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Μείζον πολιτειακό θέμα και σπουδαιότατη 
πολιτική και θεσμική εμπλοκή θα προκύψει 
οπωσδήποτε σε περίπτωση κατά την 
οποία η σημερινή κυβέρνηση προχωρήσει 
στη σχεδιαζόμενη από αυτήν διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος για την – πάντοτε 
αμφιλεγόμενη – αναθεώρηση του ισχύοντος 
Συντάγματος 

Έγκριτοι συνταγματολόγοι συμφωνούν ότι 
μία τυχόν τέτοια διαδικασία νομοτελειακά 
θα προσέκρουε στις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 44 καθώς και στο άρθρο 110 του 
Συντάγματος. Ειδικότερα: 

Η παρ. 2 του άρθρου 44 προβλέπει ότι 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) με 
Διάταγμά του και τηρουμένων αυστηρά των 
προβλεπόμενων διαδικασιών, προκηρύσσει 
δημοψήφισμα αποκλειστικά σε δύο μόνο 
περιπτώσεις (numerous clauses): όταν πρόκειται 
«για κρίσιμα εθνικά θέματα» και για «ψηφισμένα 
νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρά κοινωνικά 
ζητήματα, εκτός από τα δημοσιονομικά». 

Το 2011 ο τότε βουλευτής και νυν ΠτΔ κ. 
Προκόπης Παυλόπουλος, υπό την ιδιότητά του 
ως πανεπιστημιακού συνταγματολόγου και με 
αφορμή την πρόθεση του τότε Πρωθυπουργού 
Γ. Παπανδρέου να διεξάγει δημοψήφισμα όμοιο 
με εκείνο το οποίο σχεδιάζει να επιχειρήσει 
ο σημερινός Πρωθυπουργός, είχε γράψει 
σε άρθρο του υπό η ημερομηνία 26.11.2011 
στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ότι: «η δια 
δημοψηφίσματος αναθεώρηση του Συντάγματος 
έρχεται σε ευθεία και κραυγαλέα αντίθεση με 
τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2, οι οποίες 
καθιερώνουν δύο τύπους δημοψηφίσματος» (σ.σ. 
αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω). Κατά τον 
κ. Παυλόπουλο «θα συνιστούσε ευτελισμό του 
γράμματος και του πνεύματος του άρθρου 44, αν 
ένας εισηγητής του δημοψηφίσματος επικαλείτο 
κρίσιμο εθνικό θέμα», ενώ, για τη δεύτερη 
περίπτωση, αναρωτιέται στο άρθρο του «ποιος 

νοσηρός νομικός ή πολιτικός νους θα τολμούσε 
να ισχυριστεί πως θα ήταν εφικτή η αναθεώρηση 
μέσω ενός σχεδίου νόμου που θα είχε ψηφίσει η 
Βουλή». 

Από τις διατάξεις του άρθρου 110 συνάγονται: 
α) Η ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος 
διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής 
που λαμβάνεται κατόπιν ειδικά οριζόμενης 
διαδικασίας και περιλαμβάνει τις διατάξεις που 
πρέπει να αναθεωρηθούν (παρ. 1). β). Αφού 
η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, 
η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό 
της αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία του 
όλου αριθμού των μελών της, σχετικά με τις 
αναθεωρητέες διατάξεις (παρ. 3). 

Με βάση τα ανωτέρω, αβίαστα εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι ο Ελληνικός Λαός (εκλογικό 
σώμα) ενεργώς συμμετέχει στην αναθεωρητική 
διαδικασία αφού δι’ εκλογών και με την ελεύθερη 
βούλησή του αναδεικνύει την «επόμενη» Βουλή 
που θα αποφασίσει για τις αναθεωρητέες 
διατάξεις, ως προελέχθη. Την  ίδια άποψη 
έχει εκφράσει δημοσίως και ο βουλευτής κ. 
Ευάγγελος Βενιζέλος σε μία προσπάθειά του 
να εξηγήσει τους λόγους πρόσκρουσης του 
δημοψηφίσματος στο άρθρο 110. Εξάλλου και ο 
ΠτΔ στο αναφερθέν άρθρο του 2011, επισημαίνει 
ότι «η αναθεώρηση του Συντάγματος μέσω 
δημοψηφίσματος συνιστά  παραβίαση του 
άρθρου 110 διότι θ οδηγούσε στην – ούτως η 
άλλως εντελώς απηγορευμένη αναθεώρηση και 
των μη αναθεωρητέων διατάξεων του άρθρου 
αυτού» (σ.σ.: πρόκειται για τις διατάξεις που 
καθορίζουν την μορφή του πολιτεύματος και τις 
λοιπές που αναφέρονται στην παρ. 1 του εν λόγω 
άρθρου). 

Στο αυτό μήκος κύματος κινείται και 
ο ευρωβουλευτής κ. Κ. Χρυσογόνου, 
πανεπιστημιακός και αυτός, ο οποίος στο 
περί Συντάγματος σύγγραμμά του γράφει 
(περιφραστικά) ότι σε καμία περίπτωση 

δημοψήφισμα σχετικό με τη θέσπιση, 
τροποποίηση ή κατάργηση συνταγματικών 
διατάξεων δεν μπορεί να εύρει έρεισμα στην 
παρ. 2 του άρθρου 44 και ότι τα όρια της 
αναθεωρητικής διαδικασίας προδιαγράφονται 

αποκλειστικά στο άρθρο 110. 
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε 
προσπάθεια παράκαμψής της με 
απευθείας επίκληση του λαού (δηλ. 
δημοψήφισμα) θα ισοδυναμούσε 
με απόπειρα κατάλυσης του 
Συντάγματος.  Περαιτέρω, ο κύριος 
Χρυσόγονος φέρεται να έχει 
δηλώσει: «Δεν προβλέπεται και δεν 
νοείται διεξαγωγή δημοψηφίσματος 
στο πλαίσιο της αναθεωρητικής 
διαδικασίας. Προβλέπεται, όμως, 
η παρεμβολή βουλευτικών 
εκλογών μεταξύ της διαπίστωσης 
της ανάγκης για αναθεώρηση 
(από την παρούσα Βουλή) και της 
συντέλεσης της αναθεώρησης από 
την επόμενη. Οι εκλογές αυτές 
ενδέχεται να προσλάβουν έναν οιονεί 
δημοψηφισματικό χαρακτήρα, εάν 

το ζήτημα της αναθεώρησης κυριαρχήσει στα 
πολιτικά προγράμματα των κομμάτων και στις 
επιλογές των ψηφοφόρων».

Δεδομένων των ανωτέρω τεκμηριωμένων 
στοιχείων, εύλογα οι Έλληνες πολίτες θα 
προβληματιστούν για τη χρησιμότητα 
και λειτουργικότητα ενός Συνταγματικού 
Δημοψηφίσματος και δικαιολογημένα θα 
υποψιαστούν ότι πίσω από αυτό δυνατόν να 
υποκρύπτονται ιταμές μικροπολιτικές απόπειρες 
διατηρήσεως και νομής της εξουσίας. Πικρές 
εμπειρίες του πρόσφατου και απώτερου 
παρελθόντος έχουν διδάξει στον Ελληνικό λαό 
ότι ποθούμενο δεν είναι τόσο οι αλλαγές στον 
συνταγματικό χάρτη της Χώρας αλλά η πιστή 
και απαρέγκλιτη εφαρμογή του από όλους 
ανεξαιρέτως και, κυρίως, από τους ασκούντες 
κρατική, δικαιϊκή και πολιτική εξουσία, χωρίς 
διακρίσεις και σκοπούμενες παρερμηνείες 
και αυθαιρεσίες. Τέλος, όσον αφορά τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναμένεται να μη 
μεταβάλει τις παλαιότερες θέσεις του και να μην 
υπογράψει το σχετικό διάταγμα για τη διεξαγωγή 
του δημοψηφίσματος, έστω και εάν αυτό 
παρουσιαστεί με συμβουλευτικό χαρακτήρα, μη 
δεσμευτικό για τη Βουλή. 

Το Σύνταγμα ουδόλως προβλέπει 
«συμβουλευτικό δημοψήφισμα» διότι 
ένας τέτοιος «θεσμός» θα έμοιαζε με απλή 
δημοσκόπηση την οποία, μάλιστα, ουδείς θα 
ήταν υποχρεωμένος να λάβει υπόψη. 

Εάν, όμως, παρ’ ελπίδα, ο Πρόεδρος υπογράψει 
το Διάταγμα, τότε δεν θα έχει παραβιάσει μόνο 
το Σύνταγμα αλλά και θα έχει εκθέσει διεθνώς 
τη Χώρα, ερχόμενος σε σύγκρουση με τον όρο 
του ρωμαϊκού δικαίου: «venire contra factum 
proprium».

του Ευαγγέλου Γριβάκου
Αντιστρατήγου ε.α – Νομικού 

Έτος 1ο, αριθμός φύλλου: 18      Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017                       Διανέμεται δωρεάν

Η θεσμική παρανομία ενός δημοψηφίσματος 
για την αναθεώρηση του συντάγματος
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ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

     Ποτέ άλλοτε, όπως διαβάζουμε στην ιστορία, οι άνθρωποι δε μιλούσαν τόσο συχνά για νευρώσεις, για φοβίες, για ψυχασθένειες, για 
κατωτερότητες, για ψυχική αγωνία, για συναισθήματα ενοχής. 
     Τι να συμβαίνει άραγε και πύκνωσαν τα παραμιλητά της ψυχής στον αιώνα μας, την ώρα που οι ιπτάμενες μηχανές με το όνομα πύ-
ραυλοι ή δορυφόροι ή διαστημόπλοια γεμίζουν τον ουρανό;
     Συνέβη όμως στον αιώνα μας να ξεράσει την τελευταία στιγμή, από δικούς του πάλι υπολογισμούς, ο θάνατος, όπως έκανε περίπου ο 
Κύκλωπας  αφήνοντας τον Οδυσσέα για αργότερα, όσο που σώθηκε μέσα από την απουσία του ονόματός του. Ο άνθρωπος έχει μπει ή 
αναγυρεύει να μπει στα πλέγματα του σαδομαζοχισμού και καθημερινά διαβάζει τη ζωή ανάποδα. Χτίζει ψυχιατρεία πριν από την τρέλα 
του και, αφού τα βλέπει χτισμένα, αισθάνεται υποχρεωμένος να τα κατοικήσει. Η  ψευδής συνείδηση έγινε η άλλη φύση μας, αναιρώντας 
και καταργώντας την πρωταρχική μας ιδιότητα και οντότητα. 
     Είναι, λοιπόν, επιταγή των καιρών μας και αίτημα του πολύπλαγκτου ανθρώπου να παραμερίσουν οι μηχανές, να περάσουν ξανά οι 
άγγελοι της καλοσύνης και της ευδοκίας και να πετούν πάνω από τη χιονισμένη Βηθλεέμ, όπου βλεφαρίζει το αστέρι και τρεμοσβήνει, κα-
θώς ανταύγεια μακρινή από θημωνιά που καίγεται. Κι ύστερα οι άγγελοι θα περάσουν από όλα τα σπίτια, θα τινάξουν το χιόνι από πάνω 
μας, θα διώξουν το κρύο στο παγωμένο δάσος και θα τραγουδήσουν μέσα μας: 
     «και επί γης ειρήνη…εν ανθρώποις ευδοκία».

Στείλε μας το άρθρο σου. 

email: koinwnein@gmail.com

Διαβάστε την εφημερίδα 
μας ηλεκτρονικά

koinwnein.wordpress.com

Γράψε μας τη γνώμη σου.
Εκδότες-Συντακτική 
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Μαλκίδης Θεοφάνης
Παπαδόπουλος Θεόφιλος
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Σαρσάκης Ιωάννης
Τασούδης Γεώργιος
Φέντας Διονύσιος

Γραφίστας
Κουκλίδης Νίκος
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Η θεσμική παρανομία ενός δημοψηφίσματος, Γριβάκος Ευάγγελος, σελ. 1 

Πες μου τι σκέφτεσαι να σου πω τι κοινωνία είσαι, Τασούδης Γιώργος, σελ. 3

Αμπελοφάσουλα, Μπλέτσος Φώτης, σελ. 4

Αυτές οι βίαιες απολαύσεις έχουν βίαιο τέλος, Παπαδόπουλος Νικόλαος, σελ. 5

Όνειρο, σκοπός ζωής ή αυτοσκοπός;, Παπαδόπουλος Ραφαήλ, σελ. 6

Αξιοπρέπεια και αξιακή δημοκρατία, Δημητράκης Γεώργιος, σελ. 7

Γιατί δεν υπάρχει όραμα;, Μαστρογιάννη Φωτεινή, σελ. 8

Ρωμηοσύνη και Συρία, Νεονάκης Ιωάννης, σελ. 9

«Οι Έλληνες έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά την ελευθερία μας για να τη δώσουμε τόσο φτηνά στον πρώτο τυχόντα», Μαλκίδης Θεοφάνης, σελ 10

Παρουσίαση, σελ. 11

κοινωνει(ν)κά, σελ. 12

H τουρκικη βαση στο καταρ και η σημασια της στις ελληνοτουρκικες σχεσεις, Ανδρέας Ματζάκος, σελ. 13-14

Ολέθριο να κυβερνάται μια πολιτεία από άρχοντες χωρίς ήθος, Παπαδόπουλος Θεόφιλος, σελ. 15

Διάλογος του Γκαίτε με τους 
μαθητές του:
-Δάσκαλε, τι να διαβάσουμε για 
να γίνουμε σοφοί όπως εσύ;
-Τους Έλληνες κλασικούς.
-Και όταν τελειώσουμε τους 
Έλληνες κλασικούς τι να διαβά-
σουμε;
-Πάλι τους Έλληνες κλασικούς.
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Θυμήθηκα τα Google Trends. Την ετήσια, 
δηλαδή, δημοσιοποίηση από τη γνωστή 
διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης των δημο-
φιλέστερων αναζητήσεων που έγιναν στις 
χώρες της υφηλίου.
Ας δούμε, υπό τη μορφή ανασκόπησης, τα 
ευρήματα που αφορούν στην χώρα μας, για 
το 2016:
•	 Ταχύτερα	αυξανόμενες	αναζητή-
σεις: 1) Euro 2016, 2) Pokemon, 3) Παντελής 
Παντελίδης, 4) Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016, 
5) Eurovision 2016, 6) Public Black Friday, 7) 
David Bowie, 8) Kara Sevda, 9) Δίδυμα Φεγ-
γάρια, 10) Brexit.
•	 Δημοφιλέστερα	γεγονότα	–	εκδη-
λώσεις: 1) Euro 2016, 2) Eurovision 2016, 3) 
Public Black Friday, 4) Ολυμπιακοί Αγώνες 
Ρίο 2016, 5) Copa America 2016, 6) Oscar 
2016, 7) Καρναβάλι 2016, 8) US Elections, 
9) Τελικός Κυπέλλου 216, 10) Champions 
League 2016.
•	 Διάσημες	προσωπικότητες:	1)	Παντε-
λής Παντελίδης, 2) David Bowie, 3) Γιάννης 
Χαρούλης, 4) Γεωργία Αποστόλου, 5) Prince, 
6) Donald Trump, 7) Νανά Καραγιάννη, 
8) Alan Rickman, 9) Άννα Καρακάση, 10) 
Melania Trump.
•	 Τηλεοπτικά	προγράμματα:	1)	Kara	
Sevda, 2) Δίδυμα Φεγγάρια, 3) Πέππα το 
γουρουνάκι, 4) Έλα στη θέση μου, 5) Το νησί, 
6) X Factor, 7) Pablo Escobar, 8) Τύχη Βουνό, 
9) West World, 10) Outlander.
(Για την οικονομία του χώρου παραλήφθη-
καν οι τομείς «ταινίες» και «ορισμοί λέξεων»).
Όπως συμπεραίνουμε, τα θέματα που πρω-
τοστάτησαν στις διαδικτυακές αναζητήσεις 
στη χώρα μας, άρα απασχόλησαν σημαντι-
κό μέρος της ελλαδικής κοινωνίας, αφορούν 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία στον 
τομέα του αθλητισμού και του θεάματος. 
Όλα αυτά, λοιπόν, τα αξιοσημείωτα κατα-
γράφηκαν να ενδιαφέρουν την προοδευτι-
κή, απελευθερωμένη και ώριμη σημερινή 
ελλαδική κοινωνία.
Ας δούμε όμως, ποια ζητήματα απασχο-
λούσαν την κοινωνική καθημερινότητα 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την οποία 
διάφορες σκοπιμότητες επιχειρούν, με ανι-
στόρητες γενικεύσεις, να χαρακτηρίσουν ως 
«οπισθοδρομική», «διεφθαρμένη», «υπανά-
πτυκτη».
Όπως και τώρα έτσι και τότε διάφορες προ-
σωπικότητες προνόησαν να καταγράψουν 
τις κοινωνικές τάσεις της εποχής τους. Μία 
τέτοια ενδιαφέρουσα καταγραφή διαβάζου-
με στο βιβλίο του πατρός Καλλίστου Ware, 
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία» (εκδ. «ΑΚΡΙΤΑΣ», 
σελ. 63-64): 
 »Δεν είναι χωρίς λόγο που το Βυ-
ζάντιο αποκλήθηκε «εικόνα της ουράνιας 
Ιερουσαλήμ». Η θρησκεία βρισκόταν σε 
κάθε πτυχή της ζωής του Βυζαντίου. Οι 
γιορτές του Βυζαντίου ήσαν θρησκευτικά 
πανηγύρια∙ οι αγώνες που παρακολουθούσε 
στον Ιππόδρομο άρχιζαν με ύμνους∙ στα 
εμπορικά του συμβόλαια επικαλείτο την 
Αγ. Τριάδα και έβαζα σ’ αυτά το σημείο του 
σταυρού. Σήμερα, σε μια αθεολόγητη εποχή, 
είναι αδύνατο να καταλάβουμε πόσο τρο-
μερό ενδιαφέρον έδειχνε η κάθε κοινωνική 
τάξη, οι λαϊκοί και οι κληρικοί, οι φτωχοί 
και οι αγράμματοι, αλλά συνάμα οι αυλικοί 
και οι λόγιοι, για τα θρησκευτικά ζητήματα. 
Ο Γρηγόριος Νύσσης, περιγράφοντας τις 
ατελείωτες θεολογικές συζητήσεις στην 
Κωνσταντινούπολη την εποχή της Δεύτερης 

Οικουμενικής Συνόδου, μας λέει: 
(Αυτή η συζήτηση) γεμίζει ολόκληρη την 
πόλη, τις πλατείες, τις αγορές, τα σταυρο-
δρόμια, τα σοκάκια∙ κουρελήδες, αργυρα-
μοιβοί, παντοπώλες: όλοι συζητούν μετά 
μανίας. Αν ζητήσεις από κάποιον τα ρέστα 
σου, αυτός φιλοσοφεί περί του Γεννητού και 
του Αγέννητου∙ αν ρωτήσεις για την τιμή του 
ψωμιού, η απάντηση θα είναι πως ο Πατήρ 
είναι ανώτερος και ο Υιός κατώτερος∙ αν 
ρωτήσεις «είναι το μπάνιο μου έτοιμο;» ο 
θαλαμηπόλος θα σου απαντήσει πως ο Υιός 
δημιουργήθηκε εκ του μηδενός.
 
Τέτοιου είδους λοιπόν ζητήματα απασχο-
λούσαν τους πολίτες του «επικατάρατου» 
Βυζαντίου. Φαντάζομαι το πόσο παρακατι-
ανός θα φαντάζει στα μάτια του σημερινού 
ελλαδίτη, δεινού αναλυτή του «Survivor» 
και των τουρκοσίριαλ, ο βυζαντινός πολίτης 
των προαναφερόμενων ανησυχιών. Βέβαια, 
ο ακριβοδίκαιος βέβαια Αίσωπος έθεσε τα 
πράγματα στη σωστή τους βάση: «όσα δε 
φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια».
Προσωπικά θα περιοριστώ στην απόφανση 
ότι, το διαλεκτικό επίπεδο των κοινωνιών 
είναι αυτό που διαμορφώνει την πολιτική 
ηθική και η ποιότητα της πολιτικής ηθικής 
είναι αυτή που ανατροφοδοτεί την κοινωνία. 
Ο κύκλος μπορεί να γίνει γόνιμος, μπορεί 
όμως και φαύλος. Τα γενικότερα συμπερά-
σματα ανήκουν στον αναγνώστη.
  

Πες μου τι σκέφτεσαι  
να σου πω τι κοινωνία είσαι

Γεώργιος Κ. Τασούδης
Συγγραφέας – Ποιητής

Θούριο Ορεστιάδας
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Φώτιος Μπλέτσος* 
Δρ. Γεωπόνος-Λαχανοκόμος
Πρ. ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)
Θεσσαλονίκη

   Τα αμπελοφάσουλα (Vigna unguiculata 
Walp.) κατατάσσονται στην οικογένεια 
Fabaceae μαζί με τα κοινά φασόλια και 
ανήκουν στα πρώτα φυτά που εξημερώ-
θηκαν. Το επιβεβαιώνουν ευρήματα στη 
Γκάνα που χρονολογούνται 2.000 χρόνια 
π.Χ. Από εδώ διαδόθηκαν στη νοτιανατο-
λική Ασία, στις Μεσογειακές χώρες και το 
17ο αιώνα δουλέμποροι από την Αφρική 
τα διέδωσαν στην κεντρική και στη βό-
ρεια Αμερική. Σήμερα καλλιεργούνται ευ-
ρέως σε όλες στις τροπικές και υποτροπι-

κές χώρες για τους τρυφερούς ανώριμους 
λοβούς και για τους ξερούς σπόρους. Οι 
ανώριμοι λοβοί τεμαχίζονται, μαγειρεύο-
νται και καταναλώνονται ως φαγητό ή ως 
σαλάτα.    

Στη χώρα μας άρχι-
σαν να εμφανίζουν 
εμπορικό ενδιαφέ-
ρον τα τελευταία 
δύο χρόνια γιατί τα 
γνωρίζουν και τα 
καταναλώνουν Ασι-
άτες και Αφρικανοί 
που εγκαταστάθη-
καν στη χώρα μας. 
Στις λαϊκές αγορές 
φαίνεται ότι τα αγο-
ράζουν και ελληνί-
δες νοικοκυρές που 
έχουν την περιέρ-
γεια να δοκιμάζουν 
κάθε νέο προϊόν 
που παράγεται στη 
χώρα μας.
Τα αμπελοφάσουλα 

σπέρνονται κατ’ ευθείαν στο έδαφος σε 
γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 80-100 
εκ. και φυτό από φυτό πάνω στη γραμ-
μή 15-25 εκ.  Αναπτύσσονται σε αμμώδη 
και φτωχά εδάφη όπου λίγα φυτικά είδη 
αναπτύσσονται αλλά και σε όλους τους 
τύπους των εδαφών και εμπλουτίζουν το 
έδαφος με άζωτο που ευνοεί την επόμενη 
καλλιέργεια. Συνήθης πρακτική είναι και η 
συγκαλλιέγειά τους με το καλαμπόκι στο 
οποίο και αναρριχώνται.
Τα φυτά είναι πιο ευαίσθητα από τα φα-

σόλια στις χαμηλές θερμοκρασίες της 
άνοιξης και του φθινοπώρου και για να 
αναπτυχθούν χρειάζονται υψηλή θερμο-
κρασία εδάφους (>15οC) και περιβάλλο-
ντος (25-35οC) και γι’ αυτό σπέρνονται 
όψιμα (Μάιο) δηλ. δύο μήνες αργότερα 
από τα φασόλια. Οι καλύτερες θερμοκρα-
σίες για την ανάπτυξη των φασολιών είναι 
από 18-25οC. Τα αμπελοφάσουλα μοιά-
ζουν μορφολογικά με τα φασόλια δηλ. 
σχηματίζουν ίδια φύλλα, ταξιανθία και 
άνθη, αλλά σχηματίζουν λεπτούς και πολύ 
μακρύτερους λοβούς (30-110) εκ., ενώ οι 
λοβοί των φασολιών έχουν μήκος 16-24 
εκ. Ανέχονται καλύτερα τις υψηλές θερ-
μοκρασίες του καλοκαιριού και τα άνθη 
τους δεν πέφτουν τόσο εύκολα κατά τη 
διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών των 
καλοκαιρινών μηνών, όπως στα φασόλια.
Φέτος αυτή τη χρονική περίοδο (2ο 
15νθήμερο του Ιουλίου) δεν υπάρχουν 
στην αγορά χλωρά φασολάκια λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών. Αν συνεχιστούν 
οι υψηλές θερμοκρασίες τα καλοκαίρια 
των επόμενων ετών, σίγουρα θα αυξηθεί 
η καλλιεργούμενη έκταση με αμπελοφά-
σουλα.

Εικόνα 1. Ανώριμοι λοβοί φασολιού  
Εικόνα 2. Αμπελοφάσουλα. Ανώριμοι 
λοβοί
Εικόνα 3. Αμπελοφάσουλα. Καλλιέργεια
 

*Στοιχεία επικοινωνίας με τον συγγραφέα
2310442137 - 6945371637
fotis.bletsos@gmail.com
 



5ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 18 κοινωνείν

    Ή επί το ελληνικότερον... «These violent 
delights have violent ends». Πρόσφατα 
παρακολούθησα τον 1ο κύκλο της δημο-
φιλούς σειράς του αμερικανικού HBO με 
τίτλο ‘’Westworld’’. Πρόκειται για σειρά 
ημι-επιστημονικής φαντασίας (όσο αδό-
κιμος και να ακούγεται ο όρος), η οποία 
έχει βασιστεί σε ομώνυμη ταινία του 1973 
και πραγματεύεται το θέμα της τεχνητής 
νοημοσύνης, διαπλεκόμενο με ζητήματα 
επιστημονικής ηθικής και των κάθε λογής 
ορίων της ανθρώπινης φύσης.
    Τοποθετημένη σε ένα -όχι και τόσο 
μακρινό- απροσδόκητο μέλλον, με την 
επιστήμη να έχει εξελιχθεί πέρα από κάθε 
φαντασία, η σειρά παρουσιάζει ένα θεμα-
τικό τουριστικό πάρκο, το ‘’Westworld’’, το 
οποίο υποδέχεται επισκέπτες που θέλουν 
να ζήσουν την εμπειρία της Άγριας Δύσης, 
πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο (και πα-
νάκριβο) ημερήσιο αντίτιμο.
    Εκτός από την ιδιοκτήτρια εταιρεία και 
τον άνθρωπο που δημιούργησε ολόκληρο 
το πάρκο, κατά κύριο λόγο αυτοί που φρο-
ντίζουν για την καλοπέραση των επισκε-
πτών είναι οι αποκαλούμενοι ‘’οικοδεσπό-
τες’’ του πάρκου, δηλαδή ανθρωπόμορφα 
και ομιλούντα ανδροειδή-ρομπότ, που 
είναι προγραμματισμένα να ικανοποιούν 
τους επισκέπτες με κάθε τρόπο.
    Οι επισκέπτες στο πάρκο είναι κατά 
κάποιο τρόπο ‘’θεοί’’. Μπορούν να κάνουν 
ό,τι επιθυμούν. Να σκοτώσουν τους οικο-
δεσπότες (οι οποίοι επισκευάζονται από 
τους ανθρώπους της εταιρείας και επανα-
τοποθετούνται στο πάρκο), να τους ερω-
τευτούν, να κυνηγήσουν επικηρυγμένους, 
να πολεμήσουν στον αμερικανικό εμφύλιο, 
γενικώς να απολαύσουν τα πάντα δίχως 
μέτρο. Με έναν μόνο περιορισμό. Οι οικο-
δεσπότες είναι προγραμματισμένοι να μην 
μπορούν να σκοτώσουν επισκέπτη.
    Όμως, αυτές οι βίαιες απολαύσεις έχουν 
βίαιο τέλος, όπως αρέσκεται να τονίζει 
συχνά ένας από τους βασικούς πρωταγω-
νιστές της σειράς. Οι οικοδεσπότες-ρομπότ 
σταδιακά (και με ορισμένες μεθοδεύσεις) 
διαμορφώνουν τη δική τους ατομική συ-
νείδηση και διεκδικούν τη θέση τους στον 
πραγματικό κόσμο, αναγκάζοντας τους 
ανθρώπους να λάβουν τα μέτρα τους.
    Η ασύδοτη καλοπέραση των ανθρώπων 
που επισκέπτονται το πάρκο δεν έχει και 
τα πιο ευχάριστα αποτελέσματα. Η από-

λυτη ελευθερία του πράττειν οδήγησε σε 
βίαιες απολαύσεις (βία δεν είναι μόνο η 
χειροδικία ή ο σκοτωμός). Και διαχρονικά η 
βία οδηγεί σε βία.
    Μήπως μας θυμίζει κάτι αυτό;
    Για χρόνια ολόκληρα, για δεκαετίες, 

ζήσαμε ως χώρα σε έναν ατέρμονο (έτσι 
νομίζαμε) κύκλο καλοπέρασης και ηθικής 
χαλάρωσης. Άλλοτε με λιγότερη, άλλοτε 
με περισσότερη ευθύνη, ξεχάσαμε το ποιοι 
είμαστε, από πού προερχόμαστε, το ότι 
έχουμε έναν σκοπό στη ζωή μας. Αφεθή-
καμε στην ηδονή. Αδειάσαμε τις ψυχές από 
οτιδήποτε ωφέλιμο.
    Οι πράξεις όμως διαμορφώνουν τους 
ανθρώπους. Οι άνθρωποι διαμορφώνουν 
την κοινωνία. Η κοινωνία διαμορφώνει τη 
χώρα. Νόμος. Και αυτές οι βίαιες απολαύ-
σεις έχουν βίαιο τέλος. Επίσης νόμος. Η 
αξιακή και οικονομική κρίση που βιώνουμε 
είναι αυτό ακριβώς που ονομάζουμε βίαιο 
τέλος. Τέλος, ή αλλιώς συνειδητοποίηση 
της φούσκας. Όπως ακριβώς και οι άν-
θρωποι στο ‘’Westworld’’, έτσι και εμείς 
βιώνουμε αυτό που νομίζαμε πως δεν θα 
ερχόταν ποτέ. Τη Νέμεση. 
    Δεν γνωρίζω πώς θα αντιδράσουν οι άν-
θρωποι στο ‘’Westworld’’ (ο 2ος κύκλος θα 

κυκλοφορήσει πιθανότατα μετά τον Γενά-
ρη του ’18), στο κάτω-κάτω όμως δεν παύει 
να είναι μια τηλεοπτική σειρά, όσο συγκι-
νητική και αν είναι. Το θέμα είναι εμείς τι θα 
κάνουμε, εδώ, στο σήμερα, με δεδομένο 
ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πα-
ρελθόν (τουλάχιστον αυτό ισχύει ακόμα 
από την τελευταία φορά που το έλεγξα). 
Οι βίαιές μας απολαύσεις συνεχίζουν, σε 
μικρότερο βαθμό, να μας απομακρύνουν 
από τον δρόμο της ηθικής. 
    Είμαστε υποκριτές. Ας το παραδεχτούμε. 
Και τώρα αν μπορούσαμε να καπαρώσου-
με (άδικα) καμιά θέση στο δημόσιο θα το 
κάναμε. Αν είχαμε ακόμα τη δυνατότητα 
να ξοδέψουμε το μηνιάτικό μας στα μπου-
ζούκια θα το κάναμε. Αν, θα, αν, θα...
    Θα μου πει κανείς, δεν είναι λίγο άδικο 
να μας βάζω όλους στο ίδιο καλάθι; Είναι. 
Αλλά μακάρι αυτό το «τσουβάλιασμα» να 
λειτουργήσει ευεργετικά. Όποιος το διαβά-
σει να πεισμώσει και να πει «Όχι, εγώ δεν 
είμαι τόσο υποκριτής όσο με κατηγορείς». 
Μακάρι.
    Όσο για το τι θα πρέπει να αλλάξουμε 
στις ζωές μας για να αποφύγουμε αυτό το 
‘’βίαιο τέλος’’ (τη συνειδητοποίηση δηλαδή 
της παρακμής και την αντίστοιχη τιμω-
ρία) να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, 
υπάρχουν λύσεις. Και βρίσκονται παντού 
γύρω μας. Βρίσκονται στα λόγια και στις 
συμβουλές του γονέα, του δασκάλου, του 
πνευματικού, στη συζήτηση με έναν άν-
θρωπο οποιασδήποτε ηλικίας που έπαθε 
και έμαθε. Κρύβονται στα μάτια του αν-
θρώπου που θα μας ζητήσει ελεημοσύνη, 
ή αυτού που θα μας πει μια καλή κουβέντα 
από καρδιάς. Βρίσκονται στα άρθρα των 
εξαίρετων συναρθρογράφων στην «Κοινω-
νείν», και γενικώς βρίσκονται εκεί έξω. 
    Δεν είναι κακό να κάνουμε λάθη. Ίσα-ίσα 
είναι ευλογία. Δεν μπορούμε να αντιλη-
φθούμε το σωστό χωρίς να ξέρουμε και 
να έχουμε πράξει το λάθος. Γι’ αυτό ας 
μοχθήσουμε για το καλύτερο, ασχέτως τι 
θα γίνει τελικά στο ‘’Westworld’’, το οποίο 
προτείνω ανεπιφύλακτα σε όποιον έχει τη 
διάθεση και τον χρόνο. 
    Και για να μη ξεχνιόμαστε, οι βίαιες απο-
λαύσεις έχουν βίαιο τέλος.

 ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ:
 επιμέλεια: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Πτυχιούχος Φιλολογίας-

Γλωσσολογίας ΑΠΘ

[«Αυτές οι βίαιες απολαύσεις  
έχουν βίαιο τέλος»]
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Παρακολουθώντας πρόσφατα μια ταινία μου 
δημιουργήθηκε η απορία: ένας σκοπός στη 
ζωή σου είναι ένα κίνητρο για να ασχοληθείς 
με αυτόν και να τον επιτύχεις ή μήπως τελικά 
γίνεται έμμονη ιδέα και αυτοσκοπός της ύπαρ-
ξης σου;
   Η εν λόγω ταινία έχει τον τίτλο The lost city 
of Z. Είναι μια αμερικάνικη δραματική ταινία 
δράσης με στοιχεία που βασίζονται σε αληθι-
νά γεγονότα, διάρκειας 141 λεπτών. Κυκλοφό-
ρησε στους κινηματογράφους το 2016.
   Ο βασικός ήρωας της ταινίας, Percy Fawcett, 
είναι ένας αξιωματούχος του βρετανικού 
στρατού στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά από 
μια μάχη στην Ιρλανδία, στο πεδίο της οποίας 
διακρίθηκε, η Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία 
(Royal Geographical Society) της Βρετανίας 
του ανέθεσε το δύσκολο έργο της χαρτογρά-
φησης της περιοχής του Αμαζονίου που βρί-
σκεται μεταξύ των συνόρων της Βολιβίας και 
της Βραζιλίας. 
   Ο ήρωας μας, διστακτικός στην αρχή, τελι-
κά αποδέχεται να αναλάβει αυτό το ρίσκο με 
κίνδυνο της ζωής του. Αφήνει πίσω την γυναί-

κα του, τον μικρό του γιο και ένα παιδί στην 
κοιλιά. Το ταξίδι του στην περιοχή του Αμα-
ζονίου πραγματοποιείται αλλά κάποια στιγμή 
μαθαίνει πως η βρετανική κυβέρνηση τον 
ανακαλεί και ακυρώνει την προσπάθεια χαρ-
τογράφησης. Αυτός όμως, έχοντας ήδη φτάσει 
στην περιοχή, αψηφά τη διαταγή, αποφασίζει 
να κάνει το ταξίδι και να καταγράψει τα ευρή-
ματά του. Στο πρώτο του αυτό ταξίδι βρίσκει 
στοιχεία κάποιου αρχαίου πολιτισμού. Λόγω 
έλλειψης τροφής όμως αναγκάζονται αυτός 
και η ομάδα του να εγκαταλείψουν το μέρος. 
   Ο ήρωας μας όμως δίνει την υπόσχεση στον 
εαυτό του πως θα επιστρέψει και θα ανακα-
λύψει αυτόν τον πολιτισμό. Το θέτει ως πρώτη 
του προτεραιότητα.

   

Στην επιστροφή του ανακαλύπτει πως η γυναί-
κα του, Nina Fawcett, μια δυναμική γυναίκα, η 
οποία αρνείται να δεχτεί τη θέση της γυναίκας 
της εποχής εκείνης, έχει ήδη βρει στη βιβλιο-
θήκη του Πανεπιστημίου Trinity ένα έγγραφο 
που αποδείκνυε πως υπάρχει μια πόλη στα 
βάθη του Αμαζονίου η οποία δεν έχει εξερευ-
νηθεί. Αυτό βοηθάει εξαιρετικά τον σύζυγό 
της, γεγονός που της δίνει ελπίδες ότι στο 
επόμενό του ταξίδι ίσως να μπορούσε να τον 
συνοδεύσει.   
   Στο δεύτερο ταξίδι του στην περιοχή του 
Αμαζονίου, ενώ είναι ήδη πολύ κοντά στο 
να βρει την πόλη Ζ (όπως ο ίδιος την αποκα-
λεί) δυστυχώς αντιλαμβάνεται πως ο James 
Murray, ένας Βρετανός που είχε στην ομάδα 
του αλλά λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού 
αναγκάζεται να αποχωρήσει, έχει πάρει μαζί 
του όλο το φαγητό, η ομάδα του μένει εκτε-

θειμένη και συνεπώς αναγκάζεται και πάλι να 
αποχωρήσει.
   Στο ενδιάμεσο διάστημα από το δεύτερο 
στο τρίτο ταξίδι του μεσολαβεί ο Πρώτος Πα-
γκόσμιος Πόλεμος, σε μια μάχη τραυματίζεται 
σοβαρά και αναγκαστικά το όνειρό του μένει 
πίσω προς στιγμήν. Στο τρίτο του ταξίδι είναι 
αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνάει από το 
χέρι του προκειμένου να πραγματοποιήσει το 
όνειρό του αυτό, δηλαδή την ανακάλυψη της 
“πόλης Ζ”. Στο ταξίδι του αυτό τον συνοδεύει ο 
μεγαλύτερος γιος του Jack. Κατά τη διάρκεια 
αυτού του ταξιδιού οι δυο τους πιάνονται από 
μια ντόπια φυλή του Αμαζονίου και προορί-
ζονται για θυσία. Το μέλλον τους όμως παρα-
μένει άγνωστο στην οικογένειά τους και κατ΄ 

επέκταση και στον θεατή. 
   Η ταινία αυτή δημιουργεί σε κάποιον διάφο-
ρα ερωτήματα. Αξίζει να αφιερώσουμε όλο 
μας το είναι σε έναν σκοπό στη ζωή μας; Ένα 
όνειρο αξίζει να γίνει αυτοσκοπός της ζωής 
μας; Αξίζει να εγκαταλείψουμε την οικογένεια 
που έχουμε δημιουργήσει για να ακολουθή-
σουμε μια ουτοπία;
   Η ανακάλυψή της πόλης του είχε γίνει έμμο-
νη ιδέα και δεν άντεχε στην σκέψη πως δεν 
θα τα κατάφερνε. Ποιο ήταν όμως το αποτέλε-
σμα; Εγκατέλειψε την οικογένειά του! Αφιέρω-
σε τη ζωή του! Αλλά την πόλη την ανακάλυψε; 
Η απάντηση φυσικά βρίσκεται στο τέλος της 
ταινίας. 
   Συνεπώς το δίδαγμα είναι πως ένας άν-
θρωπος αξίζει και πρέπει να προσπαθεί να 
πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Όταν μάλι-
στα κάποιος έχει δημιουργήσει τη δική του 

οικογένεια οφείλει να συμπεριλάβει και αυτήν 
στα σχέδια του και όχι να ενεργεί ως αυτόνο-
μη μονάδα. Χρειάζεται λογική αντιμετώπιση 
και μέτρο, και όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι: “μέτρον άριστον”. Όταν βλέπουμε 
πως το όνειρο είναι δύσκολο να πραγματοποι-
ηθεί πεισμώνουμε και προσπαθούμε ακόμη 
περισσότερο. Αξίζει όμως να χάσουμε το μυα-
λό μας ή ακόμη χειρότερα τη ζωή μας και να 
αποξενωθούμε από την οικογένεια μας για να 
πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο; Η απάντηση 
παραμένει ανοιχτή(;) για τον καθένα, ανάλογα 
με τα διδάγματα και τα βιώματά του...

Παπαδόπουλος Ραφαήλ, 
Φοιτητής Φιλολογίας Α.Π.Θ. 

Όνειρο, σκοπός ζωής  
ή αυτοσκοπός; 
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Ο Νόμος της φύσης παρέχει σε όλους 
τους ανθρώπους τις ίδιες αξίες και 
δικαιώματα. Αγαθά που είναι αλληλένδετα 
και αναπόσπαστα μεταξύ τους.  Για τον 
λόγο αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και 
δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Στην κοινή και 
απλή γλώσσα:  δεν υπάρχουν, δεν μπορεί, 
δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διακρίσεις 
μεταξύ των. Αξίες και δικαιώματα είναι 
κοινά για όλους τους ανθρώπους. Η αξία 
μεταφράζεται σε ισότητα, αξιοπρέπεια, 
σεβασμό, και δικαίωμα σημαίνει να 
ζεις και να εκφράζεσαι ελεύθερα εντός 
των πλαισίων των αξιακών αρχών και 
νομιμότητας.

Η Δημοκρατία, αυτό το δώρο των 
προγόνων μας στην ανθρωπότητα, 
προστατεύει αξίες και δικαιώματα. Είναι 
η δύναμη του Λαού και η ομπρέλα 
προστασίας για όλους ανεξαιρέτως τους 
πολίτες, χωρίς διακρίσεις. Υπό το καθεστώς 
της αξιακής Δημοκρατίας, ως μόνη πηγή 
εξουσίας, ευρίσκονται οι Θεσμοί και οι 
διάφοροι Φορείς της Πολιτείας, όπως π.χ. 
οι βάσει της καθιέρωσης της Αρχής της 
Διακρίσεως των Εξουσιών του μεγάλου 
Γάλλου Montesquieu:  η Νομοθετική, η 
Εκτελεστική και η Δικαιοσύνη.

Ας τα πούμε τα πράγματα πιο απλά. 
Χωρίς τον λαό, χωρίς τις αξίες και τα 
θεμελιώδη δικαιώματά του, χωρίς την 
ελευθερία κάθε πολίτη να βούλεται και να 
βουλεύεται, χωρίς αυτή την ομπρέλα του 
που λέγεται Δημοκρατία και με την οποία 
αυτοπροστατεύεται, δεν νοείται και δεν 
πρέπει να υπάρχουν κρατικές Εξουσίες, 
Θεσμοί και Φορείς που να είναι υπεράνω της 
ίδιας της Δημοκρατίας, δηλαδή υπεράνω 
του ίδιου του  Λαού. 

Η σημερινή κατάντια της Πατρίδος μας, 
με όλες τις παραμέτρους, διαστάσεις 
και συνέπειες, πρέπει να προβληματίσει 
όλους εμάς τους Έλληνες. Στην ουσία, το 
πρόβλημα της κρίσης χρέους της Πατρίδας 
μας δεν είναι καθαρώς οικονομικό, 
ως εσφαλμένως υποστηρίζεται και 
προπαγανδίζεται, αλλά κυρίως θεσμικό, με 
οικονομικές όμως διαστάσεις και συνέπειες. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μεγάλη 
εκτροπή των κρατικών Εξουσιών και των 
διαφόρων Θεσμών και Φορέων η λειτουργία 
των οποίων όχι μόνον δεν έχει την ανάλογη 
απήχηση στην Δημοκρατία και εναρμόνιση 
με αυτήν, αλλά ευρίσκεται σε αέναη 
διάσταση και σύγκρουση με την ιστορική 
υφή αυτού του νοήματος της Δημοκρατίας.  

Εδώ και δεκαετίες, με την ανάρμοστη 
και ανήθικη συμπεριφορά τους, βάλλουν 
σφοδρώς κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. 
Διάφοροι νομικοί, πολλοί άλλοι δήθεν 
ειδήμονες, σύγχρονοι φιλόσοφοι, πολιτικοί, 
δημοσιογράφοι κ.α. μολυσμένοι από 

το καρκίνωμα της υλικής επιρροής του 
χρήματος, παρερμηνεύουν τώρα την 
πραγματική  φύση του ανθρώπου, τις αξίες 
και δικαιώματά του. Προσβάλλουν ευθέως 
τη δύναμη και την πηγή της Δημοκρατίας, 
δηλαδή αυτόν τον ίδιο τον Λαό. Η υπεροψία, 
η αλαζονεία και ο ηθικός εκφυλισμός, 
τους έχει απομακρύνει από τον Ελληνικό 
Λαό, με τον οποίο στην πραγματικότητα 
ευρίσκονται  εδώ και δεκαετίες σε διαρκή 
διάσταση και σύγκρουση. 

Ισχυρίζονται ότι η αρχή της διακρίσεως 
των Εξουσιών, δηλαδή η Εκτελεστική, η 
Νομοθετική και η Δικαιοσύνη, αλλά και 
οι συνακόλουθοι Θεσμοί και Φορείς των, 
είναι «οι πυλώνες της Δημοκρατίας». Αυτός 
και μόνον ο ισχυρισμός αποτελεί όχι μόνο 
μεγάλη εκτροπή, αλλά  ταυτόχρονα ύβρη, 
ασέβεια κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. 
Διότι υπεράνω όλων, πυλώνας της 
Δημοκρατίας είναι μόνο ο Λαός.  Ως εκ 
τούτου, οι διάφορες Εξουσίες και Θεσμοί 
οφείλουν να υπηρετούν τη Δημοκρατία, 
δηλαδή μόνο τον Ελληνικό Λαό, ο οποίος 
είναι υπεράνω όλων. Διότι όλες οι εξουσίες 
πηγάζουν από τον Λαό και ελέγχονται από 
τον Λαό!

Δυστυχώς, επακόλουθο της παρερμηνείας 
της Αρχής της διακρίσεως των εξουσιών  
είναι  η εδώ και σχεδόν 4 τετραετίες 
παρεκτροπή και η υπερίσχυση της 
Εκτελεστικής, της Νομοθετικής, της 
Δικαιοσύνης και συνακόλουθων Θεσμών 
έναντι της Δημοκρατίας. Πρόσφατα και 
το πολυδιαφημιζόμενο νέο εφεύρημα 
του «συνταγματικού-δημοκρατικού 
τόξου», τις παθογένειες, δυσλειτουργίες, 
παραβατικότητες και συγκρούσεις των 
Θεσμών του τις οποίες εδώ και δεκαετίες 
πληρώνει βαρύτατα η ελληνική κοινωνία και 
η χώρα μας. 

Όμως η μεγάλη κρίση που διέρχεται η 
Πατρίδα μας πρέπει να αντιμετωπισθεί από 
όλους μας με την τάχιστη αποκατάσταση 
της αξιακής έννοιας της Δημοκρατίας. 
Με ενότητα και πίστη, με σύνεση και 
αποφασιστικότητα, αλλά και με πολλές 
θυσίες από όλους μας. Άλλη λύση 
δεν υπάρχει, αλλά ούτε πρέπει να την 
περιμένουμε από εξωγενείς παράγοντες.

Από την αρχή της κρίσης χρέους 
η Πατρίδα μας ζει μία ανθρώπινη 
τραγωδία. Την μέγιστη εν καιρώ ειρήνης. 
Η πλειοψηφία των Ελλήνων υπέστη 
τεράστιες και αιματηρές θυσίες, βαρύ είναι 
το τίμημα που κατέβαλε και συνεχίζει να 
καταβάλει. Έφθασε όμως στα έσχατα όρια 
της ανθρώπινης ύπαρξής του, και αυτό 
οφείλουν τώρα να το λάβουν πολύ σοβαρά 
υπόψη όλοι εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται εν 
πρώτοις και τα μέγιστα για το δράμα του 
Λαού μας.  

Είναι όμως θλιβερό γεγονός, ότι διάφοροι 
Φορείς, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με 
την πλειοψηφία του φτωχοποιημένου 
και  λιμοκτονούντος Ελληνικού Λαού 
από τα επαχθή και θανατηφόρα 3 
Μνημόνια, ομιλούν ευθαρσώς ακόμη και 
τώρα για συνταγματικά δικαιώματα, για 
αξιοπρέπεια και ανθρώπινη διαβίωση. 
Και οι οποίοι παράλληλα αρνούνται 
και αντιστέκονται στη μείωση των 
μισθολογικών και συντεχνιακών προνομίων 
τους, εν κατακλείδι απέχουν προκλητικά 
από την εργασία τους, την οποία στην 
πραγματικότητα πληρώνει από το υστέρημά 
του ο άνεργος, ο χαμηλοσυνταξιούχος και 
χαμηλόμισθος.

Όμως, δυστυχώς, τέτοιες συμπεριφορές, 
σε στιγμές που κρίνεται το μέλλον της 
Πατρίδος μας, δημιουργούν παράλληλα 
την απέχθεια και την αποστροφή των 
εκατομμυρίων Ελλήνων του πολυπαθούς 
ιδιωτικού τομέα, θυμάτων της επι δεκαετίες 
απάνθρωπης κοινωνικής ανισότητας και 
σήμερα της θανατηφόρου λιτότητας. 

Αυτό που πρέπει τώρα όλοι αυτοί να 
γνωρίζουν και να συνειδητοποιήσουν, 
είναι τα παρακάτω: η πλειοψηφία του 
Ελληνικού Λαού που μάτωσε και ματώνει 
και υπέστη τα πάνδεινα, και έφθασε στα 
όρια της έσχατης ένδειας και ανθρώπινης 
ύπαρξής του, ούτε ομιλεί για συνταγματικά 
δικαιώματα, ούτε για αξιοπρέπεια, αλλά 
ούτε απέχει από την εργασία του. Αν και το 
μέλλον του είναι τώρα τόσο αβέβαιο και 
ζοφερό, συνεχίζει με κάθε τρόπο και ύστατη 
προσπάθεια να αγωνίζεται, να εργάζεται 
και να βρίσκεται διαρκώς σε αναζήτηση 
εξευτελιστικής αμειβόμενης  εργασίας, να 
καταβάλλει με θυσίες τον οβολό του στον 
κρατικό κορβανά, από τον οποίο όμως 
αμείβονται οι προνομιούχοι δημόσιοι 
φορείς και λειτουργοί του. 

Για τους λόγους αυτούς οφείλουν 
τώρα μεγάλο σεβασμό απέναντι στην 
δεινοπαθούσα πλειοψηφία του λαού μας. 
Για το καλό της Πατρίδας μας, ας παψουν 
επιτέλους να προκαλούν με την ανάρμοστη 
και προκλητική τους συμπεριφορά, και να 
μιλούν για αξιοπρέπεια και συνταγματικά 
δικαιώματα, τα οποία εν κατακλείδι δεν είναι 
τίποτε άλλο από προνομιακές, συντεχνιακές 
παράνοιες και κομματικά κεκτημένα που 
υπονομεύουν αυτή την ύπαρξη του ‘Έθνους.  

Δημητράκης Εμ. Γεώργιος 
Ο αρθρογράφος, κρητικής (Μαριού 

Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής, 
γεννήθηκε και διαμένει στην Ξάνθη. 
Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες 
και Κοινωνιολογία στην Βόννη και 
Πολιτιστική Κληρονομιά  στην Αθήνα

Αξιοπρέπεια και αξιακή δημοκρατία



8 ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 18κοινωνείν

Ποιος είναι ο σύγχρονος συντηρητικός 
και ποιος ο φιλελεύθερος ή με άλλους 
όρους ποιος είναι ο σύγχρονος δεξιός 
και ποιος ο αριστερός; Πώς μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα σύγχρονο όραμα για 
κοινωνική κινητοποίηση και πραγματική 
αλλαγή;
Η  πάλη των τάξεων σήμερα, όπως 
έγραψε και ο Σλαβόι Ζίζεκ, θα είναι 
πολιτισμική και όχι οικονομική. Από τη 
μία, οι σύγχρονοι συντηρητικοί ακολου-
θούν πρότυπα όπως είναι η επιστροφή 
σε αξίες του παρελθόντος, η προστασία 
της οικογένειας, ο σεβασμός στα ήθη 
και στα έθιμα του έθνους και στα ατο-
μικά δικαιώματα ενώ οι φιλελεύθεροι 
υποστηρίζουν το παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον, την ανοχή στη διαφορετι-
κότητα κάθε είδους ενώ θεωρούν την 
κλασική οικογένεια και τις παραδόσεις 
μάλλον παρωχημένες και προσπαθούν 
να τις επαναπροσδιορίσουν. Οι φιλε-
λεύθεροι  δίνουν περισσότερη έμφαση 
στην προστασία των αδύναμων μελών 
της κοινωνίας και λιγότερο σε έννοιες 
όπως η πατρίδα, το έθνος κτλ. Να τονί-
σω εδώ ότι σε σχέση με το εξωτερικό, 
στην Ελλάδα, υπάρχουν μικρά τμήματα 
της αριστεράς που διαφοροποιούνται 
από τη γενική τάση και πιστεύουν στην 
έννοια της πατρίδας κτλ.
Σύμφωνα με ερευνητές κυρίως στον 
χώρο της ηθικής ψυχολογίας, οι συ-
ντηρητικοί συνήθως επικρατούν  γιατί 
έχουν μία μεγαλύτερη «γκάμα» ηθικών 
αξιών σε σχέση με τους φιλελεύθερους. 
Πιθανόν αυτός να είναι και ένας από 
τους λόγους που στην Ελλάδα, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία είναι συντηρητι-
κών πεποιθήσεων και αυτό το βλέπουμε 
στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει 
μέχρι σήμερα. Η ίδια όμως ιστορία της 
Ελλάδας, οι συνεχείς πολεμικές αναμε-
τρήσεις και η μόνιμη πενία πλην ελαχί-
στων αναλαμπών λόγω των δαπανών 
σε εξοπλισμούς αλλά και της διαρκούς 
εξάρτησης της χώρας από τα δάνεια 
και τον έλεγχο ξένων χωρών ενδυνά-
μωσε την έννοια της πατρίδας και του 
έθνους ενώ η οικογένεια διαδραμάτιζε 
σημαντικό ρόλο όπως είναι αυτός της 
φροντίδας των παιδιών αλλά και των 
γηραιότερων μελών.  
Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι ο ισχυ-
ρός ρόλος της οικογένειας οφείλεται και 
στο ότι η πολιτική των περισσότερων 
κυβερνήσεων που ακολουθήθηκε στην 
Ελλάδα ήταν αυτή του περιορισμού των 
κοινωνικών δαπανών και επιφόρτιση 
της οικογένειας με καθήκοντα που σε 
αντίθετη περίπτωση θα αναλάμβανε 
ένα κοινωνικό κράτος. Η στήριξη λοιπόν 
στην οικογένεια ως βασικού φροντιστή 
του ατόμου αλλά και γενικότερα το οι-

κονομικό σύστημα που ενδυνάμωνε τον 
ατομισμό δεν διευκόλυναν τη δημιουρ-
γία συλλογικότητας που είναι βασική για 
τη δημιουργία σημαντικών κοινωνικών 
αλλαγών.  
Οι προτάσεις λοιπόν των φιλελευθέρων 
για τη δημιουργία κοινωνικών παροχών 
δεν έβρισκαν ιδιαίτερο έδαφος γιατί η 
οικογένεια έπαιζε αυτό τον ρόλο.
Ένας άλλος βασικός λόγος επικράτη-
σης των συντηρητικών είναι ακριβώς 
η πληρέστερη «γκάμα» ηθικών αξιών 
ενώ αντίθετα οι φιλελεύθεροι έχουν 
μία πιο περιορισμένη που εστιάζει στην 
οικονομική κατάσταση της χώρας και 
στη δημιουργία κοινωνικών παροχών. Η 
οικονομική κατάσταση, είναι σημαντική 
για μία χώρα, πλην όμως ουδείς πολέμη-
σε για το χρήμα. Συνεπώς μία δημιουρ-
γία οράματος πέραν του οικονομικού 
είναι σημαντική για την επίτευξη της 
αλλαγής.
Το συμπέρασμα αυτό ενδυναμώνεται 
και από τα ευρήματα των Haidt και 
Joseph (2004) σύμφωνα με τα οποία 
οι περισσότεροι πολιτισμοί δεν περι-
ορίζουν τις αξίες τους μόνο σε αυτές 
που προστατεύουν τα άτομα.  Η συ-
νασπιστική ψυχολογία ανακάλυψε τον 
συνδυασμό των αξιών της πίστης, του 
πατριωτισμού και της αυτοθυσίας για 
την ομάδα και της επαγρύπνησης της 
ομάδας για τους προδότες. Αντίστοιχα 
οι αξίες για υποταγή και σεβασμό στην 
εξουσία συνδυάζονται με τις αξίες για 
ηγεσία και προστασία. Τέλος, οι αξίες 
της αγνότητας και της ιερότητας και οι 
αντίστοιχες πρακτικές που τις συνοδεύ-
ουν υπογραμμίζουν τα πολιτισμικά όρια 
της ομάδας και ελέγχουν τον ανθρώ-
πινο εγωϊσμό που συχνά συνδέεται με 
τη σαρκική φύση της ανθρωπότητας 
και δημιουργούν έναν περισσότερο 
πνευματικό τρόπο σκέψης. Αυτές οι 
αξίες προσελκύουν έναν μεγάλο αριθμό 
ατόμων γιατί συνδέουν τα άτομα ενώ το 
καθήκον και ο αυτοέλεγχος διαδραματί-
ζουν έναν εξίσου σημαντικό ρόλο.
 Πέραν όμως των κλασικών συντηρη-
τικών και των φιλελευθέρων υπάρχει 
και ένα σύγχρονο κράμα που δεν είναι 
ούτε παραδοσιακά συντηρητικό ούτε 
φιλελεύθερο και αυτό είναι οι ελευθερι-
ακοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη νεοφι-
λελεύθερη ατζέντα όσον αφορά την 
οικονομία αλλά στα κοινωνικά θέματα 
είναι φιλελεύθεροι (βλ. ελεύθερη χρήση 
ελαφριών ναρκωτικών κτλ.). Η ηθική 
αξία στην οποία δίνουν ιδιαίτερη βα-
ρύτητα οι ελευθεριακοί είναι η ατομική 
ελευθερία παραγνωρίζοντας όμως 
άλλες ηθικές αξίες.
Οι ελευθεριακοί δεν εντάσσονται στην 
κατηγορία συντηρητικοί – φιλελεύθεροι 

ή  αριστερά – δεξιά, ενώ δίνουν ιδιαί-
τερη έμφαση στην ατομική ελευθερία, 
δεν είναι ιδιαίτερα συναισθηματικοί 
(δεν δείχνουν συμπόνια για τα πιο αδύ-
ναμα μέλη της κοινωνίας) και προτιμούν 
«χαλαρές» κοινωνικές σχέσεις. Κατ’ 
άλλους οι ελευθεριακοί ανήκουν στη 
σύγχρονη δεξιά λόγω της πίστης τους 
στην ατομική ελευθερία ως προαπαι-
τούμενου για την εύρυθμη λειτουργία 
της ελεύθερης αγοράς.
Η συζήτηση για τα παραπάνω εντάσσε-
ται στο πλαίσιο της θεωρίας των ηθικών 
βάσεων  σύμφωνα με την οποία οι ηθι-
κές βάσεις των ατόμων είναι αποτέλε-
σμα εγγενών ψυχολογικών μηχανισμών 
που εξελίχθηκαν μαζί με τις πολιτισμικές 
πρακτικές. Το είδαμε αυτό και στην 
περίπτωση του ρόλου της οικογένειας 
όπως διαμορφώθηκε στην Ελλάδα.
Στην κατηγορία των ελευθεριακών 
βλέπουμε να εντάσσεται και ένα μεγάλο 
μέρος της αριστεράς στην Ελλάδα που 
πρεσβεύει την οικονομία της ελεύθερης 
αγοράς ενώ πολιτισμικά ενδιαφέρε-
ται για την ατομική ελευθερία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μέσω κυρίως 
της παγκοσμιοποίησης και της υπερά-
σπισης των ανοικτών συνόρων. Όπως 
όμως ορθά έγραψε ο Σλαβόι Ζίζεκ: «Το 
παίζουν Ωραίες Ψυχές που αισθάνονται 
ανώτερες από τον διεφθαρμένο κόσμο 
ενώ κρυφά συμμετέχουν σε αυτόν». Θα 
τολμούσα να πω ότι η «εμμονή» των 
ελευθεριακών στην ελεύθερη αγορά και 
στην ατομική ελευθερία θα παρακμάσει 
σύντομα γιατί ούτε ελεύθερη αγορά 
υπάρχει αντίθετα έχουμε την επικρά-
τηση ολιγοπωλίων από τις πολυεθνικές 
ούτε όμως και η έμφαση στην ατομική 
ελευθερία είναι συμβατή με τις πολι-
τισμικές αξίες μεγάλων τμημάτων του 
πληθυσμού στη Δύση και αλλού.
Τα παραπάνω ίσως αποτελέσουν τροφή 
δημιουργικής σκέψης για τους πολιτικά 
σκεπτόμενους και ενεργούντες στην 
Ελλάδα. Να αφήσουν τις παρωχημένες 
σχολές σκέψης και να δημιουργήσουν 
ένα όραμα που να αγκαλιάζει και να 
σέβεται ολόκληρο τον πληθυσμό. 
Και όπως αναφέρθηκε το χρήμα μπορεί 
να εξασφαλίζει μία σύντομη διακυ-
βέρνηση και εκλεξιμότητα σε καμία 
όμως περίπτωση δεν διασφαλίζει την 
επιβίωση ενός έθνους αλλά ούτε και 
ενός κράτους. Συνεπώς, η συζήτηση 
δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα 
τυχόν οικονομικά σενάρια επίλυσης της 
κρίσης αλλά να έχει και ισχυρές ηθικές 
βάσεις που δεν θα περιορίζονται μόνο 
στην προστασία της ατομικής ελευθερί-
ας αλλά θα υποστηρίζουν και θα ενι-
σχύουν τη συλλογικότητα με σεβασμό 
στις αξίες και στις παραδόσεις του λαού.

Φωτεινή Μαστρογιάννη 
Οικονομολόγος, καθ. ΜΒΑ

Γιατί δεν υπάρχει όραμα;
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Ο όρος Ρωμηός σαφώς περιλαμβάνει 
και την έννοια του όρου Έλληνας, αλλά 
είναι εξαιρετικά πιο ευρύς, και πολυεπί-
πεδος. Ουσιαστικά αποδίδει την πολιτι-
σμική ταυτότητα που προέκυψε από το 
βαθμιαίο συγκερασμό τριών μεγεθών: 
(α) του ελληνιστικού πολιτισμού, (β) της 
κληρονομιάς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας, με πρωτεύουσα αρχικά τη Ρώμη 
και στη συνέχεια τη Νέα Ρώμη-Κωνστα-
ντινούπολη και κυρίως (γ) της Εβραϊκής 
παλαιοδιαθηκικής παράδοσης και της 
διδασκαλίας του Χριστού. Ο Ρωμηός 
ανεξάρτητα από τη φυλετική του προ-
έλευση ή τη γλώσσα που χρησιμοποιεί 
(ελληνικά, λατινικά, αραμαϊκά, αραβικά, 
βλάχικα, βουλγάρικα, αρβανίτικα, τούρ-
κικα κλ), έχει ελληνιστικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο, πρωτεύουσα του κράτους 
του είναι η Ρώμη και στη συνέχεια η 
Νέα Ρώμη/Κωνσταντινούπολη και κυρί-
ως είναι ορθόδοξος χριστιανός.
Έχωντας κατά νου την προσέγγιση 
αυτή θα ήθελα να σταθώ σε ένα κα-
τανοητό σε όλους, απτό, επίκαιρο πα-
ράδειγμα ανοίγματος και πλατυσμού 
της σκέψης μας, όταν προσλαμβάνομε 
και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα 
με όρους ρωμηοσύνης. Θα ήθελα να 
σταθώ επ’ ολίγον στην περίπτωση της 
Συρίας.
Ελληνικές πόλεις  στην περιοχή της Συ-
ρίας αναφέρονται ήδη από τον 7ο π.Χ. 
αιώνα. Όμως η πραγματική εξάπλωση 
της Ελληνικής γλώσσας και κυρίως του 
Ελληνικού πολιτισμού θα γίνει στην 
περιοχή μετά τα χρόνια του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και της δυναστείας των 
Σελευκιδών, οπότε και χτίζονται δεκά-
δες Ελληνικές πόλεις. Από τον Σέλευ-
κο Ά  τον Νικάτορα θα ιδρυθεί και η 
Αντιόχεια ή Μεγάλη, με τους πρώτους 
οικιστές να είναι κυρίως Αθηναίοι και 
Μακεδόνες.  
Η Αντιόχεια θα είναι λίκνο του ελλη-
νικού πολιτισμού, και αργότερα του 
χριστιανισμού, ενώ η όλη περιοχή θα 
αποτελέσει για εκατοντάδες χρόνια 
κεντρικό πυλώνα της πατρίδας μας 
της Ρωμανίας. Από εδώ θα προκύψουν 
πολλοί λόγιοι και μεγάλες προσωπικό-
τητες των γραμμάτων και των τεχνών, 

αλλά και πλήθος αγίων. Διακρίνομε τον 
Άγιο Ευαγγελιστή Λουκά, τον Άγιο Ιω-
άννη το Χρυσόστομο, τον Άγιο Εφραίμ 
το Σύρο, τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, τον 
Άγιο Αββά Ισαάκ τον Σύρο και τόσους 
άλλους.
Το 636 οι μουσουλμάνοι υπό το δεύτε-
ρο Χαλίφη Ουμάρ θα καταλάβουν την 
περιοχή. Στην πάροδο των αιώνων και 
υπό τη συνεχή κατοχή των μουσουλμά-
νων ένα τμήμα των Ρωμηών θα εξισλα-
μισθεί, και ένα άλλο τμήμα θα εκφρα-
γκιστεί υπό την πίεση της ισχυρότατης 
βατικάνειας διείσδυσης στην περιοχή. 
Όμως ένα μέρος, παρά τις αντιξοότητες 
αιώνων, θα παραμείνει σταθερό στις 
παραδόσεις του και θα φτάσει μέχρι τις 
μέρες μας να δηλώνει υπερήφανα ότι 
είναι Ρωμηοί Ορθόδοξοι, όπως και μείς. 
Είναι «Ρούμ Όρτοντοξ», δηλαδή Ρωμηοί 
Ορθόδοξοι (και φυσικά όχι «Ελληνορ-
θόδοξοι», όπως πολλοί λανθασμένα 
αποδίδουν τον όρο στην προσπάθειά 
τους να συγκεράσουν τα ασυγκέρα-
στα).
Και αυτό το κομμάτι του πληθυσμού 
υπολογίζονταν πρίν την κρίση σε πε-
ρισσότερα από δύο εκατομμύρια των 
πολιτών της Συρίας και του Λιβάνου. 
Είναι εκπληκτικό και δείχνει τη δύναμη 
της πίστης αυτών των ανθρώπων το ότι 
όχι μόνο άντεξαν 14 αιώνες μέχρι σή-
μερα, αλλά ανέδειξαν και πολύ μεγάλες 
προσωπικότητες, όπως ο Άγιος Ιωάννης 
ο Δαμασκηνός.
Δυστυχώς η έξαρση κατά το 19ο  και 
20ο  αιώνα των ποικίλων εθνικισμών 
(ελληνικού, ρωσικού, τουρκικού, αρα-
βικού, των βαλκανικών λαών κλ), αλλά 
και το κοίταγμα των πραγμάτων με 
καθαρά εθνοφυλετικά κριτήρια είχε 
ολέθρια αποτελέσματα και οδήγησε σε 
πολλαπλές και πολυεπίπεδες διαιρέσεις, 
οι οποίες επέτρεψαν και επιτρέπουν, 
συν τοις άλλοις, στο διεθνές και τοπικό 
πολιτικό κατεστημένο τους εύκολους 
χειρισμούς και τον έλεγχο του συστή-
ματος. 
Στην περιοχή, ο αραβικός εθνικισμός 
(συνδαυλιζόμενος αν όχι υποκινούμε-
νος από τον – πάντα παρόντα – ρώσικο 
παράγοντα) θα εκδιώξει τον ελληνόφω-

νο Πατριάρχη Αντιοχείας το 1898 αντι-
καθιστώντας τον έκτοτε αποκλειστικά 
με αραβόφωνο επί τη βάσει καθαρά και 
μόνο φυλετικών κριτηρίων. Έκτοτε και 
μέχρι σήμερα ο αραβικός εθνικισμός 
στην περιοχή θα αποτελέσει συχνά πα-
ράγοντα απαράδεκτων πολιτικο-εκκλη-
σιαστικών χειρισμών και ανεπίτρεπτης 
διαπλοκής καθιστώντας δύσκολο ένα 
πιο καθαρό και ελπιδοφόρο κοίταγμα 
της ιστορικής πραγματικότητας. 
Αλλά και από την άλλη πλευρά, οι Ρω-
μηοί της Μέσης Ανατολής αισθάνθηκαν 
διπλά απομονωμένοι καθώς το κράτος 
της Ελλάδας και οι όποιοι φορείς του 
τόπου αυτού (συχνά και των εκκλησι-
αστικών μη εξαιρουμένων), φορώντας 
συνήθως παρόμοια παραμορφωτικά 
εθνικιστικά γυαλιά είχαν και έχουν ορ-
γανική αδυναμία να ξεφύγουν από το 
μικρόκοσμό τους και να δουν λίγο πιο 
μακριά και λίγο πιο καθαρά.
Αυτά που συμβαίνουν στη Συρία σήμε-
ρα μας δίνουν την αφορμή και την ευ-
καιρία ξεφεύγοντας από το βαλκανικό 
επαρχιωτισμό μας και τις στρεβλώσεις 
των τελευταίων δύο αιώνων να οδηγη-
θούμε σε ένα γόνιμο αναστοχασμό και 
επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας 
και του ρόλου μας. Οι Ρωμηοί της Μέ-
σης Ανατολής (και δεν είναι οι μόνοι) 
δεν είναι απλώς ομόδοξοι με μάς. Εί-
μαστε το ίδιο γεγονός, είμαστε το ίδιο 
Γένος, είμαστε το ίδιο ρωμαίικο σώμα 
στην οικουμενικότητα και διαχρονία 
του. 
Και η Ρωμηοσύνη ανέκαθεν, αλλά σή-
μερα ακόμα πιο πολύ αποτελεί σωτηρι-
ολογική πρόταση απέναντι στη βαρβα-
ρότητα και στο σκοτασμό της άγευστης 
Θεού παγκοσμιότητας των ημερών μας.  
Οι λύσεις δε θα έρθουν από τα ποικίλα 
μνημόνια και τον έξωθεν ετεροπροσ-
διορισμό μας. Η λύση θα έρθει από την 
ιστορία μας και την καρδιά μας. Και θα 
είναι λύση δική μας, ρωμαίικη με οικου-
μενικές διαστάσεις.

Ρωμηοσύνη και Συρία
Ιωάννης Κων. 

Νεονάκης Ιατρός 
MSc, PhD 

Ηράκλειο Κρήτης
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1. Ψέματα και προπαγάνδα
Συμπληρώθηκαν επτά χρόνια και πάμε στα οχτώ από τότε που μας 
έλεγαν από μπροστά μας «τεμπέληδες», «διεφθαρμένους», τη χώρα 
και την οικονομία μας «Τιτανικό», δίνοντας ψευδή στοιχεία για το 
«χρέος» και από πίσω μας συζητούσαν μυστικά με το ΔΝΤ, την ΕΚΤ, 
την ΕΕ.
Αφού μας έριξαν στο «ασφαλές» καταφύγιο του ΔΝΤ και των άλλων 
δανειστών, πιστωτών, τρόικα, θεσμών και όπως αλλιώς ονόμασαν 
τους κατακτητές, μας είπαν ότι αν δεν υπογραφεί το πρώτο και στη 
συνέχεια το δεύτερο, το τρίτο και ούτω καθεξής μνημόνιο που κατέ-
λυσαν την εθνική κυριαρχία δεν θα υπήρχαν λεφτά για μισθούς και 
συντάξεις. Οι νόμοι που μας υποδούλωσαν ούτε καν τους διάβασαν, 
κατά δήλωσή τους. Μας είπαν ότι θα βγούμε από τις αγορές, από 
όπου δεν μπορούσαμε να δανειστούμε γιατί μας είπαν ότι η κρίση 
είναι δανεισμού και όχι χρέους. Και τα επιτόκια αυξήθηκαν με γεωμε-
τρική πρόοδο. Μας ανέφεραν ότι αν ακολουθήσουμε τις «συνταγές», 
θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, θα γίνουμε «Δανία του Νότου», 
η οικονομία θα σωθεί και δεν θα έχει πρόβλημα.
Κάθε μήνα είχαμε, έχουμε και θα έχουμε νέο εκβιασμό για τη δόση 
από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, συν το γεγονός ότι γίναμε 
«Μπαγκλαντές του Βορρά». Τα μεσοπρόθεσμα και οι εφαρμοστικοί 
νόμοι, τα μνημόνια ενίσχυσαν τις προσπάθειες για «αναδιαρθρώ-
σεις», «μεταρρυθμίσεις» και βεβαίως ιδιωτικοποιήσεις, που ξεπου-
λούν νερό, ενέργεια, υποδομές αντί πινακίου φακής.
Δανειζόμαστε για να σωθούν οι τράπεζες και βάζουμε νέα βάρη, 
χωρίς καμία ελπίδα, χωρίς μία απαλλαγή. Κατά δήλωσή τους έχουν 
δώσει δισεκατομμύρια ευρώ για «επανακεφαλοποίηση» των τραπε-
ζών, οι οποίες πλέον έχουν αλλάξει χέρια.
Η εμφάνιση σαν νίκης της χρεοκοπίας της χώρας, συνδυάζεται με τη 
μείωση της εθνικής κυριαρχίας, των αξιών γης, του φυσικού πλούτου 
και των ενεργειακών πηγών, των μισθών και συντάξεων, και όλων 
αυτών χωρίς μείωση του χρέους.
Την ίδια στιγμή καταρρέει και καταστρέφεται η ζωή των Ελλήνων 

και των Ελληνίδων. Μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, 
απολύσεις, ανεργία και ύφεση, μετανάστευση και δημογραφική 
κατάρρευση που κανείς δεν ξέρει πότε θα σταματήσουν. Παράλληλα 
σημειώνεται εξαφάνιση της υγείας και της παιδείας, της πρόνοιας και 
της περίθαλψης, κλείσιμο δημόσιων επιχειρήσεων και υπηρεσιών, με 
οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που μόνο σε πολεμικές περιό-
δους έχουν εμφανιστεί.
2. Αντίσταση και αλληλεγγύη
Η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός οφείλει να αναλάβει τις ιστο-
ρικές του ευθύνες και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Με αντίσταση και 
πράξεις και όχι (άλλα) λόγια.
Η αλληλεγγύη είναι η πρώτη κίνηση αντίστασης. Αλληλεγγύη στους 
ασθενέστερους που έγιναν ασθενέστεροι από τις αποφάσεις που 
πάρθηκαν, από τα μνημόνια, εφαρμοστικούς, μεσοπρόθεσμα, νό-
μους και τόσα άλλα. Είναι η πρώτη πράξη αντίστασης στην κατα-
στροφή που ήρθε στην πατρίδα μας και οξύνεται κάθε μέρα. Αντί-
σταση η οποία, όπως έχει γράψει ο Νίκος Σβορώνος, ταυτίζεται με 
την ελληνική ιστορία, αυτήν του Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά, του 
Παύλου Μελά, των ανδρών του 1922 και του 1940, του Τάσου Ισαάκ 
και του Σολωμού Σολωμού, του Καραολή και του Δημητρίου, του Αυ-
ξεντίου και του Μάτση, του Παλληκαρίδη και των ηρώων του 1974.
Γιατί όπως είπε ο Δημήτριος Υψηλάντης όταν εναντιώθηκε στα 
δάνεια της υποτέλειας του 1824-1825, «οι Έλληνες έχουμε πληρώσει 
πολύ ακριβά την ελευθερία μας για να την δώσουμε τόσο φτηνά 
στον πρώτο τυχόντα».

«Οι Έλληνες έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά την ελευθερία 
μας για να τη δώσουμε τόσο φτηνά στον πρώτο τυχόντα»

Δημήτριος Υψηλάντης, για τα «δάνεια της υποτέλειας» του 1824-1825

Μαλκίδης Θεοφάνης
Δρ. Κοινωνικών 

Επιστημών, 
Αλεξανδρούπολη
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Ο κύκλος του χώματος είναι ο κύκλος της ζωής – όπως γεννιέται, αναπτύσσεται και 
τελειώνει στο χώμα. Αυτό είναι το θεμελιακό στοιχείο της φύσης, η γη πάνω στην 
οποία υψώνεται το οικοδόμημα του πολιτισμού μας. Αυτό είναι και ο τελικός μας 
προορισμός, στο χώμα λύνονται όλοι οι σωματικοί δεσμοί. Μέσα από αναδρομές 
σε ιστορικά επεισόδια που σφράγισαν την πορεία μιας οικογένειας, προβάλλει ένας 
ιδιαίτερος κόσμος που παρακμάζει αλλά αρνείται να συμβιβαστεί με το πνεύμα των 
νέων καιρών. Με άξονα τον ανθυπολοχαγό Αλέξανδρο Γαβαλά, αγνοούμενο από τις 
επιχειρήσεις της Κύπρου το 1974 και σκιά από τότε στη ζωή των οικείων του, ο ανα-
γνώστης παρακολουθεί την εξέλιξη της νεοελληνικής ζωής, όπως σημαδεύεται από 
την κυπριακή τραγωδία και κορυφώνεται μέσα στην καταναλωτική μέθη της μετα-
πολίτευσης. Ο θάνατος των παλαιότερων Γαβαλάδων και οι αντισυμβατικές επιλογές 
της νεότερης γενιάς τους κλείνουν έναν ιστορικό και βιολογικό κύκλο. Ο κύκλος του 
χώματος όμως, πανίσχυρος νόμος της φύσης, αναζητά τον τρόπο για ν’ ανοίξει πάλι 
με μια νέα ζωή.

Κώστας Χατζηαντωνίου
Καστανιώτης
296 σελ.
ISBN 978-960-03-6182-7
Τιμή: €15,90

Ο κύκλος του χώματος

Όταν η Mae Holland προσλαμβάνεται να εργαστεί 
στον Κύκλο, την πιο ισχυρή εταιρία ίντερνετ στον 
κόσμο, αισθάνεται ότι αυτή είναι η ευκαιρία της ζωής 
της. Ο Κύκλος, που στεγάζεται σε ένα ολόκληρο δί-
κτυο χώρων στην Καλιφόρνια, σε συνδέει με προσω-
πικά e-mail, social media, τραπεζικές διευθύνσεις και 
αγορές ανά τον πλανήτη, καταλήγοντας σε μία online 
ταυτότητα και μια νέα εποχή στην έννοια του ιδιωτι-
κού και της διαφάνειας.
Βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Dave Egger, 
προσφέροντάς μας μια σχεδόν δίωρη ταινία, πλημμυ-
ρισμένη από την τόση τεχνολογία που μας περιβάλ-
λει τις τελευταίες δεκαετίες. Μια ταινία που προκαλεί 

με απλό και ωμό τρόπο το μυαλό του καθένα από μας, βάζοντάς μας σε σκέψεις. Πολλές σκέψεις.
Στην ουσία παρακολουθούμε την ζωή της Mae από την στιγμή που προσελήφθη στην κολοσσιαία εταιρία Circle. Από την 
πρόσληψη στην προσαρμογή και από εκεί κατευθείαν στην εκτόξευση της ίδιας, στα μάτια της διεύθυνσης αλλά και όλου 
του κόσμου. Όντας ντροπαλή και σεμνή σαν χαρακτήρας, κέντρισε το ενδιαφέρον της κοινότητας και εν ριπή οφθαλμού 
έγινε το πρόσωπο της ημέρας.
Πολλά τα συναισθήματα, οι σκέψεις και η οργή που προκαλεί η συγκεκριμένη ταινία. Επιφανειακά όλα πάνε μια χαρά, όμως 
αυτό το σχέδιο που λανσάρουν συνεχώς οι εταιρίες τεχνολογίας έχει καταντήσει να γίνεται ανυπόφορο. Στοχεύοντας στην 
προβατοποίηση όλων μας, κάνοντάς μας να πιστεύουμε πως έχουμε ανάγκη όλα αυτά που αυτοί θέλουν να πουλήσουν, 
εδώ βλέπουμε να το καταφέρνουν με συντριπτικό βαθμό της τάξης του 87%, δηλαδή σχεδόν όλος ο πλανήτης. Η ιδιωτική 
ζωή του καθενός πάει περίπατο με όλο τον πλανήτη να σε κοιτάει μέσα από μια οθόνη, να σχολιάζει την κάθε κίνηση σου, 
να έχει λόγο παντού και πάντα.
Νομίζω πως δεν πρέπει να αδιαφορήσει κανείς γι’ αυτή την ταινία, μόνο και μόνο γιατί λέει αλήθειες μέσα. 

Μαρία Ιωάννου
filmakias.gr

Ο κύκλος: Μια ένδιαφέρουσα νέα ταινία
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Παρουσίαση:
Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. 
Η   Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.  είναι   Επιστημονική   Ένωση  και  ιδρύθηκε   με   στό-
χους:
•	Να	συμβάλει	στην	προώθηση	της	Τεχνολογικής	Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στη διάδοση της τεχνολογικής 
κουλτούρας, στην εξάλειψη του τεχνοαναλφαβητισμού και της 
τεχνοφοβίας. 
•Να	συμβάλλει	στην	κάλυψη	των		αναγκών	όσων	ενδιαφέρονται	
για την  Τεχνολογική Επαγγελματική  Εκπαίδευση  και  τη  Δια  
Βίου  Μάθηση.
•Τη	συμμετοχή	της	σε	επιστημονικό	διάλογο	και	σε	υψηλού	επιπέ-
δου εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες. 
•Τη	συνεργασία	της	με	άλλους	φορείς	επιστημονικούς	ή	μη	που	
ενδιαφέρονται για την Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση.
•Τη	συνεχή	ενημέρωσή,	επιμόρφωση	και	επικαιροποίηση	γνώσε-
ων των μελών  της. 
•	Την	ανάπτυξη	των	επαγγελματικών	ικανοτήτων	των	μελών	της,	
καθώς και στην ενίσχυση της μεταξύ τους επικοινωνίας, δικτύω-
σης, συνεργασίας  και αλληλεγγύης.

www.eetek.gr
 
Αυτή είναι η Βασιλική πιπεριά της Βέροιας
Πολύτιμα προϊόντα που προσφέρει η εύφορη γη της Ημαθίας 
αποτελούν τα κηπευτικά του Αγίου Γεωργίου Βέροιας. 
Πρόκειται για δυναμικές καλλιέργειες που ξεκίνησαν ως υπαίθριες 
το 1967, για να δώσουν σήμερα τη θέση τους αποκλειστικά στις 
θερμοκηπιακές. 
Η καλλιέργεια των κηπευτικών εκτείνεται σε 2.500 στρέμματα και 
αποτελεί την κύρια επαγγελματική-αγροτική δραστηριότητα του 
συνόλου σχεδόν (το 80%) των κατοίκων της περιοχής. 
Το χωριό είναι ξακουστό για τα εξαιρετικής ποιότητας κηπευτικά 
και συγκεκριμένα για τις πιπεριές κέρατο, αλλά και τις γεμιστές. 
Οι πιπεριές αποτελούν το σήμα κατατεθέν της περιοχής, αν και 
δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση 
του προϊόντος ως ΠΟΠ. Οι 2.000 κάτοικοι του Αγίου Γεωργίου, 
στην πλειονότητά τους, ασχολούνται με την καλλιέργεια και την 
παραγωγή κηπευτικών όπως αγγούρια, ντομάτες, φασολάκια, 
μελιτζάνες όλων των ποικιλιών και τις ονομαστές πιπεριές Αγίου 
Γεωργίου. Όπως λέει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γε-
ωργίου Βέροιας, Δημοσθένης Παπαπετρίδης, είναι χαρακτηριστι-
κό ότι καθημερινά διακινούνται προς την Κεντρική Λαχαναγορά 
της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Αθήνας, από 150 έως 250 τόνοι 
κηπευτικά κι από εκεί διατίθενται στις τοπικές εσωτερικές, αλλά 
και διεθνείς αγορές. 
Η περιοχή αποτελεί το βαρόμετρο της οικονομικής ζωής, ενώ ας 
σημειωθεί ότι το χωριό αναβαθμίστηκε χάρη στις συγκεκριμένες 
καλλιέργειες. Ιδιαίτερα οι πιπεριές Αγίου Γεωργίου έδωσαν οικο-
νομική ανάσα σε όσους ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη καλλι-
έργεια. 

www.veriotis.gr

Νεανικές καινοτομίες: Λεξικό αρχαίων ελληνικών στα αγγλικά για 
κινητά 
«Δημιούργησα ένα αρχαιοελληνικό – αγγλικό λεξικό  το οποίο θα 
είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο αρχικά ως εφαρμογή για κι-
νητά σε ios και android», εξηγεί η Θωμαΐς Σιούρα, απόφοιτος του 

τμήματος Ελληνικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκη. 
Με ειδίκευση στη γλωσσολογία αποφάσισε να φύγει από τον Βόλο 

και να εγκατασταθεί στην Αθήνα προκειμένου να κάνει το όνειρό 
της πραγματικότητα. 
Απευθύνθηκε στη μη κυβερνητική οργάνωση PRAKSIS και μέσω 
του δωρεάν προγράμματος business coaching center τα κατάφε-
ρε.
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, στοχεύει στη δημιουργία 
βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας.
Στα 4 χρόνια ζωής του προγράμματος έχουν βρει στήριξη  πε-
ρισσότερα από 175 επιχειρηματικά project μέσω ενός εντατικού 
εξατομικευμένου προγράμματος διάρκειας 4 μηνών.
Ενάντια στην απασιοδοξία, ομάδα φοιτητών του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και της Γεωπονικής, ίδρυσε  διαδικτυακή αγροτική 
πλατφόρμα που συνδέει απευθείας την καλλιέργεια, με γεωπόνο, 
μέσω αισθητήρων, ο οποίος την παρακολουθεί και συμβουλεύει 
τον αγρότη. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται πιλοτικά από αγρότες 
σε Θήβα και Μαραθώνα.
«Στόχος μας είναι η δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
κατ’ επέκταση δημιουργία θέσεων εργασίας, θεωρούμε ότι αυτή 
είναι η λύση για την κρίση στην Ελλάδαι», δηλώνει η συντονίστρια 
προγράμματος  του PRAKSIS BCC, Κατερίνα Παράσχου.

www.praksis.gr/bcc
 
Παγκόσμια δημοσκόπηση αναζητά έναν παγκόσμιο «σωτήρα»
Πώς θα σας φαινόταν αν βλέπατε σε μια δημοσκόπηση
να τίθεται το ερώτημα για μια παγκόσμια εκστρατεία πολιτών 
ώστε να εκλεγεί ένας γενικός γραμματέας του ΟΗΕ που θα υπε-
ρασπίζεται με σθένος τους λαούς και για να καταπολεμήσουμε το 
παζάρεμα που κάνουν οι πλούσιες χώρες με τις θέσεις στον ΟΗΕ;
Όμως το ερώτημα που αναφέρεται στη δημοσκόπηση της εται-
ρείας συμπληρώνεται, ότι αναζητείται ένας «Παγκόσμιος ηγέτης 
των λαών»(;),
Ναι, δεν διαβάσατε λάθος! Έναν Παγκόσμιο ηγέτη! Φανερά και 
απροκάλυπτα προετοιμάζουν τους λαούς και επιδιώκουν να απο-
δεχτούμε τον Αντίχριστο. 
Η Avaaz είναι μια παγκόσμια αστική οργάνωση που ξεκίνησε τον 
Ιανουάριο του 2007, η οποία προωθεί τον ακτιβισμό σε θέματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώ-
ματα των ζώων, η διαφθορά, η φτώχεια και οι συγκρούσεις.
Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε 15 γλώσσες και μετέχουν 
πάνω από σαράντα εκατομμύρια μέλη σε 194 χώρες, και η βρε-
τανική ειδησεογραφική εφημερίδα The Guardian θεωρεί ότι είναι 
΄́ το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό online δίκτυο ακτιβιστών στον 
κόσμο΄́ .
Οι παγκόσμιες εκστρατείες της Avaaz διοικούνται από μια ομάδα 
ακτιβιστών που εργάζονται σε πάνω από 30 χώρες, συμπεριλαμ-
βανομένου  του  Ηνωμένου Βασιλείου,  την  Ινδία,  τον  Λίβανο και 
τη Βραζιλία. Κι  όπως  λέει ο λαός  μας: Όπου  γάμος  και χαρά, η  
Βασίλω πρώτη.  Και  αυτό το λέω, διότι δεν θα μπορούσε να λείπει 
από αυτή την προπαγάνδα το ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης, 
που δεν είναι άλλος από τον Σόρος, ο οποίος είναι επίσης σημα-
ντικός παράγοντας χρηματοδότησης για το Avaaz.

Επιμέλεια άρθρου: Vagedim 
atheatignosi.blogspot.gr

κοινωνει(ν)κά
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* Του Ανδρέα Ματζάκου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον Μάρτιο του 2015 και μετά από διαπραγμα-
τεύσεις που είχαν αρχίσει πολλά χρόνια πριν, 
μια Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας με-
ταξύ Τουρκίας και Κατάρ επικυρώθηκε από την 
τουρκική εθνοσυνέλευση. Τον Απρίλιο του 2016, 
εθεάθησαν οι πρώτοι Τούρκοι στρατιωτικοί να 
εργάζονται για την ανάπτυξη στρατιωτικής βάσε-
ως στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ. Σήμερα 
έχουν ήδη εγκατασταθεί στο Κατάρ οι πρώτοι 300 
Τούρκοι στρατιώτες. Στις 5 Ιουνίου του τρέχοντος 
έτους, τέσσερις αραβικές χώρες με πρωτεργάτη 
την Σαουδική Αραβία διέκοψαν διπλωματικές 
σχέσεις με το Κατάρ κατηγορώντας το ότι υπο-
στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις και απαι-
τώντας για την αποκατάσταση των σχέσεων, μια 
σειρά όρων, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο 
αυτής της βάσεως, πριν καν ολοκληρωθεί η δημι-
ουργία της.
Γεννώνται λοιπόν τα ερωτήματα:
- Ποια η σημασία της τουρκικής βάσεως στο Κα-
τάρ συνολικά για την τουρκική εξωτερική πολιτι-
κή; 
- Τι προσδοκά το Κατάρ ως ανταλλάγματα;
- Γιατί ενοχλούνται άλλες αραβικές χώρες από 
αυτήν την βάση;
- Επηρεάζονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από 
αυτήν την κίνηση της Τουρκίας;
Σε αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσει να δώσει 
απαντήσεις το άρθρο, τηρουμένων των περιορι-
σμών που επιβάλλονται σ’ ένα τέτοιο άρθρο.
Η θέση του άρθρου είναι ότι με την βάση αυτή, 
η Τουρκία προβάλλει στρατιωτική ισχύ στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Κόλπου, 100 χρόνια μετά την 
υποχώρηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από 
την περιοχή. Σε συνδυασμό δε και με την παρου-
σία της σε βόρειο Ιράκ και Σομαλία, μετατρέπεται 
σταδιακά σε περιφερειακή δύναμη, που είναι και 
ο στόχος του Νέο-Οθωμανισμού, όπως τον είχε 
περιγράψει ο πρώην πρωθυπουργός κ. Νταβούτο-
γλου, στο βιβλίο του ‘’Στρατηγικό Βάθος’’.

Τι σημαίνει συνολικά για την τουρκική εξωτερική 
πολιτική η ανάπτυξη της τουρκικής βάσεως στο 
Κατάρ.

Σε διπλωματικό επίπεδο σηματοδοτεί την προ-
σπάθεια για υλοποίηση του οράματος του Νέο-Ο-
θωμανισμού για μετατροπή της σε περιφερειακή 

δύναμη. Η Τουρκία ανέπτυξε 
στρατιωτική βάση εκεί που 
ευρίσκεται και η μεγαλύτερη 
αμερικανική βάση στην Μέση 
Ανατολή. Εκεί που είναι η έδρα 
της Κεντρικής Διοικήσεως 

(CENTCOM), στο Al Udeid, στο οποίο έχουν ανα-
πτυχθεί 10.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Η δε 
Αμερική ήταν πάντοτε παρούσα στην περιοχή του 
Κόλπου που παίζει τεράστιο ρόλο στην ομαλή 
ροή πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Άρα η Τουρ-
κία δείχνει να συμπορεύεται με την Αμερική, σε 
μια εύφλεκτη περιοχή του πλανήτη. Γι’ αυτό και 
η παρουσία της Τουρκίας στο Κατάρ έχει μεγάλη 
συμβολική σημασία.
Σε οικονομικό επίπεδο, προσδοκά την σύναψη 
συμφωνιών για κατασκευή μεγάλων έργων και 
στην αύξηση των πωλήσεων στρατιωτικού υλικού 
τουρκικής παραγωγής. Το Κατάρ έχει την δυνατό-
τητα να δαπανά μεγάλα ποσά για την άμυνα του.

Τι προσδοκά το Κατάρ ως ανταλλάγματα;

Θα αναφερθούν μόνο οι δυο βασικότεροι λόγοι 
που το Κατάρ επεδίωξε στρατιωτική παρουσία 
της Τουρκίας, μιας μεγάλης σουνιτικής χώρας στο 
έδαφος του:
- Όντας μια μικρή χώρα εν μέσω του Κόλπου, τις 
πολιτικές επιλογές της οποίας δεν εγκρίνουν πολ-
λές χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλ-
που [Gulf Cooperation Countries, (GCC)], το Κατάρ 
χρειάζεται πολιτική στήριξη. Και την στήριξη 
αυτή του την παρέχει το ειδικό βάρος της Τουρκί-
ας. Για παράδειγμα, Τουρκία και Κατάρ υποστηρί-
ζουν την Μουσουλμανική Αδελφότητα, την οποία 
έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση, 
σχεδόν όλες οι μεγάλες σουνιτικές χώρες. Και οι 
δυο  χώρες στηρίζουν την Χαμάς, την οποία δεν 
υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία η οποία και πρω-
τοστατεί στην διαμάχη με το Κατάρ. Για να μην 
απομονωθεί  διπλωματικά λοιπόν το Κατάρ, θέλει 
σύμπραξη με την Τουρκία. 
- Το αίσθημα ασφαλείας που παρέχει στο Κατάρ η 
συμμαχία του με την Τουρκία, σε στρατιωτικό και 
οικονομικό επίπεδο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κα-
τάρ αριθμούν 11.800 άνδρες, ενώ υφίσταται την 
απειλή της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. Στην 
δε πρόσφατη περίπτωση του εμπορικού αποκλει-
σμού που του επέβαλλαν Σαουδική Αραβία και 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ βρέθηκε 
σε πολύ δύσκολη θέση, αφού από το έδαφος της 
Σαουδικής Αραβίας διέρχονταν το 40% των εισα-
γωγών τροφίμων για τις ανάγκες του. Η Τουρκία 
ήταν αυτή που φρόντισε για την ανακούφιση του 
Κατάρ από τις συνέπειες του αποκλεισμού. (Βλέ-
πε Χάρτη)

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ



14 ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 18κοινωνείν

 Γιατί ενοχλούνται άλλες αραβικές χώρες από αυτήν 
την βάση;

Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυ-
πτος και Μπαχρέιν, απαιτούν για την αποκατάσταση 
των διπλωματικών σχέσεων με το Κατάρ, το κλείσιμο 
της βάσεως. Η βάση προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 
2018 και στην πλήρη λειτουργία της, θα έχει δύναμη 
3.000 ανδρών και από τους τρεις κλάδους των ενό-
πλων δυνάμεων της Τουρκίας. 
Οι μεγάλες σουνιτικές χώρες Αίγυπτος και Σαουδική 
Αραβία, ενοχλούνται όχι τόσο από την βάση αυτή καθ’ 
αυτή, όσο από την διπλωματική αναβάθμιση της Τουρ-
κίας. Η Τουρκία ισχυροποιεί το Κατάρ, το οποίο υπο-
στηρίζει ένα άλλο μοντέλο διακυβερνήσεως του κρά-
τους, αυτό της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Η δε 
Μουσουλμανική Αδελφότητα, θεωρείται τρομοκρατική    
οργάνωση από Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία, ακριβώς 
επειδή κινδυνεύουν τα πολιτικά συστήματα αυτών των 
χωρών, εάν έρθει στο πολιτικό προσκήνιο. Πλέον αυ-
τού, η Τουρκία θα επηρεάζει την στάση του Κατάρ στον 
Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών, 
τον γνωστό ΟΠΕΚ, που διαμορφώνει τις τιμές πετρε-
λαίου στις διεθνείς αγορές. 
Τέλος βλέπουν ότι η Τουρκία δια της βάσεως, είναι 
πλέον παρούσα στα τεκταινόμενα στον Κόλπο. Γι’ αυτό 
και απαιτούν το κλείσιμο της.

Επιπτώσεις για τα Ελληνικά Συμφέροντα

Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να αναμέ-
νεται οι θέσεις της Τουρκίας ως περιφερειακής πλέον 
δυνάμεως, για μεγάλα ζητήματα ασφαλείας και αμύ-
νης, να λαμβάνονται όλο και πιο σοβαρά υπόψιν από 

τις χώρες του Κόλπου. 
Άλλωστε για να χαρα-
κτηριστεί ένα κράτος ως 
περιφερειακή δύναμη, θα 
πρέπει να είναι σε θέση 
να επηρεάζει την διαμόρ-
φωση της αρχιτεκτονικής 
ασφαλείας της περιφέρει-
ας του. Όσο δε η Τουρκία 
θα αισθάνεται ισχυρότε-
ρη, τόσο πιο αδιάλλακτη 
στάση θα τηρεί στις διμε-
ρείς μας σχέσεις και τόσο 
εντονότερα θα στηρίζει 
τις παράνομες απαιτήσεις 
της στο Αιγαίο.
Σε οικονομικό επίπεδο, 
στον Κόλπο υπάρχει το 
50% των παγκοσμίων 
αποθεμάτων πετρελαίου 
και το 43% των αποθεμά-
των φυσικού αερίου. Οι 
χώρες του Κόλπου παί-
ζουν σημαίνοντα ρόλο 
στην διαμόρφωση των 
διεθνών τιμών πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου, η 
δε χώρα μας, χρησιμοποι-
εί πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο για την παραγωγή 

ενεργείας, σε ποσοστό άνω του 60%. 
Άρα η ελληνική οικονομία επηρεάζεται σοβαρά από 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚ.

Επίλογος

Η Τουρκία με την ενεργοποίηση στρατιωτικής βάσεως 
στο Κατάρ, μετατρέπεται σε περιφερειακή δύναμη, η 
οποία ενώ κατά την αρχική εφαρμογή του Νέο-Οθω-
μανισμού την δεκαετία 2003 - 2013 χρησιμοποιούσε 
την ήπια ισχύ της για διείσδυση στα κράτη που ήθελε 
να θέσει στην σφαίρα επιρροής της, τώρα προσφεύγει 
και στην προβολή στρατιωτικής ισχύος. Με την ενερ-
γοποίηση της βάσεως στο Κατάρ, η Τουρκία έχει πλέον 
παρουσία με στρατιωτικές δυνάμεις σε τρεις χώρες. 
(Βόρειο Ιράκ, Σομαλία με την νέα στρατιωτική βάση 
που εγκατέστησε εφέτος στο Μογκαντίσου και Κατάρ). 
Όμως ειδικώς η  παρουσία της στο Κατάρ σηματοδο-
τεί την ανάδειξη της σε περιφερειακή δύναμη με την 
είσοδο της στην ομπρέλα ασφάλειας των κρατών του 
Κόλπου τα οποία παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην ροή 
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς 
αγορές, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν αποκλειστικό μο-
νοπώλιο των ΗΠΑ.

* Ο Ανδρέας Ματζάκος είναι απόστρατος αξιωματικός 
του Στρατού Ξηράς, κάτοχος μεταπτυχιακού στις Διε-
θνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. Είναι δόκιμος 
ερευνητής στον Τομέα Αμυντικών Θεμάτων του Ινστι-
τούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημί-
ου και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών 
Μελετών.
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Παρά τις προσωπικές μας αδυναμίες 
και την αναισχυντία της γύρω μας 
θορυβώδους κακίας, ακούμε σε ώρες 
ηρεμίας τη φωνή της συνείδησης, την 
καθημερινή πείρα, τη μαρτυρία της 
ιστορίας και, προ παντός, τον λόγο του 
Θεού, να βροντοφωνούν την τεράστια 
σημασία που έχει το καλό ήθος, ο ακέ-
ραιος χαρακτήρας και η ανεπίληπτη 
συμπεριφορά για τις κοινωνίες και τα 
άτομα.
Όπου τα έθνη είναι εξεγευνισμένα και 
ανώτερα, όπου επικρατεί ο σεβασμός 
προς τους άλλους, όπου χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα της κοινωνίας είναι η 
σεμνότητα και η ευθύτητα, η αλήθεια 
και το δίκαιο, η καλοσύνη και η αγάπη, 
εκεί είναι φυσικό να υπάρχει ηθικήτ 
άξη, αρμονική ζωή, δημιουργική δρα-
στηριότητα, πρόοδος σε αληθινή μόρ-
φωση και πολιτισμός. Η αγνότητα και 
ευγένεια του ήθους, η «ακακία» ’́όπως 
την ονομάζει ο ιερός Χρυσόστομος, 
«ψυχής εστί φυλακτήριον, διανοίας κα-
θάρσιον, λογισμών ησυχία, προσώπου 
ημερότης, πραότης οφθαλμών, φιλίας 
καθηγεμών, μήτηρ αγάπης, πίστεως 
ομοδίαιτος, τελείωσις δικαιοσύνης 
και απαξαπλώς ρίζα πάσης αρετής και 
θεμέλιος της όλης αγαθότητος».
Σκεφτείτε μια οικογένεια, μια κοινωνία, 
μια Πολιτεία στην οποία μεγάλοι και 
μικροί, επίσημοι και αφανείς, άρχοντες 
και αρχόμενοι, έχουν ανώτερο ήθος 
και φέρονται μεταξύ τους με τη γνή-
σια ευγένεια, που επιβάλλει η αληθινή 
αγάπη και αρετή. Μια κοινωνία, όπου 
οι μεγαλύτεροι συναισθάνονται την 
ευθύνη τους απέναντι στους μικρό-
τερους, οι δε μικρότεροι τρέφουν 
τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους 
μεγαλύτερους, όπου οι άρχοντες είναι 

στοργικοί σαν πατέρες, «φιλοπόλιδες», 
όπως λέει ο Πλάτων, «σώφρονες και 
ταπεινοί» κατά το φρόνημα και τη συ-
μπεριφορά, όπως λέει ο Μ. Βασίλειος, 
«εν ειρήνη και εν δικαιοσύνη» ως «κα-
λοί ποιμένες διοικούντες», όπως λέει ο 
προφήτης Ησαΐας, αδούλωτοι από το 
χρήμα, αδέκαστοι και ανεπηρέαστοι 
από τους «φίλους» και «κουμπάρους» 
τους, πειθαρχικοί στο ορθό, βραβευ-
τές του καλού, οπουδήποτε κι αν το 
αντικρίσουν, ανεπίφθονοι μεταξύ 
τους, πρόθυμοι και καλοί συνεργάτες 
για το κοινό καλό!
Η κοινωνία αυτή θα σημειώσει πρόο-
δο σε όλους τους τομείς της ζωής. Θα 
προχωρήσει με σταθερό βήμα στην 
αναμόρφωση, στην αναγέννηση, γιατί 
το ήθος των αρχόντων θα ασκήσει 
ισχυρή αγαθοποιό επίδραση επί των 
πολιτών.
Είναι χιλιομαρτυρημένη αλήθεια αυτό 
που είχε πει ο σοφός Σειράχ: «Κατά τον 
κριτήν του λαού, ούτως και οι λειτουρ-
γοί αυτού και κατά τον ηγούμενον 
της πόλεως πάντες οι κατοικούντες 
αυτήν» (Ι΄2). Σύμφωνα με το ήθος και 
το παράδειγμα του άρχοντα, θα διαχει-
ρίζονται τις επί μέρους εξουσίες και οι 
άλλοι αξιωματούχοι της Πολιτείας και 
θα φέρονται μεταξύ τους οι πολίτες. 
Γιατί είναι φυσικό προς το ήθος των 
κρατούντων να προσαρμόζονται κατά 
κανόνα οι πολίτες και ό,τι είναι οι οδη-
γοί, να γίνονται και οι οδηγούμενοι.
Γι’ αυτό και η ευθύνη της ηγεσίας της 
εκκλησιαστικής, της πολιτικής, της 
πνευματικής, είναι τεράστια. Θεω-
ρείται ανέκαθεν δυστύχημα μέγα και 
ολέθριο να κυβερνάται μια Πολιτεία 
από άρχοντες στερούμενους ήθους. 
Ελεεινολογεί ο Προφήτης Ησαΐας και 

προλέγει συμφορές στην πόλη εκείνη, 
που έχει το ατύχημα να διοικείται από 
άρχοντες πονηρούς, χωρίς ήθος και 
ευσυνειδησία, από άρχοντες ασεβείς, 
οι οποίοι απειθούν στον θείο νόμο και 
είανι «κοινωνικοί κλεπτών, αγαπώντες 
δώρα, διώκοντες ανταπόδομα (ζητού-
ντες αναταπόδοση και πληρωμή για 
την εξυπηρέτηση πολιτών) και κρίσιν 
χηρών ου προσέχοντες». Προλέγει 
δε γι’ αυτούς τους κακούς άρχοντες 
όλεθρο εκ μέρους του Θεού, τιμωρία 
σκληρή και αφανισμό τους από τους 
αντιπάλους και τους εχθρούς τους 
(Ησ. Ά  23-27).
Οποιαδήποτε τιμωρία εναντίον ανάξι-
ων ηγετών είναι μικρή, γιατί το έγκλη-
μά τους είναι βαρύτατο. Η ασέβειά 
τους, η έλλειψη ήθους, λέει ο ιερός 
Χρυσόστομος, «μεγίστην φέρει τους 
υπηκόοις απώλειαν». Είναι οι κακοί 
ποιμένες, οι οποίοι απομυζούν μέχρι 
καταστροφής την ποίμνη.
Και η εποχή μας δεν είναι δυνατόν 
να καυχηθεί για καλούς ηγέτες. Λίγοι, 
δυστυχώς, είναι ηγέτες με ήθος, οι 
οποίοι και με δέος αναλαμβάνουν, 
αν τελικά αποδεχθούν, τις ευθύνες 
του αξιώματος. Οι περισσότεροι με 
ελαφρά τη συνείδηση και άδειο το 
κεφάλι, τρέχουν προς την εξουσία. Τα 
πάντα μηχανεύονται, για να αναρρι-
χηθούν στο αξίωμα, το οποίο βλέπουν 
όχι ως υπεύθυνο λειτούργημα, αλλά 
ως ευκαιρία χρηματισμού και μωρο-
φιλοδοξίας και πάσης προσωπικής 
ικανοποίησης. Έτσι δε εξηγούνται και 
τα περισσότερα από τα κακά, που 
ταλαιπωρούν την κοινωνία μας: Η δυ-
σαρμονία και η διαίρεση, η κακοδαι-
μονία και ο φόβος, ηα βεβαιότητα και 
η ανασφάλεια, που καταθλίβουν κατά 
το μεγαλύτερο μέρος τον λαό μας.
Ευχή ολόθερμη είναι, να πραγματο-
ποιηθεί και σε μας η υπόσχεση του 
Θεού: «…δώσω υμίν τους άρχοντας εν 
ειρήνη και τους επισκόπους υμών εν 
δικαιοσύνη και ουκ ακουσθήσεται έτι 
αδικία εν τη γη σου, ουδέ σύντριμμα 
ουδέ ταλαιπωρία εν τοις ορίοις σου» 
(Ησ. ξ΄ 17-18).  

Ολέθριο να κυβερνάται μια πολιτεία  
από άρχοντες χωρίς ήθος Παπαδόπουλος 

Θεόφιλος
Δάσκαλος, Έδεσσα 


