά. Η 
ανεργία καλπάζει και οι εμπορικοί 
δρόμοι των κυπριακών πόλεων θυ-
μίζουν τους αθηναϊκούς, από 
τα πολλά καταστήματα που 

Του Σωτήρη ∆ημόπουλου

Η κατάρρευση των ψευδαισθήσεων
Η Κύπρος χρειάζεται την Ελλάδα για να μην γραφτεί το τέλος της τρισχιλιετούς ελληνικής παρουσίας στο νησί

Οι ψευδαισθήσεις και τα λάθη, όμως, πληρώνονται στη ζωή πολύ ακριβά. Και η Κύπρος τα πλήρωσε και θα τα πληρώνει για καιρό

»

“ 

Στα χαμη-

λά κοινωνικά 

στρώματα, πολ-

λαπλασιάζονται 

τα προσωπικά 

δράματα. Ενώ 

την ίδια ώρα, η 

προστασία των 

εξοργιστικών 

προνομίων των 

ελίτ εκδηλώνε-

ται κυνικά
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» έβαλαν λουκέτο Εκατοντάδες 
ακόμη επιχειρήσεις ετοιμάζο-

νται να κλείσουν. Στα χαμηλά κοινωνι-
κά στρώματα, λόγω της ανέχειας, πολ-
λαπλασιάζονται τα προσωπικά δράμα-
τα. Ενώ την ίδια ώρα, η προσπάθεια για 
προστασία των εξοργιστικών προνομίων 
των ελίτ εκδηλώνεται σχεδόν απροκάλυ-
πτα και κυνικά.

Ο δρόμος, λοιπόν, είναι πολύ μα-
κρύς και δύσβατος. Και δεν θα είναι δύ-
σβατος μόνον στην οικονομία. Συνοδεύ-
εται από την προώθηση του νέου σχεδί-
ου Ανάν. Οι Τούρκοι, με τη συνδρομή 
και καθοδήγηση των Βρετανών -που θε-
ωρούν πάντοτε την Κύπρο αποικία τους-, 
αδημονούν να περάσουν και το ελεύθε-
ρο τμήμα του νησιού στη σφαίρα επιρ-
ροής τους. Το φυσικό αέριο, από ευλογία 
κινδυνεύει να μετατραπεί σε «κατάρα», 
σε δεσμά που θα δέσουν ολοκληρωτικά 
τον ελληνισμό του νησιού στο νέο-οθω-
μανικό άρμα. Και οι γνωστοί κυρίαρχοι 
–διακομματικοί– κύκλοι ετοιμάζονται να 
επιστρέψουν, με την γνωστή τους αυτο-
πεποίθηση, στο σχετικά παραλλαγμένο 
αλλά στην ουσία του ίδιο μοτίβο. Να εμ-
φανίσουν κουτοπόνηρα τη «λύση» του 
Κυπριακού ως λύση και στο οικονομι-
κό πρόβλημα. Προλειαίνουν το έδαφος 
για την επόμενη φάση, την πιο επιθετι-
κή. Που προβλέπει, πιθανώς, για να μην 
υπάρξουν οι εκπλήξεις του 2004, να πα-
ρακαμφθεί κάθε λαϊκή επικύρωση. Με 
το «πιστόλι στον κρόταφο», η επαίσχυ-
ντη συμφωνία να παρουσιαστεί ως μο-
νόδρομος. 

Είναι, λοιπόν, όλα χαμένα; Ασφαλώς 
και όχι! Τίποτε δεν είναι δεδομένο στους 
διεθνείς συσχετισμούς. Τα πάντα είναι 
ρευστά στην ανατολική Μεσόγειο. Ούτε 
στέκει λογικά όλοι οι δυνατοί γεωπολιτι-
κοί παίκτες στην περιοχή να είναι ικανο-
ποιημένοι από μια πιθανή καταβρόχθι-
ση της Κύπρου από την Τουρκία, και τον 
έλεγχο από την Άγκυρα όλων των ενερ-
γειακών οδών.  

Ωστόσο, εκτός από τις κατάλληλες 
συμμαχίες, εκ των ων ουκ άνευ προϋπό-
θεση για να μπει φραγμός στους όποιους 
σχεδιασμούς καθυπόταξης του ελληνι-
σμού της Κύπρου είναι η αντίσταση του 
ίδιου του ελληνισμού. Και λέμε του ελ-
ληνισμού, εννοώντας το σύνολο και των 
Ελλαδιτών και των Κυπρίων. Γιατί η Κύ-
προς χρειάζεται την Ελλάδα για να μην 
γραφτεί το τέλος της τρισχιλιετούς ελλη-
νικής παρουσίας στο νησί. Και η Ελλάδα 
χρειάζεται την Κύπρο για να επανακάμ-
ψει ως δύναμη αξιώσεων σε ένα αντίξοο, 
έως εχθρικό, περίγυρο. «Ένωση» στην 
πράξη, «ένωση» σε επίπεδο κοινωνι-
ών, «ένωση» στην κοινή εθνική στόχευ-
ση που θα επιβάλει τις κεντρικές πολι-
τικές επιλογές στα δύο ελληνικά κράτη, 
με ανατροπή των παρασιτικών ελίτ και 
με την οικοδόμηση άλλου παραγωγικού 
μοντέλου· αυτός πρέπει να είναι εφεξής 
ο κεντρικός άξονας όλων των πολιτικών 
πρωτοβουλιών, σε Κύπρο και Ελλάδα, 
που τολμούν να πηγαίνουν κόντρα στο 
ρεύμα της εθνικής παρακμής. 

Αρκετός ντόρος έγινε πρόσφατα με την επι-
στολή της –γραφικής  πλέον– Μ. Ρεπούση, 
σχετικά με το ενδεχόμενο να μπλεχτούν 
στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο οι… καλές 
γενοκτονίες με τις… κακές. Αν η σχολή ιστο-
ριογραφίας που εκπροσωπεί δεν χάνει ευ-
καιρία να στηλιτεύει τη «χρήση της Ιστο-
ρίας για πολιτικούς σκοπούς», δεν προξε-
νεί εντύπωση το γεγονός ότι κάνει ακριβώς 
αυτό το οποίο καταγγέλλει. Είναι βασική 
αρχή της προπαγάνδας να αποδίδεις στους 
αντιπάλους σου τις δικές σου αδυναμίες. 
Την ώρα, όμως, που οι «μοντέρνοι» ιστορι-
κοί στην Ελλάδα πληροφορούν τους Έλλη-
νες ότι δεν υπήρξε γενοκτονία των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας, συνάδελφοί τους στην 
Τουρκία πληροφορούν τους Τούρκους 
για το αντίθετο. Και ενώ οι «αποδομητές» 
στην Ελλάδα απολαμβάνουν την υλική και 
ιδεολογική στήριξη της εξουσίας,  οι συνά-
δελφοί τους στην Τουρκία αντιμετωπίζουν 
πραγματικές διώξεις. 

Α 
ν η Ρεπούση προτιμά τις… ξένες γε-
νοκτονίες (καθώς οι ντόπιες κρίνο-
νται ύποπτες κρυπτοεθνικισμού), 
υπάρχουν από την άλλη και οι τενε-

κέδες της Χρυσής Αυγής, που βρήκαν ευκαι-
ρία να αυξήσουν και άλλο τα ποσοστά τους. Με 
ένα νέο κρεσέντο γραφικότητας υπέβαλαν σχέ-
διο νόμου «για την πάταξη του ρατσισμού κατά 
των Ελλήνων», στο οποίο, με τη σειρά τους, κρα-
τάνε τις ντόπιες γενοκτονίες και αφήνουν απέ-
ξω… τις ξένες. Η τροπή της υπόθεσης «αντιρα-
τσιστικό νομοσχέδιο» είναι αρκετά βολική και 
για τις δύο πλευρές. Από τη μία το νομοσχέδιο 
αυξάνει τα ποσοστά της ΧΑ και από την άλλη η 
παρουσία της ΧΑ επιτρέπει στην κατεστημένη 
ιδεολογία να εμφανίζεται ως «προοδευτική». 
Έτσι είναι και οι δύο ικανοποιημένοι. 

Η χρησιμότητα της ακροδεξιάς μπουρδο-
λογίας είναι, λοιπόν, προφανής. ∆ιά της αποσι-
ώπησης εμφανίζεται η αποδομητική ιστοριο-
γραφία ως η μοναδική ακαδημαϊκή άποψη, και 
η αντίθετη άποψη επιτρέπεται να παρουσιαστεί 
μόνον από τον Μιχαλολιάκο και τη συμμορία 
του. Όπως και στο παρελθόν, όπου τα ΜΜΕ 
παρουσίαζαν ως μοναδική φωνή αντίδρασης 
στο βιβλίο Ιστορίας της 6ης δημοτικού τον Άν-
θιμο και τον Καρατζαφέρη. ∆εν είναι τυχαίο το 
ότι, στον δημόσιο διάλογο γύρω από μία σειρά 
θέματα, μεταξύ αυτών και η Ιστορία, υπάρχουν 
ακαδημαϊκές απόψεις και ολόκληροι πολιτικοί 
χώροι που αποσιωπώνται συστηματικά. Έτσι 
κατασκευάζονται τα αντίπαλα στρατόπεδα, κα-
ταπώς συμφέρει τις άρχουσες τάξεις. Στο τηλε-
οπτικά κατασκευασμένο, λοιπόν, δίπολο «πα-

γκοσμιοποίηση vs φασισμός», πολλοί πατή-

σανε την μπανανόφλουδα. Έτσι, λοιπόν, η Ρε-

πούση εμφανίζεται ως θύμα, ως μάρτυρας που 

πληρώνει το θάρρος της γνώμης της (ενώ στην 

πραγματικότητα το υποτιθέμενο θάρρος αυτό 

δεν αποτέλεσε παρά το διαβατήριο που οδήγη-
σε μια άσημη καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας 
στο… κοινοβούλιο και την εξουσία).

Την ίδια στιγμή ο Σύριζα και οι Ανεξάρτη-
τοι Έλληνες ετοιμάζουν δικά τους νομοσχέδια, 
το ΚΚΕ φοβάται μήπως η ποινικοποίηση της 
γνώμης πιάσει και τον κομμουνισμό (αλλιώς 
δεν έχει πρόβλημα…), ενώ η εξωκοινοβουλευ-
τική αριστερά και ο αναρχικός χώρος προτι-
μούν να αντιμετωπίσουν τη ΧΑ σε επίπεδο… 
στρατιωτικό. Συμβάλλουν, λοιπόν, ο καθένας με 
τον τρόπο του, στη διατήρηση της ΧΑ στο επί-
κεντρο της δημοσιότητας και στην αύξηση της 
επιρροής της. Ο φιλελεύθερος κοσμοπολιτι-
σμός και «αντιεθνικισμός» της αριστεράς δεν 
μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμη-
ση του φασισμού. Μόνο στην ενίσχυσή του. Η 
ΧΑ δεν έπεσε από τον ουρανό – εκμεταλλεύε-
ται υπαρκτά προβλήματα και πολιτικά κενά. Η 
απάντηση στα προβλήματα αυτά είναι το ζη-
τούμενο και όχι η αγνόησή τους. Αυτό όμως θα 
απαιτούσε πολιτικές και ιδεολογικές υπερβά-
σεις που το σημερινό πολιτικό προσωπικό δεν 
φαίνεται διατεθειμένο να κάνει. 

Του Νικόλα ∆ημητριάδη

Οι «μοντέρνοι» ιστορικοί μας πληροφορούν ότι δεν υπήρξε γενοκτονία των Ελλήνων της Μ. Ασίας

Εσάς, ποια γενοκτονία σας αρέσει;

Την ίδια στιγμή ο Σύριζα και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ετοιμάζουν δικά τους νομοσχέδια, το 
ΚΚΕ φοβάται μήπως η ποινικοποίηση της γνώμης πιάσει και τον κομμουνισμό 

“ 

Την ώρα, όμως, που οι 

«μοντέρνοι» ιστορικοί 

στην Ελλάδα πληροφο-

ρούν τους Έλληνες ότι 

δεν υπήρξε γενοκτονία 

των Ελλήνων της Μι-

κράς Ασίας, συνάδελφοί 

τους στην Τουρκία πλη-

ροφορούν τους Τούρ-

κους για το αντίθετο
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Το ΤΑΙΠΕ∆ απέρριψε τελικά 
την πρότασης της Κίνησης 136 
για την εξαγορά του 51% της 
ΕΥΑΘ (μαζί με την απόφαση 
του Ιβάν Σαββίδη) και προέκρι-
νε για την επόμενη φάση του 
διαγωνισμού τους άλλους δύο 
ομίλους (επενδυτικά σχήματα 
που είναι η κοινοπραξία Σουέζ 
Ενβίρονμεντ, από κοινού με την 
Άκτωρ του Μπόμπολα και το 
επενδυτικό σχήμα της ΓΕΚ, σε 
κοινό σχήμα με τον Αποστολό-
πουλο και μια ισραηλινή εται-
ρεία ύδρευσης). Αυτό  σηματο-
δοτεί την αποτυχία μιας στρα-
τηγικής  που επένδυσε όλη την 
ενέργεια της αντίθεσης με την 
ιδιωτικοποίηση του νερού στην 
αναζήτηση εναλλακτικής πρό-
τασης απέναντι στην ιδιωτικο-
ποίηση.

Γ 
ια πολύ καιρό, ενώ οι δια-
δικασίες του ξεπουλήμα-
τος προχωρούσαν φανε-
ρά ή κρυφά, το κύριο ζή-

τημα, για έναν μεγάλο αριθμό προ-
σώπων και συλλογικοτήτων που 
αντιδρούσαν στην ιδιωτικοποίηση, 

επικεντρώθηκε σε πληκτικές συζη-
τήσεις για το καταστατικό των συνε-
ταιρισμών, τη διαχείριση ή τη διανο-
μή των κερδών, επικεντρώθηκε σε 
αναζητήσεις «κοινωνικά υπεύθυ-
νων» χρηματοδοτών (άραγε μήπως 
ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ο 
«φιλέλληνας» Ρόμπερτ Άπφελ, πρό-
εδρος της BondCom, της χρηματι-
στηριακής εταιρείας που υλοποίησε 
το κούρεμα του ελληνικού χρέους, 
στέλνοντας τα αποθεματικά ταμείων 
και ιδρυμάτων στον καιάδα), καθώς 

η «αυτοχρηματοδότηση» του εγχει-
ρήματος συνάντησε τα αναμενόμενα 
εμπόδια. Οι ενημερώσεις και οι κι-
νητοποιήσεις, αντί να υποστηρίζουν 
το αίτημα εξαγοράς, κατέληξαν στο 
να γίνει η όλη ιστορία υπόθεση ειδι-
κών, η γλώσσα της επικοινωνίας τε-
χνοκρατική, ενώ η συμμετοχή ακο-
λούθησε μια πορεία αντιστρόφως 
ανάλογη προς την αισιοδοξία των 
φορέων της στρατηγικής αυτής. Το 
αίτημα/απόφαση δημοτικών συμ-
βουλίων για δημοψήφισμα για το 

νερό δεν αξιοποιήθηκε. 
Φτάνοντας πια στην τελική ευ-

θεία πρέπει να αναρωτηθούμε για 
το χαμένο χρόνο, για όσα επενδύθη-
καν σε ένα όχημα που οδηγήθηκε 
άσχημα. ∆υστυχώς, αν για κάποια 
κινήματα, όπως το γερμανικό οικο-
λογικό–εναλλακτικό κίνημα, η επι-
κράτηση των «ρεάλος» έναντι των 
κινηματικών διαδικασιών χρειάστη-
κε δεκαετίες για να αναδείξει τους 
κάθε είδους Γιόσκα Φίσερ και Κον 
Μπεντίτ, κάποιοι ημεδαποί θεώρη-

σαν ότι μπορούν να επιχειρήσουν 
«να κόψουν δρόμο» και μάλιστα σε 
καιρούς αποικιοποίησης της χώρας. 
Το κόστος βέβαια είναι πως χρει-
άζεται πια ένας αγώνας δρόμου με 
ασφυκτικά χρονικά πλαίσια για να 
ενημερωθεί ο κόσμος της Θεσσαλο-
νίκης και να αντιδράσει.

Στο σημείο που βρισκόμαστε 
δεν έχουμε καιρό για χάσιμο: ∆η-
μοψήφισμα ΤΩΡΑ για την αποτρο-
πή της ιδιωτικοποίησης της  ΕΥΑΘ, 
ώστε να παραμείνει το κοινωνικό 
αγαθό «νερό» υπό κοινωνικό έλεγ-
χο. Η μορφή που μπορεί να πάρει 
ο κοινωνικός έλεγχος αυτός έπεται 
και δεν προηγείται της ανάγκης να 
αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση. Το ση-
μείο που μπορεί να συγκλίνουν οι 
διαφορετικές κοινωνικά οπτικές γω-
νίες των πολιτών και πάνω απ’ όλα 
το πεδίο που μπορεί να κατανικηθεί 
η αδράνεια και το «δεν βαριέσαι», εί-
ναι η αντίσταση στην ιδιωτικοποίη-
ση και των συνεπειών της στην κα-
θημερινότητα, τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς και την ∆ημό-
σια Υγεία. Και η πρόταση για τοπι-
κό δημοψήφισμα, πέρα από την γε-
νικότερη σημασία της ως αμεσοδη-
μοκρατικής διαδικασίας, είναι ένα 
τέτοιο πεδίο.

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενώ πειράματα που θυμίζουν τους πράσινους «ρεάλος» μας απομακρύνουν από τον στόχο

Νερό: Στην τελική ευθεία για την σύγκρουση
Του Θανάση Τζιούμπα

Είναι πλέον γνωστό ότι, στις μεγάλες κρί-
σεις των εθνών αναπτύσσονται ισχυρές 
δυνάμεις οι οποίες ενισχύονται από διά-
φορους παράγοντες, όπως π.χ. οι εσωτε-
ρικές διαμάχες, και επιθυμούν να κατα-
λάβουν μικρές ή και μεγάλες χώρες.

Τ 
ο ελληνικό όμως κράτος βρίσκεται 
σε χειρότερη κατάσταση, αφού δι-
αθέτει πλήθος εκ των προαναφερ-
θέντων παραγόντων, αλλά δυστυ-

χώς και εμείς οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει  να 
προκαλούμε περισσότερα προβλήματα στη 
χώρα απ’ όσα ήδη υπάρχουνε.

Η ιστορία λοιπόν δείχνει ότι την περίοδο 
των «λαμπρών» αυτοκρατοριών γινόταν συ-
χνά εκμετάλλευση παρόμοιων παραγόντων 
και όχι μόνο των απαιτουμένων για να υποτά-
ξουν τη χώρα, που επιθυμούσαν οι αυτοκρά-
τορες. 

Μία από αυτές τις αυτοκρατορίες υπήρξε 
και η οθωμανική, που κυβέρνησε στην Ελλά-
δα τετρακόσια χρόνια. Ήταν αναμενόμενο λοι-

πόν, μέρος της κουλτούρας της να περάσει στο 
έθνος μας. Από την απελευθέρωση οπότε και 
μετά, είναι εμφανές ότι υπάρχουν ομοιότητες 
ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Οι Οθωμανοί-Τούρκοι, επικαλούμενοι 
και τις ομοιότητες αυτές, προσπαθούν να προ-
καλέσουν τον εξοθωμανισμό του ελληνικού 
γένους. Η στάση δυστυχώς των Νεοελλήνων 
είναι τέτοια ώστε να ενθαρρύνονται όλο και 
περισσότερο στην προσπάθειά τους αυτή.

Θα ήταν αναμενόμενο λοιπόν ότι, μετά και 
τη Μικρασιατική Καταστροφή, οι Έλληνες θα 
συνασπίζονταν εναντίον τους και κάθε στοι-
χείο τουρκικής προέλευσης θα απομακρυνό-
ταν ανεπιστρεπτί από την Ελλάδα. 

Τελικά όμως επιβεβαιώθηκε η φράση του 
υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τσι-
λέρ: «Την Ελλάδα δεν είναι ανάγκη να την κα-
ταλάβουμε, θα μας την παραχωρήσουν οι ίδιοι 
της οι κάτοικοι».

Το 2008 έρχεται η μεγαλύτερη πρόκληση 
μετά τα Ίμια για τα ελληνικά δεδομένα: Η βου-

λευτής της ∆ΗΜΑΡ, εκπρόσωπος της χείρι-
στης ανθελληνικής πολιτικής  που έχει υπάρ-
ξει, αυτής του μνημονίου, η Μαρία Ρεπούση, 
συγγράφει το βιβλίο Ιστορίας της έκτης δημο-
τικού, το σχετικό με την περιβόητη αναφορά 
στο συνωστισμό στη Σμύρνη. 

Το 2009 η αδράνεια του ελληνικού 
έθνους κορυφώνεται, δίνοντας τη δυνατότητα  
στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ να προ-
βάλει το πρώτο τουρκικό σίριαλ «Χίλιες και 
μία Νύχτες».
Από την περίοδο εκείνη, οι τηλεοπτικοί σταθ-
μοί κατακλύζονται από τουρκικές σειρές . 

Η μεγαλύτερη όμως προσβολή γίνεται 
από το ίδιο κανάλι ξανά και είναι η προβολή 
του «Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή».  Ο σφα-
γέας της Ρόδου προβάλλεται καθημερινά χω-
ρίς κανέναν ενδοιασμό και η ακροαματικότη-
τά του εκτοξεύεται στα ύψη. 

Όπως προκύπτει λοιπόν η Ελλάδα ταυτό-
χρονα με την οικονομική κρίση που περνάει, 
βρίσκεται σε παράλυση τόσο εθνική όσο και 

κοινωνική. 

Και έχει τεθεί από πολλούς το ερώτημα: 

Στη δημοκρατική Ελλάδα του 2013 μπορού-

με να μιλάμε για εξοθωμανισμό του ελληνι-

κού έθνους;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Η Τουρκία, συνη-

θισμένη να εκμεταλλεύεται τις κρίσεις των χω-

ρών, όπως έκανε την περίοδο της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, την οποία διέλυσε, έτσι θα κά-

νει και τώρα

Ο νεοθωμανισμός αναπτύσσεται και η 

αντίσταση είναι μηδαμινή. Και, δυστυχώς, οι 

συγκυρίες δεν θα ευνοήσουν ξανά μια νέα 

επανάσταση, αφού τότε βοήθησαν οι Μεγάλες 

∆υνάμεις, ενώ τώρα, με τη στάση που έχουμε 

ακολουθήσει δεν είναι διαθέσιμες να το ξανα-

κάνουν. 

Πρέπει λοιπόν να εμποδίσουμε την εξά-

πλωση του φαινομένου αυτού προκειμένου 

να εξασφαλίσουμε την ελευθερία της πατρί-

δας μας . 

Λάβαμε την κάτωθι επιστολή από μαθητή λυκείου και την αναδημοσιεύουμε

Επιστολή: Ο εξοθωμανισμός του ελληνικού έθνους



Αριθμός φύλλου 94             ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Ιουνίου 2013 9

Όσο και αν θα ήθελε κάποιος να 
αισθανθεί λίγο πιο... αισιόδοξος 
και να συμμεριστεί το «success 
story» της κυβέρνησης Σαμαρά, 
καμιά επίσημη ανάλυση δεν του 
αφήνει περιθώρια. Από τις εκτι-
μήσεις του ΟΟΣΑ έως αυτές της 
Τράπεζας της Ελλάδος και τις εκ-
θέσεις των μερών της τρόικας, 
κανένας παράγων με λόγο και 
εγκυρότητα δεν επιτρέπει στους 
ισχυρισμούς Σαμαρά και Στουρ-
νάρα να σταθούν. Ακόμη περισ-
σότερο δεν το επιτρέπει η οδυ-
νηρή πραγματικότητα της οικο-
νομίας και της κοινωνίας.

Α 
ν όμως οι οικονομικές 
προβλέψεις δεν βοηθούν 
καθόλου την απόπειρα 
ωραιοποίησης του οικο-

νομικού δράματος, ούτε το εμπόριο 
ελπίδας για το προσεχές διάστημα 
πατάει γερά στα πόδια του.

Υποτίθεται ότι, αν η κυβέρνηση 
–έστω και με την καταφανή και εκτε-
ταμένη χρήση της «δημιουργικής» 
λογιστικής– επιτύχει τους ονομαστι-
κούς στόχους της, τότε θα δικαιού-
ται, βάσει της συμφωνίας του τέλους 
του 2012, να διεκδικήσει ένα κού-
ρεμα του δημοσίου χρέους επί ζη-
μία και του επίσημου τομέα, δηλα-
δή της ΕΚΤ και των χωρών της ευ-
ρωζώνης – το ∆ΝΤ δεν κόβει από 
τα δικά του δάνεια. Κατόπιν αυτού, η 
Ελλάδα θα είναι έτοιμη να «βγει στις 
αγορές» για δανεισμό διακηρύσσο-
ντας το «τέλος των μνημονίων».

Τώρα πώς, ενώ μπήκε υπό τη 
σκέπη της τρόικας με το μη διαχει-
ρίσιμο επιτόκιο δανεισμού 6,5%, θα 
βγει να δανειστεί από τις αγορές με 
ίσο ή και μεγαλύτερο επιτόκιο, αντί 
για τα δάνεια με 3% της τρόικας, εί-
ναι κάτι που δεν θα μας το απαντή-
σουν οι οικονομικοί φωστήρες της 
συγκυβέρνησης.

Από την άλλη, όμως, πόσο βάσι-
μη είναι η προσδοκία ότι η Γερμα-
νία και οι άλλες χώρες της ευρωζώ-
νης θα συναινέσουν σε ένα «κούρε-
μα» του ελληνικού χρέους με δική 
τους ζημία χωρίς ανταλλάγματα; 
Εδώ αξίζει να διαβάσουμε με προ-
σοχή την πρόσφατη συνέντευξη του 
τέως προέδρου του Γιούρογκρουπ 
και πρωθυπουργού του Λουξεμ-
βούργου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ 
προς το πρακτορείο MarketNews 
International και την ελληνική ιστο-
σελίδα Euro2day. Είναι ίσως η πιο 

συγκροτημένη και έγκυρη αποδό-
μηση της κυβερνητικής ρητορείας 
περί «επιτυχίας» και «κουρέματος».

Είναι δε ακόμη σημαντικότερη 
επειδή ο Γιούνκερ, κατά γενική ομο-
λογία, χωρίς να έχει επί της ουσίας 
αποστεί από την πολιτική της Γερ-
μανίας, έχει αποτελέσει τον κατ’ εξο-
χήν εξισορροπητικό παράγοντα στις 
διαρκείς πολιτικές πιέσεις και επιθέ-
σεις εναντίον της Ελλάδας καθ’ όλη 
την προεδρική θητεία του στο Γιού-
ρογκρουπ. 

Ο Γιούνκερ αποδομεί...
Λέει λοιπόν ο πολύπειρος πολιτικός, 
ερωτώμενος αν «πέρασαν τα δύσκο-
λα»:
1. «Έχουμε λόγους να πιστεύουμε 
ότι σε μερικά χρόνια από τώρα η 
Ελλάδα θα επιστρέψει στις αγορές». 
Σε μερικά χρόνια, λοιπόν, και όχι το 
2014, όπως υποστηρίζει η κυβέρ-
νηση. Επιπλέον: «Είμαι πραγματικά 
αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα ξεπερά-
σει την κρίση, η οποία βρίσκεται στη 
μέση και όχι στο τέλος». Άνευ σχο-
λίων.
2. Ερωτώμενος για το δημοσιονο-
μικό κενό που βλέπει για το 2015-
2016 η Κομισιόν και το αν θα χρει-
αστούν νέα μέτρα, απαντά: «∆εν το 
πιστεύω, αν και δεν μπορώ να το 
αποκλείσω». Ύστερα επικαλείται τα 
προβλεπόμενα από την Κομισιόν 
«upside και downside ρίσκα» και 
αποκαλεί ενδεχόμενες «ευχάριστες 
εκπλήξεις» τους ισχυρισμούς της 
κυβέρνησης ότι δεν θα έρθουν νέα 
μέτρα. Απλώς «εκπλήξεις»...

3. Για το κούρεμα του χρέους, 
όμως, ο Γιούνκερ είναι εξόχως απο-
καλυπτικός: «Περαιτέρω ελάφρυν-
ση δεν είναι στο τραπέζι τώρα. Προ-
ειδοποιώ ενάντια σε οποιαδήποτε 

τέτοια συζήτηση ή προσδοκία. Είναι 
ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και δεν 
νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον 
της Ελλάδας ή της ευρωζώνης να δι-
εξάγεται αυτή η συζήτηση τώρα. (...) 
Είναι ανεύθυνο να δώσουμε ημερο-
μηνία». Τόμπολα. Όχι μόνο η συζή-
τηση είναι ανεπίκαιρη και ανεύθυ-
νη, αλλά και ο κατάλληλος χρόνος 
για να ανακινηθεί είναι άγνωστος.

4. Για το ίδιο θέμα, ο Γιούν-
κερ, ερωτώμενος για την εξαγγελία 
του διαδόχου του, Γερούν Ντέισελ-
μπλουμ, στην Αθήνα, περί Απριλί-
ου του 2014, επιβεβαιώνει και ενι-
σχύει τις σταθερές επιφυλάξεις μας: 
«Το νωρίτερο (σ.σ.: για τον Απρί-
λιο του 2014). Και θα ήμουν πολύ 
προσεκτικός για δημόσια συζήτη-
ση τώρα, διότι θα δοθεί η εντύπωση 
στους Έλληνες ότι κάτι θετικό για το 
χρέος έρχεται τους επόμενους μή-
νες. Αυτό θα ήταν το λάθος μήνυ-
μα, επειδή θα ξεσήκωνε ερωτήσεις 
εντός των κοινοβουλίων των ευρω-
παϊκών χωρών, που πέρασαν δύ-
σκολα την απόφαση του ∆εκεμβρί-
ου του 2012. Η συμβουλή μου είναι 
να μην ξεκινήσει διαβούλευση για 
την ελάφρυνση του ελληνικού χρέ-
ους. Η Ελλάδα δεν έχει πετύχει ακό-
μα πρωτογενές πλεόνασμα. Όταν 
αυτό θα γίνει, τότε να ξεκινήσει και 

η συζήτηση». 
Μόνο που, ακόμη και το πρω-

τογενές πλεόνασμα, παραμένει ένας 
πολύ δύσκολος στόχος, ακόμη και 
με το συστηματικό κυβερνητικό... 
μαγείρεμα. Χωρίς να υπολογίζουμε 
τα ανταλλάγματα που κάθε χώρα 
θα ζητήσει προκειμένου να αποδε-
χθεί δική της ζημία. ∆εκαέξι κοινο-
βούλια, σε μια ευρωζώνη βουτηγ-
μένη στην κρίση και την ύφεση, εί-
ναι πολλά...

5. Εάν η Ελλάδα, αντί κουρέμα-
τος χρειαστεί τρίτο δάνειο, η ευ-
ρωζώνη θα το δώσει; «Λάβαμε 
μια απόφαση ότι θα συνεχίσουμε 
να στηρίζουμε την Ελλάδα. ∆εν εί-
ναι μια πρόταση φιλική προς εσάς, 
αλλά ζωτικής σημασίας για τη συνο-
χή στην ευρωζώνη. Η δέσμευση εί-
ναι ξεκάθαρη: Εάν χρειαστεί, θα γί-
νει». Παρά το ρίσκο που εμπεριέχει 
κάθε πρόβλεψη, λοιπόν, θεωρούμε 
ότι αυτή είναι μια πιθανότητα σαφώς 
ισχυρότερη του... κουρέματος.

Η... εξώθηση στις αγορές
Στον αντίποδα του Γιούνκερ, ο 
οποίος αρνείται να προσδιορίσει 
την έξοδο της Ελλάδας στις αγο-
ρές, η Λαγκάρντ και το ∆ΝΤ εξα-
κολουθούν να τη θεωρούν πιθανή 
το 2014. Όπως όμως πολλές φορές 
έχουμε εξηγήσει εσχάτως από τις 
σελίδες του Ποντικιού, η «έξοδος» 
αυτή είναι απλώς... εξώθηση. 

Στην πραγματικότητα η Γερμα-
νία απεχθάνεται κάθε συζήτηση η 
οποία την υποχρεώνει να συμβά-
λει οικονομικά στην έξοδο από την 
κρίση, είτε μιλάμε για μεμονωμέ-
νες χώρες είτε, πολύ περισσότερο, 
για την ευρωζώνη στο σύνολό της. 
Το δε ∆ΝΤ δεν είναι γενικώς δια-
τεθειμένο να δανειοδοτήσει πάλι τη 

χώρα μας και οι – πανάκριβες – αγο-
ρές είναι για όλους μια λύση-αντίδο-
το στα... βάσανά τους.

Την τάση αυτή της Γερμανίας 
επιβεβαιώνουν δύο δεδομένα:

1. Η παράταση της προθεσμί-
ας για την επίτευξη των δημοσιονο-
μικών στόχων στην Ισπανία, τη Γαλ-
λία και το Βέλγιο και η έξοδος της 
Ιταλίας από τη δημοσιονομική επι-
τήρηση, παρότι όλες αυτές οι χώρες 
– με την πιθανή εξαίρεση της Γαλ-
λίας, προς το παρόν... – συγκεντρώ-
νουν όλες τις προϋποθέσεις για την 
επιβολή «μνημονίων». Τα «μνημό-
νια» όμως είναι ακριβότερα για τη 
Γερμανία και το ρίσκο της σοβαρό-
τερο όσο μεγαλύτερες είναι οι χώρες 
και τα χρέη τους.

2. Η διακήρυξη Γερμανών επι-
σήμων, σε όλους τους τόνους και 
επί πολλούς μήνες – ανάλογα με 
το... φεγγάρι, το παραδέχεται και ο 
Στουρνάρας –, ότι η όποια μείω-
ση δεν θα γίνει με ένα καθαρό και 
άμεσο «κούρεμα» του ονομαστικού 
χρέους, το οποίο δημιουργεί δεδι-
κασμένο και για άλλες χώρες, αλλά 
μέσω επιμήκυνσης και μείωσης 
επιτοκίων. Προφανώς η μείωση των 
βαρών εξυπηρέτησης του χρέους 
έχει αρκετή απόσταση από το άμεσο 
«κούρεμά» του.

Η Γερμανία σαφώς έχει ανάγκη 
για εξαγορά χρόνου έως ότου ρυθ-
μίσει το πολύ σοβαρότερο θέμα της 
τραπεζικής ενοποίησης πριν πάει σε 
«μεγάλες» αποφάσεις. Συνεπώς, ένα 
ακόμη δάνειο για την Ελλάδα προς 
κάλυψη χρηματοδοτικών κενών, σε 
συνδυασμό με επιμήκυνση και μεί-
ωση επιτοκίων, προσφέρει χρόνο 
στη Γερμανία, αλλά καταδικάζει την 
Ελλάδα σε πολύχρονη καθήλωση.

Τέλος, ως συμπέρασμα, θα επι-
σημάνουμε ότι το «greek success 
story», παρότι αβάσιμο και πολλα-
πλώς διαψευδόμενο, θα συνεχίσει 
να κυριαρχεί στο λόγο της κυβέρνη-
σης. Η τρικομματική συγκυβέρνηση 
«πουλάει επιτυχία» για να αγοράσει 
πολιτικό χρόνο. Παρά τους υπόγει-
ους και δημόσιους εκβιασμούς περί 
κάλπης, κανείς από τους παράγο-
ντες που τη συγκροτούν δεν θέλει 
εκλογές. Τουλάχιστον όχι πριν εκτο-
νωθεί το κλίμα στην αυτοδιοικητική 
και την ευρωβουλευτική κάλπη.

Εκτός εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμε-
ρα εμφανίζεται τελματωμένος, απο-
τύχει εντελώς να πείσει ότι αποτε-
λεί εναλλακτική λύση και δημιουρ-
γηθεί σαφές πολιτικό και δημοσκο-
πικό προβάδισμα της Ν.∆. Σε αυτή 
την περίπτωση όλα θα είναι ανοιχτά 
και πιθανά. Οψόμεθα...

                                                                                                                     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Του Σταύρου Χριστακόπουλου, 
διευθυντή της εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Κούρεμα ελπίδων για την ελληνική οικονομία
Το άδειασμα του Στουρνάρα από τον Γιούνκερ

Το «greek success story», παρότι αβάσιμο και πολλαπλώς διαψευδόμενο, θα συνεχίσει να κυριαρχεί στον λόγο 
της κυβέρνησης.

“ 

Το πρωτογενές 

πλεόνασμα πα-

ραμένει ένας 

πολύ δύσκολος 

στόχος
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Tο Σάββατο, 1η Ιουνίου, πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση στο νέο χώρο του Άρδην 
στην Αθήνα, των μελών και των φίλων της 
Κίνησης Πολιτών Άρδην. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν πάνω από εξήντα άτομα από 
την Αθήνα, τη Λιβαδειά, το Ναύπλιο κ.ά. 

Ξ 
εκίνησε με την εισήγηση του Γ. Κα-
ραμπελιά, πάνω στη φύση και το 
χαρακτήρα της συγκυρίας, καθώς 
και τις δυνατότητες που ανοίγονται 

για τη μετάβαση από την ιδεολογικοπολιτική, 
σε μια εντονότερα πολιτική παρέμβαση. Ανα-
φέρθηκε επίσης εκτεταμένα στα χαρακτηρι-
στικά της ελληνικής κρίσης, το πώς συνδέεται 
αυτή με τις παγκόσμιες ανατροπές, την οικονο-
μική και γεωπολιτική αναδιάταξη του πλανη-
τικού σκηνικού. 

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά αν υπάρ-
χουν οι συνθήκες, αντικειμενικές και υποκει-
μενικές, που θα ευνοούσαν μια πολιτική πα-
ρέμβαση από την Κίνηση Πολιτών Άρδην, 
μαζί και με άλλες ομάδες με τις οποίες βρισκό-
μαστε κοντά ιδεολογικά, στις επόμενες Ευρω-
εκλογές και στις δημοτικές εκλογές, όπου 
υπάρχουν ήδη ενεργείς παρεμβάσεις πολι-
τών. Κοινή συνισταμένη ήταν ότι, αν και ανα-
γνωρίζεται η δυσκολία του εγχειρήματος, εμ-
φανίζεται από την άλλη μια ευκαιρία να κατα-
γραφεί και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μια 
διαφορετική άποψη. 

Σχετικά με το εγχείρημα, τέθηκαν κάποιοι 
βασικοί άξονες όπως:
α) Το εγχείρημα να εκφράζει μια ολική ρήξη 
με τον παλαιό πολιτικό κόσμο, τα χαρακτηρι-
στικά και τις συνήθειές του. Να οργανωθεί βή-
μα-το-βήμα, από τα κάτω, δίνοντας έμφαση σε 
συμφωνία αρχών και στην επεξεργασία ενός 
ρηξικέλευθου και καινοτόμου πολιτικού λό-
γου. 
β) Να απευθύνεται στη μεγάλη εκείνη μάζα 
των «αόρατων» ή «ανώνυμων» -δηλαδή σε 
όσους αισθάνονται σήμερα αποξενωμένοι 
από τον κουρασμένο πολιτικό κόσμο, πιστεύ-
οντας ότι δεν υφίσταται σήμερα καμία φωνή 
πολιτική ή ιδεολογική που να τους εκφράζει. 
Σε αυτό τον κόσμο που κινήθηκε σε «υπόγει-
ες διαδρομές» κατά την ύστερη μεταπολίτευ-
ση, αισθανόμενος αηδία και αποτροπιασμό 
για την πορεία παρακμής που έχει ακολουθή-
σει ο τόπος. 
γ) Θα πρέπει να αξιοποιεί αποφασιστικά τα 
νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να προ-
σεγγίσει αυτό τον κόσμο, και να παρακάμ-
ψει την υπονόμευση και τον αποκλεισμό που 
ασκεί η «τηλεολιγαρχία» απέναντι σε κάθε αυ-
θεντική φωνή, η οποία φιλοδοξεί να εκφράσει 
την επιθυμία του ελληνικού λαού να αντιστα-
θεί. 
δ) Το εγχείρημα να μη θυσιάσει σε τίποτα τη 
φρεσκάδα του και το ριζικά διαφορετικό πολι-

τικό του λόγο στο βωμό ευκαιριακών συμμα-
χιών και συγκολλήσεων. 

Μέχρι στιγμής, η πείρα μάς δείχνει ότι, 
όπου κατεβαίνουν εκλογικά αυτόνομα σχή-
ματα στους όποιους κοινωνικούς χώρους π.χ. 
στις εκλογές του σωματείου της ΜΟ∆, στην 
Α∆Ε∆Υ ∆υτικής Ελλάδας, στην ΕΛΜΕ της Κο-
μοτηνής, στην ΕΛΜΕ Λιβαδειάς, στο δήμο Κο-
μοτηνής κ.α. τα αποτελέσματα είναι παραπάνω 
από ενθαρρυντικά. 

Στη συνέχεια συζητήσαμε τις ιδεολογικές 
- πολιτικές κατευθύνσεις για τη συγκρότηση 
ενός πατριωτικού εναλλακτικού κινήματος. Η 
βάση μας ήταν το κείμενο «Οι θέσεις της Κίνη-
σης Πολιτών Άρδην» (μπορείτε να το διαβάσε-
τε στο σύνδεσμο http://ardin-rixi.gr/sample-
page), όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στην 7η 
πανελλαδική συνάντηση του Άρδην. Αποφα-
σίστηκε το κείμενο να τεθεί σε ανοιχτή συζή-
τηση μέχρι την επόμενη πανελλαδική συνά-

ντηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα ardinkp.gr 
και μπορεί ο καθένας να το διαβάσει και να 
το σχολιάσει). Αποφασίστηκε επίσης, ομάδες 
συντρόφων και μεμονωμένοι φίλοι να εμβα-
θύνουν αυτό το κείμενο κατευθύνσεων σε θέ-
ματα όπως τα εργασιακά, τα εκπαιδευτικά, τη 
Θράκη, το οικολογικό ζήτημα, το δημογραφι-
κό, το ζήτημα της άμεσης δημοκρατίας κ.ά.

Αντίστοιχη συνάντηση με το ίδιο θέμα είχε 
πραγματοποιηθεί και το Σάββατο 18 Μαΐου 
στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή μελών και 
φίλων της Κίνησης Πολιτών Άρδην από την 
Λάρισα, το Βόλο, την Κοζάνη, την Κομοτηνή, 
τις Σέρρες και βέβαια, τη Θεσσαλονίκη. 

Το Σάββατο 22 Ιουνίου, συνάντηση πάνω 
στο ίδιο θέμα θα πραγματοποιηθεί στην Πά-
τρα, με τη συμμετοχή μελών και φίλων από τη 
∆υτική Ελλάδα. 

Τέλος αναζητείται ημερομηνία για να 
πραγματοποιηθεί στη Θράκη ανάλογη συνά-
ντηση με τον Αντιφωνητή και τον Σπάρτακο 
τον Ιούλιο.

Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί στα 
τέλη του Αυγούστου, στη μεγάλη πανελλήνια 
συνάντηση της Κ.Π. Άρδην στον Βελβεντό της 
Κοζάνης. Εκεί θα καταλήξουμε ως προς τις θέ-
σεις του κινήματός μας και θα υπάρξει μια κατ’ 
αρχήν και κατ’ αρχάς συμφωνία ως προς το 
πρόγραμμα και την οργανωτική φυσιογνωμία 
του εγχειρήματος.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια μεγά-
λη πανελλήνια καταληκτική συνάντηση στην 
Αθήνα, μέσα στο φθινόπωρο του 2013.

     ΕΛΛΑ∆Α

Το νούμερο 2, της νέας γερμανικής ηγεμονίας, 

Β. Σόιμπλε  προχώρησε στην παραπάνω δια-

τύπωση σε επιστολή του προς τον Φ. Ρέσλερ: 

Ωμή παραδοχή της αποτυχίας του κοκτέιλ της 

δημοσιονομικής μεταρρύθμισης του Νότου.

Τα ανανεωμένα στατιστικά μεγέθη της Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής, δείχνουν πως ο άνε-

μος αλλαγής για τη χώρα, μάλλον φούντωσε 

την πυρκαγιά και κοντεύει να καεί.

Το ποσοστό ανεργίας στους νέους 15-24 ετών, 

σημείωσε άνοδο φτάνοντας στο 58,3% από 

53,1% που ήταν τον Μάρτιο του 2012. Στα άτο-

μα ηλικίας 25-34 ετών η ανεργία αυξήθηκε 

σε 34,6% από 30,3%. Ενώ από το Φεβρουάριο 

στο Μάρτιο του 2013 άλλοι 4.626 συμπολίτες 

μας έχασαν τη δουλειά τους. Έτσι ο εκτός πα-

ραγωγής πληθυσμός έφτασε τους 1.309.071 

πολίτες. Φανταστείτε μια ολόκληρη Θεσσα-

λονίκη των ανέργων!

Ο Σαμαράς σκέφτεται κάθε πρωί τους νέους. 

Καλά κάνει. Κι αυτοί τον σκέφτονται. Πότε 

πιάνοντας την άδεια τους τσέπη, πότε προ-

τάσσοντας με ντροπή το χέρι στη φρεσκοκου-

ρεμένη σύνταξη του παππού κι άλλοτε πάλι 

στους προθαλάμους εταιριών που «συνωστί-

ζονται» πλάι σε άλλους καταθλιπτικούς αγ-

γελιοφάγους, για μια ανασφάλιστη δουλειά 

των 400 ευρώ.

Ο Σόιμπλε, όπως δε νοιάστηκε για όλα τα άλλα, 

έτσι δε νοιάζεται ξαφνικά για τη νέα γενιά. Το 

«χρήσιμο» κομμάτι της, το εισάγει στη χώρα 

του. Το «άχρηστο», το καίει. 

Όμως η κουβέντα, πέραν των συναισθηματι-

σμών, πρέπει να οδηγηθεί σε ένα πιο ουσι-

αστικό περιεχόμενο. Η «καμένη γενιά» δεν 

παύει να είναι η σπουδαιότερη και ακριβό-

τερη επένδυση που έχει κάνει το ελληνικό 

κράτος. Στοχαστείτε μόνο πόσα δισεκατομ-

μύρια έχει δαπανήσει το ελληνικό δημόσιο 

για να μάθει ο νέος ή η νέα από το αλφάβη-

το μέχρι την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς! Σε 

απλή γλώσσα. Στην πυρά, εκτός από τους αν-

θρώπους, ρίχνουμε και όλα τα νούμερα των 

εθνικών προϋπολογισμών για την Παιδεία, 

από το 1983! Κι αν ο ΟΠΑΠ, η ΕΥΑΘ και όλα 

τα κλοπιμαία του ΤΑΙΠΕ∆ ανταλλάσσονται αντί 

πινακίου φακής, η σπουδαιότερη επένδυση 

του ελληνικού κράτους καίγεται τζάμπα! Στο 

βάθος του τούνελ βέβαια, δεν υπάρχει καμία 

καμένη γενιά, υπάρχει καμένη χώρα. Μέλ-

λον ξερό, και τριτοκοσμικό περιβάλλον σε 

φόντο γκρι. 

∆εν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Η προ-

στασία, η εργασία και η παραμονή των νέων 

στη χώρα, είναι πρώτη εθνική προτεραιότη-

τα. Σύγκρουση με κάθε τρόπο, σε συμμαχία 

με τον Ευρωπαϊκό Νότο, που βιώνει κι αυτός 

μια ακραία απομύζηση εγκεφάλων. Ειδάλ-

λως, φωτιά στα μπατζάκια μας!

Κω. Σέ

Καμένη γενιά Εγχείρημα, για ένα νέο κίνημα 
Πολιτικές διεργασίες στο χώρο του Άρδην για κάθοδο στις Ευρωεκλογές

Το εγχείρημα οφείλει να εκφράζει μια ολική ρήξη με τον παλαιό πολιτικό κόσμο, τα χαρα-
κτηριστικά και τις συνήθειές του

του Γιάννη Ξένου

“ 

Τέλη του Αυγούστου 

στον Βελβεντό Κοζά-

νης θα καταλήξουμε ως 

προς τις θέσεις και την 

οργανωτική φυσιογνω-

μία του κινήματος    
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Ε 
ξόχως αποκαλυπτικό για 
τη στάση της Χρυσής Αυ-
γής έναντι της εξέγερ-
σης στην Τουρκία, είναι 

το άρθρο που αναδημοσιεύει στις 
4 Ιουνίου 2013 στην κεντρική της 
ιστοσελίδα, από έτερο σάιτ του «χώ-
ρου», ethnikismos.net. Αντιγράφου-
με:

«Την ίδια ώρα που τα διεθνή ΜΜΕ, 
τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτο-
ρεία, οι διεθνείς οργανώσεις «υπε-
ράσπισης των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων», οι περιβόητοι Anonymous 
(δηλαδή η CIA αυτοπροσώπως), 
ακόμα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ (που 
εξέδωσε ανακοίνωση για το δικαί-
ωμα της συνάθροισης…) τάσσο-
νται αναφανδόν υπέρ της «τουρκι-
κής άνοιξης», το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ 
φανερώθηκαν ανοιχτά πλέον για το 
ρόλο που παίζουν: είναι αμερικανο-
κομμουνιστές και μάλιστα με… περι-
κεφαλαία! Και πώς θα μπορούσαν 

να πράξουν διαφορετικά άλλωστε, 
αφού το Κ.Κ. Τουρκίας παίζει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στη στημένη εξέ-
γερση, παίζοντας το ρόλο του μα-
ντρόσκυλου των κεμα-
λικών (όπως το 1922, 
με την ανθελληνική 
συμμαχία Λένιν-Κε-
μάλ)  και κατ’ επέκτα-
ση των δυνάμεων που 
κρύβονται πίσω από 
την αναταραχή, δηλα-
δή των αμερικανοκομ-
μουνιστών».

Όπως βλέπουμε, η 
οπτική τους ταυτίζε-
ται μ’ εκείνην του Ερ-
ντογάν, ο οποίος από 
το Μαρόκο υπονόη-
σε πως οι διαδηλώ-
σεις είναι υποκινούμε-
νες, αναφέρθηκε στην 
εμπλοκή ξένου παρά-
γοντα, και κατήγγειλε 

το… τουίτερ ως «απειλή» για την κοι-
νωνία του.

Και πώς αλλιώς θα μπορούσε 
να είναι; Κατ’ αρχάς, οι χρυσαυγίτες 

ταυτίζονται με κάθε αυταρχική τοπο-
θέτηση, καθώς όπως είχε δηλώσει ο 
Μιχαλολιάκος σε παλαιότερη συνέ-
ντευξή του στο Έξτρα 3, «η Χρυσή 

Αυγή θέλει τον κόσμο στα σπίτια του 
και όχι στους δρόμους». Συνεπώς 
«προτιμούν» την ειρηνευμένη νέο-
οθωμανική Τουρκία από την ανα-
μπουμπούλα της πλατείας Ταξίμ. Εξ’ 
άλλου, για τους ίδιους λόγους (προ-
έχει η τάξη!) χθες τα μέλη των Γκρί-
ζων Λύκων έλαβαν εντολή να ανα-
διπλωθούν μακριά από τις πλατείες.

Τέλος, η Χρυσή Αυγή βαρύνεται 
και από την ίδια την μετεμφυλιακή 
και χουντική παράδοση που ανοι-
χτά διεκδικεί –εκείνην του Γεωργί-
ου Παπαδόπουλου που επιθυμού-
σε διακαώς μια συνολική διευθέτη-
ση με τους Τούρκους και –γιατί όχι;– 
μια ελληνοτουρκική ομοσπονδία. Εξ 
άλλου, όπως είχε δηλώσει και ο Κα-
σιδιάρης πέρυσι στις Θερμοπύλες, 
η Ελλάδα δεν απειλείται από έξω, 
δηλαδή από τις αποικιοκρατικές 
αξιώσεις Γερμανών και νεοθωμα-
νών, αλλά «από τα μέσα». ∆ηλαδή, 
εμφύλιος και ξερό ψωμί.

                                                                                                               ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Τον ρόλο των τουρκόφωνων εφη-
μερίδων της Θράκης τον έχου-
με επισημάνει και στο παρελθόν· 
είναι πασίδηλο πως πρόκειται 
για προπαγανδιστικά έντυπα της 
Άγκυρας κι όχι για «κανονικό» 
μειονοτικό Τύπο, έστω σε οσα-
δήποτε εισαγωγικά. Οι υπεύθυ-
νοί τους συνηθίζεται να σιτίζονται 
στο προξενείο της Κομοτηνής, κά-
ποιοι μάλιστα έχουν δημοσίως 
βραβευθεί από το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο (του Ταγίπ, έτσι;) 
για την προώθηση της Τουρκίας 
στο εξωτερικό (!) και η εκάστοτε 
γραμμή τηρείται απαρέγκλιτα σε 
ΟΛΑ τα ζητήματα. Μάλιστα, με τα 
πρόσφατα γεγονότα των αντικυ-
βερνητικών διαδηλώσεων στην 
Τουρκία, είχαμε άλλη μία απόδει-
ξη των ανωτέρω.

Ξ 
εκίνησαν λοιπόν τα πρωτο-
φανή επεισόδια και συντά-
ραξαν τη γείτονα και το νε-
οθωμανικό της καθεστώς. 

Και τι λέτε πως έγραψαν οι (μειονο-
τικοί) συντοπίτες μας υπηρέτες της 
ενημέρωσης; ΤΙΠΟΤΕ! Ούτε λέξη 
για μια ολόκληρη εβδομάδα! ∆εί-

τε τις φωτογραφίες στα πρωτοσέλιδά 
τους, πέντε ολόκληρες μέρες μετά την 
έναρξη των συγκρούσεων (1/6/13), 
μιλάμε για άλλον πλανήτη*. Αυτοί οι 
άνθρωποι παριστάνουν τους …δημο-
σιογράφους!

Βεβαίως, θα έλεγε κανείς, εδώ 
δεν είπαν λέξη τα μεγάλα συγκρο-
τήματα του Τύπου στην Τουρκία, θα 
έλεγαν οι καρνάβαλοι της Ξάνθης ή 
της Κομοτηνής; Ναι, αλλά υποτίθεται 
ότι οι εντολές του Ερντογάν ισχύουν 

για τη χώρα του, όχι για τη δική μας. 
Ή μήπως δεν ζούμε ακριβώς στην 
Ελλάδα; 

Πάντως, η τοπική κοινωνία της 
Κομοτηνής έδειξε κάποια αντανα-
κλαστικά. Μια ομάδα τριάντα περί-
που, κυρίως νέων συμπολιτών μας  
-μεταξύ των οποίων διακρίναμε τον 
παλιό βουλευτή του Συνασπισμού 
Μουσταφά Μουσταφά και τον Ξαν-
θιώτη ομόλογό του του ΠΑΣΟΚ Τσε-
τίν Μάντατζη (!!!) - συγκεντρώθηκε 

στο κεντρικό πάρκο της πόλης και 
διαδήλωσε κατά της αστυνομικής 
βίας και υπέρ των διαμαρτυρόμενων 
Τούρκων. Ήταν κεμαλιστές; Αριστε-
ροί; Απλοί δημοκράτες; Ίσως απ’ όλα.

Λογάριασαν όμως χωρίς τον …
Ντεντέ. Ο γνωστός επιχειρηματί-
ας, δημοσιογράφος και άλλα πολλά, 
που τον τελευταίο καιρό βρίσκεται 
στο τουρκικό προξενείο συχνότερα 
κι απ’ τον …πρόξενο, δημοσίευσε στη 
φασιστοφυλλάδα του, στις 3/6/2013, 

ένα κείμενο γεμάτο με ειρωνικά σχό-
λια για τους λιγοστούς που τόλμησαν 
να διαφοροποιηθούν από το κοπά-
δι, στο γνωστό προσωπικό του ύφος 
(θυμάστε, φαντάζομαι, το γνωστό 
προεκλογικό βίντεο του 2007, όπου 
άφριζε για τους «γκιαούρηδες»…). 
Στο κείμενο αυτό, αφού πρώτα ανα-
φέρεται στους «γενναίους μαχητές», 
«κοσμήματα», «δάκρυα» κ.λπ., στη 
συνέχεια τους καλεί να ηγηθούν, 
στο άμεσο μέλλον, στις διαμαρτυρίες 
κατά του ελληνικού κράτους, σχετικά 
με τα «μειονοτικά θέματα» και «για 
τις αντιδημοκρατικές πρακτικές του 
ελληνικού κράτους κατά της μειονό-
τητας». Αυτή είναι η πάγια τακτική. 
Όποιος τολμάει να κάνει βήμα έξω 
από την καθορισμένη γραμμή, εγκα-
λείται πάραυτα. Κι αν επιμείνει, τόσο 
το χειρότερο γι’ αυτόν, οι μηχανισμοί 
αγρυπνούν. 

Άντε τώρα, εσύ, ζήσε με τέτοιους 
όρους συμβίωσης και «διαλόγου» 
στον τόπο αυτόν…

• Μόλις την επομένη η «Μπιρ-
λίκ» έκανε την πρώτη έμμεση ανα-
φορά στα γεγονότα του πάρκου Γκεζί, 
περιγράφοντας ουδέτερα δύο διαδη-
λώσεις συμπαράστασης στους Τούρ-
κους της πλατείας Ταξίμ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ-
∆Α! Για την μητέρα - πατρίδα ουδείς 
είχε να αρθρώσει μία λέξη!

Η περίεργη σύμπλευση της ελληνικής ναζιστικής οργάνωσης με την τούρκικη κρατική προπαγάνδα

Η Χρυσή Αυγή φερέφωνο του Ερντογάν

Η λογοκρισία του μειονοτικού τύπου στα γεγονότα της πλατείας Ταξίμ

Πρακτορεία μίσους και σιωπής
Του Κώστα Καραΐσκου

Ούτε λέξη για μια ολόκληρη εβδομάδα! ∆είτε τις φωτογραφίες στα πρωτοσέλιδά τους, πέντε ολόκληρες μέρες 
μετά την έναρξη των συγκρούσεων.
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Το πρωί της Τρίτης, 4 Ιουνίου, 
ο Μπουλέντ Αρίντς, ο αναπλη-
ρωτής πρωθυπουργός, πήγε στο 
προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, 
μετά από πρόσκληση του προέ-
δρου Αμπντουλάχ Γκιουλ, λόγω 
της κατάστασης στη χώρα μετά 
από μια εβδομάδα αντικυβερνη-
τικών διαδηλώσεων. Ο πρωθυ-
πουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
σίγουρος για τον εαυτό του, δεν 
ήθελε να ανατρέψει το πρόγραμ-
μά του και πέταξε τη ∆ευτέρα για 
μια τριήμερη περιοδεία στις χώ-
ρες του Μαγκρέμπ, στο Μαρόκο, 
την Αλγερία και την Τυνησία, χώ-
ρες από όπου  ξεκίνησε η «αρα-
βική άνοιξη».

Η 
απουσία του θερμόαι-
μου Τούρκου ηγέτη θα 
μπορούσε να επιτρέ-
ψει  στους κκ. Γκιουλ 

και Αρίντς να ανακτήσουν τον έλεγ-
χο, μια και εξέπεμψαν και οι δύο μη-
νύματα κατευνασμού από την αρχή 
της κρίσης. Ο αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός Μπουλέντ Αρίντς, ο οποί-
ος είπε ότι νιώθει θλιμμένος, επέκρι-
νε τη μαζική χρήση δακρυγόνων 
από την αστυνομία κατά των διαδη-
λωτών.

Όσο για τον Αμπντουλάχ Γκιουλ, 
μίλησε, μισή ώρα μετά την αποχώ-
ρηση του πρωθυπουργού καλώντας 
σε αυτοσυγκράτηση όλων των πλευ-
ρών, συμπεριλαμβάνοντας  σιωπη-
ρά και τον Ερντογάν, ο οποίος, απορ-
ρίπτοντας την ιδέα μιας «τουρκικής 
άνοιξης», κατηγόρησε τους διαδη-
λωτές ότι καθοδηγούνται από εξτρε-
μιστές με δεσμούς με άλλες χώρες.

«Το μήνυμα ελήφθη»
Ο Γκιουλ τόνισε ότι η δημοκρατία 
δεν περιορίζεται στις εκλογές, στον 
αντίποδα του πρωθυπουργού, ο 
οποίος επιμένει για τη νομιμοποίη-
ση που  απολαμβάνει από τις κάλ-
πες αποκλειστικά. Όλοι οι  τρόποι 
ζωής πρέπει να συνυπάρχουν, είπε 
επίσης ο Αμπντουλάχ  Γκιούλ.Το μή-
νυμα ελήφθη, είπε στους διαδηλω-
τές. Από το Μαρόκο, όπου είχε προ-
σγειωθεί, ο πρωθυπουργός κλήθη-
κε να σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές. 
Ενοχλημένος, απάντησε ότι  δεν κα-
ταλαβαίνει σε τι αναφερόταν το μή-
νυμα του προέδρου Γκιουλ, και λίγο 
μετά επανέλαβε ότι γι’ αυτόν η δη-
μοκρατία σημαίνει κάλπες και μόνο, 
άσχετα με το τι λέει ο πρόεδρος.

Μεταξύ των δύο ανδρών, οι 

οποίοι εδώ και είκοσι χρόνια έχουν 
ανέβει μαζί όλα τα σκαλιά της εξου-
σίας, το διαζύγιο φαίνεται να οριστι-
κοποιείται.  Έχοντας και οι δύο κα-
ταγωγή από το πολιτικό Ισλάμ της 
Τουρκίας και το κίνημα Μιλί Γκο-
ρούς («εθνικό όραμα») του Νετσμε-
τίν Ερμπακάν, έκαναν την εμφάνι-
σή τους στη δεκαετία του 1990, ως 
οι ηγέτες της ρεφορμιστικής τάσης 
του ισλαμιστικού κινήματος. Ήδη 
η προσωπικότητα του Αμπντουλάχ 
Γκιουλ, του πρεσβύτερου, ενός λο-
γίου με ήπιο  χαρακτήρα, βρίσκε-
ται στον αντίποδα εκείνης του Ταγίπ 
Ερντογάν, του παιδιού των προα-
στίων της Κωνσταντινούπολης, που 
έχει ανατραφεί  με τραχύτητα και του 
οποίου  η σκληρή  γλώσσα και η ιδι-
οσυγκρασία  τον ανέδειξαν ως  χα-
ρισματικό ηγέτη και λαϊκό ρήτορα, 
με μεγάλη απήχηση στους φτωχούς  
συντηρητικούς Τούρκους, στους 
οποίους απευθύνεται στον ενικό και 
τους χτυπά στην πλάτη.  

Μετά από μια παιδική ηλικία  
που την πέρασε στους δρόμους του 
Καζίμπασα στην Κωνσταντινούπο-
λη, ο Ερντογάν μεγάλωσε ανάμεσα 
στο τοπικό τζαμί και το γήπεδο πο-
δοσφαίρου. Και στα δύο πεδία έδει-
ξε τις ικανότητές του. Έκανε το ντε-
μπούτο του σε αυτήν τη φτωχή γει-
τονιά που έγινε εκλογικό προπύρ-
γιο του.

Ο κ. Ερντογάν, αιώνιος δήμαρχος 
της Κωνσταντινούπολης
Το 1994, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
εστάλη από τον Ερμπακάν να δώσει 
τη μάχη του δημαρχείου της Κων-
σταντινούπολης. Σε ηλικία 40 χρο-
νών, το 1994, κατέκτησε το δήμο 
μετά από μια εκστρατεία που κατέ-

δειξε τη δύναμη και την αποφασι-
στικότητά του. Η Κωνσταντινούπολη 
έγινε το εργαστήριο του ισλαμικού 
κόμματος. Το 1999, άφησε τη δη-
μαρχία  στους δικούς του και τον αρ-
χιτέκτονα Καντίρ  Τοπμπάς. Ωστόσο, 
ο Ερντογάν δεν έπαψε ποτέ να είναι 
ο πραγματικός δήμαρχος.

Μετά από αυτή  την επιτυχία, ο 
φιλόδοξος Ταγίπ Ερντογάν προε-
τοιμάζεται για έναν ευρύτερο εθνι-
κό ρόλο. Το ισλαμικό κόμμα Refah 
(“Ευημερία”) έχει κλονιστεί από το 
βελούδινο στρατιωτικό πραξικόπη-
μα εναντίον του Νετσμετίν Ερμπα-
κάν, του πρώτου ισλαμιστή πρω-
θυπουργού. Με τον Αμπντουλάχ 
Γκιουλ, τον Μπουλέντ Αρίντς και 
αρκετούς άλλους, αποχώρισε από 
την παλαιότερη κίνηση και ίδρυσε 
το 2001 δικό του κόμμα, το «Κόμ-
μα της ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης» (ΑΚΡ), που ήρθε σε ρήξη με 
τις παραδοσιακές θέσεις του τουρ-
κικού πολιτικού Ισλάμ, αντιδυτικού  

και αντιευρωπαϊκού, και μεταβλή-
θηκε σε ένα σύγχρονο Φιλελεύθε-
ρο Κόμμα. Το επόμενο έτος, κέρδισε 
ήδη  τις εκλογές.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ένας άν-
θρωπος πιστός στις αρχές του και 
στους φίλους του. Κυβερνά με το συ-
ναίσθημα, περισσότερο  πραγματι-
στής παρά ιδεολόγος. Η ομάδα του 
από την εποχή του Καζίμπασα θα 
τον ακολουθήσει και στην Άγκυρα. 
Ο πρώην αρχηγός της ποδοσφαι-
ρικής ομάδας της γειτονιάς του έγι-
νε υπουργός Αθλητισμού. Οι παλιοί 
του φίλοι θα μπουν στην κυβέρνη-
ση, όπως ο αμετακίνητος Μπινάλι 
Γιλντιρίμ, ο υπουργός Μεταφορών. 
Όσοι τον υπηρετούν ανταμείβονται, 
εκείνοι που μπαίνουν εμπόδιο στο 
δρόμο του εκκαθαρίζονται χωρίς 
περιστροφές. Αυτή είναι για παρά-
δειγμα η περίπτωση του Αμπντου-
λατίφ Σενέρ, ενός από τους ιδρυτές 
του ΑΚΡ,  που το 2007 έγινε ένας 
από τους επικριτές της πολύ προ-
σωπικής διαχείρισης της εξουσίας 
από τον Ερντογάν. Θα σαρωθεί και 
θα εγκαταλείψει το κόμμα.

Αμπντουλάχ Γκιουλ,  ένας εν δυ-
νάμει αντίπαλος  
Ο Γκιουλ παραμένει στο παρασκή-
νιο, αλλά πάντα στην πρώτη γραμ-
μή. Όταν, το ∆εκέμβριο του 2002, 
το AKP κερδίζει τις εκλογές, ο Ερ-
ντογάν πλήττεται από μια απόφαση 
της δικαιοσύνης που του απαγορεύ-
ει την εκλογιμότητα, με το πρόσχημα 
ότι ο ίδιος ανακοίνωσε σε ομιλία του 
πως οι ισλαμιστές θα πάρουν εκδί-
κηση από τους στρατιωτικούς φρου-
ρούς της εκκοσμίκευσης, κοσμικό 
ναό, παραφράζοντας ένα ποίημα: Τα 
τζαμιά θα είναι στρατώνες μας, οι μι-

ναρέδες οι  ξιφολόγχες μας και οι πι-
στοί οι στρατιώτες μας. Ο  Γκιουλ  τον 
αντικαθιστά για ένα διάστημα  και 
μετά γίνεται υπουργός Εξωτερικών.

Μετά από μια πρώτη θητεία υπό 
το σύμβολο της οικονομικής ανά-
πτυξης, ο Ερντογάν επανεξελέγη το 
2007, με πάνω από το 47% των ψή-
φων. Ένα  κυριολεκτικό δημοψήφι-
σμα, τη στιγμή που το ΑΚΡ βρισκό-
ταν αντιμέτωπο με μια προσπάθεια 
αποσταθεροποίησης από την υπε-
ρεθνικιστική πτέρυγα του στρατού 
και το «βαθύ κράτος» – ένα σύνο-
λο δομών εντός και εκτός του κρατι-
κού μηχανισμού, που επεδίωκε να 
αποτρέψει οποιεσδήποτε εξελίξεις. 
Η επιτυχία αυτή ενισχύει την απο-
φασιστικότητα του Τούρκου ηγέτη. 
Όμως, η Προεδρία της ∆ημοκρατί-
ας του  διαφεύγει και υποχρεώνεται 
να την παραχωρήσει στον  Γκιουλ  
ο οποίος έκτοτε μεταβάλλεται σε εν 
δυνάμει αντίπαλο. 

Μετά το 2007, ο Ταγίπ Ερντο-
γάν συμπεριφέρεται μάλλον ως δι-
αχειριστής και όχι πλέον ως κατα-
κτητής.  Στηρίζεται στον τουρκικό οι-
κονομικό δυναμισμό, το πιο σοβαρό 
εκλογικό επιχείρημά του, αλλά δεν 
μπορεί να αποτρέψει την παράλυση 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
προέβλεπε έναν οδικό χάρτη για τον 
εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Έτσι, 
η εξουσία  προσανατολίζεται έκτοτε  
σε μια μορφή πατερναλιστικού λα-
ϊκισμού, που συνδυάζει την παλιά 
αυταρχική κληρονομιά του κεμαλι-
σμού και το θρησκευτικό συντηρη-
τισμό, που χρησιμοποιείται  ως λά-
βαρο για να εξασφαλίσει την ψήφο 
του «λαουτζίκου» της Ανατολίας.

Μετά από δέκα χρόνια και δύο 
επανεκλογές, η φθορά της εξουσί-
ας είναι πρόδηλη. Η απουσία αξιό-
πιστης αντιπολίτευσης προς το ΑΚΡ 
δεν ωθεί το κόμμα στην αυτοκριτι-
κή. Ο Ταγίπ Ερντογάν απομονώνε-
ται, περιβαλλόμενος από μια φούχτα 
οπαδούς, επικουρούμενος από τη 
γυναίκα του Εμινέ και την κόρη του, 
ιδιαίτερα από τότε που ασθένησε, 
το  2012. Τότε υποβλήθηκε σε χει-
ρουργική επέμβαση στο παχύ έντε-
ρο, δήθεν για μη καρκινικούς πο-
λύποδες.  Ωστόσο, έχει την ακλόνη-
τη πρόθεση να θέσει υποψηφιότητα 
στις προεδρικές εκλογές, που θα δι-
εξαχθούν για πρώτη φορά με καθο-
λική ψηφοφορία το 2014. Και ο πιο 
σοβαρός αντίπαλός του θα είναι, σί-
γουρα, ο σημερινός κάτοχος του αξι-
ώματος, ο Αμπντουλάχ Γκιούλ.

*Μετάφραση: Γ.Κ. 

Του Guillaume Perrier*

Ο Ερντογάν όλο και πιο απομονωμένος
Μετά από δέκα χρόνια και δύο επανεκλογές, η φθορά της εξουσίας είναι πρόδηλη

Μετά από δέκα χρόνια και δύο επανεκλογές, η φθορά της εξουσίας είναι πρόδηλη. Η απουσία αξιόπιστης 
αντιπολίτευσης προς το ΑΚΡ δεν ωθεί το κόμμα στην αυτοκριτική.

“ 

Μια μορφή πα-

τερναλιστικού 

λαϊκισμού που 

συνδυάζει την 

αυταρχική κλη-

ρονομιά του κε-

μαλισμού και 

τον θρησκευτικό 

συντηρητισμό
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Η οικονομία της Τουρκίας την 
προηγούμενη δεκαετία απογει-
ώθηκε σε τέτοιο βαθμό που δεν 
έχει επαναληφθεί ποτέ στο πα-
ρελθόν της χώρας. Το ΑΕΠ το 
2011 έφτασε τα 773,091  δισ. 
δολ., ενώ το 2002, όταν εξερχό-
ταν από την κρίση του 1998-02, 
το ΑΕΠ έφτανε μόλις τα 232,745 
δισ. δολ. Υπολογίζεται ότι ο μέ-
σος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης 
τη δεκαετία 2002-11 ήταν της τά-
ξης του 8,8%! Για το 2012 και το 
2013 προβλέπεται ότι οι ρυθμοί 
ανάπτυξης θα πέσουν σε 2,3% 
και 3,2%, αντίστοιχα. Για να κά-
νουμε μια σύγκριση με την Ελλά-
δα, το ελληνικό ΑΕΠ ήταν 155,2 
δισ. ευρώ*, το 2002 και το 2011 
ήταν 208,5 δισ. ευρώ, αλλά με 
τάση σμίκρυνσης, που θα συ-
νεχιστεί μέχρι και το 2014. Το 
2002 η ελληνική οικονομία είχε 
ακόμα συγκρίσιμο μέγεθος με 
την τουρκική, αλλά δέκα χρό-
νια μετά η Τουρκία έχει ξεφύγει 
κατά πολύ. 

Τ 
ο έλλειμμα της Γενικής 
Κυβέρνησης παρουσιάζει 
πτώση μετά τα δύο πρώ-
τα χρόνια διακυβέρνησης 

του Ερντογάν και κυμαίνεται ετησί-
ως αυτή τη δεκαετία σταθερά κάτω 
από το 3%, μιας και οι δημόσιες δα-
πάνες περιορίστηκαν σημαντικά, 
από το 42% του ΑΕΠ στο 35%, σε 
επίπεδο πολύ χαμηλότερο από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε όλη τη δε-
καετία η τουρκική οικονομία, με την 
εξαίρεση της διεθνούς κρίσης του 
2009, παρουσίαζε πρωτογενή πλε-
ονάσματα. Εξαιτίας αυτής της δημο-
σιονομικής πολιτικής και της μεγέ-
θυνσης του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος 
περιορίστηκε από 95% του ΑΕΠ το 
2002 στο 36,8% του ΑΕΠ το 2011. 

Το νοικοκύρεμα του δημοσίου 
από τον Ερντογάν ήταν ο ένας πυλώ-
νας της πολιτικής του, ο άλλος ήταν 
οι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επι-
χειρήσεων. Οι κεμαλιστές είχαν δώ-
σει μεγάλη έμφαση στις κρατικές 
επιχειρήσεις ως μέσο ανάπτυξης της 
τουρκικής οικονομίας. Από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’80, επί Οζάλ, ξε-
κίνησε η ιδιωτικοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, που επιταχύνθηκε 
επί Ερντογάν. Τη δεκαετία 2002-
11 η τουρκική οικονομία άντλησε 
36 δισ. δολ. από αυτές τις ιδιωτικο-
ποιήσεις. Για το 2013, στόχος είναι 

οι ιδιωτικοποιήσεις να αποφέρουν 
20 δισ. δολ. Οι ιδιωτικοποιήσεις βο-
ήθησαν σημαντικά στο να προσελ-
κυστούν κεφάλαια από το εξωτερι-
κό, την υπό εξέταση δεκαετία εισέρ-
ρευσαν 103,9 δισ. δολ., όταν από 
την ίδρυση της Τουρκίας οι Άμεσες 
Ξένες Επενδύσεις δεν είχαν ξεπερά-
σει τα 25 δισ. δολ. Πακτωλός κεφα-
λαίων ήρθε στην Τουρκία και με τη 
μορφή βραχυπρόθεσμων τοποθε-
τήσεων, που βοήθησαν το χρημα-
τιστηριακό και τραπεζικό κεφάλαιό 
της. Αυτά τα κεφάλαια υπολογίζο-
νται σε 115,1 δισ. δολ. μέσα στη δε-
καετία, όταν από το 1986-2001 ει-
σέρρευσαν 7,3 δισ. δολ. Τα υψηλά 
επιτόκια που έδινε η Τουρκία απο-
τελούσαν δέλεαρ για το διεθνές χρη-
ματοπιστωτικό κεφάλαιο. 

Η Τουρκία είναι προσανατολι-
σμένη σε ένα εξαγωγικό μοντέ-
λο οικονομίας, χωρίς όμως ποτέ να 
κατορθώσει να έχει θετικό ισοζύ-
γιο συναλλαγών. Οι εξαγωγές το 
2012 σκαρφάλωσαν στα 152,561 
δισ. δολ., αύξηση 13% από τον προ-
ηγούμενο χρόνο. Το 2002 οι εξα-
γωγές ήταν 36 δισ. δολ., δηλαδή σε 
δέκα χρόνια αυξήθηκαν κατά 116 
δισ. δολ. Το 93,9% των εξαγώγιμων 
προϊόντων είναι προϊόντα της μετα-
ποίησης. Εξάγει κυρίως αυτοκίνη-
τα, υφάσματα και ρουχισμό, σίδη-
ρο, ατσάλι, χημικά κ.ά. Η τουρκι-
κή αυτοκινητοβιομηχανία βρι-
σκόταν το 2006 στην 7η θέση στην 
κατασκευή οχημάτων παγκοσμίως, 
με 1.024.987 οχήματα, και το 2008 
ανέβηκε στην 6η θέση με 1.147.110 
οχήματα, ξεπερνώντας την Ιταλία! Η 
αξία των εξαγωγών των οχημάτων 
και ανταλλακτικών ανήλθε στα 23 
δισ. δολ. Το 2000 η τουρκική αυτο-
κινητοβιομηχανία δεν κατασκεύαζε 
περισσότερα από 431.000 οχήματα, 
μέσα σε μια δεκαετία σημείωσε αύ-
ξηση 154%. Η Τουρκία είναι ακόμα 

μια από τις μεγαλύτερες ναυπηγο-
επισκευαστικές χώρες του κόσμου, 
ενώ έμφαση δίνει και στην αμυντική 
βιομηχανία, όπου πια είναι και εξα-
γωγική, το 2011 κατέγραψε εξαγω-
γές 1,09 δισ. δολ. Ο κατασκευαστι-
κός κλάδος σημειώνει μεγάλη άν-
θηση, η Τουρκία κατατάσσεται δεύ-
τερη παγκοσμίως, μετά την Κίνα, ως 
προς το ρυθμό μεγέθυνσης. 

Για να δούμε κάποιους ακόμα 
τομείς της τουρκικής οικονομίας: 
Στον αγροτικό τομέα έχει διατρο-
φική αυτάρκεια ήδη από τις αρχές 
του 1980. Το 30% του πληθυσμού 
ασχολείται στον αγροτικό τομέα και 
αν ακόμα σε μεγάλο μέρος της υπαί-
θρου χρησιμοποιούνται απαρχαι-
ωμένες μέθοδοι καλλιέργειας, βρί-
σκονται σε εξέλιξη προγράμματα 
εκσυγχρονισμού της αγροτικής πα-
ραγωγής. 

Στις μεταφορές δεσπόζει η 
κρατική εταιρεία αερομεταφορών 
Turkish Airlines που είναι τις πλέ-
ον ανερχόμενες στον κόσμο. Πραγ-
ματοποιεί πτήσεις σε 160 διεθνείς 
και 41 εσωτερικούς προορισμούς, 
με στόλο που αποτελείται από 185 
επιβατικά αεροσκάφη και 5 αερο-
σκάφη μεταφορών, με μικρή μέση 
ηλικία, 3,9 έτη. Από την τουρκική 
εταιρεία διακινήθηκαν το 2006 17 
εκατ. επιβάτες και το 2010 29 εκατ. 
επιβάτες! 

Στον τουρισμό, η Τουρκία κα-
τατάχθηκε 6η ανάμεσα στους δέκα 
πιο δημοφιλείς προορισμούς το 
2011, με 29 εκατ. αφίξεις. Το 1998 
οι αφίξεις ήταν μόλις 10 εκατ. Την 
επισκέπτονται από την Αγγλία, τη 
Γερμανία, την Ολλανδία, αλλά και 
από τον αραβικό κόσμο, το Ιράν, τα 
Βαλκάνια (φυσικά, και πολλοί Έλλη-
νες), τη Ρωσία κ.ά. 

Βεβαίως, δεν είναι όλα ανθη-
ρά για την τουρκική οικονομία, το 
εμπορικό έλλειμμα κάθε χρόνο 
διευρύνεται, μιας και εισάγει πολλά 
περισσότερα από όσα εξάγει. Το έλ-
λειμμα το 2011 ξεπέρασε τα 105,9 
δισ. δολ. και το ’12 έπεσε ελαφρώς, 
στα 83,97 δισ. δολ. Η σχέση εισαγω-
γών/εξαγωγών περιορίζεται στο 0,5 
με 0,6. Οι εισαγωγές το 2002 ήταν 
51 δισ. δολ. και το 2011 έφτασαν τα 
240 δισ. δολ. Αιτία των αυξημένων 
εισαγωγών είναι η διαρκώς αυξα-
νόμενη εσωτερική ζήτηση, που σε 
μεγάλο βαθμό συμβάλλει στη με-
γέθυνση του ΑΕΠ. Προκειμένου τα 
νοικοκυριά να μπορούν να κατανα-
λώνουν καταφεύγουν στο δανεισμό, 
με αποτέλεσμα το ιδιωτικό χρέος να 
διογκώνεται. 

Η νέα τουρκική λίρα  είχε κλει-
δώσει το 2005 σε νέα ισοτιμία, με 
1,29 τουρκικές λίρες να ισοδυνα-
μούν με ένα δολάριο. Έκτοτε η ισο-
τιμία διαρκώς διολισθαίνει, το 2010 
ήταν 1,55 και στις 4 Ιουνίου 2013 
1,87. Ανησυχητικό είναι ότι η τουρ-
κική λίρα υποτιμάται και έναντι νο-
μισμάτων χωρών που βρίσκονται 
πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, όπως 
το πολωνικό ζλότι και το ισραηλινό 
σέκελ. 

Η υποτίμηση του νομίσματος 
έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η 
αγοραστική δύναμη των Τούρκων. 
Οι μισθοί στην Τουρκία μπορεί να 
φαίνεται ότι σημειώνουν ικανοποι-
ητική αύξηση (27,5% από το 2006), 

αλλά εξαιτίας της υποτίμησης του 
νομίσματος οι πραγματικοί μισθοί 
παραμένουν σταθεροί και αυτό δη-
μιουργεί κοινωνικές εντάσεις, μιας 
και οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι από 
την οικονομική απογείωση της χώ-
ρας κερδίζουν συγκεκριμένα στρώ-
ματα, καθώς και οι ξένοι επενδυτές. 
Άλλωστε, η ψαλίδα της ανισοκατανο-
μής του πλούτου είναι από τις μεγα-
λύτερες, αφού το πλουσιότερο 20% 
του πληθυσμού έχει 8 φορές μεγα-
λύτερο εισόδημα από το φτωχότε-
ρο 20%. 

Η κατάσταση της τουρκικής οι-
κονομίας δεν μπορεί να συγκρι-
θεί με εκείνη δέκα χρόνων πριν. 
Στα χρόνια του Ερντογάν οι Τούρ-
κοι έκαναν πολλά βήματα προς τα 
εμπρός, αλλά η εικόνα που θέλουν 
να δώσουν ως περιφερειακή υπερ-
δύναμη μπορεί να πληγεί από κά-
ποιες οικονομικές παραμέτρους, 
όπως η εξάρτησή της από το διεθνές 
χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, το ιδι-
ωτικό χρέος που αυξάνεται, το εμπο-
ρικό έλλειμμα που διογκώνεται, την 
υποτίμηση της τουρκικής λίρας κ.ά. 
που με την πρόσφατη τουρκική εξέ-
γερση το πιθανότερο είναι κατά τι να 
χειροτερέψουν. 

*Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου το 2002 
ήταν 0,9 και το 2011 έφτασε το 1,37. 
Η μετατροπή από την σελίδα www. 
forexticket.gr.

** Τα στοιχεία για την τουρκική οι-
κονομία τα πήραμε από τον Κώστα 
Μελά, «Ακτινογραφώντας την τουρ-
κική οικονομία», στο βιβλίο Μετά τον 
Ερντογάν τι; (εκ. Πατάκη) που συνέ-
γραψε με τον Σταύρο Λυγερό. Για την 
τουρκική οικονομία ο Κώστας Μελάς 
θα μιλήσει την ερχόμενη Τετάρτη, 12 
Ιουνίου στις 20:00 στο χώρο του Άρ-
δην στην Αθήνα.

Το τουρκικό οικονομικό θαύμα
Του Γιάννη Ξένου

Επιτεύγματα, αλλά και γκρίζες ζώνες

Η Τουρκία είναι προσανατολισμένη σε ένα εξαγωγικό μοντέλο οικονομίας, χωρίς όμως ποτέ να κατορθώσει να έχει θετικό ισοζύγιο συναλλαγών
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Η αλαζονεία είναι μητέρα της πιο 
τρανταχτής αποτυχίας. Αυτό εί-
ναι το πικρό μάθημα που παίρ-
νουν τώρα οι μαθητευόμενοι μά-
γοι του νεοθωμανισμού Νταβού-
τογλου-Ερντογάν. Πριν από δε-
καπέντε μήνες, όταν ξεκινούσαν 
την επιχείρηση αποσταθεροποί-
ησης της Συρίας, σε συνεργασία 
με τη Σαουδική Αραβία και υπό 
τις ευλογίες των ΗΠΑ και του Ισ-
ραήλ, δεν θα μπορούσαν καν να 
φανταστούν ότι στο μέσον αυτής 
της περιπέτειας, όχι μόνον δεν 
έχουν ακόμα επιτύχει να υπο-
τάξουν τη Συρία και να την εντά-
ξουν στη νεοθωμανική σφαίρα 
επιρροής, αλλά μετέφεραν την 
ένταση στο εσωτερικό της ίδιας 
της χώρας τους.

Π 
ράγματι, η δυναμική της 
αντιπαράθεσης στη Συ-
ρία έσπρωχνε την Τουρ-
κία σε ολοένα στενότερη 

συνεργασία με τον σκληρό πυρήνα 
του σουνιτικού Ισλάμ, τη Σαουδική 
Αραβία. Αυτή η συνεργασία δεν πε-
ριορίστηκε μόνο στο επίπεδο των 
διακρατικών πολιτικοστρατιωτικών 
συμφωνιών, αλλά γενικεύτηκε ως 
τάση στο εσωτερικό της χώρας.

∆ύο ήταν οι κύριες πηγές της: 
Πρώτον, η ώσμωση των νεοανερ-
χόμενων ισλαμικών τεχνικών-επι-
χειρηματικών στρωμάτων της Ανα-
τολίας (βιομηχανία προσανατολι-
σμένη στις εξαγωγές προς τη Μ. 
Ανατολή, κατασκευές, τεχνικό-επι-
στημονικό προσωπικό) με τα συμ-
φέροντα και τα επιχειρηματικά κέ-
ντρα της Σ. Αραβίας, των Εμιράτων 
και του ισλαμικού φονταμενταλι-
σμού. ∆εύτερον, η γενικότερη προ-
σέγγιση των ιδεολογικών μηχανι-
σμών του Κόμματος ∆ικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης (AKP) των Ερντο-
γάν-Νταβούτογλου-Γκιουλ, δηλα-
δή των τζαμιών και των θρησκευτι-
κών ιδρυμάτων που ελέγχουν, με το 
σκληρό, φονταμενταλιστικό Ισλάμ. 
Με βάση τη σύγκρουση που κλι-
μακώνεται στη Συρία, τον τελευ-
ταίο καιρό ολοένα και περισσότε-
ρο ακούγονταν εκκλήσεις από τους 
ιμάμηδες στην Τουρκία για ιερό πό-
λεμο εναντίον των σιιτών και των 
Αλαουιτών, για ευρύτερες εκστρα-
τείες εναντίον των απίστων και ταχύ-
τερη ευθυγράμμιση της τουρκικής 
κοινωνίας στο νόμο της Σαρίας κ.ο.κ. 

∆ηλαδή, με βάση τις εξελίξεις 
στη Συρία και την ισλαμιστική εξέλι-
ξη της Αραβικής Άνοιξης, διαταρά-
χθηκε περαιτέρω η εσωτερική ισορ-

ροπία που προσπαθούσε να διατη-
ρήσει το AKP, θέλοντας να διατηρή-
σει ένα μετριοπαθές προφίλ στο 
εσωτερικό και ταυτόχρονα να παί-
ξει ρόλο καθοδηγητή στις μουσουλ-
μανικές συνιστώσες της Αραβικής 
Άνοιξης. Και ήταν σχετικά ευκολό-
τερο να κάνει κάτι τέτοιο στη Λιβύη 
ή ακόμα και στην Αίγυπτο –απεί-
ρως δυσκολότερο στη Συρία, με την 
οποία βρίσκεται πολύ κοντά ώστε να 
μην επηρεάζεται από αυτή.

Έτσι, το ιδεολογικό-πολιτικό κλί-
μα μεταφράστηκε σε μια σειρά νο-
μοθετικών πρωτοβουλιών παρέμ-
βασης σε πολιτισμικά ζητήματα, που 
θέτει την τουρκική κοινωνία σε εντο-
νότερη ισλαμική τροχιά (αλκοόλ, το 
φιλί στο μετρό, το κραγιόν των αερο-
συνοδών στις τουρκικές αερογραμ-
μές κ.ο.κ.). Οι πρωτοβουλίες της κυ-
βέρνησης ευνόησαν και την ανά-
πτυξη πρωτοβουλιών στη βάση, κι 
έτσι είχαμε περιστατικά με ισλαμι-
στές να επιτίθενται σε κοσμικές γκα-
λερί επειδή κατανάλωναν αλκοόλ... 
Το κλίμα οξύνθηκε περαιτέρω από 
τις αντιπαραθέσεις ισλαμιστών-κε-
μαλιστών στη Βουλή, και ο Ερντο-
γάν έφτασε στο σημείο να αποκαλέ-
σει μεθύστακες τους Κεμάλ-Ινονού. 
Εντέλει, ο ισλαμοκαπιταλιστικός πό-
λος, στενά συνδεδεμένος με το AKP 
και τον ίδιο τον Ερντογάν, έβαλε το 
κερασάκι στην τούρτα. Μια τεράστια 
ανάπλαση-εμπορευματοποίηση του 
πιο δυτικού κομματιού της ευρωπα-
ϊκής Κωνσταντινούπολης, η οποία 
ταυτόχρονα καταργεί τους δημόσι-
ους χώρους, ανεγείροντας υπερπο-
λυτελή εμπορικά κέντρα –τα οποία 
μάλιστα θα έχουν οσμανική αισθη-
τική, εξ ου και η αναστύλωση του 
παλαιού οθωμανικού στρατοπέδου 

στην πλατεία Ταξίμ.
Και βέβαια δεν άργησαν οι ανα-

πόφευκτες αντισυσπειρώσεις. Ιδιαί-
τερα όταν, πριν από καμιά δεκαπε-
νταριά ημέρες, η πολλαπλώς εξο-
πλισμένη και στηριζόμενη από την 
Τουρκία συριακή πτέρυγα της Αλ 
Κάιντα, Τζιχάντ Αλ Νούσρα, προ-
σπάθησε να μεταφέρει την σύ-
γκρουση με τους Αλαουίτες εντός 
των τουρκικών εδαφών, με τη βομ-
βιστική επίθεση στο Ρεχανλί, μια 
πόλη με μεγάλο αλεβιδικό πληθυ-
σμό. Τότε, η αντίδραση του ηγέτη 
του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, 
Αλεβίτη και Κούρδου, Κ. Κιλισντά-
ρογλου, υπήρξε σφοδρή, θεωρώ-
ντας τον Ερντογάν ως ηθικό αυτουρ-
γό της επίθεσης! Έτσι, κατά τη δι-
άρκεια της συνάντησής του με τον 
Χ. Σβμπόντα, εκπρόσωπο των Ευ-
ρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών στις 
Βρυξέλλες, δεν δίστασε να κατηγο-
ρήσει τον Ερντογάν ως «δολοφόνο 

των 51 νεκρών του Ρεχανλί», γεγο-
νός που προκάλεσε διπλωματικό 
επεισόδιο και οδήγησε σε ματαίωση 
της συνάντησης. Μερικές μέρες αρ-
γότερα, σε δηλώσεις του στην Αντιό-
χεια, επανήλθε: «∆εν έχεις ιδέα για 
το Ρεχανλί. ∆εν γνωρίζεις τα προ-
βλήματά τους. […]. Είσαι ο άνθρωπος 
που εκπαιδεύεις μέλη τρομοκρατι-
κών οργανώσεων και τους στέλνεις 
στην Τουρκία. Ρετσέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, είσαι ο ηγέτης των τρομοκρα-
τών της Συρίας». 

Τέλος, περισσότερο λάδι στη 
φωτιά έριξε η απόφαση του Ερντο-
γάν να ονομάσει την τρίτη γέφυ-
ρα, που προτίθεται να κατασκευά-
σει στον Βόσπορο, «Σελίμ Α΄», τιμώ-
ντας τον Οθωμανό σουλτάνο- σφα-
γέα των Αλεβιτών.  

Το κίνημα της πλατείας Ταξίμ                               
Έπειτα απ’ όλα αυτά, δεν είναι διό-
λου περίεργο το πώς, η άγρια κατα-
στολή μιας διαδήλωσης οικολόγων 
και φοιτητών ενάντια στην ανάπλα-
ση της πλατείας Ταξίμ, αποτέλεσε τη 
σπίθα που πυροδότησε τη γενικευ-
μένη εξέγερση στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της Τουρκίας. 

Αυτή, με τους τρείς αναγνωρι-
σμένους νεκρούς (τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, Τρίτη 
6.6.13) και αρκετούς άλλους, που 
μπορεί κανείς να διαπιστώσει μόνο 
με μια απλή περιήγηση στο τουί-
τερ και τα άλλα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης –καθώς τα τουρκικά μέσα 
ασκούν γενικευμένη λογοκρισία 
πάνω στα γεγονότα– είναι περισσό-
τερο η αρχή παρά το τέλος μιας σφο-
δρής αντιπαράθεσης. 

Προς το παρόν, το «αντιερντο-
γανικό τόξο» δεν είναι συμπαγές, 

αλλά αποτελεί μια μάζα αντισυσπει-
ρώσεων στη βάση της καταγγελίας 
του νεοθωμανικού κατεστημένου. 
Προκλήθηκε περισσότερο από τον 
αυταρχισμό του και γι’ αυτό χαρα-
κτηρίζεται από υψηλό βαθμό ετερο-
γένειας και χαμηλό βαθμό συνοχής. 
Αποτελεί περισσότερο ένδειξη του 
ατελούς χαρακτήρα της νεοθωμανι-
κής συναίνεσης καθώς αυτή, όντας 
ταυτόχρονα ακραία καπιταλιστική, 
ισλαμιστική, εξαιρετικά επιθετική 
και αντιδημοκρατική, συγκεντρώνει 
τα πυρά ετερόκλητων κοινωνικών-
πολιτισμικών συνιστωσών της τουρ-
κικής κοινωνίας. Πέρα από τους πό-
λους που αναφέραμε, υπάρχει και 
η κοσμοπολίτικη νεολαία των δυτι-
κών παραλίων, γόνοι των κοσμικών 
μεσοστρωμάτων, που είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητη στην πολιτισμική επιβο-
λή που δοκιμάζει το τουρκικό Ισλάμ.

Και, τέλος, είναι τα στρώματα της 
παλαιάς εργατικής τάξης, που βλέ-
πουν τα εισοδήματα να συρρικνώ-
νονται από τις μεθοδεύσεις του ισλα-
μοκαπιταλισμού. ∆ιότι, ας μην ξε-
χνάμε ότι στο κοινωνικό-οικονομικό 
πεδίο η πολιτική του AKP ομοιάζει 
με τη σκληρή πολιτική συμπίεσης 
των εργατικών μισθών της Μέρ-
κελ (η οποία εξ άλλου έχει εκφρα-
στεί ως στενή σύμμαχος του Ερντο-
γάν), και πετυχαίνει κάτι τέτοιο πο-
ντάροντας αποφασιστικά στο ρεύμα 
της εσωτερικής μετανάστευσης που 
μετακινείται από την αγροτική Ανα-
τολία προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Αυτοί οι πληθυσμοί λειτουργούν ως 
πλεονάζουσα εργατική δύναμη, ενώ 
παράλληλα πειθαρχούν και ενσω-
ματώνονται στο σχέδιο της νεοθω-
μανικής εξουσίας μέσω της έντο-
νης θρησκευτικότητας, που αναπα-
ράγεται στις φτωχογειτονιές των με-
γάλων αστικών κέντρων, μέσα από 
τζαμιά και ιδρύματα που ελέγχει το 
AKP ή ο Φετουλάχ Γκιουλέν. Η δυ-
σφορία των παραδοσιακών τμημά-
των της εργατικής τάξης εκφράστη-
κε κι αυτή μαχητικά τον τελευταίο 
καιρό, μέσα από τις κινητοποιήσεις 
της πρωτομαγιάς, τις οποίες ο Ερντο-
γάν έσπευσε να απαγορεύσει και να 
τις καταστείλει σκληρά. 

Πολιτικές αδυναμίες και αδιέξοδα 
Ωστόσο, ο αντιπολιτευτικός αστερι-
σμός που αναδύθηκε κατά τις πρό-
σφατες διαδηλώσεις, και περιλαμ-
βάνει από κομμάτια των Γκρίζων 
Λύκων, του Ρεμπουμπλικανικού 
Κόμματος, μέχρι αναρχικούς, ακρο-
αριστερούς και το Κουρδικό Κόμ-
μα, με την αποφασιστική συμμετο-
χή των Αλεβιτών, στερείται 

          ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ                

Η εξέγερση της πλατείας Ταξίμ πρώτη
 Η Συρία ως επιταχυντής της νεοθωμανικής σκλήρυνσης•Οι εντάσεις με τα «κοσμικά» μεσοστρώματα
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τώρα οι μαθη-

τευόμενοι μάγοι 

του νεοθωμανι-

σμού. »

Του Γιώργου Ρακκά
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κεντρικής πολιτικής έκφρα-
σης.  Ο κυριότερος πόλος 
κοινοβουλευτικής αντιπο-
λίτευσης στο AKP είναι το 

Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το 
οποίο επιχειρεί μεν μια ανανέωση 
υπό τη νέα ηγεσία (2010) του Κεμάλ 
Κιλισντάρογλου, αλλά είναι αμφίβο-
λο αν θα τα καταφέρει ν’ αναδειχθεί 
σε κύριο εκφραστή της λαϊκής δυ-
σαρέσκειας. 

Ο Κιλισντάρογλου ανήλθε στην 
προεδρεία του CHP με συντριπτικά 
ποσοστά, αναγγέλλοντας την υπέρ-
βαση της «περιόδου Μπαϊκάλ», όταν 
υπό την ηγεσία του το κόμμα κα-
ταποντίστηκε έπειτα από μια σειρά 
σκανδάλων, διαφθοράς, συντηρη-
τικοποίησης και μείζονος διαπλο-
κής με το στρατιωτικό κατεστημένο. 
Αλεβίτης (και Κούρδος), ο Κιλισντά-
ρογλου καλλιεργεί ένα προφίλ ήπιο, 
συναινετικό, ενώ δίνει έμφαση στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς και 
των πελατειακών σχέσεων προωθώ-
ντας την εικόνα του αδιάφθορου δη-
μοσίου υπαλλήλου. Στο παρελθόν 
έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην απο-
κάλυψη μεγάλων σκανδάλων δια-
πλοκής του AKP, γεγονός που εκτό-
ξευσε τη δημοτικότητά του. 

Εντούτοις, εμφανίζεται ιδιαίτερα 
διστακτικός σε ό,τι αφορά στα κοι-
νωνικά ζητήματα, καθώς μέχρι στιγ-
μής επιβεβαιώνεται η διαπλοκή του 
κόμματος με τις κοσμικές (και δι-
εφθαρμένες) άρχουσες τάξεις, το 
στρατό και τους δικαστικούς, γεγο-
νός που κρατάει σε απόσταση ένα 
μεγάλο κομμάτι των «ηττημένων» 
του «τουρκικού οικονομικού θαύ-
ματος».  

Το μεγαλύτερο πρόβλημά του, 

όμως, έχει να κάνει με την αδυνα-
μία του ν’ αποτινάξει τον παλαιοκε-
μαλισμό –όπως φάνηκε περίτρα-
να μέσα από τις τελευταίες εξελίξεις 
στο κουρδικό κίνημα, την επιμονή 
του στην πατροπαράδοτη αντίληψη 
περί «τουρκικότητας» η οποία συνε-
πάγονταν ρητή και διά νόμου απα-
γόρευση οποιασδήποτε αμφισβήτη-
σης της τουρκικής εθνικής ενότητας, 
οδηγώντας διαχρονικά σε διώξεις 
κάθε διαφορετικής φωνής στο εσω-
τερικό της χώρας. 

Η αρχή της κρίσης του είχε ήδη 
εκδηλωθεί κατά τα μέσα της δεκαε-
τίας του 1970, μέσα από την αντιπα-
ράθεσή του μ’ ένα ογκούμενο ακρο-
αριστερό κίνημα το οποίο τον ανά-
γκασε να αναδιπλωθεί σε μια νέα δι-
κτατορία (1980). ∆εν είναι τυχαίο δε 
ότι, έπειτα από αυτήν, εκείνος που 
αποπειράθηκε να δώσει λύση στην 
εσωτερική κρίση της Τουρκίας ήταν 
ο Τουρκούτ Οζάλ, προωθώντας μια 
πρώιμη μορφή νεοθωμανισμού.

Ο παλαιοκεμαλισμός έδειχνε να 
χάνει τη μάχη –τόσο από το κουρ-
δικό, που μέχρι τη σύλληψη του 
Οτσαλάν το 1999 φάνηκε να αντέ-
χει την απόπειρα σαρωτικής κατα-
στολής του τουρκικού κράτους, όσο 
και από το κίνημα της «επιστροφής 
του Θεού» και της αναζωπύρωσης 
των ισλαμικών κινημάτων που λαμ-
βάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

Παράλληλα, οι διεθνείς εξελίξεις 
δείχνουν να τον φέρνουν σε δύσκο-
λη θέση, καθώς επέμενε να διατηρεί 
αδιατάρακτη την τριπλή συμμαχία 
ΗΠΑ-Τουρκίας-Ισραήλ, σε μια επο-
χή που οι τεκτονικές πλάκες μετακι-
νούνταν στη Μ. Ανατολή και η ίδια 

η τουρκική κοινωνία έμοιαζε να με-
σανατολικοποιείται, βιώνοντας έναν 
διάχυτο αντιαμερικανισμό και αντι-
σιωνισμό. Η προοπτική της διάλυ-
σης του Ιράκ, όπως άρχισε να δια-
φαίνεται από τα τέλη της δεκαετί-
ας του 1990 και της διαμόρφωσης 
μιας πρώτης αυτόνομης κουρδικής 
περιοχής, έδειξε να πολλαπλασιάζει 
τα προβλήματα. 

Η μόνη απάντηση που διέθε-
τε ήταν η σκλήρυνση της εσωτερικής 
καταστολής, η περαιτέρω ενίσχυση 
του κράτους έκτακτης ανάγκης –μαζί 
με όλο το θεσμικό πλαίσιο που αυτό 
συνεπαγόταν, τις διασυνδέσεις κρά-
τους-στρατού-μαφίας, τις πελατειακές 
σχέσεις, τη διαφθορά και τον ασφυ-
κτικό-φατριαστικό έλεγχο των ΜΜΕ, 
που συχνά οδηγούσε σε δολοφονίες 
ή φυλακίσεις δημοσιογράφων. 

Το «ήπιο» Ισλάμ του Ερντογάν 
ήρθε ν’ απαντήσει σε αυτά τα αδιέ-
ξοδα. Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά στο 
κουρδικό φάνηκε να εισηγείται μια 
διευθέτηση στο πλαίσιο μιας νέας 

τουρκο-κουρδικής ισλαμικής σύν-
θεσης, ένας από τους λόγους της 
προσφυγής στο Ισλάμ. Αυτό ακρι-
βώς το στοιχείο ήταν και η αρχή της 
αποξένωσης των Αλεβιτών από τον 
νεοθωμανισμό, καθώς διαισθάνθη-
καν ότι κινδυνεύουν να πάρουν τη 
θέση των Κούρδων στο πλαίσιο της 
νέας συναίνεσης.  

Ύστερα, προέκρινε το μετασχη-
ματισμό του ριζοσπαστικού ισλα-
μισμού προς την κατεύθυνση ενός 
κομφορμιστικού ισλαμοκαπιτα-
λισμού. Ενώ, σε ό,τι αφορά στη Μ. 
Ανατολή, μετέβαλε ριζικά την κεμα-
λική πολιτική. Αντί να σέρνεται πίσω 
από το σιωνισμό, δοκίμασε να παίξει 
το χαρτί της καθοδήγησης του μου-
σουλμανικού κόσμου και να επιβά-
λει με όρους ισχύος μια σχετική δι-
ευθέτηση του καθεστώτος της Γάζας 
με τους Ισραηλινούς. 

Η πρώτη σοβαρή κρίση αυτής 
της πολιτικής δεν μπορεί  ακόμα να 
δημιουργήσει μια αντιστροφή του 
εκκρεμούς. Απλώς κινδυνεύει να 
προσθέσει ένα αδιέξοδο πάνω στο 
άλλο, το νεοθωμανικό δίπλα στο κε-
μαλικό. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
κανείς συγκροτημένος πόλος, που 
θα μπορούσε να εκφράσει πολιτι-
κά το σύνολο αυτών των αντιθέσε-
ων, αποτελεί εν τέλει και τη βαθύτε-
ρη αιτία ενός τόσο μαζικού κινημα-
τικού ξεσπάσματος στο εσωτερικό 
της τουρκικής κοινωνίας έπειτα από 
πολλές δεκαετίες. 

Εν κατακλείδι: Τα ζητήματα 
από ιστορική προοπτική 
Ο Παναγιώτης Κονδύλης λέει στο 
βιβλίο του, Από τον 20ό στον 21ο αι-
ώνα: «Όποιος δεν θέλει να είναι το 
φερέφωνο του ισχυρού δεν πρέπει 

και να αποδέχεται την εικόνα που 
προβάλλει και επιβάλλει ο ισχυρός 
για τον εαυτό του». 

Η εξέγερση της πλατείας Ταξίμ 
απέδειξε το ασύστατο της μεγαλο-
μανιακής πολιτικής των μηδενικών 
προβλημάτων του Αχμέτ Νταβού-
τογλου. Και αποκάλυψε κεντρικά 
ζητήματα μιας κοινωνίας, που δεν 
έχει επιλύσει θεμελιώδη ιστορικά 
της προβλήματα, τα οποία εδώ και 
δεκαετίες έκρυβε κάτω από το χαλί 
δικτατοριών, καθεστώτων εκτάκτου 
ανάγκης και σκληρής καταστολής. 

Με βάση τα τελευταία γεγονό-
τα, αποδεικνύεται κάτι που πριν από 
μερικούς μήνες θα ήταν δύσκολο 
να το διακρίνει κανείς: Ότι τόσο ο 
κεμαλισμός, όσο και ο νεοθωμανι-
σμός αποτέλεσαν απόπειρες απά-
ντησης σ’ ένα θεμελιώδες πρόβλη-
μα εθνικής ενότητας που χαρακτη-
ρίζει τη γειτονική χώρα –ενώ δεν εί-
ναι τυχαίο ότι και οι δύο απόπειρες 
έχουν έναν κοινό τόπο, στο ότι στη-
ρίζουν τις ισορροπίες που επιτυγχά-
νουν στην εξωτερίκευση των εσωτε-
ρικών αντιθέσεων μέσω στρατηγι-
κών επεκτατισμού. Η διαφορά τους 
έγκειται στα συστατικά τους –στο ότι 
μεταφράζουν την τουρκική επιθετι-
κότητα σε διαφορετικά σχέδια κυρι-
αρχίας επί των γύρω λαών. 

Ο κεμαλισμός προσπάθησε διά 
της γενοκτονίας να μετασχηματίσει 
μια πολυπολιτισμική αυτοκρατο-
ρία υπό κατάρρευση, σε μια εθνικά 
ομοιογενή κοινωνία –και όμως τα 
υπολείμματα του πολυπολιτισμικού 
μωσαϊκού ήρκεσαν για να δημιουρ-
γήσουν έντονες κοινωνικές και πο-
λιτισμικές αντιθέσεις στο εσωτερικό 
–είτε μιλάμε για τους Κούρδους, είτε 
για τους αλεβίτες, τους Άραβες της 
Αλεξανδρέττας κ.ο.κ. 

Σε αυτή την πραγματικότητα 
σκοντάφτει κάθε απόπειρα εκδη-
μοκρατισμού, η οποία θα αναδεί-
κνυε εκ των πραγμάτων στο προ-
σκήνιο αυτή την αντιφατική, κάποτε 
ανταγωνιστική, σύνθεση της τουρκι-
κής κοινωνίας. 

Αυτή είναι και η λεπτή γραμμή 
που συνδέει το αίτημα του εκδημο-
κρατισμού, το οποίο ακούγεται σή-
μερα από κομμάτια των εξεγερμέ-
νων της πλατείας Ταξίμ (και όχι βέ-
βαια τους Ρεπουμπλικάνους ή τους 
Γκρίζους Λύκους), με αιτήματα για 
την εγκατάλειψη του επεκτατισμού, 
την αναγνώριση των γενοκτονιών 
του παρελθόντος και την απόρριψη 
της κατακτητικής λογικής που διέ-
πει ακόμα το τουρκικό κράτος. ∆ιό-
τι, στην ουσία, αποτελούν όψεις του 
ίδιου νομίσματος. 

                                                                                                               ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

σοβαρή κρίση του νεοθωμανισμού

Τούρκος αστυνομικός, πυροβολεί στο ψαχνό.

Η αποξένωση των αλεβιτών• Η δυσαρέσκεια τμημάτων της εργατικής τάξης

“ 

Η εξέγερση της 

πλατείας Τα-

ξίμ απέδειξε το 

ασύστατο της 

μεγαλομανια-

κής πολιτικής 

των μηδενικών 

προβλημάτων.

»
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     ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Τις τελευταίες μέρες έχουμε βί-
αιες συγκρούσεις στην πλατεία 
Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, 
και στους γύρω δρόμους. Επί-
σης σε δεκάδες άλλες πόλεις της 
Τουρκίας, χιλιάδες πολίτες μετέ-
χουν σε αντικυβερνητικές εκδη-
λώσεις και αντιμετωπίζουν την 
αστυνομική βία. 

Α 
φορμή για τις διαδηλώ-
σεις είναι το σχέδιο ανέ-
γερσης ενός εμπορικού 
κέντρου, ενός τζαμιού 

και πολυκατοικιών στην Κωνσταντι-
νούπολη, σε μια περιοχή που σήμε-
ρα είναι ένα μεγάλο πάρκο. Τα αίτια 
όμως, είναι μάλλον πολιτικοθρη-
σκευτικά. Είναι πλέον απροκάλυ-
πτη η στροφή της κυβέρνησης Ερ-
ντογάν στον ισλαμισμό και η εγκα-
τάλειψη του κοσμικού – κεμαλικού 
κράτους. 

Γι αυτό άλλωστε, υπάρχουν 
ογκώδεις διαδηλώσεις και έξω από 
τα γραφεία του κυβερνώντος Ισλα-
μικού Κόμματος, όπου οι διαδηλω-
τές διαμαρτύρονται για κατάχρηση 
εξουσίας, όπως υποστηρίζουν, από 
την κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν. 

Με αφορμή λοιπόν αυτά τα βί-
αια επεισόδια στην Τουρκία, που 
σχετίζονται με τις πολιτικές διεργα-
σίες στο εσωτερικό της, μπορούμε 
να επισημάνουμε τα εξής:

Στην Τουρκία, η διαμάχη, ιδεο-
λογική και πολιτική, των ισλαμιστών 
του Τ. Ερντογάν με τους κεμαλιστές, 
που είχαν συγκροτήσει ένα στρατι-
ωτικό-γραφειοκρατικό κατεστημέ-
νο, το οποίο σχηματικά χαρακτηρι-
ζόταν ως «βαθύ κράτος», έχει πάρει 
μια άλλη μορφή.

Μετά την πλήρη επικράτηση 
των ισλαμιστών, που αποτελούν τη 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοί-
κων της Τουρκίας, και του περιορι-
σμού των παρεμβάσεων των στρατι-
ωτικών στην πολιτική, οι άλλοτε πα-
νίσχυροι κεμαλιστές προσπαθούν 
πλέον να διαφυλάξουν τα θεσμι-
κά δικαιώματα της μειοψηφίας από 
τις αυθαιρεσίες των ισλαμιστών της 
πλειοψηφίας, που κατέχουν την κυ-
βερνητική εξουσία.

Εκείνο το οποίο διαφαίνεται 
στην Τουρκία είναι ότι προωθείται, 
και μάλιστα μέσω συνταγματικών 
μεταρρυθμίσεων, η αντικατάσταση 
του κεμαλισμού, που ήταν ένας δυ-
τικού τύπου εθνικισμός και προ-

σπάθησε να δημιουργήσει ένα δυ-
τικού τύπου κοσμικό έθνος-κράτος, 
που στηριζόταν στο δικαστικό σώμα, 
στη στρατιωτική ελίτ και στην στρα-
τιωτική ισχύ, με κυρίαρχο κεμαλι-
κό δόγμα, «ένα κράτος, ένα έθνος, το 
τουρκικό». Και αυτό το κεμαλικό ιδε-
ολογικό-πολιτικό και κρατικό μόρ-
φωμα αντικαθίσταται ή επιχειρείται 
η αντικατάστασή του από τους Ντα-
βούτογλου-Ερντογάν, από μία συν-
θετική - πολυσυλλεκτική Τουρκία, 
όχι στη βάση του έθνους-κράτους, 
αλλά της θρησκείας και του πολιτι-
σμού που στον πυρήνα του, θα είναι 
το σουνιτικό Ισλάμ. Αυτή η Τουρκία, 
στον διπλωματικό σχεδιασμό του 
Νταβούτογλου, υπερβαίνει τα εθνι-
κά σύνορα και θα έχει αυτοκρατορι-
κές τάσεις επέκτασης, ως υπερεθνι-
κό- θρησκευτικό- ισλαμικό και πο-
λιτιστικό υπόδειγμα! 

Τα ανοίγματα της ισλαμικής κυ-
βέρνησης στους Κούρδους, που εί-
ναι σουνίτες μουσουλμάνοι, εντάσ-
σονται σε αυτό το πλαίσιο, με την 
επιπλέον επισήμανση ότι, ο πληθυ-
σμός των Κούρδων της Τουρκίας, 
αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθ-
μούς.

Επιπλέον, οι περιοχές που ελέγ-
χονται από τους Κούρδους, στο βό-
ρειο Ιράκ (Κιρκούκ- Μοσούλη), και 
στη βόρεια Συρία, στα σύνορα με την 
Τουρκία, είναι περιοχές με τεράστια 
κοιτάσματα πετρελαίου. Η ισλαμική 
Τουρκία στοχεύει στην αξιοποίηση 

των πετρελαϊκών κοιτασμάτων των 
κουρδικών εδαφών, ώστε να ανα-
βαθμίσει το διεθνές κύρος της, αλλά 
και να καταστεί ισχυρός ενεργειακός 
και οικονομικός παράγοντας.

Έτσι εξηγείται το σχέδιο ειρήνευ-
σης της ισλαμικής κυβέρνησης του 
Ερντογάν με τον Κούρδο ηγέτη Α. 
Οτσαλάν και τους Κούρδους μαχη-
τές του ΡΚΚ. Αλλά και η ανάπτυξη 
φιλικών σχέσεων της Τουρκίας με 
τους Κούρδους του Βορείου Ιράκ. 
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και 
το πάγωμα, των σχέσεων της Άγκυ-
ρας με τη σιιτική κυβέρνηση της Βα-
γδάτης. Η υποβάθμιση των σχέσε-
ων της Τουρκίας με το σιιτικό – θε-
οκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, 
το Ιράν. Αλλά και η επίθεση φιλίας 
της Τουρκίας στα Βαλκάνια, με επί-
κεντρο τη μουσουλμανική Βοσνία 
και το αλβανικό στοιχείο, καθώς και 

η προσπάθεια επιρροής των Τούρ-
κων της Βουλγαρίας, αλλά και των 
μουσουλμάνων και των Πομάκων 
της Θράκης. Και ακόμη, με βάση 
αυτόν το νεοθωμανικό συλλογι-
σμό, δηλαδή της πολυπολιτισμικής 
- ισλαμικής σουνιτικής Τουρκίας, 
εξηγείται η τουρκική πολιτική προ-
στασίας των Παλαιστινίων από το 
Ισραήλ, αλλά και η υποστήριξη των 
Σουνιτών του λεγόμενου «Απελευ-
θερωτικού Στρατού» στη Συρία και 
των προσπαθειών της Άγκυρας για 
την ανατροπή του κοσμικού καθε-
στώτος Άσαντ. Και, βεβαίως, η υπο-
στήριξη που παρείχε η Τουρκία σε 
χώρες της Βορείου Αφρικής κατά τη 
διάρκεια της «Αραβικής Άνοιξης», 
όπου το μουσουλμανικό σουνιτι-
κό στοιχείο, όπως οι Αδελφοί Μου-
σουλμάνοι στην Αίγυπτο, κατέλαβε 
την κυβερνητική εξουσία. Ο πρωθυ-
πουργός της Τουρκίας Τ. Ερντογάν 
υποδέχεται με ιδιαίτερες τιμές στην 
Άγκυρα την ηγεσία της παλαιστινια-
κής οργάνωσης Χαμάς, αλλά και εκ-
προσώπους των σαλαφιστών, που 
είναι η ακραία εκδοχή  των σουνι-
τών μουσουλμάνων.

Φυσικά, δεν είναι καθόλου εύ-
κολο να προβλέψει κανείς αν αυτά 
τα σχέδια των ισλαμιστών του Α. 
Νταβούτογλου και του Τ. Ερντογάν 
θα υλοποιηθούν επιτυχώς, ή αν θα 
οδηγήσουν την Τουρκία σε εσωτε-
ρικές περιπέτειες, και με οδυνηρά 
αποτελέσματα, για τη συνοχή του 

τουρκικού κράτους. Ενδεχομένως, 
η στροφή της Τουρκίας στον ισλα-
μισμό και τα συγκαλυμμένα σχεδία 
αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, ως πολιτιστικό-θρησκευ-
τικό πρότυπο, με την παράλληλη 
ακύρωση του κοσμικού χαρακτή-
ρα του τουρκικού κράτους, ίσως να 
αποδειχθεί η μοιραία επιλογή της 
πολιτικής Νταβούτογλου. Ή, στη χει-
ρότερη εκδοχή, να εξελιχθεί και σε 
απειλή για το τουρκικό κράτος.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, ενώ 
οι μεγάλες πόλεις της Τουρκίας συ-
γκλονίζονται από πρωτοφανή αντι-
κυβερνητικά επεισόδια, κάποιες 
αξίες της τουρκικής εξωτερικής πο-
λιτικής παραμένουν σταθερές. ∆υο 
πολεμικά πλοία της Τουρκίας, το 
μεσημέρι του Σαββάτου, έκαναν 
«κρουαζιέρα» στις Κυκλάδες και 
την Εύβοια, παραβιάζοντας, προφα-
νώς, τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ελ-
πίζουμε η ισλαμική κυβέρνηση να 
μην σχεδιάζει να κάνει εξαγωγή της 
εσωτερικής πολιτικής κρίσης στο 
Αιγαίο, στήνοντας κάποιο θερμό 
ελληνοτουρκικό επεισόδιο. 

Η ροή των γεγονότων πιθανό-
τατα να περιέχει και την απάντηση 
στον προβληματισμό, αν δηλαδή η 
Τουρκία θα αποδειχτεί ο Μεγάλος 
Ασθενής της γεωπολιτικά ασταθούς 
περιοχής μας, συμβάλλοντας σε μια 
δυναμική ευρύτερης αποσταθερο-
ποίησης. Ή αν η ισλαμική Τουρ-
κία θα αναδειχτεί σε μουσουλμανι-
κή περιφερειακή υπερδύναμη και 
σε αδιαμφισβήτητο πόλο πολιτικής 
ισχύος. Αν τελικά, η ισλαμική Τουρ-
κία σταθεί δίπλα στους Παλαιστινί-
ους και απέναντι στο Ισραήλ, διεκ-
δικώντας την ηγεμονία του αραβο-
μουσουλμανικού κόσμου.

Γενικά όμως, οι κυοφορούμε-
νες εξελίξεις στην ευρύτερη γεω-
γραφική περιοχή μας αναμένονται 
εντυπωσιακές, αν όχι και κοσμογο-
νικές. Επιδρούν πολλοί αστάθμητοι 
παράγοντες, διακυβεύονται στρατη-
γικά συμφέροντα, το περιβάλλον εί-
ναι συγκρουσιακό, γι’ αυτό και είναι 
δύσκολα προβλέψιμη η νέα διεθνο-
πολιτική πραγματικότητα στην πιο 
στρατηγική περιοχή του πλανήτη, 
που είναι η ενιαία γεωγραφική πε-
ριοχή, Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασ-
σα, Καύκασος, ∆αρδανέλια, Αιγαίο, 
Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανα-
τολή και Αραβική Χερσόνησος. 

Το σχίσμα στο εσωτερικό της Τουρκίας
Πολιτικοθρησκευτικές οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις  στην Τουρκία

Ελπίζουμε, η ισλαμική κυβέρνηση να μην σχεδιάζει να κάνει εξαγωγή της εσωτερικής πολιτικής κρίσης στο Αι-
γαίο 

“ 

Οι κυοφορού-

μενες εξελίξεις 

στην ευρύτε-

ρη γεωγραφι-

κή περιοχή μας 

αναμένονται 

εντυπωσιακές

Του Χρήστου Καπούτση
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Αναδημοσιεύουμε την πα-
ρακάτω συνέντευξη κα-
θώς θεωρούμε ότι δίνει μια 
πρώτη εικόνα πάνω στο ζή-
τημα των Αλεβιτών, το οποίο 
έχει παίξει καθοριστικό 
ρόλο στην τουρκική εξέγερ-
ση.

«Ρ»

Ερώτηση: Το Σάββατο συγκε-
ντρώθηκαν όλοι οι σύλλογοι των 
Αλεβιτών στην Καισάρεια, για να 
συζητήσουν τη στάση τους στη δι-
αδικασία επίλυσης του Κουρδι-
κού. Το επέβαλαν κάποιοι ειδικοί 
λόγοι;

Όχι. Εμείς είναι αρκετός καιρός που 
συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί. Άλλω-
στε, έχουν ειπωθεί τόσα πολλά ρατσι-
στικά εναντίον μας, που μας έκαναν 
να ξεχάσουμε τις όποιες μεταξύ μας 
διαφορές. Εμείς είμαστε μια κοινότη-
τα που στηρίζεται στο διαρκή διάλο-
γο. Και μέσα από αυτόν συμφωνήσα-
με σε μερικά ζητήματα, όπως να γίνει 
μουσείο το ξενοδοχείο Μαντιμάκ1, 
να αναγνωριστούν οι ιεροί μας χώ-
ροι, να επανακαθοριστούν οι αρμοδι-
ότητες και οι δράσεις της ∆ιεύθυνσης 
Θρησκευτικών Υποθέσεων. Φυσι-
κά, το γεγονός ότι συγκεντρωθήκαμε 
όλοι μαζί, παραμερίζοντας τις όποιες 
διαφορές, το χρωστάμε στη διαλεκτι-
κή του πρωθυπουργού μας!

 Πώς δηλαδή;
Οι δηλώσεις, αλλά και η πολιτική 
πρακτική που ακολουθεί ο κ. Ταγίπ 
για μας τους Αλεβίτες, μας κρατά σε 
εγρήγορση και ενωμένους όλους. Να 
είναι καλά, όταν αναφέρεται στους 
Αλεβίτες, ο λόγος του είναι διασπα-
στικός, ρατσιστικός. Με αφορμή αυτή 
τη συμπεριφορά, μας δόθηκε η ευ-
καιρία να κατανοήσουμε όλοι μας 
πόσο άνευ σημασίας και πόσο άκαι-
ρες είναι οι όποιες διαφορές και δια-
φωνίες που έχουμε μεταξύ μας. Μας 
δόθηκε η ευκαιρία να καταλάβουμε 
ότι βρισκόμαστε στη μέση ενός αγώ-
να επιβίωσης. Στη διάρκεια του δη-
μοψηφίσματος ο πρωθυπουργός, στο 
πρόσωπο του Κιλιτσντάρογλου, έκα-
νε τα πλήθη να γιουχάρουν όλους 
τους Αλεβίτες. Αν δεν είχαμε συσπει-
ρωθεί σε μια τέτοια κατάσταση, πότε 
θα συσπειρωνόμασταν;

Φυσικά, δεν ήταν η πρώτη φορά 
που ακούσατε ρατσιστικά σχόλια 
για τους Αλεβίτες στη διάρκεια 
της ∆ημοκρατίας (από το 1923);
Έχετε δίκιο. Πόσα και πόσα δεν υπο-
στήκαμε. Και από τους δεξιούς και 
από τους αριστερούς. Τι Τανσού Τσι-
λέρ και τι Μεσούτ Γιλμάζ είδαμε. 
Όμως ποτέ ως τώρα δεν αντιμετω-
πίσαμε μια τόσο συστηματική στοχο-
ποίηση. Όλα εντάσσονται στα πλαί-
σια ενός σχεδίου, μιας στρατηγικής! 
Αυτό το έχουμε αντιληφθεί πλέον!

Ποιος είναι ο στόχος τους;
Θέλουν να δημιουργήσουν ένα 
σουνιτικό μέτωπο στη Μέση Ανα-
τολή. Σχεδιάζεται δε η Τουρκία να 
έχει ηγετικό ρόλο σ’ αυτό το μπλοκ. 
Για μας τους Αλεβίτες υπάρχει χώ-
ρος; Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να 
υπάρχει. Γι’ αυτό ο αγώνας μας έχει 
μετατραπεί σε έναν αγώνα επιβίω-
σης, κάτι που επιβάλλει την ενότητά 
μας. ∆υστυχώς, αν δεν είσαι Σουνί-
της, δεν έχεις τύχη σ’ αυτά τα χώματα.

Στο ζήτημα της Συρίας ποια είναι 
η στάση των Αλεβιτών της Τουρ-
κίας;
Εμείς δεν υποστηρίζουμε ούτε τον 
Άσαντ ούτε τον λεγόμενο Ελεύθε-
ρο Συριακό Στρατό (ΕΣΣ). Πρέπει να 
σημειώσουμε όμως ότι οι Νουσαϊρί-
τες (πτέρυγα Αλεβιτών) της Αντιόχει-
ας επηρεάζονται άμεσα από την υπό-
θεση αυτή. Όχι μόνο επειδή έχουν 
συγγενείς στη Συρία. Άρχισαν να 
τους συμπεριφέρονται άσχημα μέσα 
στην ίδια τους την πατρίδα. Φοβού-
νται πολύ από τον ΕΣΣ. Τα δε ΜΜΕ, 
όταν αναφέρονται στις εξελίξεις και 

τα προβλήματα που προέρχονται 
από τα γεγονότα στη Συρία, πάντα ξε-
χνούν να αναφερθούν στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι συμπα-
τριώτες μας οι Νουσαϊρίτες. Πρέπει 
να σημειώσουμε το εξής: Πριν αρ-
χίσει αυτός ο πόλεμος, το 90% των 
Αλεβιτών της Τουρκίας δεν γνώριζε 
ότι ο Άσαντ είναι Αλεβίτης. Το μάθα-
με μετά, αφ’ ότου άρχισε ο πόλεμος. 
Τότε τα ΜΜΕ «ανακάλυψαν» ότι εί-
ναι Αλεβίτης, όταν άρχισαν να αναφέ-
ρονται στα εγκλήματά του! 

Τι σημαίνει αυτό;
Αυτό σημαίνει ότι δεν χάνουν την 
ευκαιρία να διασυνδέουν πάντα οτι-
δήποτε κακό με τον αλεβιτισμό. Στις 
αναφορές που γίνονται εσχάτως για 
το ΡΚΚ, παρατηρούμε την ίδια πρα-
κτική.

Τι εννοείτε;
Βλέπουμε άρθρα που μιλούν για μια 

πτέρυγα που υπάρχει μέσα στο ΡΚΚ 
η οποία δεν θέλει τη λύση και πως η 
πτέρυγα αυτή είναι γεράκια του πο-
λέμου. Αυτή η πτέρυγα, λοιπόν, απο-
τελείται από Αλεβίτες, σύμφωνα με 
τους διακινητές αυτής της άποψης. 
Με άλλα λόγια, αυτοί που θέλουν τη 
συνέχιση του πολέμου, είναι Αλεβί-
τες. Άρα, αν εκκαθαριστούν όλοι αυ-
τοί από τις τάξεις του ΡΚΚ, όλα θα 
κυλίσουν πιο εύκολα και πιο ομα-
λά! Κοιτάξτε, εγώ συνδέω όλα όσα 
λένε για τους Αλεβίτες του ΡΚΚ με το 
έγκλημα που έγινε στο Παρίσι. Εγώ 
δεν είμαι κράτος και δεν διαθέτω πη-
γές πληροφοριών, όμως σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν απαγορεύεται να ενώ-
νω τα κομμάτια του παζλ και να βγά-
ζω συμπεράσματα. Αμέσως μετά την 
εμφάνιση αυτών των δημοσιευμά-
των, που παρουσίαζαν τους Αλεβί-
τες του ΡΚΚ ως γεράκια που ήθελαν 
τη συνέχιση του πολέμου, έγινε το 
έγκλημα στο Παρίσι. Και τα τρία κο-
ρίτσια που σκοτώθηκαν στο Παρί-
σι ήταν Αλεβίτισες. ∆εν είναι δυνα-
τόν αυτό να μην προκαλεί τις υποψί-
ες μας.

Είναι αλήθεια ότι οι Αλεβίτες εί-
ναι θυμωμένοι το τελευταίο διά-
στημα με το κουρδικό πολιτικό 
κίνημα;
Θυμωμένοι όχι, πιο σωστά δυσα-
ρεστημένοι. Εμείς δεν είναι δυνατόν 
να αποδεχτούμε την αναφορά που 
έκανε ο Οτζαλάν σε «ισλαμική ένω-
ση», στο μήνυμα που έδωσε στο Νε-
βρόζ. Εμείς έχουμε υποφέρει χρόνια 
τώρα από αυτό που λέγεται τουρκοϊ-
σλαμική σύνθεση. Τώρα ακούμε για 
κουρδο-τουρκο-ισλαμική σύνθεση, 

και αυτό που έχουμε να περιμένου-
με απ’ αυτό είναι πάλι καταπίεση και 
προβλήματα. Ως ένας λαός που υπο-
φέραμε πολλά από πολιτικές που 
μας διαφοροποιούσαν και μας περι-
θωριοποιούσαν επί δεκαετίες, θα θέ-
λαμε κάτι πιο περιεκτικό και κάτι πιο 
δημοκρατικό, κάτι που δυστυχώς δεν 
έγινε!

Το κουρδικό πολιτικό κίνημα από 
την πλευρά του λέει ότι «εμείς 
τόσα χρόνια πολεμήσαμε και 
υπερασπιστήκαμε τα δικαιώματα 
των Αλεβιτών. Τώρα αυτοί κόλλη-
σαν σε μια λέξη και μας υποψιά-
ζονται»…
Μα εμείς αυτό δεν το αποδεχόμαστε. 
Όχι. Το Κουρδικό Κίνημα υπερασπί-
στηκε τα δικαιώματα των Κούρδων, 
έδωσε αγώνες γι’ αυτά. Όμως δεν 
έχω καταλάβει τι έκανε επί χρόνια για 
τη θέση και τα δικαιώματα των Αλε-
βιτών. ∆εν γνωρίζω. 

∆ηλαδή, οι οργανώσεις των Αλε-
βιτών θα συμβάλουν στη διαδι-
κασία ειρηνικής επίλυσης του 
Κουρδικού;
Εμείς πάντα αυτό προσπαθούσαμε, 
όμως δεν μας άκουγε κανείς. Αν ο 
πρωθυπουργός μάς ζητούσε να επι-
λέξουμε εμείς μια προσωπικότητα 
ανάμεσά μας, για να εκπροσωπήσει 
τους Αλεβίτες στην Επιτροπή Σοφών 
που συγκροτήθηκε για το Κουρδι-
κό, θα ήταν πιο σωστό. Εμείς παρα-
κολουθούμε αυτήν τη διαδικασία 
με καλές προθέσεις. Και θέλουμε να 
μοιραστούμε τους προβληματισμούς 
μας. Ολόκληρη η Τουρκία θέλει να 
σταματήσει η αιματοχυσία. Όμως 
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για 
το αν μετατραπεί ή όχι αυτή η κατά-
παυση του πυρός σε δημοκρατία. 
Εμείς θέλουμε να μοιραστούμε τις 
απόψεις μας γι’ αυτό το θέμα. Χθες η 
Σεμπαχάτ Τουντζέλ, από το BDP, μας 
κάλεσε σε ένα συνέδριο (εννοεί ένα 
από τα τέσσερα συνέδρια που πρό-
τεινε να γίνουν ο Οτζαλάν). Θα αξιο-
λογήσουμε την πρόσκληση αυτή και 
θα αποφασίσουμε σχετικά.

1. Το έγκλημα του Μαντιμάκ: Στις 2 
Ιουλίου 1993, Αλεβίτες διανοούμε-
νοι απ’ όλη την Τουρκία συγκεντρώ-
θηκαν στο ξενοδοχείο Μαντιμάκ της 
Σεβάστειας, στα πλαίσια των εκδη-
λώσεων του πολιτιστικού συλλόγου 
Πιρ Σουλτάν Αμπντάλ. Ισλαμιστές, 
υποκινούμενοι από τις μυστικές 
υπηρεσίες του τουρκικού κράτους, 
πυρπόλησαν το ξενοδοχείο, με απο-
τέλεσμα να καούν 33 συγγραφείς, 
ποιητές, καλλιτέχνες και διανοούμε-
νοι Αλεβίτες. Φυσικά, κανένας δεν 
τιμωρήθηκε για το έγκλημα αυτό.

                                                                                                               ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Αλεβίτες, μια άγνωστη παράμετρος
Ο παράγοντας που τινάζει τη συναίνεση της τουρκικής κοινωνίας στον αέρα

«Εμείς δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε την αναφορά που έκανε ο Οτζαλάν σε «ισλαμική ένωση», στο μήνυ-
μα που έδωσε στο Νεβρόζ»

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα   
Ποντιακή Γνώμη

“ 

Θέλουν να δη-

μιουργήσουν 

ένα σουνιτι-

κό μέτωπο στη 

Μέση Ανατολή. 

Σχεδιάζεται δε η 

Τουρκία να έχει 

ηγετικό ρόλο σ’ 

αυτό
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Τη στιγμή που γράφονται αυ-
τές οι γραμμές, δισεκατομμύ-
ρια ευρώ μεταφέρονται από τις 
χώρες-αποικίες χρέους της Ευ-
ρώπης (Ισπανία, Ελλάδα, Πορ-
τογαλία και Ιρλανδία) σε πιστω-
τικά ιδρύματα, κερδοσκόπους 
και απατεώνες στο Λονδίνο, τη 
Γουόλ Στριτ, τη Γενεύη και τη 
Φρανκφούρτη.

Υ 
πό την ομπρέλα των λε-
γόμενων προγραμμάτων 
λιτότητας, τεράστια ποσά 
αποπληρωμής δανείων 

συγκεντρώνονται από τα κυβερνώ-
ντα συντηρητικά και σοσιαλδημο-
κρατικά κόμματα, μέσω άγριων πε-
ρικοπών των προϋπολογισμών σε 
μισθούς, δημόσιες επενδύσεις και 
κοινωνικά προγράμματα. Το απο-
τέλεσμα είναι μια καταστροφική αύ-
ξηση της ανεργίας, της υποαπασχό-
λησης και της αδήλωτης εργασίας, η 
οποία φτάνει στο 50% στους νέους 
κάτω των 25 ετών και κυμαίνεται 
ανάμεσα στο 15-32% στο συνολι-
κό εργατικό δυναμικό. Οι μισθοί και 
οι συντάξεις έχουν περικοπεί κατά 
24-40%. Η ηλικία συνταξιοδότησης 
έχει ανέβει κατά 3 με 5 χρόνια. Τα 
νέα εργασιακά συμβόλαια (τα οποία 
έχουν ονομαστεί «μεταρρυθμίσεις») 
έχουν συγκεντρώσει όλη την εξου-
σία στα χέρια των εργοδοτών και 
των υπεργολάβων, οι οποίοι επι-
βάλλουν εργασιακές συνθήκες που 
θυμίζουν τις αρχές του 19ου αιώνα.

Ιρλανδία και Χώρα των Βά-
σκων. Παρόμοιες κρίσεις, δια-
φορετικές αντιδράσεις
Το ιρλανδικό και ισπανικό κράτος, 
οι κοινωνίες και οι οικονομίες τους 
(στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και 
η Χώρα των Βάσκων, όπου αναμέ-
νεται η διεξαγωγή ενός δημοψηφί-
σματος για την ανεξαρτητοποίησή 
της) είναι θύματα μιας παρατεταμέ-
νης, βαθιάς καπιταλιστικής ύφεσης, 
που έχει καταβαραθρώσει το επί-
πεδο διαβίωσης εκατομμυρίων αν-
θρώπων. Το ποσοστό ανεργίας και 
υποαπασχόλησης στην Ιρλανδία 
έχει φτάσει το 35%, ενώ στη Χώρα 
των Βάσκων ξεπερνά το 40%, με τη 
νεανική ανεργία να αγγίζει το 50%. 
Τα κυβερνώντα κόμματα έχουν πε-
ρικόψει τις δημόσιες δαπάνες σε 
μια πλειάδα κοινωνικών υπηρεσι-
ών κατά 15 με 30%. ∆ιασώζοντας 

τις τράπεζες, πληρώνοντας τους διά-
φορους υπερατλαντικούς δανειστές 
και συμμορφούμενη προς τις επι-
ταγές της αυταρχικής τρόικας (∆ΝΤ, 
ΕΚΤ και ΕΕ), η καπιταλιστική άρχου-
σα τάξη, τόσο στην Ιρλανδία όσο και 
στη Χώρα των Βάσκων, έχει υπονο-
μεύσει κάθε πιθανή ανάκαμψη της 
οικονομίας των δύο περιοχών. Το 
αποκαλούμενο πρόγραμμα «λιτό-
τητας» επιβάλλεται μόνο στους ερ-
γάτες, τους υπαλλήλους και τους μι-
κροεπιχειρηματίες και ποτέ στις ελίτ. 

Τα κατεστημένα αστικά πολιτικά 
κόμματα, τα οποία είχαν την εξου-
σία στην πρώτη φάση της ύφεσης, 
έχουν αντικατασταθεί από νέα κα-
θεστώτα που υπογράφουν επιπλέον 
συμφωνίες με την τρόικα και τους 
τραπεζίτες. Οι εργοδότες έχουν, πλέ-
ον, το αυθαίρετο δικαίωμα να απο-
λύουν τους υπαλλήλους τους χω-
ρίς προειδοποίηση και αποζημίω-
ση. Στην Ιρλανδία, κάποια συμβό-
λαια πρόσληψης επιτρέπουν στους 
εργοδότες να απαιτούν μερική επι-
στροφή μισθών, αν οι εργαζόμε-
νοι αναγκαστούν να παραιτηθούν 
από τη θέση τους πριν τη λήξη του 
συμβολαίου τους, ακόμη κι αν ο λό-
γος της παραίτησης ήταν η κακομε-
ταχείριση από πλευράς εργοδοσί-
ας. Η ισπανική οικονομία, από την 
άλλη, υπόκειται σε μια νέα μορφή 
αβάσταχτων «φόρων υποτελείας», 

που επιβάλλονται από την άρχου-
σα ολιγαρχία των Βρυξελλών. Παρ’ 
όλα αυτά, οι ομοιότητες των κοινωνι-
κοοικονομικών συνθηκών αλλά και 
της νεοφιλελεύθερης επίθεσης στην 
Ιρλανδία και τη Χώρα των Βάσκων, 
έρχονται σε ευρεία αντίθεση με τις 
διαφορετικές αντιδράσεις των εργα-
ζομένων στις δύο περιοχές. 

Αντιμετωπίζοντας την κρίση. Οι 
Βάσκοι αντιστέκονται, οι Ιρλαν-
δοί φεύγουν
Ενώπιον της μακροπρόθεσμης οι-
κονομικής κρίσης, η Ιρλανδία έχει 
γίνει το υπόδουλο καθεστώς-μοντέ-
λο για τα ιμπεριαλιστικά κράτη-πι-
στωτές. Η κύρια ομοσπονδία των 
σωματείων εργαζομένων της χώ-
ρας, μαζί με τα μεγαλύτερα πολιτικά 
κόμματα, στα οποία συμπεριλαμβά-
νονται το Εργατικό Κόμμα, το οποίο 
συγκυβερνά με το Συντηρητικό 
Κόμμα, έχουν υπογράψει μια σειρά 
από συμφωνίες με τους ολιγάρχες 
των Βρυξελλών, για τον περιορισμό 
του αριθμού των δημοσίων υπαλ-
λήλων και των δημοσίων δαπανών. 

Αντιθέτως, η μαχητική, υπέρ της 
ανεξαρτησίας, Επιτροπή Βάσκων 
Εργατών (LAB), έχει ηγηθεί σε πάνω 
από εφτά γενικές απεργίες (η τελευ-
ταία έγινε στις 30/5/2013), με ποσο-
στά συμμετοχής πάνω από 60%. 

Οι πολιτικές ταξικής συνεργα-
σίας των ιρλανδικών συνδικάτων 
έχουν οδηγήσει σε ένα χάσμα γενε-
ών μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλι-
κία εργατών, που έσπευσαν να υπο-
γράψουν συμφωνίες με τους εργο-
δότες για να σώσουν τις θέσεις τους, 
εις βάρος των νεώτερων εργαζομέ-
νων. Οι νεαροί Ιρλανδοί άρχισαν 
να εγκαταλείπουν τη χώρα με ρυθ-
μούς ανάλογους μ’ αυτούς του Με-

γάλου Λιμού, στα μέσα του 19ου αι-
ώνα. Πάνω από 300 χιλιάδες έχουν 
φύγει τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
με άλλους 75 χιλιάδες να ετοιμά-
ζονται να αναχωρήσουν μέσα στο 
2013. Σημειωτέον ότι ο εργαζόμε-
νος πληθυσμός της χώρας ανέρχε-
ται στα 2,16 εκατομμύρια. Ο βασι-
κός λόγος που το ποσοστό ανεργίας 
στην Ιρλανδία κυμαίνεται στο 14%, 
αντί στο 20-25%, είναι η άνευ προη-
γουμένου φυγή των νέων.

Στη Χώρα των Βάσκων πάλι, δεν 
παρατηρείται μαζική φυγή εργαζο-
μένων και η ταξική πάλη έχει εντα-
θεί. Επιπλέον, ο αγώνας για εθνική 
απελευθέρωση συναντά την αμέ-
ριστη υποστήριξη των μικρομεσαί-
ων επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν 
απογοητευθεί οικτρά από την πλή-
ρη αποτυχία των πολιτικών της δε-
ξιάς κυβέρνησης της Μαδρίτης. Ο 
συνδυασμός ταξικού και εθνικού 
αγώνα στη Χώρα των Βάσκων έχει 
σταθεί εμπόδιο στις όποιες συμφω-
νίες ξεπουλήματος που έχουν υπο-
γραφεί από τα «μετριοπαθή» συνδι-
κάτα. Η επιρροή των Επιτροπών Ερ-
γατών (CCOO), του Γενικού Συνδι-
κάτου Εργαζομένων (UGT) και της 
μαχητικής LAB είναι απείρως με-
γαλύτερη από αυτή των επισήμως 
αναγνωρισμένων συνδικάτων. Οι 
αμεσοδημοκρατικές διαδικα-
σίες των νέων, μαχητικών ορ-

     ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία και Χώρα των Βάσκων
Μαζική φυγή ή γενική απεργία;

Αν οι σημερινές πολιτικές λιτότητας και οι τάσεις μετανάστευσης συνεχιστούν, η Ιρλανδία θα μετατραπεί σε μια «κούφια» χώρα, γεμάτη από ιστο-
ρικά μνημεία, μπαρ γεμάτα τουρίστες και αρχαίες εκκλησίες.

»

“ 

Η εξέγερση των 

Βάσκων ενάντια 

στην κεντρική 

εξουσία βασίζε-

ται στο γεγονός 

ότι αποτελεί μια 

από τις παρα-

γωγικότερες και 

πλέον προηγμέ-

νες τεχνολογι-

κά και κοινωνι-

κά περιοχές της 

Ισπανίας

Του Τζέιμς Πέτρας
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Το Νοέμβριο του 2010 ο κύριος Μπου-
τάρης, πέτυχε την εκλογή του στο δήμο 
Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της προεκλο-
γικής του εκστρατείας, ιδιαίτερης σημασί-
ας υπήρξαν οι αναφορές του για το μετα-
σχηματισμό της Θεσσαλονίκης σε τουρι-
στική πόλη. Κοιτώντας πότε προς την Ανα-
τολή και ποτέ προς τη ∆ύση! Τρία χρόνια 
μετά, το (φθηνό) ντόπιο τουριστικό προϊ-
όν, προωθημένο με τις πρωτοβουλίες του 
∆ήμου Θεσσαλονίκης, φαίνεται να αποδί-
δει καρπούς.

Π 
ρώτα και κύρια η Θεσσαλονίκη 
απολαμβάνει για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά την αύξηση τουριστών 
ρωσικής προέλευσης. Το 2012 εί-

χαν αυξηθεί κατά 50% έναντι του 2011, ενώ για 
το 2013 αναμένεται να αυξηθούν οι επισκέψεις 
κατά 30%. Από την άλλη μεριά, σημαντική είναι 
η αύξηση των Τούρκων τουριστών στη Θεσσα-
λονίκη. Το 2012 επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονί-
κη, 47.000 Τούρκοι τουρίστες σημειώνοντας 
αύξηση της τάξης του 27,74%. Για το 2013 εκτι-
μάται πως ο αριθμός αυτός, θα εκτιναχτεί στους 
75.000 τουρίστες. Επίσης, μεγάλο μέρος της 
τουριστικής κίνησης της πόλης, καταλαμβάνουν 
επισκέπτες από το Ισραήλ, που κατέφθασαν στη 
Θεσσαλονίκη την περίοδο του Πάσχα. Αξίζει να 
σημειώσουμε πως την περίοδο που επισκέφτη-
καν την πόλη οι Ισραηλίτες, είχε ζητηθεί από ξε-
νοδοχειακές μονάδες της πόλης συγκεκριμένο 
διατροφικό μενού με ξεχωριστό τρόπο παρα-
σκευής και διαχωρισμό πρώτων υλών, στα πρό-
τυπα της διατροφικής συνήθειας των Ισραηλι-
νών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις λα-
τρευτικές τους παραδόσεις (κόσερ).

Τα μεγέθη αυτά, τυφλώνουν τον κύριο 
Μπουτάρη και εκπονεί μέρα με τη μέρα νέες 
τουριστικές πολιτικές, οι οποίες τείνουν με τη 
σειρά τους να «τυφλώσουν» το ιστορικό πρόσω-
πο της πόλης. 

«Καλό είναι να μάθουν 200 με 300 λέξεις 
για να συνεννοούνται με τους Ρώσους που έρ-
χονται στη Θεσσαλονίκη. Λίγα αγγλικά ξέρουν 
όλοι, όμως οι Ρώσοι που βρίσκονται στην πόλη 
νιώθουν να είναι σαν τον Αμαζόνιο», δήλωσε 
πρόσφατα Μπουτάρης εγκαινιάζοντας ταχύρ-
ρυθμα μαθήματα ρωσικών του ∆ήμου, για τους 
εμπλεκόμενους στο τουριστικό κλάδο (ιδιοκτή-
τες ταξί, ξενοδοχειακούς υπαλλήλους). Τους κα-
ταστηματάρχες, τους κάλεσε δημόσια να διατη-
ρούν ανοιχτά τα μαγαζιά τους τα απογεύματα 
του Σαββάτου διότι οι επισκέπτες δεν έχουν τη 
δυνατότητα να ψωνίσουν. 

Στα πλαίσια του μετασχηματισμού της πό-
λης σε τουριστική βιτρίνα του βορρά, ο κύρι-
ος Μπουτάρης ανακοίνωσε πως τον Ιούλιο θα 
πραγματοποιηθούν εγκαίνια στο ανακαινισμένο 
σπίτι του Κεμάλ, ενώ στις 8 Αυγούστου θα ανοί-
ξει το Αλατζά Ιμαρέτ για να προσευχηθούν για 
το Ραμαζάνι όσοι μουσουλμάνοι το επιθυμούν. 

Σε προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται οι συζη-
τήσεις με το ∆ήμο Κωνσταντινούπολης, για την 
αμοιβαία ανταλλαγή επισκεπτών μαθητών σε 
ετήσια βάση. Κι όλα αυτά, την ίδια στιγμή που 
οι τουρκικές Αερογραμμές, σχεδιάζουν για το 
2014 την αύξηση των πτήσεων από Κωνσταντι-
νούπολη στη Θεσσαλονίκη, σε 11 εβδομαδιαί-
ως. 

Ουδείς υποστηρίζει πως στην οικονομική 
καχεξία της χρεοκοπημένης μας χώρας, οι εισ-
ροές χρημάτων από την τουριστική βιομηχα-
νία είναι αστείο μέγεθος και ότι θα πρέπει να το-
ποθετούμαστε συλλήβδην εναντίον τους. Ούτε 
από την άλλη, πως τα μαθήματα ρωσικής γλώσ-
σας για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, είναι 
μια λανθασμένη ή ζημιογόνα πρωτοβουλία. Η 
ανάδειξη του μνημείου που παρέδωσε ο Εθνι-
κός Σύλλογος Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, 
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, στον περι-
βάλλοντα χώρο του ομώνυμου Ιερού Ναού της 
Θεσσαλονίκης και ο εορτασμός των 1150 ετών 
από τότε που κήρυξαν το Ευαγγέλιο και διακή-
ρυξαν την ελληνική παιδεία στους Σλάβικους 
λαούς είναι ξεκάθαρα προς τη σωστή κατεύθυν-
ση. 

Ο μετασχηματισμός της πόλης μας προς μια 
ξεκάθαρη παρασιτική κατεύθυνση, με συγκε-
κριμένους γεωπολιτικούς προσανατολισμούς, 
είναι διαφορετική υπόθεση. Ο παρασιτικός χα-
ρακτήρας μιας τουριστικής πόλης έχει εμφανή 
γνωρίσματα, και τα συναντούμε σε αρκετές το-
ποθεσίες της πόλης: Βιομηχανία της κραιπάλης, 

πολίτες-σερβιτόροι και κοινωνία-ρεσεψιόν. Οι-
κονομία του κινέζικου αναμνηστικού, κουλτού-
ρα του ηδονισμού (οι πολυσυζητημένες «παρε-
λάσεις του έρωτα») και παραοικονομία των απο-
λαύσεων. 

Και όπως πάντα, η αλλοτρίωση της εμπο-
ρευματοποίησης συμβαδίζει και με την εθνική 
αλλοτρίωση: Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης 
θα αναγκαστούν να τροποποιούν το παρεχόμε-
νο μενού τους σεβόμενοι τις διατροφικές εντο-
λές του ισλαμικού νόμου, και γιατί όχι, να γιορ-
τάζουν μαζί με τους τουρίστες τα 110 χρόνια από 
την έναρξη της Επανάστασης των Νεότουρκων, 
το 2018 σε κάποιο από τα υπό τα ανέγερση μνη-
μεία που σχεδιάζει ο κύριος Μπουτάρης. Ενδει-
κτικά σημειώνουμε, πως την ημέρα μνήμης της 
ποντιακής γενοκτονίας, οι πολυάριθμοι διαδη-
λωτές ήρθαν αντιμέτωποι με πρωτοφανή μέτρα 
αστυνόμευσης, λόγο εορταστικών εκδηλώσεων 
Τούρκων τουριστών στο Τουρκικό Προξενείο. 
Όταν ο επικεφαλής των ΜΑΤ ρωτήθηκε τι γιορ-
τάζουν, αρκέστηκε στο ασαφές… μια «επέτειο».

Αυτό είναι το όραμα του «χαλαρού συμπα-
τριωτισμού» και του τουρισμού ως «κυνήγι του 
εικοσάευρου» που αντιπροσωπεύει ο κύριος 
Μπουτάρης. 

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να επιχαίρει για 
τους επισκέπτες της, αλλά θα πρέπει να ντρέπε-
ται για το πολιτιστικό τέλμα στο οποίο έχει βυθι-
στεί και την σαρωτική ανεργία που μαστίζει τον 
ενεργό της πληθυσμό. Η ανάπτυξη του κυρίου 
Μπουτάρη πρεσβεύει στην μεταβολή της πόλης 
από ιστορική «συμβασιλεύουσα» και συμπρω-
τεύουσα σε τουριστική μητρόπολη των Βαλκα-
νίων. Τη γεωπολιτική σημασία της οποίας, θα 
αξιοποιούν οι νεοθωμανικές ελίτ χρησιμοποιώ-
ντας τους πρόθυμους «συμπατριώτες» τους. 

Αμφότερες οι διαστάσεις της στρατηγικής 
του Μπουτάρη, πλήττουν τη φυσιογνωμία της 
πόλης και των πολιτών της. Ας του χαλάσουμε 
τα σχέδια, καταψηφίζοντάς τον στις επερχόμενες 
δημοτικές εκλογές. 

                                                                                                                                                   ΕΛΛΑ∆Α

»

Ο μετασχηματισμός της Θεσσαλονίκης σε νεοθωμανική τουριστική βιτρίνα.

Τουρισμός πάνω απ’ όλα; 

“ 

Και όπως πάντα, η αλλο-

τρίωση της εμπορευμα-

τοποίησης συμβαδίζει 

και με την εθνική 

αλλοτρίωση

γανώσεων, στη Χώρα των Βά-
σκων, έχουν απελευθερώσει 

τους εργαζομένους της περιοχής από τη 
συγκεντρωτική δομή των γραφειοκρα-
τικών συνδικάτων που, στην περίπτωση 
της Ιρλανδίας, έχουν κάνει απίστευτες 
υποχωρήσεις στις απαιτήσεις των πο-
λυεθνικών.

Η εξέγερση της Χώρας των Βάσκων 
ενάντια στην κεντρική εξουσία της Μα-
δρίτης βασίζεται, εν μέρει, στο γεγονός 
ότι αποτελεί μια από τις παραγωγικότε-
ρες και πλέον προηγμένες τεχνολογικά 
και κοινωνικά περιοχές της Ισπανίας. Η 
ανεργία βρίσκεται σε χαμηλότερα επί-
πεδα και ο μεγάλος αριθμός των τοπικά 
εκλεγμένων συμβουλίων, σε συνδυα-
σμό με την μοναδική γλωσσική και πο-
λιτιστική κληρονομιά, έχει δώσει στην 
περιοχή μεγαλύτερη πολιτική αυτονο-
μία. Για το λόγο αυτό, πολλοί βλέπουν 
τη Χώρα των Βάσκων ως την «πολιτι-
κή αιχμή του δόρατος» στον αγώνα για 
απόκρουση των νεοφιλελεύθερων πο-
λιτικών της ΕΕ και του ετοιμόρροπου 
καθεστώτος της Μαδρίτης.

Συμπεράσματα και πολιτικές προο-
πτικές
Αν οι σημερινές πολιτικές λιτότητας και 
οι τάσεις μετανάστευσης συνεχιστούν, η 
Ιρλανδία θα μετατραπεί σε μια κούφια 
χώρα, πλούσια σε ιστορικά μνημεία, 
μπαρ γεμάτα τουρίστες και αρχαίες εκ-
κλησίες. Μια χώρα από την οποία θα 
λείπουν οι πιο φιλόδοξοι, καλύτερα εκ-
παιδευμένοι και καινοτόμοι εργαζόμε-
νοι. Ένας αποβιομηχανοποιημένος φο-
ρολογικός παράδεισος, τα νησιά Καϊμάν 
του Βορείου Ατλαντικού.. Η Ιρλανδία 
θα μείνει στην ιστορία ως μια τραγική 
αποτυχία, απ’ όπου θα αποστέλλονται 
όμορφες καρτποστάλ από τουρίστες σε 
φτηνές διακοπές. Παρ’ όλα αυτά, υπάρ-
χει ακόμη ελπίδα καθώς το Σιν Φέιν, οι 
κομμουνιστές και οι αντιιμπεριαλιστές 
αγωνιστές ενώνονται με τους ανέργους 
και κακοπληρωμένους εργαζόμενους 
και φτιάχνουν νέες οργανώσεις βάσης.

Στην περίπτωση της Χώρας των Βά-
σκων, ο εθνικός και ταξικός αγώνας, σε 
συνδυασμό με την παράδοση των ισχυ-
ρών συνεταιρισμών και των συμβου-
λίων εργατών, δείχνει πως το σημερι-
νό αντιδραστικό καθεστώς της Μαδρί-
της μπορεί να ηττηθεί. Είναι ξεκάθαρο 
ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για τις γενι-
κές απεργίες και την αύξηση της εκλογι-
κής δύναμης της, υπέρ της ανεξαρτησί-
ας, αριστεράς στην περιοχή. Όπως δεί-
χνει η πορεία των πραγμάτων, η Ισπα-
νία αποσυντίθεται ως ενιαίο κράτος. Οι 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακο-
λουθούνται από τη Μαδρίτη έχουν κα-
ταστρέψει τους οικονομικούς δεσμούς 
μεταξύ των περιφερειών, έχουν διαρρή-
ξει τον κοινωνικό ιστό και έχουν ανοίξει 
διάπλατα το δρόμο στα μαζικά κοινωνι-
κά κινήματα.

Μετάφραση: Dean M. 

Του Κωνσταντή Σεβρή

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να επιχαίρει για τους επισκέπτες της, αλλά θα πρέπει να ντρέπεται για το 
πολιτιστικό τέλμα στο οποίο έχει βυθιστεί
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Η συμβολή μου στη συγγρα-
φή του νεοεκδοθέντος βιβλί-
ου: Κοινωνική Οικονομία – Θε-
ωρία, Εμπειρία και Προοπτικές» 
(Εναλλακτικές Εκδόσεις) υπό 
την επιμέλεια του δρα Κων/
νου Γεώρμα, επιδιώκει να ανα-
δείξει τις αναγκαίες προϋποθέ-
σεις ώστε η κοινωνική επιχει-
ρηματικότητα ν’ αποτελέσει: Α) 
Βασικό εργαλείο για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας. Β) Μέσο για την ανατροπή 
του γερμανικού νεοαποικισμού 
που μεθοδεύεται από τις τρέ-
χουσες «Μεταρρυθμίσεις». 

Η 
κοινωνική, ή, στην πιο 
ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση «εναλλακτι-
κή» οικονομία, εντασ-

σόμενη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
πρωτοβουλιών αλληλεγγύης και 
συνεταιριστικών εγχειρημάτων, 
αποτελεί βασική συνιστώσα ενός 
αντιστασιακού κινήματος, όπως 
άλλωστε καταδεικνύει η ιστορι-
κή παράδοση των συνεταιρισμών 
στον τόπο μας. 

Από τα 1770, η Συντροφία των 
Αμπελακίων στη Λάρισα, συνιστά 
μια ολοκληρωμένη προσπάθεια 
των Ελλήνων να συγκροτήσουν, 
με βάση τις αρχές του συνεταιρίζε-
σθαι, μια προκαπιταλιστική ορει-
νή μανιφακτούρα βαφής νημάτων, 
με πρώτη ύλη το φυτό ριζάρι και 
με εμπορικά δίκτυα από το Λονδί-
νο μέχρι την Κων/πολη, ενώ διέθε-
τε πρότυπη σχολή και ανέπτυσσε 
κοινωνικό έργο. Στο ίδιο πλαίσιο 
εντάσσονται στο βορρά: η Μοσχό-
πολη στη Βόρεια Ήπειρο, τα Μα-
δεμοχώρια και ο Τίρναβος, ενώ η 
Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά στο 
νότο σηματοδοτούν τη δυναμική 
των ναυτικών συνεταιρισμών που 
καθόρισαν την εξέλιξη της ναυ-
τικής μας παράδοσης. Η επικρά-
τηση της βαυαροκρατίας, μετά το 
φόνο του Καποδίστρια, δημιουργεί 
ένα κράτος οιονεί ανταγωνιστικό 
και ενίοτε εχθρικό στην εγχώρια 
παραγωγή και στα λαϊκά αιτήμα-
τα, εντείνοντας το καθεστώς εξάρ-
τησης, όπως πολύ εύστοχα κατέ-
δειξαν στα κείμενά τους διανοητές 
σαν τον Καραβίδα και τον Μαλού-
χο, που αναζητούσαν τη συνέχεια 
του ελληνισμού στις κοινότητες.

Στο πρώτο μισό του 20ού αιώ-
να το αγροτικό κίνημα, διεκδικώ-
ντας την αναδιανομή της γης από 
τους τσιφλικάδες και τον περιορι-
σμό της δράσης των μαυραγορι-
τών, έδωσε μια νέα ώθηση στην 
εξέλιξη των συνεταιρισμών, με πιο 
χαρακτηριστική την ψήφιση του Ν. 
602/1914, που μεταξύ άλλων κα-
θορίζει το ρόλο της Εθνικής Τρά-
πεζας ως πιστωτή και εγγυητή στις 
αγροτικές επενδύσεις, προστατεύ-
οντας τους αγρότες από την δου-
λοκτησία. Κατά την περίοδο του 
μεσοπολέμου, οι συνεταιρισμοί δι-
ανύουν την πλέον πολιτικοποιημέ-
νη φάση τους, με την ίδρυση του 
Αγροτικού Κόμματος, στα 1923, το 
οποίο στελεχώθηκε ως επί το πλεί-
στον από ενεργά μέλη συνεταιρι-
σμών, όπως για παράδειγμα ο Κώ-
στας Γαβριηλίδης, πρόεδρος του 
γεωργικού συνεταιρισμού στο χω-
ριό του, την Κοκκινιά.

Από τη συμβολή τους στην 
αποκατάσταση των προσφύγων 
του μικρασιατικού ξεριζωμού το 
‘22, μέχρι τη συμμετοχή τους στην 
αντίσταση εναντίον της ναζιστικής 
επέλασης και στην αντιμετώπιση 
της επισιτιστικής κρίσης στις πό-
λεις, ο ρόλος των συνεταιρισμών 
αποδεικνύεται καίριος στις κρισι-
μότερες στιγμές την νεώτερης ελ-
ληνικής ιστορίας.

Σήμερα, η δυσκολία που συ-
ναντάμε στη επανασύνδεσή μας 
με την προαναφερθείσα ιστορική 
παρακαταθήκη έγκειται ακριβώς 
στην απαξίωσή τους εξαιτίας της 
βαθιάς παρακμής και αποσύνθε-
σης που υπέστησαν στην περίοδο 
της επίπλαστης μεταπολιτευτικής 
ευημερίας. Παρ’ όλες τις σημαντι-
κές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης 
που αναπτύχθηκαν τελευταία –με 
πιο βιώσιμες αυτές των δήμων και 
της Εκκλησίας– δεν είναι τυχαίο το 
ότι η χώρα μας, που δέχτηκε την 
πιο σφοδρή επίθεση του γερμα-
νικού ηγεμονισμού, έχει –ακόμα 
σήμερα– τα πιο ισχνά δίκτυα αλ-
ληλεγγύης έναντι των υπόλοιπων 
χωρών της περιφέρειας της Ευρώ-
πης. Σε πρόσφατη έρευνα της Χι-
ούμαν Γκριντ, στην ερώτηση για 
την πιθανότητα συμμετοχής σε κά-
ποια συλλογικότητα, το 66% των 
συμπολιτών μας απαντάει αρνητι-
κά, ενώ το 12% δηλώνει ως πρώτη 

επιλογή τη συμμετοχή του σε δρα-
στηριότητες που αφορούν την πα-
ροχή βοήθειας σε απόρους, ενώ 
στην τελευταία θέση βρίσκεται η 
διάθεση συμμετοχής σε πρωτο-
βουλίες που αφορούν την τέχνη, 
τον πολιτισμό και την εκπαίδευ-

ση! Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, 
το 85% δεν έχει συμμετάσχει σε 
καμία ενέργεια αλληλεγγύης, με 
το 7% να συμμετέχει περιστασια-
κά και μόλις το 3% να είναι σταθε-
ρό μέλος οργανώσεων και πρωτο-
βουλιών. 

Η εξήγηση για τα παραπάνω 
ευρήματα δίνεται από μια άλλη 
έρευνα του Γιουροπίαν Βάλιου Σί-
στεμ, σύμφωνα με την οποία οχτώ 
στους δέκα συμπολίτες μας δεν 
έχουν καμία εμπιστοσύνη στους 
άλλους, όταν στη ∆ανία το αντίστοι-
χο ποσοστό είναι μόλις 33% και 
στη Σουηδία το 34%, ενώ το 40% 
θεωρεί παντελώς ανυπόληπτες –
και όχι άδικα– τις οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ). 

Για την αντιστροφή αυτού του 
κλίματος στη χώρα απαιτείται μια 
βαθιά πολιτιστική και μορφωτι-
κή επανάσταση, με στόχο την ανα-
τροπή των τάσεων παρακμής και 
τον εκσυγχρονισμό της παράδο-
σής μας. 

Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, απαι-

τείται η ύπαρξη συλλογικών θε-
σμών που θα σχεδίαζαν και θα 
υποστήριζαν σε εθνικό και περι-
φερειακό επίπεδο τις παραγω-
γικές δυνατότητες και τις υποδο-
μές που μπορούν να στηρίξουν 
ανάλογα εγχειρήματα. Προσεγ-
γίζοντας τα επιτυχημένα παρα-
δείγματα στην ανάπτυξη μορφών 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
διαπιστώνουμε το σημαντικό ρόλο 
που έπαιξε η στήριξη του κράτους 
και των θεσμών στη διασφάλιση 
της ισότιμης μεταχείρισης του το-
μέα αυτού έναντι των πολυεθνικών 
εταιρειών, δίνοντας προτεραιότητα 
στις εγχώριες και τοπικές αγορές 
και διασφαλίζοντας την πρόσβαση 
σε τοπικούς πόρους και υποδομές. 
Για παράδειγμα, το φαινόμενο της 
λεγόμενης Τρίτης Ιταλίας συσχετί-
στηκε άμεσα με τους μηχανισμούς 
δικτύωσης των μικρών επιχειρή-
σεων και το ρόλο των συνεταιρι-
στικών τραπεζών (Banca Etica). 
Στη Γερμανία και στη ∆ανία, με τη 
στήριξη των ομόσπονδων κρατι-
δίων, πολλοί πρωτοβάθμιοι συνε-
ταιρισμοί π.χ. γαλακτοπαραγωγών, 
προωθούν οικονομίες κλίμακας 
τέτοιες που να καθιστούν ανταγω-
νιστικές τις τιμές του παραγόμε-
νου προϊόντος, αφού διασφαλίζουν 
κοινές εγκαταστάσεις επεξεργα-
σίας και διανομής, πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα, χρη-
ματοδοτικά εργαλεία, ερευνητικά 
κέντρα κ.ο.κ. Σ’ ένα κράτος όμως 
που εκχωρεί την κυριαρχία του σε 
κάθε λογής ξένους επιτρόπους, εί-
ναι προφανές ότι ακόμα και βιώ-
σιμες συνεταιριστικές μονάδες θα 
ακολουθήσουν το παράδειγμα της 
∆Ω∆ΩΝΗΣ, όταν μάλιστα συνδυ-
άζεται με ανύπαρκτη αντιπολίτευ-
ση και με απουσία οργανωμένης 
κοινωνίας πολιτών. 

Οι συλλογικοί θεσμοί για τη 
στήριξη της κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας απαιτούν ένα νέο κοι-
νωνικό και πολιτικό υποκείμενο, 
το οποίο θα είναι αποφασισμένο να 
δώσει σε πολλαπλά επίπεδα έναν 
μεγάλο αγώνα για την επανάκτηση 
της εθνικής μας κυριαρχίας και την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας. 

ΒΙΒΛΙΟ  Του Νίκου Ντασιού

Για την κοινωνική οικονομία
Κ. Γεώρμας (επιμέλεια)•«Κοινωνική Οικονομία: Θεωρία, εμπειρία και προοπτικές»•Εναλλακτικές Εκδόσεις
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Το κείμενο του Λουκιανού, Πώς δει ιστο-
ρίαν συγγράφειν, παραμένει επίκαιρο 
1850, περίπου, χρόνια μετά τη συγγρα-
φή του. Ο εκ Σαμοσάτων σπινθηροβόλος 
συγγραφεύς, που γεννήθηκε το 120 μ.Χ., 
μας παραθέτει τα λάθη και τις ελλείψεις 
των ιστορικών όταν «ιστορούν», τους 
συμβουλεύει τι πρέπει να αποφεύγουν. 
∆υστυχώς, δεκαεννέα αιώνες αργότερα, 
δεν έχουμε γίνει σοφότεροι και οι απλές 
υποδείξεις του Λουκιανού χρειάζεται να 
επανατονίζονται, γιατί τα φρικιαστικά 
λάθη, οι ιδεοληψίες και οι προ-κατ από-
ψεις αποτελούν χιονοστιβάδα στο σημε-
ρινό ιστορικό και ιστοριοδιφικό πεδίο 
της Ελλάδας.

Χ 
αρακτηριστικό παράδειγμα το κεί-
μενο του Φοίβου Οικονομίδη, Ε∆Α 
που είσαι, ήμουνα, (εφ. Ελευθεροτυ-
πία, Αθήνα 11 Μαΐου 2013, σ. 12) 

που αναφέρεται στη μεγάλη επιτυχία της Ε.∆.Α. 
η οποία, τον Μάιο του 1958, αναδεικνύεται σε 
αξιωματική αντιπολίτευση. Πριν από πενήντα 
πέντε ακριβώς χρόνια. 

Το σημαντικότερο: Η μεγάλη επιτυχία της 
Ε.∆.Α. (αξιωματική αντιπολίτευση με 24, 42% 
των ψήφων) συμβαίνει πριν κλείσουν εννέα 
χρόνια από την πλήρη ήττα της αριστεράς στον 
ελληνικό εμφύλιο. Ακόμη, τον Νοέμβριο του 
1952, πήρε 9.5%. Τι συνέβη λοιπόν και, μέσα 
σε πεντέμισι χρόνια, σχεδόν τριπλασίασε τις ψή-
φους της;

Ο Φοίβος Οικονομίδης παρουσιάζει το 
θέμα σαν να κατέβηκε η επιτυχία της Ε.∆.Α. 
από το απρόσμενο. Όμως, ένας από τους βασι-
κούς συντελεστές της επιτυχίας της Ε.∆.Α. ήταν 
ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. για Αυτοδιάθεση- Ένωση 
της Κύπρου, με την Ελλάδα. Από το 1955 που 
ξεκίνησε ο αγώνας της Κύπρου έως τις εκλο-
γές του 1958, η Ελλάδα συγκινείται και συμπα-
ρίσταται στις αντιαποικιακές και ενωτικές διεκ-
δικήσεις των Κυπρίων, οι οποίοι προσφέρουν 
αφειδώλευτα θυσίες και αίμα και αντιμετωπί-
ζουν τα φρικιαστικά καταπιεστικά μέτρα της αγ-
γλικής αποικιοκρατίας. 

Ο κυπριακός αγώνας διεμβόλιζε, για πρώ-
τη φορά επιτυχημένα,  την ιδεολογική σκευή 
της μετεμφυλιακής νικήτριας δεξιάς, που ένας 
από τους κύριους πυλώνες της ήταν η πίστη και 
αφοσίωση προς τους συμμάχους -Αγγλία και 
Αμερική, συμμάχους οι οποίοι της έδωσαν τη 
νίκη. Αγωνιζόμενη η Κύπρος, προσφέροντας 
θυσίες και αίμα, υπονόμευε τους συμμάχους, το 
κύρος και την εκτίμηση προς αυτούς και ταυτό-
χρονα αναδείκνυε τις εξαρτήσεις και υποταγές 
της νικήτριας μετεμφυλιακής δεξιάς στον αγ-
γλοαμερικανικό παράγοντα. Γι’ αυτό και η συ-
μπαράσταση της αριστεράς της Ελλάδας προς 
τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν αμέριστη, καθώς 
και η κατεδαφιστική κριτική της προς την κυ-
βέρνηση της ΕΡΕ που υποχωρούσε στο Κυπρι-
ακό. 

Αν ο κ. Οικονομίδης αναδιφούσε μόνο τα 
πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Αυγή, τα προη-
γούμενα χρόνια πριν τις εκλογές του 1958, θα 
διαπίστωνε τον κινητήριο ρόλο του κυπριακού 
αγώνα στην αύξηση της εμβέλειας της αριστε-
ράς και στη μείωση του κύρους της αντίπαλης 
παράταξης, που κυβερνούσε και ταυτιζόταν με 
τον αγγλοαμερικανικό παράγοντα.

Το κείμενο του Οικονομίδη αναφέρεται στη 
δυσάρεστη έκπληξη του κατεστημένου, οι φίλα 
προσκείμενοι προς τα ανάκτορα και η αμερικα-
νική ΣIA συζητούν το θέμα, ανησυχούν σοβαρά 
από την εντυπωσιακή επιτυχία της Ε.∆.Α. Μετά 
τις εκλογές του Μαΐου του 1958, μας τονίζει, 
βρίσκονται σε εγρήγορση για να φράξουν τον 
δρόμο στην αριστερά. Το άρθρο μένει εδώ. ∆εν 
μας λέει πώς και με ποιο τρόπο έδρασαν. Για-
τί, πάλι, θέλει ν’ αποφύγει το αγκάθι του Κυπρι-
ακού. Τα πράγματα, λοιπόν, είναι πολύ απλά: 
∆ρομολογούν τη λύση του Κυπριακού, μέσα 
από εκβιασμούς και πιέσεις, που προωθού-

νται από τον Καραμανλή και τον Αβέρωφ, και 
οχτώ μήνες μετά τις εκλογές και τον θρίαμβο 
της Ε.∆.Α., οδηγούμαστε στον συμβιβασμό των 
Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου. Το Κυπρι-
ακό «λύνεται» -σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή, η μέρα της λύσης ήταν η ευτυχε-
στέρα μέρα της ζωής του, ενώ ο ηγέτης της Ε∆Α 
Ηλίας Ηλιού, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, τον 
Φεβρουάριο του 1959, τονίζει ότι η λύση αυτή 
αποτελεί πρωτοφανή ήττα της Ελλάδας και η 
Κύπρος καθίσταται «προκεχωρημένη ζώνη ελ-
ληνοτουρκικού πολέμου μονίμου και παγίου». 
Τα πράγματα επιβεβαίωσαν τον Ηλιού. 

Όμως η Ε.∆.Α., μέσα στα νέα δεδομένα που 
δημιούργησε το κλείσιμο του Κυπριακού,  στις 
επόμενες εκλογές (1961) από το 24.42% κατε-
βαίνει στο 14.62% και χάνει τον τίτλο της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης.

Η αφήγηση του κ. Οικονομίδη είναι χαρα-
κτηριστική του κυρίαρχου ιδεολογικού πλαισί-
ου της εποχής μας, ο συγγραφέας του άρθρου 
με θέμα την εντυπωσιακή επιτυχία της Ε.∆.Α. 
είναι ευπειθής και συμμορφώνεται προς τις 
υποδείξεις της κυρίαρχης αφήγησης, που δεν 
θέλει, η όποια συζήτηση για την ελληνική κοι-
νωνία και πολιτική, να εμπλέξει και την επίδρα-
ση των εθνικών θεμάτων -πρέπει να παραμεί-
νει αποστειρωμένη. Εκθειάζεται, λοιπόν, η επι-
τυχία της Ε.∆.Α. χωρίς όμως να τη «μολύνουμε» 
με αναφορές ότι υποστήριζε εθνικούς αγώνες 
και ότι η ενωτική πάλη των Κυπρίων συνέβα-
λε στην επιτυχία της. Γιατί, όπως στον εφιαλτι-
κό κόσμο του μυθιστορήματος 1984 του Όρ-
γουελ υπήρχε το newspeak -που συντόνιζε την 
ομιλία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μεγά-
λου Αδελφού, στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί 
το newspeak των προοδευτικώνυμων. 

Επιμύθιο: Το κείμενο του Λουκιανού, Πώς 
δει ιστορίαν συγγράφειν, παραμένει επίκαιρο. 

Πώς δει ιστορίαν συγγράφειν
Το κυπριακό και η ανασύσταση της ελληνικής αριστεράς κατά την δεκαετία του 1950

Του Σάββα Παύλου

Αν ο κ. Οικονομίδης αναδιφούσε μόνο τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Αυγή θα διαπί-
στωνε τον κινητήριο ρόλο του κυπριακού αγώνα στην αύξηση της εμβέλειας της αριστεράς

“ 

Ο κυπριακός αγώνας 

διεμβόλιζε, για πρώτη 

φορά επιτυχημένα,  την 

ιδεολογική σκευή της 

μετεμφυλιακής νική-

τριας δεξιάς, που ένας 

από τους κύριους πυ-

λώνες της ήταν η πί-

στη και αφοσίωση προς 

τους συμμάχους

Η πλατεία ήταν γεμάτη. Πάνω από 10.000 κό-
σμου κατέκλυσαν την Ιερισσό για να συμμετά-
σχουν στην συναυλία αλληλεγγύης στον αγώ-
να των κατοίκων, ενάντια στην λεηλασία του 
Μπόμπολα και της Ελ Ντοράντο Γκολντ. 

Οι κάτοικοι, διοργάνωσαν υποδειγματικά την όλη 
ιστορία, μέχρι και υπαίθριο ιατρείο έστησαν, 
ενώ είχαν φροντίσει να σημάνουν χώρους 
στάθμευσης έξω από το χωριό κι έτσι η διαρ-
κής ροή των αυτοκινήτων δεν διακόπηκε ούτε 
μια στιγμή. Ανταμοιβή τους, η μεγαλύτερη συ-
ναυλία που έγινε ποτέ στον τόπο τους, η αίσθη-
ση ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στον αγώνα 
τους, καθώς και σημαντικά έσοδα για την κά-
λυψη του ολοένα και διευρυνόμενου κόστους 
των διώξεων, που πολλαπλασιάζονται. 

Αρκετοί από εμάς βρεθήκαμε στο γεγονός, και 
χάρηκαν με την χαρά των κατοίκων. Από την 
άλλη, δεν μπορούσαμε να μην στεναχωρη-
θούμε με την στενοκεφαλιά των ίδιων των 
«αλληλέγγυων» που συνέρρευσαν από την 
Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες χώρες της 
(Βορείου Ελλάδας). ∆ιότι επιμένουν να προ-
βάλλουν πάνω σ’ έναν αγώνα που έχει εντε-
λώς διαφορετική αφετηρία και κίνητρο τις δι-
κές τους φαντασιώσεις, γιατί προσπαθούν να 
τον καπελώσουν με αφίσες, συνθήματα και 
λογύδρια εκτός κλίματος –όχι του δικού μας, 
αλλά της πλειοψηφίας των ίδιων των κατοί-
κων. Γιατί ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκι-
δικής για την απαλλαγή από την μάστιγα των 
μεταλλείων παραμένει πρωτίστως πατριωτι-
κός αφού η περαιτέρω ανάπτυξή τους, σημαί-
νει καταστροφή των πόρων και συνέχιση της 
ομηρίας της,  σε μια εκμετάλλευση που αφή-
νει  μόνο τεράστια κέρδη στις εταιρείες και το-
ξικά απόβλητα και φαινόμενα διχασμού, στην 
περιοχή. Γεγονός που αποτρέπει την δημιουρ-
γία ενός εναλλακτικού μοντέλου οικονομικής 
δραστηριότητας βασισμένο στο μέτρο που ται-
ριάζει στα χαρακτηριστικά της, ως περιοχή πυ-
κνοκατοικημένη και εξαιρετικά προικισμένη 
από φυσικό περιβάλλον,  ως πατρίδας του Αρι-
στοτέλη και φυσικής πύλης του Αγίου Όρους. 
Συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία εφόσον 
αξιοποιηθούν μπορούν να αποτελέσουν πα-
ράγοντα ευημερίας των κατοίκων της. 

Πιστεύουμε, ότι αν αυτές οι πρακτικές και οι λο-
γικές –που αναφέρουμε παραπάνω– έλειπαν 
από την διαμεσολάβηση του κινήματος στις 
πόλεις, το αποτέλεσμα θα ήταν απείρως μα-
ζικότερο. ∆ιότι, προφανώς, στην λεηλασία της 
πατρίδας μας αντιτίθενται πολύ περισσότεροι 
απ’ όσους αποδέχονται το «πλαίσιο» των χώ-
ρων που πασχίζουν να παρουσιαστούν ως οι 
κύριοι εκφραστές της «αλληλεγγύης»…

Ας είναι. Εμείς θα είμαστε εκεί, πιο ταπεινοί και 
πιο μαζεμένοι –σεβόμενοι την ταυτότητα που 
οι ίδιοι οι κάτοικοι θέλουν να προβάλουν για 
τον αγώνα τους. 

Ιερισσός: 
Η πλατεία 
ήταν γεμάτη...
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Ξεφυλλίζοντας, στη φιλόξενη 
Παπαχαραλάμπειο Bιβλιοθή-
κη της Ναυπάκτου, την αθηνα-
ϊκή εφημερίδα του 19ου αιώνα 
«ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ», βρήκα και 
κάποιες ειδήσεις που αναφέρο-
νται στον Ρώσο αναρχικό στο-
χαστή Πιότρ Κροπότκιν (1842-
1921). Τις ειδήσεις αυτές αντέ-
γραψα και τις μεταφέρω επί λέ-
ξει στις σελίδες της εφημερίδας 
σας.

Έ 
τσι, στην «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΣ» της 19.06.1886, 
διαβάζουμε: «Έχομεν τινά 
είδησιν, καθ’ ήν προσεχώς 

αναμένεται όπως έλθη ενταύθα μετά της 
κυρίας του, ο γνωστός κ. Κροπότκιν, 
κοινωνιστής διακεκριμένος». 

Εξ όσων γνωρίζω, η είδηση δεν 
επαληθεύτηκε και φαίνεται ότι ο 

πρίγκιπας Πιότρ Κροπότκιν δεν πά-
τησε τα χώματα της Αττικής.

Η επόμενη είδηση στην ίδια 
εφημερίδα αναφέρεται στον Έλληνα 
μεταφραστή του βιβλίου του Π. Κρο-
πότκιν, Πλάτωνα ∆ρακούλη (1858-
1934), δημοσιογράφο και κοινωνι-
ολόγο, από τους πρωτοπόρους του 
σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελ-
λάδα. Έτσι, γράφει η «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΣ» της 13.08.1886: «Το Άρδην, η 
γνωστή κοινωνιστική εφημερίς του 
Πλ. ∆ρακούλη, αγγέλλεται ότι επα-
ναλαμβάνει την έκδοσιν της μηνιαί-
ως ήδη και οκτασέλιδος».

Η πιο ενδιαφέρουσα όμως είδη-
ση είναι της αυτής εφημερίδος, της 
18.12.1886. Έτσι, τον ∆εκέμβριο του 
1886 η Αθήνα γιορτάζει την ενηλι-
κίωση του διαδόχου Κωνσταντίνου 
(1868 – 1923). Το γεγονός συνήγει-
ρε τον απανταχού ελληνισμό της δι-
ασποράς και οι αντιπρόσωποι των 
πολυαρίθμων ελληνικών κοινοτή-

των της κατακλύζουν την Αθήνα.
Ο Πλάτων ∆ρακούλης προσφέ-

ρει στο διάδοχο Κωνσταντίνο το, υπ’ 
αυτού μεταφρασθέν, βιβλίο του Π. 
Κροπότκιν, Έκκλησις προς τους νέ-
ους, και ο Κωνσταντίνος το αποδέχε-
ται ασμένως.

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει 
τη σχετική είδηση.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 18.12.1886
Επιστέφουσα το πλήθος των γενομέ-
νων προς τον διάδοχον προσφωνή-
σεων επήλθε η επομένη προσφώ-
νησις του κ. Πλάτωνος ∆ρακούλη, 
δωρησαμένου τω διαδόχω την Έκ-
κλησιν εις τους Νέους, το γνωστόν 
έργον του Κροπότκιν, πολυτελώς 
δεδεμένην, μετά φύλλων χάρτου εν 
τέλει προστεθειμένων διά σημειώ-
σεις, και φέρουσα επιγραφήν χρυ-
σοίς γραμμάτων επί ερυθρού μετα-
ξίνου υφάσματος. «Τω επιδόξω βα-
σιλεί των Ελλήνων 1886». Ιδού η 

προσφώνησις: «Επίδοξε Βασιλεύ, 
δράττομαι της ευκαιρίας των εορτών 
σας, όπως, αντί πάσης άλλης ευχής, 

προσενέγκω υμίν την υπ’ εμού άρτι 
γενομένην μετάφρασιν της Εκκλή-
σεως προς τους Νέους, του Ρώσου 
πρίγκιπος Πέτρου Κροπότκιν, ην 
και αφιέρωσα τη σπουδαζούση νεό-
τητι της Ελλάδος. Ευελπιστών ότι θα 
δεχθήτε το βιβλίον όπερ είναι ολοέν 
αχώριστον εγκόλπιον πλείστων συ-
νομηλίκων συμμπολιτών σας, πα-
ρακαλώ υμάς να το αναγιγνώσκη-
τε εν ταις στιγμαίς καθ’ ας λησμονή-
τε ότι είσθε επίδοξος βασιλεύς. Πλά-
των Ε. ∆ρακούλης». 

Ο διάδοχος παρήγγειλε τω κ. 
∆ρακούλη, διά του υπασπιστού αυ-
τού κ. Σαπουντζάκη, ν’ αποστείλη 
αυτώ το δώρον χωρίς να προσέλ-
θη ο ίδιος. Πιστεύομεν ότι ο κ. ∆ρα-
κούλης θα έμεινεν ευχαριστημένος 
ότι εγένετο δεκτόν το δώρον του και 
ας μη εγένετο δεκτός αυτός. Ευχόμε-
θα μόνον να μη λάβη παράσημον, 
όπερ θα εξουδετέρου την γενομένην 
αυτώ τιμήν».

     ΘΕΩΡΙΑ

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη•Παρουσιάζεται την Τετάρτη 12 Ιουνίου στον χώρο του Άρδην, Ξενοφώντος 4

Σ. Λυγερός - Κ. Μελάς: «Μετά τον Ερντογάν τι;»

Μια άγνωστη ελληνική περιπέτεια της Έκκλησης προς τους νέους του Π. Κροπότκιν 

Ο Πρίγκηψ Κροπότκιν και ο διάδοχος...
Του Αντώνη Ν. Βενέτη

Η Τουρκία του 2013 δεν θυμί-
ζει σε πολλά την Τουρκία της 
κρίσης του 2002. Ο Σταύρος 
Λυγερός οδηγεί τον αναγνώ-
στη στους μαιάνδρους του ακή-
ρυχτου πολέμου νεοθωμανών-
κεμαλιστών, που είχε τα πά-
ντα: εκλογικές μάχες, πολιτικές 
ίντριγκες, δημοψηφίσματα, δι-
απλοκή του “βαθέος κράτους” 
με το οργανωμένο έγκλημα, συ-
νωμοσίες, προβοκάτσιες, δο-
λοφονίες, απόπειρες πραξικο-
πήματος, αμερικανικό “δάκτυ-
λο”, αντικρουόμενες δικαστικές 
διώξεις, θρησκευτικές αδελφό-
τητες, βαρόνους του χρήματος 
και σκληρές συγκρούσεις για 
τον έλεγχο ΜΜΕ.

Ο 
ακήρυκτος αυτός πό-
λεμος διασυνδέεται 
με τον 30ετή πραγμα-
τικό πόλεμο εναντί-

ον των Κούρδων ανταρτών. Ο αγώ-
νας του PKK διαχώρισε αμετάκλη-
τα την κουρδική ταυτότητα από την 
τουρκική. Όταν το 1999 συνελήφθη 
ο Οτσαλάν, οι Τούρκοι πίστεψαν ότι 
είχαν νικήσει. Σήμερα, ο Ερντογάν 
διαπραγματεύεται μαζί του πολιτι-
κή λύση.

Ο Σταύρος Λυγερός φωτίζει τις 

γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες 
έχει τροφοδοτήσει και η ανακάλυψη 
ενεργειακών πηγών: το αυτοκρα-
τορικό σύνδρομο της διψασμένης 
για ενέργεια Τουρκίας, την “Αρα-
βική Άνοιξη”, την ισραηλινή πολι-
τική, τη μετατροπή της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας σε αποικία χρέους και 
το επικείμενο ξανασερβίρισμα του 
σχεδίου Ανάν. Υπό αυτό το πρίσμα 
αναλύει το ζήτημα της ΑΟΖ και το 
πλέγμα των ελληνοτουρκικών, ανα-
σκευάζοντας κυρίαρχους μύθους 
(“εξημέρωση του θηρίου” και “κα-
λός ο Ερντογάν, κακοί οι στρατηγοί”).

Τον χάρτη της τουρκικής οικο-
νομίας συνθέτει ο Κώστας Μελάς. 
Με βάση πρωτογενείς στατιστικές 
αποκωδικοποιεί τα μεγέθη, τη δυ-
ναμική και τις αντιφάσεις της. Αυτό 
που μέχρι τώρα είναι το πλεονέκτη-
μα είναι και η αχίλλειος πτέρνα του 
τουρκικού μοντέλου. Εάν σταματή-
σει η εισροή κεφαλαίων, η φούσκα 
θα σκάσει.

Το βιβλίο είναι γραμμένο αρ-
θρωτά, κατά τρόπο που η καθεμία 
από τις τέσσερις ενότητές του να 
μπορεί να διαβαστεί αυτόνομα.

***
Από το επίμετρο του βιβλίου: 
«Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτι-

κής, η μεγάλη πρόκληση για τον Ερ-
ντογάν είναι η συριακή κρίση. ∆έχε-
ται ήδη έντονη κριτική από την αντι-
πολίτευση για την άμεση εμπλοκή 
της Τουρκίας, η οποία διευκόλυ-

νε τη δημιουργία ενός κουρδικού 
κρατικού υβριδίου στη βόρεια Συ-
ρία, που διατηρεί στενούς δεσμούς 
με το PKK. Με τον τρόπο αυτό δια-
μορφώνεται ένα οργανωμένο κουρ-

δικό τόξο στα ανατολικά νοτιοανατο-
λικά σύνορα της Τουρκίας, το οποίο 
εκ των πραγμάτων προσδίδει στρα-
τηγικό βάθος στο αντάρτικο. Από 
την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση Ερ-
ντογάν έχει ποντάρει στην ανατρο-
πή του καθεστώτος Άσαντ και στην 
εδραίωση της τουρκικής επιρροής 
στο διάδοχο (σουνιτικό) καθεστώς. 
η ουσία του δόγματος Νταβούτο-
γλου είναι ότι η Τουρκία δεν πρέπει 
να λειτουργεί πια όπως στο παρελ-
θόν: ούτε σαν το ακραίο φυλάκιο της 
∆ύσης στην Ανατολή, ούτε σαν γέ-
φυρα μεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, 
ούτε σαν πολύτιμο γεωπολιτικό οι-
κόπεδο μεταξύ Ευρώπης, Κεντρικής 
Ασίας και Μέσης Ανατολής. Σύμ-
φωνα με τη θεώρηση του, ο εδαφι-
κός και πληθυσμιακός όγκος, το αυ-
τοκρατορικό παρελθόν και οι δυνα-
τότητες επιρροής της Τουρκίας τη 
διευκολύνουν να αναδειχθεί σε αυ-
τόνομη περιφερειακή δύναμη». Σσ. 
551-552. 

Το βιβλίο παρουσιάζεται την Τετάρ-
τη 12 Ιουνίου 2013, στον χώρο του 
Άρδην -Ξενοφώντος 4, ενώ θα γίνει 
ιδιαίτερη μνεία στις τελευταίες εξε-
λίξεις. Ομιλητές: Κ. Μελάς, Γ. Καρα-
μπελιάς, Κ. Γρίβας (καθ. Γεωπολιτι-
κής). Συντονίζει ο Ν. Μπινιάρης (οι-
κονομολόγος). Ώρα έναρξης 8 μ.μ.
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«Μερικές φορές αναρωτιέμαι 
μήπως η «ανακάλυψη» του να-
ζιστικού ολοκαυτώματος από τον 
αμερικανικό εβραϊσμό υπήρξε 
χειρότερη από τη λησμονιά του».

Νόρμαν Φινκελστάιν «Η βιομη-
χανία του Ολοκαυτώματος, σκέ-
ψεις σχετικά με την εκμετάλλευ-
ση της εβραϊκής οδύνης», σελ. 30, 
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. 

Ο 
συγγραφέας του πιο 
πάνω βιβλίου είναι Αμε-
ρικανοεβραίος γεννη-
μένος στο Μπρούκλιν 

(1953), από γονείς που είχαν επιζή-
σει από τα ναζιστικά στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης. Μέχρι πριν λίγο καιρό 
δίδασκε πολιτική θεωρία στο Πανε-
πιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στο συ-
γκεκριμένο έργο του, το οποίο προ-
κάλεσε σάλο όταν κυκλοφόρησε, 
πραγματεύεται το πώς ένα υπαρκτό 
γεγονός, όπως είναι το ναζιστικό ολο-
καύτωμα εκατομμυρίων Εβραίων, 
σταδιακά, και συγκεκριμένα μετά τον 
αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967, 
αναδείχθηκε στη Βιομηχανία του 
Ολοκαυτώματος, η οποία από τη 
μια εκτρέπει ή απαγορεύει τις επι-
κρίσεις εις βάρος του ισραηλινού σι-
ωνιστικού κράτους και της γενοκτό-
νας πολιτικής που ασκεί εναντίον των 
Παλαιστινίων, από την άλλη δικαιώ-
νει την αμερικανική ιμπεριαλιστική 
πολιτική και την «ηθική» η οποία τη 
συνοδεύει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά τη 
θύελλα που ξεσήκωσε το συγκεκρι-
μένο βιβλίο, ο συγγραφέας του μπή-
κε στο στόχαστρο του αμερικανοε-
βραϊκού λόμπι, με αποτέλεσμα όχι 
μόνο να χάσει τη δουλειά του ως κα-
θηγητής πανεπιστημίου, κάτω από 
τις αφόρητες πιέσεις, αλλά ακόμη και 
να υποστεί τόσο τις ματαιώσεις δια-
λέξεών του ανά τον κόσμο (ανάμεσα 
στις οποίες ήταν και μια διάλεξη στο 
Βερολίνο, όπου ήταν καλεσμένος του 
κόμματος των Οικολόγων, αλλά και 
του Ντε Λίνκε), όσο και τη σύλληψη 
σε αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και απα-
γόρευση της εισόδου του στο Ισραήλ 
για δέκα χρόνια.

Ας μην πάμε μακριά όμως. Ο δι-
κός μας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θε-
οδωράκης ένιωσε πάνω του τη ίδια 
πίεση. Το Μάιο του 2011 ματαιώθη-

κε η προγραμματισμένη, για την επέ-
τειο των εξήντα έξι ετών απελευθέρω-
σης του πρώην ναζιστικού στρατοπέ-
δου Μαουτχάουζεν, συναυλία του, με 
το ομώνυμο έργο, εξαιτίας των πιέ-
σεων των σιωνιστικών κύκλων προς 
την πρόεδρο της αυστριακής βουλής, 
λόγω έντονα επικριτικών αντισιωνι-
στικών δηλώσεών του. 

Η δημοσκοπική (τουλάχιστον) 
άνοδος της Χρυσής Αυγής δείχνει να 
ευαισθητοποιεί σιγά σιγά τους καλλι-
τεχνικούς κύκλους, έστω δειλά, έστω 
αμήχανα. Είναι γεγονός ότι τα τελευ-
ταία χρόνια στη θεατρική σκηνή της 
χώρας μας ανεβαίνουν ολοένα και 
περισσότερα έργα αντιναζιστικού πε-
ριεχομένου, σε μια προσπάθεια ανά-
δειξης και καταγγελίας του ναζιστι-
κού φαινομένου και των καταστροφι-
κών επιπτώσεων που αυτό δημιούρ-
γησε τόσο στη Γερμανία όσο και στην 
Ευρώπη ολόκληρη. 

Η θεατρική σκηνή Άλλη Πλευρά 
/ ALTERA PARS επέλεξε τη φετινή 
περίοδο να αναδείξει ένα μέρος των 
επιπτώσεων της ναζιστικής ιδεολογί-
ας, τον αντισημιτισμό, με τις παραστά-
σεις «Ο Εβραίος», και «Ο ∆ρόμος για 
τον Ουρανό». Το δεύτερο είναι γραμ-
μένο από το σημαντικότερο ίσως εν 
ζωή θεατρικό συγγραφέα της Ισπα-
νίας, τον Χουάν Μαγιόρκα, που είχε 
φέτος την τιμητική του στις αθηναϊκές 
σκηνές, αφού τέσσερα έργα του πα-
ρουσιάστηκαν σε αυτές. 

Το έργο του  «Ο ∆ρόμος για τον 
Ουρανό» έχει μεταφραστεί σε έξι 
γλώσσες μέχρι τώρα και έχει τύχει 
σημαντικών παραστάσεων από το 
Λονδίνο και το Παρίσι μέχρι τη Νέα 
Υόρκη και τη Νορβηγία. Παρουσιά-

ζει δε την αληθινή ιστορία του στρα-
τοπέδου συγκέντρωσης Τερεζίν. Το 
στρατόπεδο αυτό αποτελεί μια ιδιαί-
τερη, όσο και μοναδική περίπτωση, 
ανάμεσα στα  υπόλοιπα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης των ναζί. Μια ολόκλη-
ρη πόλη μεταμορφώθηκε, από ένα 
παραδοσιακό οικισμό κτισμένο κατά 
τον 18ο αιώνα, σε μια πόλη-εβραϊκό 
γκέτο, το οποίο χρησιμοποίησαν οι 
Γερμανοί για παραπλανητικούς προ-
παγανδιστικούς σκοπούς. Πιο συγκε-
κριμένα, αποφάσισαν να σκηνοθετή-
σουν μια ολόκληρη παράσταση ώστε 
να πεισθεί ο εκπρόσωπος του Ερυ-
θρού Σταυρού και κατ’ επέκταση η 
διεθνής κοινότητα, ότι τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης λειτουργούν λίγο  
πολύ ως τόποι αναψυχής! Το μεγα-
λεπήβολο αυτό σχέδιο ονομάστη-
κε «Επιχείρηση Ωραιοποίηση» και 
για την υλοποίησή του απαιτήθηκε 
πάνω από ένας χρόνος προετοιμασί-
ας.  Έτσι, ανακαίνισαν όλη την πόλη-
στρατόπεδο, έδωσαν στους Εβραίους 
κρατούμενους καινούρια ρούχα και 
παπούτσια, κατασκεύασαν όλες τις 

απαραίτητες υποδομές, δημιούργη-
σαν λιμνούλες, λειτούργησαν θέατρο, 
χώρους συναυλιών, ως και τράπε-
ζα για μία και μοναδική παράσταση, 
την πρεμιέρα της 23ης Ιουνίου του 
1944, μέρα κατά την οποία θα πραγ-
ματοποιούνταν η προγραμματισμένη 
επίσκεψη. Επιλεγμένοι Εβραίοι κρα-
τούμενοι του στρατοπέδου είχαν το 
ρόλο των ηθοποιών, ενώ το ρόλο των 
θεατών, τα διακεκριμένα μέλη της 
παγκόσμιας κοινότητας. Μέσα σε έξι 
ώρες, όσο κράτησε δηλαδή η παρά-
σταση, οι αμήχανοι «ηθοποιοί» έδω-
σαν μια παράσταση μη γνωρίζοντας 
αν αυτό θα τους έσωζε ή θα τερμάτιζε 
τη ζωή τους, ενώ οι «θεατές»–επίση-
μοι αφέθηκαν να «ξεγελαστούν» από 
την «ιδανική» παράσταση την οποία 
παρακολούθησαν. «Στο κάτω κάτω, 
οι κρατούμενοι του στρατοπέδου σί-
γουρα περνούν καλύτερα από τους 
κατοίκους άλλων εμπόλεμων περι-
οχών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του 
Ερυθρού Σταυρού. Από την επόμε-
νη μέρα κιόλας το Τερεζίν άρχισε να 
αδειάζει μιας και φάλαγγες από τους 

κατοίκους του οδηγήθηκαν σταδιακά 
στο Άουσβιτς. Από τους 140.000 συ-
νολικά Εβραίους κρατούμενους που 
πέρασαν από εκεί μόλις 3.800 επιβί-
ωσαν, ενώ από τα 7.950 παιδιά του 
Τερεζίν επέζησαν τα 142. 

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός της 
συγκεκριμένης παράστασης, Πέ-
τρος Νάκος, ανεβάζει μια διαδρα-
στική πρόταση στο πρώτο μέρος και 
μια ρεαλιστική απεικόνιση του έρ-
γου στο δεύτερο. Στηρίζει το εγχείρη-
μά του σε τρεις βασικές φιγούρες: το 
διοικητή του στρατοπέδου, ο οποίος 
αντιμετωπίζει την όλη παράσταση ως 
«έργο τέχνης», στυγνός και πλήρως 
αδιάφορος για τους κρατούμενους, 
τον Εβραίο «δήμαρχο» της κοινότη-
τας, αμήχανο μπροστά στην επιλογή 
ζωής και θανάτου που έχει να κάνει 
με την υιοθέτηση του όλου θεάμα-
τος, και τον εκπρόσωπο του Ερυθρού 
Σταυρού, απολογούμενο και ενοχο-
ποιημένο, να προσπαθεί να δικαιο-
λογήσει την επιπόλαια (;) κρίση του. 
Όμως τόσο τις μέρες κατά τις οποίες 
προετοιμαζόταν η πρεμιέρα «της αν-
θρωπιστικής παράστασης», όσο και 
στις μέρες μας, με τις διάφορες δήθεν 
«κοινωνικές» δράσεις της Χρυσής 
Αυγής, το κυρίαρχο στοιχείο δεν είναι 
άλλο από την αδιόρατη και υπαινισ-
σόμενη ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙ-
ΚΗ του ναζιστικού τέρατος, λογι-
κή η οποία εκφοβίζει για τη μελλού-
μενη, πολύ περισσότερο από την ήδη 
υπάρχουσα βία που διακηρύσσει. 
Και σε αυτό, η απειλή των μελλούμε-
νων θα έπρεπε να αποδοθεί πιο ολο-
κληρωμένα. 

 Στα θετικά, το ότι ο σκηνοθέτης 
προσπαθεί να εισάγει εμβόλιμες νύ-
ξεις στο κείμενο, οι οποίες να το συν-
δέουν με την πραγματικότητα των τρι-
ών μνημονίων της ελληνικής κρίσης. 
Έτσι, τονίζει την παράλληλη προσπά-
θεια για μια ενοποιημένη Ευρώπη 
τότε και τώρα, χρησιμοποιεί, σε μια 
προσπάθεια αναλογικής ανάδειξης, 
τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τονίζει ότι στο δρόμο αυτό (της ενο-
ποίησης) αναγκαστικά «πολλοί θα 
πέσουν στο δρόμο», και διακηρύττει 
το «Βερολίνο, μας επέλεξε…». 

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ανευθυνότητα μπροστά στο Ολοκαύτωμα
«Ο ∆ρόμος για τον Ουρανό», του Χουάν Μαγιόρκα

Μετάφραση: 
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Σκηνοθεσία: Πέτρος Νάκος
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Ιάκωβος ∆ρόσος
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∆ημήτρης Κασιμάτης 
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> Κυκλοφόρησε, τον Μάρ-
τιο του 2013, από τις εκ-
δόσεις Πόλις, η συλλογή 
δοκιμίων του Νάσου Βα-
γενά, με τον τίτλο Σημει-

ώσεις από την αρχή του αιώνα (σελ. 
355).

Πρόκειται για κείμενα γενναία, 
ευθύβολα, που μας δίνουν σαφή ει-
κόνα των τάσεων και των χαρακτηρι-
στικών στοιχείων του στοχασμού και 
της νεοελληνικής κοινωνίας. Η αναί-
ρεση του μεταμοντέρνου σχετικισμού 
δείχνει ότι, ο τελευταίος, σε κάποιες 
περιπτώσεις, επιχείρησε να θωρακί-
σει τον δογματισμό και την αξία των 
αισθητικών του κριτηρίων, την οποία 
υποτίθεται ότι αρνείται, με ποινικές δι-
αδικασίες. ∆ηλαδή, την όποια ασφά-
λεια δεν μπόρεσε να εντοπίσει στην 
αισθητική και στην ερμηνευτική των 
κειμένων, την αναζήτησε στην προ-
νομιακή πρόσβαση στην εξουσία 
και στη συνδρομή δικαστικών απο-
φάσεων. Συγχρόνως ο Βαγενάς απο-
δεικνύει ότι η επίθεση στον «εθνικι-
σμό» και η εμμονή στις επιταγές της 
πολιτικής ορθότητας αφενός κατεδα-
φίζει σημαντικά στοιχεία του νεοελ-
ληνισμού, αφετέρου παρερμηνεύ-
ει την πραγματικότητα ενός έθνους 
που προηγήθηκε του διαφωτισμού, 
ενώ επιπλέον αποκαλύπτει ότι, με την 
καταφυγή στο ιδεολόγημα της «κυ-
πριακότητας», αποφεύγεται η ανάλη-
ψη της ευθύνης σε κρίσιμα θέματα, 
όπως η μοίρα του κυπριακού ελλη-
νισμού. Βεβαίως ο Βαγενάς γνωρίζει 
ότι δεν απουσιάζουν τα θετικά παρα-
δείγματα, όπως ήταν ο παλαιότερος 
φιλόλογος Γ. Σαββίδης και ο σύγχρο-
νός μας Σάββας Παύλου, ή ο ιστορι-
κός Ν. Σβορώνος, ή ο συγγραφέας Γ. 
Ιωάννου, ή ο ζωγράφος Σ. Σόρογκας, 
ή ο Α. Αργυρίου, ή ο Μ. Βίττι, ή ο Χ. 
Παπουτσάκης.

Είναι σημαντικό ότι ο Βαγενάς 
δεν στρατεύτηκε, όπως άλλοι στοχα-
στές, στην καλοστημένη εξαπάτηση 
των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελ-
λάδα. Ορθά διαπίστωσε ότι είχαν δι-
αρρήξει τη σχέση τους με το αθλητι-
κό πνεύμα και είχαν ξεπέσει σε μία 
τεράστια εμπορική επιχείρηση. Συγ-
χρόνως δεν μασά τα λόγια του για την 
αθλιότητα των κατεστημένων πολιτι-
κών, όπως ο Γ. Παπανδρέου, το κομ-
μάτιασμα των πανεπιστημίων που 
υπηρετεί πελατειακούς στόχους που 
αντιμάχονται την παιδεία, καθώς και 
την παρωδία του πανεπιστημιακού 
ασύλου που, αντί προωθεί τους σκο-

πούς για τους οποίους καθιερώθηκε, 
τους υπονομεύει με κραυγαλέο τρό-
πο, με πιο χαρακτηριστικό στοιχείο 
την ύψωση εμποδίων στην ελεύθερη 
διακίνηση των ιδεών. 

 Ο Βαγενάς απαντά σε όσους αντι-
καθιστούν τους εθνικιστικούς με τους 
αντιεθνικιστικούς μύθους, αμφισβη-
τούν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσ-
σας και θεωρούν το ελληνικό έθνος 
νεώτερη κατασκευή διανοούμενων 
όπως ο Κοραής: «Την αντιεθνικι-
στική αντίληψη, που είναι και αυτή, 
όπως και η εθνοκεντρική, σε σημαντι-
κό βαθμό λανθασμένη, θα μπορού-
σαμε να την ονομάσουμε αντίληψη 
ενός θεωριακού αστιγματισμού. Και 
τούτο γιατί είναι αποτέλεσμα, κυρί-
ως, της μηχανιστικής εφαρμογής στη 
νεοελληνική περίπτωση ορισμένων 
απλουστευτικών θεωριών περί εθνο-
γένεσης που αναπτύχθηκαν τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, κύριο χαρακτηριστι-
κό των οποίων είναι η περιγραφή της 
εθνικής κοινότητας ως φαντασιακά 
εθνικής και της εθνικής συνείδησης 
ως καθ’ ολοκληρίαν προϊόντος κατα-
σκευής» (σελ. 26). Η παρορμητική, 
μεταπρατική, άκριτη μεταφορά ξένων 
θεωριών είναι μεν έωλη και ατεκμη-
ρίωτη, αλλά βρίσκει αρκετούς υπο-
στηρικτές διότι υπηρετεί τρέχοντες εγ-
χώριους πολιτικούς στόχους, ώστε με 
μεγάλη ευκολία να επαναλαμβάνουν 
διάφορες πλευρές ότι «η νεοελληνι-
κή συνείδηση εμφανίζεται για πρώ-
τη φορά με τον ελληνικό ∆ιαφωτισμό, 
στο τέλος του 18ου αιώνα» (σελ. 26). Η 
ίδια εθνομηδενιστική σπουδή οδηγεί 
κάποιους στοχαστές να «πιστεύουν 
ότι έχουν ανακαλύψει στο έργο του 
Εμπειρίκου (αλλά και στο έργο του 
Σεφέρη, του Ελύτη και του Εγγονό-
πουλου) τις αποδείξεις μιας ακροδεξι-
άς και αντιδημοκρατικής ιδεολογίας» 

(σελ.31), ενώ στο έργο του Μεγάλος 
Ανατολικός τα στοιχεία ενός «φασι-
στικού έπους» (σελ.31). Όμως τα συ-
μπεράσματά τους είναι εντελώς ανυ-
πόστατα, γιατί αφενός ο Σεφέρης απο-
δοκίμασε γραπτά τη δικτατορία, ενώ ο 
Εμπειρίκος είχε μυηθεί  στον τροτσκι-
σμό  από τον Α. Μπρετόν.

Ο Βαγενάς, υπερασπιζόμενος την 
αξία και τις πραγματικές διαστάσεις 
της γενιάς του ’30, διατυπώνει ορι-
σμένες αυτονόητες σκέψεις, που ίσως, 
αν ο σύγχρονός μας στοχασμός δεν 
είχε αυτής της έκτασης τη νοσηρότη-
τα, δεν θα ήταν τόσο αναγκαία η επα-
νάληψή τους. Έτσι γράφει: «∆εν είναι 
ελληνοκεντρισμός το να επιχειρείς να 
περιγράψεις το περιεχόμενο της λέ-
ξης ελληνικότητα. Όχι μόνο διότι η ελ-
ληνικότητα δεν είναι μια αφηρημέ-
νη ιδέα, αλλά ένα σύνολο συγκεκρι-
μένων χαρακτηριστικών (όπως η ιτα-
λικότητα, η ισπανικότητα κ.τ.λ.), αλλά 
γιατί η περιγραφή μιας αφηρημένης 
ιδέας δεν σημαίνει αναγκαστικά την 
υπερβατικοποίησή της. ∆εν είναι ελ-
ληνοκεντρισμός το να πιστεύεις ότι η 
ελληνική γλώσσα παρουσιάζει αδιά-
σπαστη ιστορική συνέχεια. [ ]. ∆εν εί-
ναι αναγκαστικά ελληνοκεντρισμός το 
να πιστεύεις στην αδιάσπαστη συνέ-

χεια της ελληνικής συνείδησης (εγώ 
προσωπικά δεν πιστεύω). ∆ιότι και 
η ασυνέχεια της ελληνικής συνείδη-
σης είναι εξίσου δύσκολο να αποδει-
χτεί. ∆εν είναι ελληνοκεντρισμός το 
να πιστεύεις ότι υπήρχε νεοελληνική 
εθνότητα και πριν από τον ∆ιαφωτι-
σμό. ∆ιότι ένα πλήθος ιστορικών στοι-
χείων το αποδεικνύει αυτό. ∆εν είναι 
ελληνοκεντρισμός το να νιώθεις ένα 
αίσθημα υπερηφάνειας γιατί ζεις στον 
χώρο όπου αναπτύχθηκε ο αρχαίος 
ελληνικός πολιτισμός. ∆ιότι το αίσθη-
μα αυτό είναι φυσιολογικό (ψευδής 
συνείδηση θα ήταν να μην ένιωθες 
αυτό το αίσθημα). ∆εν είναι αναγκα-
στικά ελληνοκεντρισμός το να χρησι-
μοποιείς σε ποιήματα ή σε άλλα λογο-
τεχνικά κείμενα τις λέξεις Ελλάδα και 
ελληνικός. ∆εν είναι ελληνοκεντρι-
σμός ο θαυμασμός της γραφής του 
Μακρυγιάννη. Όχι μόνο διότι η γρα-
φή του Μακρυγιάννη είναι άξια θαυ-
μασμού, αλλά και γιατί, ακόμη και αν 
δεν ήταν, μια αισθητική αστοχία δεν 
αποτελεί αναγκαστικά ιδεολόγημα. 
∆εν είναι ελληνοκεντρισμός το να εκ-
θειάζεις το φως του Αιγαίου. ∆ιότι το 
φως του Αιγαίου είναι άξιο εκθεια-
σμού (άλλωστε το θαυμάζουν και οι 
ξένοι). ∆εν είναι ελληνοκεντρισμός το 
ιδεολόγημα του ελληνοκεντρισμού» 
(σσ. 35-36).  

 Συγχρόνως, στο δοκίμιό του, με 
τον τίτλο «Η μέθοδος του θερμοκηπί-
ου», καυτηριάζει την προσπάθεια ορι-
σμένων Ελλαδιτών πανεπιστημιακών 
να αμφισβητήσουν την ελληνική συ-
νείδηση του κυπριακού ελληνισμού 
και να την αντικαταστήσουν με μια 
καθόλα φαντασιακή «κυπριακότητα». 
Η υποκατάσταση, όπως γράφει, της 
εθνικής ταυτότητας, με μια ταυτότη-
τα μερική, δεν είναι καινούργια. Έχει 
προηγηθεί η αγγλική αποικιοκρατία, 

της οποίας διακαής πόθος ήταν η κα-
τασκευή μιας «κυπριακότητας» όχι 
μόνο διάφορης, αλλά και αντίθετης με 
τον ελληνισμό. 

Σημαντικό είναι επίσης το δο-
κίμιο «Μεταμφιέσεις του ζντανο-
φισμού», όπου γράφει ότι «αν στην 
πρώτη μεταπολεμική δεκαετία ο ζντα-
νοφισμός φορούσε ακόμη χοντρο-
κομμένο προλεταριακό αμπέχονο και 
εργατική τραγιάσκα, σήμερα εμφανί-
ζεται με το ένδυμα μιας υψηλής θε-
ωρητικής ραπτικής που ονομάζεται 
πολιτική ορθότητα» (σελ. 225). «Ενώ 
στη σταλινική ορθοπολιτική κριτική 
κυριαρχούσε ο έπαινος του εθνικού 
ως λαϊκού (μέσα στο πλαίσιο της σο-
βιετικής πολυπολιτισμικότητας) και η 
απόρριψη του κοσμοπολιτισμού ως 
αριστοκρατικού και εχθρικού προς το 
λαϊκό στοιχείο, στη σημερινή, μεταμο-
ντέρνα, ορθοπολιτική κριτική, όπου η 
αρετή σεβασμού προς τον Άλλο έχει 
οδηγηθεί σε ένα φετιχισμό της ετερό-
τητας, κάθε αναφορά στο ιθαγενές και 
στο εθνικό έχει φτάσει να θεωρείται 
εθνικισμός –δηλαδή συντηρητικότη-
τα και έλλειψη προοδευτικότητας– και 
ο κοσμοπολιτισμός χαιρετίζεται ως 
υπέρβασή του» (σελ. 226). Η φαιδρή 
πλευρά αυτής της κατάστασης είναι 
ότι, ενώ ο Σεφέρης κατηγορείτο στο 
παρελθόν ότι του έλειπε η ελληνική 
φυσιογνωμία και ήταν αποξενωμένος 
από τον λαό, τώρα κατηγορείται για 
τους ακριβώς αντίθετους λόγους, δη-
λαδή για εμμονή στον εθνολαϊκισμό.

 Τέλος, η καίρια και εύστοχη σκέ-
ψη του Ν. Βαγενά, με έναν λόγο λιτό, 
πυκνό και κάποτε ειρωνικό, θα ανα-
δείξει και άλλα σημαντικά θέματα, 
όπως: Την προσήλωση του εκδότη 
του περιοδικού Αντί, Χ.Παπουτσάκη, 
στην ενότητα της βαλκανικής ποίησης 
ως προεικόνα της βαλκανικής ενότη-
τας, στην υπεράσπιση του σολωμικού 
εθνικού μας ύμνου από την άκομψη 
προσπάθεια του Χ.Γιανναρά να τον 
υποτιμήσει σε «στιχούργημα», την 
καταγγελία της διάδοσης, από συγ-
γραφείς σαν τον Μ. Μαζάουερ, του 
μύθου ότι ο συγγραφέας Κ. ∆από-
ντες δεν είχε εθνική συνείδηση, ώστε 
να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στην 
κατασκευή ότι ο νεοελληνισμός ουσι-
αστικά συγκροτείται, αφού έχει προ-
ηγηθεί η δημιουργία του ελληνικού 
έθνους-κράτους, αλλά και το γεγονός 
ότι συχνά οι φιλοσημίτες, όπως και οι 
αντισημίτες, παράγουν ένα λόγο που 
δεν είναι απαλλαγμένος από εξιδανι-
κεύσεις και ιδεοληψίες.

“ 

Ο Βαγενάς απα-

ντά σε όσους 

αντικαθιστούν 

τους εθνικιστι-

κούς μύθους με 

τους αντιεθνι-

κιστικούς

Η νέα συλλογή δοκιμίων του Νάσου Βαγενά (Πόλις 2013)

«Σημειώσεις από την αρχή του αιώνα»

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

Ο Ν. Βαγενάς δεν στρατεύτηκε, όπως άλλοι στοχαστές, στην εξαπάτηση των Ολυμπιακών Αγώνων
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Το βράδυ της 14ης Απριλίου του 
1943 ο Γιάκοβ Τζουγκασβίλι, 
αιχμάλωτος πολέμου των Γερ-
μανών στο στρατόπεδο Σαξενχά-
ουζεν, αρνήθηκε να συμμορφω-
θεί προς τις εντολές των φρου-
ρών για επιστροφή στο κελί του 
και παρέμεινε στον προαύλιο 
χώρο καταμέτρησης των κρα-
τουμένων. 

Σ 
ύμφωνα με την ανα-
φορά συμβάντων της 
φρουράς του στρατοπέ-
δου, «πριν οι φρουροί 

προλάβουν να αντιδράσουν, σύρ-
θηκε κάτω από το πρώτο συρμα-
τόπλεγμα και πέρασε στη λεγόμε-
νη ζώνη θανάτου πριν τον ηλεκτρο-
φόρο φράχτη. Εκεί, στράφηκε προς 
το δεκανέα των Ες Ες, Κόνραντ Χά-
φριχ, και του φώναξε να τον πυ-
ροβολήσει, ενώ είχε ήδη πατήσει 
πάνω στο συρματόπλεγμα κρατώ-
ντας το μονωτικό σύρμα με το αρι-
στερό του χέρι. Με μια απότομη κί-
νηση άρπαξε το ηλεκτροφόρο συρ-
ματόπλεγμα, ενώ ο Χάφριχ άνοι-
γε πυρ με το πιστόλι του». Το σώμα 
του Τζουγκασβίλι έπεσε πάνω στο 
συρματόπλεγμα προκαλώντας ηλε-
κτρική εκκένωση εν τω μέσω συνα-
γερμού και οι προβολείς των υπε-
ρυψωμένων φυλακίων έκαναν τη 
νύχτα μέρα. Η σφαίρα είχε βρει τον 
Γιάκοβ πίσω από το αυτί και ο θά-
νατός του ήταν ακαριαίος. Εβδομή-
ντα χρόνια αργότερα δεν έχει ακό-
μη διαλευκανθεί τόσο το μυστήριο 
του θανάτου του, όσο και της σύλλη-
ψής του, στις πρώτες φάσεις της Επι-
χείρησης Μπαρμπαρόσα. Η πρό-
σφατη ιστορική έρευνα γύρω από 
την προσωπική ιστορία του Γιάκοβ 
Τζουγκασβίλι, με βάση νέα αποχα-
ρακτηρισμένα αρχεία από τέσσερις 
διαφορετικές χώρες, ρίχνουν φως 
σε μια τραγική ιστορία ενός ανθρώ-
που που στην κυριολεξία συνθλί-
φθηκε υπό το βάρος του ονόματός 
του σε μια τρομερή πολεμική ανα-
μέτρηση.

Ο Γιάκοβ Τζουγκασβίλι ήταν ο 
πρωτότοκος γιος του Ιωσήφ Στά-
λιν, και καρπός του γάμου του με 
την πρώτη γυναίκα του, Εκατερίνα 
(Κάτο) Σβανίτζε το 1907. Οκτώ μή-
νες αργότερα η Κάτο πέθανε από 
τύφο και ο Στάλιν εγκατέλειψε το γιο 
του στη θεία του στην Τιφλίδα, όπου 
και παρέμεινε μέχρι τα δεκατέσσε-

ρά του χρόνια. Κάπου στα 1921 ο 
Γιάκοβ μετακόμισε στη Μόσχα για 
να σπουδάσει, καθώς και να γνω-
ρίσει τον πατέρα, που δεν είχε δει 
ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι ο Στάλιν 
δεν είχε τη διάθεση να βρεθεί με 
ένα γιο τον οποίο είχε παρατήσει 
δεκατέσσερα χρόνια πριν, κι έτσι κι 
αλλιώς είχε αρχίσει να κόβει σχέ-
σεις με το γεωργιανό του παρελθόν, 
στην προσπάθειά του να προσεται-
ριστεί τη ρωσική πλειοψηφία στην 
ΕΣΣ∆. Ο σκουρόχρωμος «μπαλω-
ματής» από την Τιφλίδα, όπως χα-
ρακτηριστικά αποκαλούσε τον Γιά-
κοβ, δεν ταίριαζε με τη νέα εικόνα 
του υπερεθνικού Σοβιετικού ηγέτη. 
Ο Στάλιν κακομεταχειριζόταν το γιο 
του τόσο φραστικά όσο και σωματι-
κά και του είχε απαγορεύσει ρητά 
τη χρήση του ονόματος Στάλιν.

Η Νάντια Αληλούγιεβα, η δεύ-
τερη γυναίκα του Στάλιν, περιέγρα-
ψε στο ημερολόγιό της μια μέρα 
στα τέλη της δεκαετίας του ’20, που 
ο Γιάκοβ τόλμησε να φέρει την κο-
πέλα του, Ζόγια Γκάνινα, για να τη 
γνωρίσει στον πατέρα του και να 
του ανακοινώσει τον αρραβώνα του. 
Ο Στάλιν θύμωσε τόσο πολύ που 
έδιωξε την νεαρή και έστειλε τον 
Γιάκοβ στο δωμάτιό του από όπου 
ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ο 
άμοιρος Γιάκοβ είχε αποπειραθεί 
να αυτοκτονήσει και είχε τραυματι-
στεί στον πνεύμονα. Καθώς η Νά-
ντια προσπαθούσε να σταματήσει 
την αιμορραγία, ο Στάλιν παρατή-
ρησε σαρκαστικά ότι «ούτε να αυ-
τοπυροβοληθεί δεν μπορεί». Το 
1938, ο Γιάκοβ παντρεύτηκε τελικά 
τη Γιούλια Μέλτσερ, μια Εβραία χο-
ρεύτρια από την Οδησσό, την οποία 
παραδόξως ο Στάλιν αποδέχτηκε με 
προθυμία, διότι «ήταν μια σωστή 
«μπάμπα» (σύζυγος), αν και ζιντόφ-
κα (Εβραία)». Το γεγονός αυτό, βέ-
βαια, δεν τον εμπόδισε από το να τη 
φυλακίσει για πολλά χρόνια, μετά τη 
σύλληψη του Γιάκοβ. Η κόρη τους, 
Γκαλίνα, γεννήθηκε τον ίδιο χρόνο.

Ο Γιάκοβ φοίτησε στη σχολή του 
σοβιετικού πυροβολικού, από όπου 
αποφοίτησε το Μάιο του 1941 με το 
βαθμό του ανθυπολοχαγού, και με 
την έναρξη των εχθροπραξιών με 
τους Γερμανούς δήλωσε αμέσως 
εθελοντής για το μέτωπο με το 14ο 
σύνταγμα πυροβολικού, της 14ης 
τεθωρακισμένης μεραρχίας. Το κα-
λοκαίρι του ’41 η γερμανική πολε-

μική μηχανή φαινόταν ανίκητη. Οι 
Σοβιετικοί είχαν τραγικά μεγάλες 
απώλειες και η μεραρχία του Γιά-
κοβ είχε την ατυχία να εμπλακεί στη 
μεγάλη περικύκλωση γύρω από το 
Σμολένσκ. Προς τιμήν του είχε αρ-
νηθεί μια ασφαλή θέση στα μετό-
πισθεν και είχε πολεμήσει γενναία, 
αλλά, όταν στις 12 Ιουλίου έκλεισε 
η γερμανική τεθωρακισμένη λαβί-
δα γύρω από την πόλη, δεν υπήρχε 
διαφυγή. Πάνω από 300 χιλιάδες 
Σοβιετικοί στρατιώτες είχαν συλλη-

φθεί αιχμάλωτοι, ανάμεσά τους και 
ο Γιάκοβ. Αρχικά, προσπάθησε να 
αποκρύψει την ταυτότητά του, αλλά 
σε ένα προσωρινό στρατόπεδο κρά-
τησης, στην Μπερεζίνα, κάποιος 
συγκρατούμενός του αποκάλυψε 
ποιος ήταν. Οι Γερμανοί εκτασιά-
στηκαν με το ψάρι που έπιασαν στα 
δίχτυα τους και προσπάθησαν να το 
εκμεταλλευτούν με κάθε τρόπο.

Αμέσως προώθησαν τον Γιά-
κοβ στο αρχηγείο της 4ης στρα-
τιάς, όπου ανακρίθηκε από το λοχα-
γό της αντικατασκοπείας φον Στρίκ-
φελντ. Η αναφορά του, που βρέθηκε 
στα αρχεία της  Άμπβερ, αποκαλύ-
πτει ότι «ο ανθυπολοχαγός Τζου-
γκασβίλι αρνήθηκε κατηγορημα-
τικά να συνεργαστεί με τη Βέρμαχτ 
και αμφισβήτησε την τελική επι-
κράτηση των Γερμανών». Παρ’ όλα 
αυτά, η μηχανή προπαγάνδας του Γ’ 
Ράιχ είχε πάρει μπροστά. Τρία δια-
φορετικά φυλλάδια με φωτογραφί-
ες του ρίχτηκαν στις ρωσικές γραμ-
μές, με υποτιθέμενες δηλώσεις του 
για «καλή μεταχείριση από πλευράς 
Γερμανών και παραίνεση για μπή-
ξιμο των ξιφολογχών στο χώμα και 
παύση κάθε αντίστασης». Ο Γιάκοβ 
μεταφέρθηκε κατόπιν στο Βερολί-
νο, όπου τον φωτογράφισαν με τον 
υποτιθέμενο γιο του Μολότοφ, Γκε-
όργκι Σκριάμπιν, που είχε, δήθεν, 
συλληφθεί κι αυτός αιχμάλωτος. Το 
Γενάρη του ’42, μετά τις επανειλημ-
μένες αρνήσεις συνεργασίας του, 
πέρασε από το στρατόπεδο Όφλαγκ 

VIII-B στο Χάμελμπουργκ, όπου 
προσπάθησαν να τον σπάσουν με 
στέρηση φαγητού, χωρίς επιτυχία, 
για να καταλήξει στο Όφλαγκ XC 
στο Λίμπεκ, όπου κρατούνταν οι πιο 
επικίνδυνοι για το Ράιχ, αξιωματικοί 
από διάφορες χώρες. Εκεί επιβίωσε 
με τη βοήθεια Πολωνών αξιωματι-
κών, οι οποίοι του έδιναν κάθε μήνα 
ένα πακέτο με τρόφιμα που λάμβα-
ναν από τον Ερυθρό Σταυρό. Οι συ-
γκεκριμένοι Πολωνοί αξιωματικοί, 
μετά την απελευθέρωσή τους, τόνι-
σαν την αποτυχία των Γερμανών να 
σπάσουν το φρόνημα του Γιάκοβ, ο 
οποίος προσπάθησε να αποδράσει 
χωρίς επιτυχία για να αποσταλεί, τε-
λικά, στο Σαξενχάουζεν, από όπου 
δεν θα έφευγε ποτέ. 

Μετά τη σύλληψη του στρα-
τάρχη φον Πάουλους στο Στάλιν-
γκραντ, οι Γερμανοί πρότειναν 
στους Ρώσους να γίνει ανταλλαγή 
του με τον Γιάκοβ. Η κοφτή απάντη-
ση του Στάλιν ήταν ότι «δεν ανταλ-
λάσσω έναν ανθυπολοχαγό με ένα 
στρατάρχη». Μόνο να φανταστού-
με μπορούμε την επίπτωση αυτής 
της απόφασης στον Γιάκοβ. Επίση-
μα έγγραφα τα οποία είναι αποθη-
κευμένα στο μνημείο του Σαξενχά-
ουζεν αναφέρουν ότι «ο Γ. Τζουγκα-
σβίλι είχε συνείδηση της απελπι-
στικής θέσης του. Συχνά έπεφτε σε 
κατάθλιψη και αρνούνταν να φάει». 
Τον βάραινε ιδιαιτέρως η δήλωση 
του πατέρα του ότι «δεν υπάρχουν 
αιχμάλωτοι πολέμου, παρά μόνον 
προδότες της πατρίδας». Όπως για 
εκατομμύρια στρατιώτες του Κόκ-
κινου Στρατού που είχαν την ατυχία 
να συλληφθούν απ’ τους ναζί, «δεν 
υπήρχε καμία επιστροφή, κανένα 
μέλλον, ακόμη κι αν τελικά η ΕΣΣ∆ 
κέρδιζε τον πόλεμο». 

Στις 13 Απριλίου το ράδιο του 
Βερολίνου μετέδωσε την είδηση της 
ανακάλυψης ομαδικών τάφων με 
χιλιάδες Πολωνούς θύματα εκκα-
θαρίσεων των Σοβιετικών, στο Κα-
τίν. Πιθανόν αυτή ήταν η τελευταία 
σταγόνα. Ο Γιάκοβ είχε βγάλει τον 
προηγούμενο χειμώνα με τη βοή-
θεια των Πολωνών συντρόφων του 
στο Λίμπεκ. Προχώρησε στο απο-
νενοημένο διάβημά του και χάθηκε 
στη λήθη. Αν υπάρχει κάποιο ίχνος 
δικαίωσης για τη τίμια στάση του, 
αυτό ήρθε με τη μορφή του παρά-
σημου του Πατριωτικού Πολέμου 
το οποίο του απονεμήθηκε το 1977.

Σκίτσο που απεικονίζει τον Γιάκοβ Τζουγκασβίλι κρατούμενο των Γερ-
μανών   

Γιάκοβ Τζουκασβίλι 
Η τραγική ιστορία του πρωτότοκου γιου του Ιωσήφ Στάλιν

 Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Αν κάτι ξεχωρίζει τον κινηματο-
γράφο από οποιαδήποτε άλλη 
μορφή τέχνης, αυτό είναι η ίδια 
του η τεχνολογία. Η, με μηχανι-
κά μέσα, χωρίς μεσολάβηση αν-
θρώπινου χεριού, οπτική και 
ακουστική αναπαραγωγή της 
ορώμενης εικόνας είναι το θε-
μέλιό του, ήδη από τα πρώτα 
πλάνα του Έντισον και των αδελ-
φών Λυμιέρ. 

∆ 
ιόλου τυχαίο που οι 
πρώτες ταινίες δεν ήταν 
παρά μια επίδειξη αυτής 
της επαναστατικής δυνα-

τότητας του νέου μέσου. Μια μηχα-
νή στημένη στην έξοδο ενός εργο-
στασίου ή στην αποβάθρα κάποιου 
σιδηροδρομικού σταθμού τραβά 
και στη συνέχεια αναπαράγει εικό-
νες, με μοναδική επέμβαση τη χη-
μική εμφάνιση του φιλμ. Σήμερα, 
με την ψηφιακή κάμερα, αναμενό-
μενη και προεξαγγελθείσα εξέλι-
ξη της κινηματογραφικής μηχα-
νής ήδη από τη γέννησή της, όπως 
έδειξε ο Μπαζέν, δεν υπάρχει ούτε 
αυτή η επέμβαση. Η αναπαραγω-
γή της εικόνας είναι αυτόματη και 
στιγμιαία. Κι όμως, από καταβο-
λής κινηματογράφου, υπάρχει κάτι 
που ξεχωρίζει τον κινηματογραφι-
στή από τον οποιοδήποτε τραβά με 
αμέτρητες και πανταχού παρούσες 
τις κάμερες σήμερα. Κι αυτό είναι η 
ίδια η πραγματικότητα, όπως πάλι 
ο Μπαζέν απέδειξε. Ταυτολογία 
χωρίς νόημα, θα πεις. Κι όμως, όχι. 
Υπάρχει κατιτίς που κάνει τις εικό-
νες αληθινές και τον κινηματογρά-
φο τέχνη. Κι αυτό είναι η ψυχή –κι η 
τέχνη– του κινηματογραφιστή. Γιατί 
η κάμερα έχει πρωτίστως αυτή την 
παράδοξη ιδιότητα: να φωτογραφί-
ζει πρώτον αυτόν που τραβά. Αυτό 
που στέκεται πίσω της.

Χρειαζόταν, νομίζω, όλη αυτή 
η προθεωρία, για να καταλάβει κα-
νείς γιατί η ταινία του ∆ημήτρη 
Κουτσιαμπασάκου Ο Μανάβης 
είναι ένα επίτευγμα όχι συνηθισμέ-
νο στον ελληνικό κινηματογράφο. 
Η μαεστρία του βρίσκεται ακριβώς 
εκεί που ο θεατής ξεχνά τον σκηνο-
θέτη κι από τα πρώτα κιόλας πλάνα 
παρασύρεται στο να πιστέψει ότι ο 
κινηματογραφιστής δεν έκανε άλλο 
από το να στήσει την κάμερα. Ιδού ο 
απόλυτος κινηματογράφος!

Τη μαστόρικη «απόκρυψή» του 
ο σκηνοθέτης την πετυχαίνει απ’ 
αρχής. Η ταινία ξεκινά με ...κείμε-

νο, το εξής: «Ο Νίκος Αναστασίου, 
πλανόδιος μανάβης, με τη γυναί-
κα του Σοφία, από τη δεκαετία του 
1980 κάνουν το ίδιο δρομολόγιο. 
Μία φορά την εβδομάδα, σε όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, ξεκινώντας 
από τα Τρίκαλα, επισκέπτονται τα 
εγκαταλειμμένα χωριά της νοτιο-
δυτικής Πίνδου, μια διαδρομή 75 
χιλιομέτρων. Τα τελευταία χρόνια 
τους βοηθάνε και τα δυο τους παι-
διά: ο Κώστας και ο Θύμιος. Το ντο-
κιμαντέρ παρακολουθεί το δρομο-
λόγιό τους στις τέσσερις εποχές του 
χρόνου». Αυτή είναι και η μόνη 
εσωτερική αφήγηση της ταινίας. Ο 
σκηνοθέτης παραμερίζει εξαρχής –
εντέχνως στέκεται πλάι στον μανά-
βη Νίκο Αναστασίου, ντύνεται τη 
δραματική αρματωσιά της κάμε-
ρας, αν προτιμάτε– και το θαύμα γί-
νεται:

Μπροστά μας, δηλαδή μπροστά 
στην μπούκα του μανάβικου-φορ-
τηγού, αρχίζουν να εμφανίζονται, 
σαν μέλη ενός χορού γερόντων, 
όλες εκείνες οι άλλοτε κρυμμένες 
φιγούρες των μοναχικών κατοίκων 
των ορεινών χωριών: Η κυρα-Φω-
τούλα, η κυρα-∆ημητρούλα και ο 
μπαρμπα-Νταφίλης στο Βαθύρ-
ρευμα, η κυρα-Αγγελική στη Νέα 
Πεύκη, ο κυρ-Πέτρος στη Μεσο-

χώρα, ο κύριος Αριστείδης στο Πα-
χτούρι, ο κυρ Παναγιώτης Τσάκα-
λος στον Αετό, ο οποίος τραγουδά 
τα ιντερμέδια της ταινίας, είναι τα 
δρώντα πρόσωπα, που τα ακολου-
θούμε χειμώνα, άνοιξη, καλοκαί-
ρι, φθινόπωρο, χειμώνα. Τα έρη-
μα το χειμώνα, «παιδικοί σταθμοί» 
το καλοκαίρι, χωριά της νοτιοδυτι-
κής Πίνδου –κοντά στα προηγού-

μενα η Κορυφή, η Λαφίνα και η 
Νεράιδα– είναι το σκηνικό. Το τα-
ξίδι του φορτηγού-μανάβικου είναι 
η (γ)ραφίδα που συνδέει τα επεισό-
δια. Πρωταγωνιστής η κάμερα, φυ-
σικά –μ’ αυτή συνομιλούν συχνά 
πολλά μέλη αυτού του χορού– και 
από κοντά ο Νίκος Αναστασίου με 
την οικογένειά του. 

Η δουλειά που έχει κάνει ο 
Κουτσιαμπασάκος είναι σημαντι-
κή. Επιστρέφει για μια ακόμα φορά 
στη γενέθλιά του γη, μετά το βρα-
βευμένο μικρού μήκους ντοκιμα-
ντέρ Ο Ηρακλής, ο Αχελώος κι η 
γιαγιά μου (1997). Όπως και στον 
Ηρακλή, έτσι κι εδώ δεν κάνει εθνο-
γραφικό ή λαογραφικό ντοκιμα-
ντέρ. Αυτοβιογραφείται. Επιστρέφει 
στις δικές του παιδικές εικόνες και 
μας χαρίζει ένα σπάνιο ντοκουμέ-
ντο μνήμης και ταυτότητας. Όχι, δεν 
γυρίζει πίσω σε μια τάχα ειδυλλια-
κή Ελλάδα των βουνών. Επιστρέ-
φει στη μελαγχολία, στον καημό 
της. Γιατί μπορεί να γελάς πολύ στη 
διάρκεια του έργου και να φεύγεις 
ανάλαφρος από το σινεμά, αλλά η 
ταινία μοιάζει περισσότερο με τα 
λυπητερά ηπειρώτικα τραγούδια. 
Τελειώνει με την αναγγελία ενός 
θανάτου, μ’ ένα κλάμα. Τελειώνει 
χειμώνα καιρό, που τόπος και άν-

θρωποι επιστρέφουν στην ερημιά 
τους. Κι αν η οικονομική κρίση που 
μας έζωσε δεν κάνει την παρου-
σία της αισθητή παρά μόνο παρε-
μπιπτόντως, η ταινία, μέσα από την 
απουσία, εικονογραφεί με τον κα-
λύτερο τρόπο την κοινωνική πρώ-
τα κατάρρευσή μας.

Η ταινία πήρε το βραβείο κοι-
νού στη Θεσσαλονίκη. Στη διεύθυν-
ση φωτογραφίας ο Χάρης Φάρ-
ρος και στο μοντάζ ο Αποστόλης 
Αγρογιάννης συμμερίζονται πλή-
ρως το όραμα του σκηνοθέτη, που 
οι συμπατριώτες του ακούμε να τον 
φωνάζουν «φωτογράφο», όταν γυ-
ρίζουν στο φακό και του απευθύνο-
νται. Αυτός ο φωτογράφος του χω-
ριού, λοιπόν, δεν παρέλειψε να τους 
στήσει ακίνητους μπροστά στην κά-
μερά του, δωρίζοντάς μας, συν τοις 
άλλοις, μια σπάνια συλλογή πορ-
τραίτων αυτών των αρχαίων αν-
θρώπων. Οι γέροντες, κατά τη φυ-
σική ροή των πραγμάτων θα χα-
θούν ένας ένας, μα η εικόνα τους θα 
μείνει φρέσκια και ζωντανή. Σαν τις 
παιδικές μνήμες του ∆ημήτρη, σαν 
τη μνήμη μας. Κομμάτι αληθινής 
κινηματογραφικής τέχνης.

Ο Μανάβης
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ΑΘΗΝΑ 
12/06/2013 | Η τουρκική εξέ-
γερση και η οικονομία της Τουρ-
κίας

Η Κίνηση Πολιτών Άρδην σας 
προσκαλεί την Τετάρτη 12 Ιουνί-
ου, ώρα 20:00 σε εκδήλωση – συ-
ζήτηση με θέμα: «Η τουρκική εξέ-
γερση και η οικονομία της Τουρ-
κίας». Θα μιλήσουν οι: Κώστας 
Γρίβας, καθηγητής Γεωπολιτικής, 
Κώστας Μελάς, καθηγητής Οικο-
νομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέ-
ας. Συντονιστής: Νίκος Μπινιάρης, 
οικονομικός αναλυτής. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στο χώρο πο-
λιτικής & πολιτισμού του Άρδην, Ξε-
νοφώντος 4, 6ος όροφος, Σύνταγμα.

ΑΘΗΝΑ 
14/06/2013 | 
Προβολή: Ο Ηρακλής, ο Αχελώος 
και η γιαγιά μου

Η ταινιοθήκη της Ρήξης θα προβά-
λει την Παρασκευή 14 Ιουνίου 
στις 21:00 την ταινία του ∆ημήτρη 
Κουτσιαμπασάκου «Ο Ηρακλής, ο 
Αχελώος και η γιαγιά μου». Στη συ-
νέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση με 
τον σκηνοθέτη της ταινίας. Λίγα Λό-
για για την ταινία: Η ∆ήμητρα Κου-
τσιαμπασάκου είναι ογδόντα χρο-
νών και ζει μόνη της στο Αρματωλι-
κό, ένα χωριό της Πίνδου. ∆ίπλα από 
το σπίτι της κυλάει ο πανάρχαιος πο-
ταμός Αχελώος που χωρίζει το Αρ-
ματωλικό από το χωριό Μεσοχώρα. 
Στο σημείο αυτό χτίζεται και το φράγ-

μα του Αχελώου, ένα από τα μεγαλύ-
τερα στο είδος του έργα στον κόσμο. 
Το σπίτι της γιαγιάς βρίσκεται στο κέ-
ντρο της επικείμενης λίμνης. Τα τρία 
της εγγόνια επισκεπτόμενα τη γιαγιά 
γυρίζουν και το εν λόγω ντοκιμαντέρ.

ΠΑΤΡΑ
Πάτρα 22/06/13  | Συνάντηση της 
Κίνησης Πολιτών Άρδην  ∆υτικής 
Ελλάδας

Το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 11 
το πρωί, η Κίνηση Πολιτών Άρδην 
θα συζητήσει για τις δυνατότητες 
ενός πολιτικού εγχειρήματος ενόψει 
των Ευρωεκλογών. Η συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί στον χώρο εναλ-
λακτικής παρέμβασης Κοινοτικον, 
πεζόδρομος Ηφαίστου 50 . 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Θεσσαλονίκη: 
Προβολές στο μπαλκόνι

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013
Ένας χωρισμός
Ασκάρ Φαραντί | Ιράν, 2011 | 123’

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013
Η πηγή των Γυναικών
Ράντου Μιχαλεάου | Ρουμανία-Γαλ-
λία, 2011 | 135’

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013
Στο τέλος του δρόμου
Ντέρεκ Σιάνφρανς| ΗΠΑ, 2013 | 140’
ώρα έναρξης: 9.30 μ.μ. Βαλαωρίτου 
1 & ∆ωδεκανήσου, 8ος Όροφος

   ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτικές εκδηλώσεις, 
προβολές σε πολλές πόλεις της Ελλάδας

Εκδηλώσεις 
Ιουνίου

 : 4307

• E   ;   ;
•  - :  
• M   

 92, -  2013, 6 €

T   T   
 : :  

,   ,   

  
 : :

      
  

Αφιερώματα: 
Αναζητώντας τη σύνθεση • Για ένα πατριωτικό εναλλακτικό κίνημα • Το 

ελληνικό θέατρο Σκιών: Παρελθόν, παρόν & μέλλον • Ευρώ ή δραχμή: Με 

ποιές προϋποθέσεις; • Ελλάδα - Κύπρος: Ενιαία στρατηγική • Μνημονεύ-

ετε Κων. Καβάφη 

92ο τεύχος του Άρδην

Σε αυτό το Άρδην θα διαβάσε-
τε ένα εκτενές κείμενο της Κίνη-
σης Πολιτών Άρδην, αναδρο-
μή στη μακρά πολιτική διαδρομή 
ενός ρεύματος, που με διάφορες 
ονομασίες, συμμετέχει στα πολι-
τικά πράγματα, από το κίνημα του 
1-1-4, στα 1963 έως το πρόσφα-
το κίνημα των Αγανακτισμένων 
το 2011, έχοντας πάντα ως πυξίδα 
την αναζήτηση της σύνθεσης, όρο 
απαραίτητο για μια χώρα σταυρο-

δρόμι πολιτισμών και συγκρούσε-
ων. Η πρόσφατη κυπριακή κρίση 
κατέστησε αναγκαία την επανα-
προσέγγιση Ελλάδας και Κύπρου, 
και ο Γιώργος Τοζίδης αναφέρε-
ται στην αναγκαιότητα μιας κοινής 
στρατηγικής των δύο κρατών του 
Ελληνισμού.
Συνεχίζουμε τη σειρά αφιερωμά-
των στον ελληνικό λαϊκό πολιτι-
σμό, με την παρουσίαση του θε-
άτρου σκιών. Το θέατρο σκιών, 

το «μόνο ελληνικό θέατρο σήμε-
ρα» κατά τον Τσαρούχη, αποτελεί, 
μαζί με το ρεμπέτικο βασικό στοι-
χείο του αστικού λαϊκού πολιτι-
σμού. Στο αφιέρωμα αυτό δίνουμε 
τον λόγο σε μία σειρά καραγκιοζο-
παικτών που επέλεξαν να διατηρή-
σουν την παράδοση του θεάτρου 
σκιών στα «άγονα» χρόνια του με-
ταπολιτευτικού εκσυγχρονισμού. 
Τον Γιάννη Βουλτσίδη & τη Γε-
ωργία Γιαννοπούλου από την 
ακριτική Θράκη, τον καραγκιοζο-
παίκτη αλλά και ιστοριοδίφη Ψυ-
χραιμία, καθώς και τους νεώτε-
ρους Στάθη Λαγκάδα, Νικόλα 
Αλεφραγκή και Τάσο Γεωργίου. 
Το αφιέρωμα πλαισιώνουν απο-
σπάσματα κειμένων του Μενέλα-
ου Λουντέμη και του Νίκου Εγ-
γονόπουλου, μια παρουσίαση του 
θεάτρου σκιών της Κύπρου, ανα-
λύσεις του Μιχάλη Μερακλή και 
του Γιάννη Κιουρτσάκη, του Από-
στολου Γιαγιάννου και του Νικό-
λα ∆ημητριάδη.
Ο ∆ημήτρης Γιαννάτος  στο κεί-
μενό του αναζητά τη διέξοδό μας 
από το ανθρωπολογικό αδιέξοδο 
με την ανανέωση της αναφοράς 
στη λαϊκή κουλτούρα και την αλλη-
λεγγύη του κοινοτισμού. η Μαρία 
Μαγγιώρου με αφορμή το έτος Κ. 
Καβάφη ανθολογεί κάποια από τα 
σημαντικότερα ποιήματα του με-
γάλου Αλεξανδρινού. Ο Σωτήρης 
Σόρογκας γράφει για τον ποιητή 
Θωμά Γκόρπα και ο Γιώργος Κο-
ντογιώργης παρουσιάζει το βιβλίο 
του Γ. Καραμπελιά, Αποστασία των 
∆ιανοουμένων. Τέλος, ο Σωτήρης 
∆ημόπουλος παρουσιάζει το τε-
λευταίο βιβλίο του ∆ημήτρη Ραυ-
τόπουλου, Εμφύλιος και Λογοτε-
χνία.


