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από την διεύθυνση

k

Η πολιτική εκκρεμότητα
παραμένει μετά τις
Ευρωεκλογές

Ο

ι Ευρωεκλογές δεν ανέδειξαν νικητές, παρά
μόνον ηττημένους. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
συνετρίβη με 23,08%,, παρά το «μήνυμα
σταθερότητας» που είδε ο πρωθυπουργός και που
κανείς άλλος δεν είδε. Η δεξιά έχει πολυδιασπαστεί
και η επανασυγκόλλησή της δεν θα γίνει από την
σημερινή της ηγεσία.
Το ΠΑΣΟΚ, από το 45% του 2009 έλαβε 9%, και
απορεί κανείς με την αλαζονική καυχησιολία των
στελεχών του, που προφανώς περίμεναν κάτι πολύ
λιγώτερο. Οπωςδήποτε, το ΠΑΣΟΚ ως μεγάλο κόμμα εξουσίας ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 150.000 ψήφους από 2012, το δε
26,56 % που εισέπραξε φαντάζει αστείο υπό τις συνθήκες που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Είναι προφανές ότι η κοινωνία δεν του εμπιστεύεται την διακυβέρνηση. Και μάλλον άγγιξε το όριό του.
Η ΔΗΜΑΡ ανήκει στο παρελθόν. Το 1,23% που
έλαβε είναι ελάχιστα παραπάνω από το 1,02 του
Κόμματος Ελλήνων Κυνηγών. Τα στελέχη της θα
οδεύσουν στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και στην
ΝΔ. Ο κ. Κουβέλης πλήρωσε τις «ιδέες» της κυρίας Ρεπούση, την προσέγγιση με τον κ.Γιώργο
Παπανδρέου και τον κ. Λοβέρδο και την ατυχή και
ταυτόχρονα άβουλη συμμετοχή στην τρικομματική
κυβέρνηση. Έπρεπε να παραιτηθεί αμέσως μετά το
αποτέλεσμα, γιά να διασώσει την αξιοπρέπειά του.
Οι ΑΝΕΛ ναυάγησαν κυρίως λόγω σοβαρών
σφαλμάτων της ηγεσίας τους και ατυχών χειρισμών
σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. τις διαβουλεύσεις στις διπλές εκλογές του 2012). Το ΚΚΕ έλαβε αδιανόητα μικρό ποσοστό σε μία κοινωνία με ανεργία 30%.
Προφανώς η εμμονή του στο σοβιετικό μοντέλο το
οδηγεί σε οριστική περιθωριοποίηση.
Το «Ποτάμι» μάλλον εισέπραξε μία χαλαρή ψήφο
διαμαρτυρίας (κατώτερη των δημοσκοπικών προβλέψεων) από εκλογείς που κανονικά θα ψήφιζαν
ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ ή ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται γιά επικοινωνιακή κατασκευή, που σκοπό είχε να εγκλωβίσει
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αντιμνημονιακές ψήφους σε φιλομνημονιακή κατέυθυνση. Επ’ ουδενί δεν επελέγη όμως ούτε πρόκειται
να επιλεγεί ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης
από τον λαό.
Εξαίρεση αποτελεί το ΛΑΟΣ. Ο Κ. Καρατζαφέρης
πέτυχε ένα come-back. Το 2,72% είναι ικανό να τον
βάλει στην επόμενη βουλή. Και αυτός «τρυγάει»
από την μεγάλη και πολυδιασπασμένη δεξαμενή της
Κεντροδεξιάς, που περιμένει έναν Παπάγο να την
επανενώσει.
Επίσης επιτυχία γιά την ίδια αποτελεί το 9,41%
της Χρυσής Αυγής. Δεν επέτυχε μεν μία δυναμική
ικανή να απειλήσει το σύστημα, αλλά επεβίωσε και
μάλιστα ενισχύθηκε από τις διώξεις που υπέστη. Εδώ
υπάρχει μία νέα διάσταση: η διείσδυση αποστράτων
αξιωματικών στα ψηφοδέλτια της ΧΑ και το γεγονός ότι βασικά απόστρατοι εξελέγησαν ευρωβουλευτές (που αποδεικνύει την επιτυχία και την μαζικότητα της διεισδύσεως), δημιουργεί ένα νέο τοπίο στο
κόμμα αυτό και μειώνει την επιροή των καθαρά ναζιστικών στοιχείων.
Τα διάφορα άλλα σχήματα απορρίφθηκαν ως
εναλλακτικές λύσεις από το εκλογικό σώμα. Ο κ.
Πολύδωρας, ο κ.Χατζημαρκάκης, οι Γέφυρες, οι
Οικολόγοι, ο κ. Καζάκης, η Κοινωνία, η Ανταρσία,
ο κ. Αλαβάνος, ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητος, ο κ.
Μπουραντάς κλπ. ασφαλώς δεν μπορούν να κατηγορηθούν γιά γραφικότητα, και μάλιστα παρουσίασαν
και αξιόλογους υποψήφιους στα ψηφοδέλτιά τους.
Μπορούν όμως να κατηγορηθούν γιά αδυναμία συνεννόησης μεταξύ τους, γιά πολιτικό μικρομεγαλισμό και πολλοί εξ αυτών γιά ιδεολογικές αγκυλώσεις
της μίας ή της άλλης κατεύθυνσης. Είναι φανερό ότι
η ελληνική κοινωνία δεν έχει καταφέρει να αναδείξει
μία σοβαρή, συγκροτημένη και ισχυρή εναλλακτική
προταση διακυβέρνησης.
Αυτή εξακολουθεί να παραμένει το ζητούμενο.

H NEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Επισφαλής η κατάστασις
της Ελληνικής Οικονομίας

Τ

του Κωνσταντίνου Κόλμερ

ο τρίτο μνημόνιο που εψήφισε η Βουλή με 152
ψήφους στα τέλη Μαρτίου, ουσιαστικά παρέτεινε την σχέσι δόσεων προς εφαρμογή των
συμπεφωνημένων «μεταρρυθμίσεων» δύο ακόμη χρόνια, μέχρι πέρατος του 2016. Η αναγκαία χρηματοδότησις της Ελληνικής οικονομίας από την Ε.Ε. (66 δις.
Ε) και απ’ το ΔΝΤ (16 δις. Ε) την προσεχή διετία, τελεί
υπό τον όρον εφαρμογής του 3ου μνημονίου. Δηλαδή
της παρατάσεως της υφεσιακής οικονομίας διά μίαν εισέτι διετίαν και έπεται συνέχεια…(*) Οι προϋποθέσεις
παροχής της Ευρωπαϊκής χρηματοδοτήσεως είναι:
1. Πρωτογενή πλεονάσματα έως και 4,5% του ΑΕΠ
μέχρις του 2016 (σσ: έναντι 23 δις. ευρώ δημοσιονομικού ελλείμματος το 2013).
2. Αποκρατικοποιήσεις 2,5 δις. ευρώ ετησίως (έναντι 250 εκατομ. ευρώ εκποιήσεων δημοσίας περιουσίας το 2013) ή την εφαρμογή ισοδυνάμων φορολογικών
μέτρων.
3. Ικανότητα προσφυγής στις αγορές κεφαλαίου
(εξόχως απρόσφορη με απόδοσι 6% έναντι 1,5% του
δανεισμού από την ΕΚΤ).
4. Μη χρησιμοποίησις από τις 4 «συστημικές» τράπεζες των 11 δις. ευρώ που απομένουν στο ΤΧΣ- όπερ
αναπόφευκτο, λόγω της διαρκούς αυξήσεως των μη
εξυπηρετουμένων δανείων. Η στήριξις των τραπεζών
κόστισε στο δημόσιον 19,27 δις. ευρώ πέρυσι.
5. Εφαρμογή του 80% της «εργαλειοθήκης» του
ΟΟΣΑ που εξεπόνησε το ΙΟΒΕ (αντί 986.000 ευρώ!),
η οποία θα συναντήσει μεγάλην αντίστασι στην Βουλή,
όπου η κυβερνητική πλειοψηφία ανέρχεται εις μόλις
δύο ψήφους.
Η Ελλάς θα χρειασθή πρόσθετη χρηματοδότησι 15
δις. ευρώ έως του 2016. Η επιτήρησις της Ελληνικής οικονομίας από την Ε.Ε. θα συνεχισθή έως ότου αποπληρωθή το 75% του δημοσίου χρέους - όπερ λίαν δυσχερές εάν συνεχισθούν οι εκδόσεις υψηλών αποδόσεων
των Ελληνικών ομολόγων (βλ. κατωτέρω).
Εάν η έξοδος στις αγορές της Ελλάδος δεν καταστή
διατηρήσιμος, την χρηματοδότησι της Ελληνικής οικονομίας θ’ αναλάβη το ESM, με την επιβολή νέας περι-

οριστικής πολιτικής του ΑΕΠ. Δηλαδή φαύλος κύκλος
υφέσεως, ανεργίας και δημοσίων ελλειμμάτων.
Επισήμως, το δημόσιον εξωτερικό χρέος εμφανίζεται
στο ύψος των 322 δις. ευρώ. Το μέγεθος αυτό υποτιμά τις
υποχρεώσεις της χώρας προς το εξωτερικό, καθ’ όσον οι
τράπεζες έχουν χρηματοδοτηθή από την Τράπεζα της
Ελλάδος με 60,7 δις. ευρώ και άλλα 64 δις. ευρώ απ’ το
TARGET, εξοφλητέα το 2016, το αργότερον.
Δοθέντος, όμως, ότι ως εγγύησις έχουν δοθή ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου, προεξοφλούμενα στο 42%
της ονομαστικής των αξίας, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος πλησιάζει τα 619 δις. ευρώ. Ποίος μακροπρόθεσμος
επενδυτής θα τοποθετήσει τα κεφάλαιά του εις μίαν τόσον υπερδανεισμένη χώρα (ΔΧ =243% του ΑΕΠ);
Οι Ελληνικές τράπεζες αδυνατούν να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές και να δανεισθούν στην διατραπεζικήν αγορά. Οι αυξήσεις κεφαλαίων, 9 περίπου δις. ευρώ
μέχρι τούδε, γίνονται από κερδοσκοπικά κεφάλαια του
εξωτερικού (hedge fund).
Ως αποτέλεσμα, η ρευστότης ουσιαστικώς είναι
ανύπαρκτος διά την Ελληνική αγοράν , η οποία στενάζει λόγω της ελλείψεως ξένων πιστώσεων και εγχωρίου χρηματοδοτήσεως. Μία στις δύο επιχειρήσεις είναι
χρηματοδοτικώς ευάλωτη.
Σαν μη έφθαναν τα δυσμενή αλλ’αποκρυπτόμενα τεχνηέντως στοιχεία, το επικαιροποιημένο μνημόνιο Νο 3 προβλέπει αύξησι των τοκομεριδίων των
Ελληνικών ομολόγων κατά μία μονάδα, το 2015 στο
3% , στο 3,65% το 2020 και στο 4,3% το 2021.Τα ομόλογα αυτά είναι με κυμαινόμενα εν συνεχεία επιτόκια.
Πολιτικώς, βεβαίως, οι παραδοχές αυτές δεν αφορούν στην παρούσα κυβέρνησιν, η οποία υπογράφει ελαφρά τη καρδία ό, τι της ζητήσουν οι δανειστές,
αλλά στην μέλλουσα διακυβέρνησι της χώρας, που θα
τεθή υπό ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες.
Η έκδοσις λχ. του προσφάτου 5ετούς δανείου, προς 4,95%, που τόσον πανηγυρίσθη διεθνώς, θα
φθείρη περαιτέρω την δανειακή ικανότητα της χώρας
(affordability)(**) και θα επιβαρύνει τα τοκοχρεωλύσια
του 2019 στα 22 δις. ευρώ αντί 16,6.

Ελλάδα
Εκ των ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η
Ελλάς χρειάζεται μείωσι του δημοσίου χρέους εις χείρας των ξένων 16 κυβερνήσεων της Ευρωζώνης, τουλάχιστον κατά 50%.
Κατά την UBS, η Ελληνική οικονομία δεν ημπορεί
να εξυπηρετήσει εξωτερικό χρέος μεγαλύτερο των 200
δις. ευρώ. Δηλαδή χωρίς ένα νέο, μεγάλο «κούρεμα» του
χρέους, δεν ημπορεί ν’ αναπτυχθή διά να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις της.
Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αδυνατούν να «πωλήσουν» το αναγκαίο «κούρεμα» στην εκλογική των πελατεία και προσανατολίζονται στην επιμήκυνσι του χρέους cum μείωσι επιτοκίων.
Τούτο, όμως, δεν επαρκεί διά την κάλυψι των αναγκών της Ελληνικής οικονομίας, η οποία πάσχει από
ανίατο χρηματοδοτικό κενό, υπό την παρούσα μορφή
διαχείρισης. Άρα, η αλλαγή οικονομικής στρατηγικής
είναι εκ των «ων ουκ άνευ».
Συνοπτικώς, η παρούσα κατάστασις της Ελληνικής
οικονομίας δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, καθ’ όσον:
– Οι καταθέσεις μειώνονται.
– Το δημόσιον έλλειμμα το 2013 ήταν 23 δις. ευρώ
– Οι τραπεζικές χορηγήσεις περιορίζονται.
– Οι δημόσιες επενδύσεις είναι ανεπαρκείς.
– Η ιδιωτική κατανάλωσις ασθενής.
– Η φορολογική πίεσις της ιδιωτικής οικονομίας μεγάλη.
– Η εξαγωγική δραστηριότης φθίνουσα.
– Η γραφειοκρατία και η διαφθορά στο δημόσιον αμείωτος.
– Η φοροδιαφυγή, ιδίως του ΦΠΑ, άνευ προηγουμένου.
– Το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής τεράστιον.

– Η εθνική ανεξαρτησία απωλεσθείσα τουλάχιστον μέχρις του 2030.
– Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις και η εισροή μουσουλμάνων λαθρομεταναστών ανερχόμενες.
Εν τούτοις, ο κ. Σαμαράς ισχυρίζεται ότι «γύρισε σελίδα» και, αν χρειασθή τις ξένες αγορές κεφαλαίου, είναι πρόθυμες να τον δανείσουν. Ως επιγραμματικά απήντησε κάποιος, «οι κάνουλες είναι ανοικτές αλλ’ η δεξαμενή άδεια». Για να γεμίσει ξανά η «δεξαμενή», χρειάζεται τελείως άλλη στρατηγική αναπτύξεως.Αυτή όμως
είναι μία «άλλη ιστορία», που είπεν ο Κήπλινγκ, και όχι
«άλλη σελίδα» του ιδίου βιβλίου.
Σημειώσεις
(*) Μέχρι του έτους 2030, η Ελλάς καλείται να πληρώσει
163,75 δις. ευρώ χρεωλύσια και 158,36 δις. ευρώ τόκους,
αλλά το ανησυχητικώτερον είναι ότι η σχέσις χρεολυσίων προς τόκους αυξάνει και πλησιάζει το 100% και το
2022 θα το έχει υπερβή. «Δανείζουσιν ό λαμβάνουσιν υπέρ
του δανείσαι», ως λέγει ο Πλούταρχος.
(**) «Ικανότης δανεισμού» λέγεται ο λόγος του επιτοκίου
προς τα δημόσια έσοδα, που στις δημοκρατίες δεν ημπορεί να υπερβή το 10% εις καμμία περίπτωσιν. Εάν οι δημόσιες εισπράξεις είναι 80 δις. ευρώ εφέτος, οι δαπάνες
για τόκους δεν ημπορούν ν’ αυξηθούν πέραν των 8 δις.
ευρώ. Στην πραγματικότητα, πλησιάζουν το ποσόν αυτό
μαζί με τους υψηλούς τόκους των εντόκων γραμματίων,
αλλά, καθώς το ΑΕΠ υποχωρεί, τα δημόσια έσοδα μειώνονται, ενώ οι δαπάνες των τόκων αυξάνουν, με επιτόκια
των αγορών κεφαλαίων υπερδιπλάσια, εν συγκρίσει εκείνων της ΕΚΤ ή του EMS. Ως χώρα η Ελλάς πλησιάζει στο
σημείο του ne plus ultra (μη περαιτέρω).

Εκλογή του συνεργάτη μας Κ. Μ. Σταματόπουλου
στην προεδρία της ΕΛΕΤ

Ο

ι συνεργάτες της Νέας Πολιτικής συγχαίρουν
τον Κώστα Μ. Σταματόπουλου για την τιμητική εκλογή του, στις 9 Μαΐου, στην προεδρία της
Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Η
«Ελληνική Εταιρεία» είναι η μεγαλύτερη ελληνική φιλοπεριβαλλοντική οργάνωση, η μόνη δε που στην αντίληψή της περί περιβάλλοντος περιλαμβάνει πέραν του
φυσικού και το ανθρωπογενές. Απαρτίζεται από επί
μέρους συμβούλια, όπως εκείνο της Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς, του Φυσικού Περιβάλλοντος, της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το συμβούλιο του
Θεσμικού Πλαισίου. Διαθέτει ένα ισχυρό παράρτημα
στην Θεσσαλονίκη και περί τις δεκαπέντε τοπικές επιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 9 . ΜΑΪ 2014

τροπές ανά την επικράτεια. Είναι εκπρόσωπος στην
Ελλάδα της Europa Nostra (πανευρωπαϊκή οργάνωση
που ασχολείται με την διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς). Στεγάζεται σε ιδιόκτητο νεοκλασσικό στην
Πλάκα (Τριπόδων 28). Το έργο που επιτελεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σήμερα δε περισσότερο παρά ποτέ, εξ
αιτίας της πρωτοφανούς εντάσεως επίθεσης που δέχεται το Περιβάλλον από την κυβέρνηση με πρόσχημα την
οικονομική κρίση. Ο Κώστας Μ. Σταματόπουλος, μέλος
της ΕΛΕΤ από το 1979, υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του παραρτήματος Θεσσαλονίκης, και εν συνεχεία
επί πολλά χρόνια γενικός γραμματέας της Εταιρείας και
αντιπρόεδρος.
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Μετά (και αυτές)
τις εκλογές, η Ελλάδα
δεν έχει αλλάξει
γεωγραφική θέση
του Α. Δ. Παπαγιαννίδη

A

φού προσπεράστηκαν και οι κάλπες του
Μαίου 2014, αρχίζει και πάλι η δυσάρεστη
τριβή με την πραγματικότητα. Τι θα πει «προσπεράστηκαν οι κάλπες;». Ιδού:
Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καυχηθεί ότι «βρίσκεται
μπροστά», αφού μάλιστα πήρε στο νήμα και την Αττική
και έπαιξε μέχρι την τελευταία στιγμή στην Αθήνα. ο
κυβερνητικός συνασπισμός ΝΔ-ΠΑΣΟΚ δεν έχασε
τον έλεγχο, όσο και αν έχασε δυναμική (η δε μεταμφίεση του ΠΑΣΟΚ σε ΕΛΙΑ «διέσωσε» τον Βαγγέλη
Βενιζέλο, άρα και την συμμετοχή του στην κυβέρνηση) . το σκοτεινό σύννεφο της Χρυσής Αυγής εγκαταστάθηκε στο πολιτικό σύστημα. οι «καινούργιοι» του
Ποταμιού μετρήθηκαν αλλά χωρίς τελικά σαφές στίγμα. εντάξει, το ΚΚΕ προχώρησε λιγάκι, ενώ οι παρουσίες «της στιγμής» -ΑνΕλληνες, ή πάλι ΔΗΜΑΡ- άρχισαν να αποχωρούν.
Α, ναι, υπάρχει και ένα ακόμη. Η υπόθεση της
Θράκης, θα μας απασχολήσει στο τέλος του άρθρου.
Μ’ αυτήν, λοιπόν, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί - ή: που εκτιμάται ότι έχει διαμορφωθεί - μετά
τις εκλογές, ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει στην Ελλάδα.
Ούτε θα αλλάξει. Αυτό, δε, χρειάζεται να το έχει συνειδητοποιήσει: η χώρα, οι άνθρωποί της, οι ηγεσίες της.
Δεν έχει αλλάξει η γεωγραφική της θέση. Δηλαδή η γεωπολιτική της - προσοχή! όχι τοποθέτηση, ούτε επιλογή, αλλά - πλαισίωση, ο χώρος και οι ισορροπίες όπου
συνεχίζει ως εκ των πραγμάτων να βρίσκεται, η γεωοικονομική της ισορροπία, οι γεωστρατηγικές προκλήσεις...
Τι εννοούμε; Την ίδια μέρα που η Ελλάδα ολοκλήρωνε το πέρασμά της σ› αυτές τις κάλπες, κάλπες
προεδρικών εκλογών στήνονταν και στην Ουκρανία.
Κάλπες που δεν λειτούργησαν ουσιαστικά στην

Ανατολική Ουκρανία, σε Ντόνιετσκ και Μαριούπολη
και Σλαβιάνσκ, βαθαίνοντας έτσι την αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη γειτονιά μας. Η στάση της Δύσης
(στην οποία «ανήκομεν», οργανικά και όχι κατά κάποιαν επιλογή της εποχής, σίγουρα όχι επειδή «στην
κρίσιμη αυτή φάση η Ελλάδα ασκεί τηνπροεδρία της
ΕΕ» και άλλες αντίστοιχες ελαφρότητες) συνεχίζει να
κινείται στον αστερισμό του αδιεξόδου.
Βέβαια, όποιος λέει «Δύση» και «Ουκρανία» αυτομάτως θυμάται «κυρώσεις προς την Ρωσσία», συνεπώς «οικονομία του φυσικού αερίου». Εδώ, κάτι έπεσε στο τραπέζι από εντελώς διαφορετική διάσταση.
Αναφερόμαστε στην δημοσιοποίηση της οριστικής
συμφωνίας για την προμήθεια Ρωσσικού φυσικού αερίου προς την Κίνα - με αξία 400 (τετρακόσια) δισεκατομμύρια δολλάρια σε 30ετή ορίζοντα - και μετά από
σχεδόν μία 10ετία διαπραγματεύσεων μεταξύ Gazprom
και CNPC. (Και η μία και η άλλη εταιρεία είναι μεγαλύτερες από πολλές χώρες...). Νέος αγωγός που θα κατασκευασθεί θα διακινεί 38 δισ κυβικά μέτρα αέριο τον
χρόνο, «ανοίγοντας» έτσι διέξοδο για το φυσικό αέριο
της Σιβηρίας, το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε οικονομικό
νόημα να κατευθύνεται στον βασικό ενεργειακό πελάτη της Ρωσσίας, την Ευρώπη.
Μακρινά πράγματα -και γεωγραφικά και σε μεγέθη- πλην όμως προσγειωτικά, όσο προσπαθούμε να
δούμε τις δικές ισορροπίες ρεαλιστικά.
Προχωρούμε σε κάτι πιό κοντινό, στην άμεση γειτονιά μας. Αναφερόμαστε στην εντελώς τελευταία
ανάφλεξη στην Τουρκία - απο ένα αληθινά τυχαίο,
πλην εκρηκτικό γεγονός, όπως η κατάρρευση ανθρακωρυχείου στην Μανίσα με πάνω από 250 νεκρούς.
Περισσότερο απ› ο,τιδήποτε άλλο, ας καταγραφεί ο
τρόπος με τον οποίο αντέδρασε στην τραγωδία, ωμά,

Ελλάδα
με απροκάλυπτη αδιαφορία για το ανθρώπινο στοιχείο, η ηγεσία Ερντογάν (λάθος: ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, που τέσσερεις μήνες πριν τις προεδρικές
εκλογές του καλοκαιριού - πρώτος γύρος, ως φαίνεται,
στις 10 Αυγούστου - έχει πρόδηλα χάσει όχι μόνον την
ψυχραιμία του, αλλά και την θρυλική -έλεγαν- αίσθηση
κυριαρχίας του). Η ανάφλεξη αυτή έδειξε πάλι, όπως
και με την αναταραχή του Πάρκου Γκεζί στην Πόλη και
όλα όσα επακολούθησαν, πόσο εύθραυστη συνεχίζει να
είναι «εκεί» η ισορροπία.
Καθώς, όμως, και σ› εμάς δεν υπάρχει, δε, και μία
απόλυτη αίσθηση ευστάθειας, θα ήταν λάθος να προσπεράσουμε ως «μιά από τα ίδια» την εκ νέου ανακίνηση θέματος ερευνών για υδρογονάνθρακες απο την
Τουρκία άβολα κοντά στο Καστελλόριζο - εκεί ακριβώς όπου παίζεται το ζήτημα του «κώνου» ή «αντεστραμμένου κώνου» μίας ενδεχόμενης ΑΟΖ ΕλλάδαςΤουρκίας...
Πηγαίνοντας λίγο πιό κάτω, είχαμε από το
Bloomberg την είδηση ότι η Κύπρος, με τα δεδομένα
της αποθέματα 6 τρις κυβικών ποδιών φυσικού αερίου,
ήδη «βλέπει» άλλα 4-5 τρις σε αποθέματα. Αυτό το μέγεθος, θά’ φερνε την Κύπρο σε συγκρίσιμο πλέον επίπεδο -του 20-25- με τον ισραηλινό Λεβιάθαν. Όχι μόνον κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την προώθηση της ιδέας για LNG terminal (κοστίζει κάτι ανάμεσα σε 6 και
10 δις ευρώ), αλλά και θα καθιστούσε ορθολογικώτερη την συνεργασία με το Ισραήλ (και όποιον άλλο «αγγίζει» την λεκάνη της Λεβαντίνης, που συνολικά υπο-

λογίζεται γύρω σε 120 τρισ. κυβικά πόδια σε αποθέματα), με την λογική του να προκύψει ένα μέγεθος που
να αποτελεί αληθινή, γνήσια, πειστική εναλλακτική
για μίαν Ευρώπη που από την μία εξαρτάται ενεργειακά από την Ρωσσία, από την άλλη απειλείται η ανταγωνιστικότητά της από την κατάρρευση του κόστους του
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ.
Δεν θα μπορούσε, όμως, να κλείσει αυτή η σύντομη περιπλάνηση στο γεωοπολιτικό αναπόδραστο, χωρίς αναφορά στο «άλλο» εκλογικό αποτέλεσμα που
υπαινιχθήκαμε στην αρχή: την επιτυχημένη εμφάνιση,
στα βήματα Σαδίκ, μειονοτικού κόμματος στην Θράκη
- με αφορμή τις Ευρωεκλογές - υπό τον Μουσταφά
Τσαβούζ, με τον οποίο έσπευσαν να φωτογραφηθούν
όλοι οι αναγνωρίσιμοι μειονοτικοί ηγέτες, με το τουρκικό προξενείο ούτε κάν υποκρυπτόμενο στο φόντο.
Το DEB/Κόμμα Ισότητος, Ειρήνης και Φιλίας δεν έλαβε μόνον σχεδόν 43% στην Κομοτηνή (όπου εθεωρείτο
περίπου αναμενόμενο: πάνω από 90% των μειονοτικών
σε ορισμένα χωριά έκαναν αυτήν την επιλογή), αλλά
και 22% στην Ξάνθη. Το «φαινόμενο Θράκη» το είχαμε
δει φευγαλέα, στην κεντρική πολιτική συζήτηση, με την
άτυχη Συριζέϊκη επιλογή της Σαμπιχά Σουλεϊμάν, και
παρευθύς το βγάλαμε από τον συλλογικό μας ορίζοντα. Ε, επανήλθε και είναι εδώ. Θέλουμε/δεν θέλουμε.
Μπορεί «η Κύπρος να κείται μακράν», όμως η
Τουρκία κείται νομοτελειακά/γεωγραφικά δίπλα.
«Φυσικά», το εκλογικό αποτέλεσμα της Θράκης θα έχει
ξεχαστεί σε λίγα 24ωρα. Δεν θάπρεπε.

Ο αριθμητικός νικητής είναι ο πολιτικά ηττημένος

Π

ολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της Κυριακής.
Και αυτό γιατί έχει μέσα του μια ισορροπία. Αλλά
και γιατί ο αριθμητικός νικητής είναι ο πολιτικά ηττημένος. Μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κέρδισε ως προς
τους πολιτικούς του αντιπάλους, έχασε όμως ως προς τους
στόχους του. Πέραν αυτού – που αποτελεί το κεντρικό συμπέρασμά μου – στο εκλογικό αποτέλεσμα αποτυπώνεται
η αναζήτηση για νέους σχηματισμούς και νέους συσχετισμούς. Μια νέα πολιτική σύνθεση θα προκύψει σιγά – σιγά
στη χώρα. Αυτό που είδαμε την Κυριακή των εκλογών, πέραν από τους αριθμούς, μιλάει για την κίνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λευτέρης Κουσούλης
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 9 . ΜΑΪ 2014
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«Ποτάμι»: 327.500 φορές περισσότερος
χρόνος προβολής από τον Μίκη Θεοδωράκη!
του Όθωνα Ιακωβίδη

Ο

όρος «Μιντιοκρατία», που έχει καθιερωθεί
και διεθνώς, αποδίδει την κυριαρχία των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στην
διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
Όταν έχει επιτραπεί (όπως εδώ, στην χώρα μας)
η κυριαρχία της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης
να κυριαρχείται από
την οικονομική ελίτ του
τόπου, ανεξέλεγκτα, τότε ο όρος “Μιντιοκρατία”
(τουλάχιστον για την Ελλάδα) ολοκληρώνεται ως εξής:
- «Μιντιοκρατία» είναι η κυριαρχία των ΜΜΕ
στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης, σύμφωνα
με τα συμφέροντα της ιδιοκτησίας της (που είναι η
οικονομική ελίτ).
Και είναι, βέβαια, γνωστοί οι τρόποι
(υπερτιμολογήσεις,
υποτιμολογήσεις,
παροχές
βουνών, Αιγιαλού, θαλασσών κλπ) με τους οποίους η
οικονομική ελίτ τροφοδοτείται από την πολιτική ελίτ
(λέγε με κομματοκρατία), με την διευκόλυνσή της στην
λεηλασία του Δημόσιου πλούτου, για να τροφοδοτεί
την χορηγό της κομματοκρατία, διαιωνίζοντας τον
αέναο αυτό φαύλο κύκλο της καταστροφής και της
ερήμωσης της κοινωνίας και της Χώρας…
Η πρακτική αυτή (η κατοχή των ΜΜΕ από την
οικονομική ελίτ κάθε τόπου) έχει επιβληθεί, επικρατήσει

και κυριαρχεί σε όλες τις χώρες όπου η πολιτική και
οικονομική Ολιγαρχία παρουσιάζεται και αυτοαποκαλείται Δημοκρατία (βάζοντας τον επιθετικό
προσδιορισμό «κοινοβουλευτική»), προκειμένου να
παραμυθιάζει τον λαό ότι διοικείται δημοκρατικά και
έτσι να δουλοποιείται εθελοντικά και με ενθουσιασμό...
Έτσι, με την παραχώρηση σε ιδιωτικά συμφέροντα,
του ύψιστου δικαιώματος του πολίτη στην αληθή
πληροφόρηση των συμβάντων και των ιδεών
(προκειμένου να παίρνει σωστές, για την ζωή
του, αποφάσεις) επιβεβαιώνεται, από ακόμη μία
πλευρά, ότι η σερβιριζόμενη ως «Δημοκρατία του
κοινοβουλευτισμού», είναι μία στυγνή Ολιγαρχία, που,
για να διατηρείται στην Εξουσία, πρέπει να διαιωνίζει
το Ψέμμα, μέσα στο οποίο μόνο μπορεί να υπάρχει!..
Πριν κάνα δυό χρόνια, και για να τεκμηριώσω το
επιχείρημά μου πως οι εκλογές που διεξάγει η δήθεν
Δημοκρατία του κοινοβουλευτισμού είναι στημένες
πριν ακόμη στηθούν οι κάλπες, ρωτούσα τον
αναγνώστη, σε ένα άρθρο μου, αν αμφιβάλλει πως η
εκλογή των προσώπων (που, ως υποψήφιοι, είναι οι
εκλεκτοί του αρχηγού και όχι του «κυρίαρχου Λαού»)
εξαρτάται από την ένταση της προβολής τους στα
ΜΜΕ, κατά την προεκλογική περίοδο.

Ελλάδα
Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη απόδειξη στο
επιχείρημά μου, από την ξαφνική παρουσία στην
πολιτική σκηνή, του Σταύρου Θεοδωράκη με το
«Ποτάμι» του, που πήγασε από εκλεκτή συνιστώσα της
οικονομικής ελίτ του Τόπου και τυπικό παράδειγμα των
όσων προαναφέρονται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις.
Ένα
πρόσωπο,
χωρίς
καμμία
απολύτως
προηγούμενη κατάθεση πολιτικής άποψης και θέσης
(και δεν αναφέρομαι σε κομματική προσκόλληση),
ανεβαίνει στην πολιτική σκηνή, και με το «καλημέρα»
εγκαθίσταται στα πορτοπαράθυρα των «μίντια»
και παίρνει χρόνο (άμεσης ή έμμεσης) έκθεσης των
απόψεών του (που ως χθές δεν είχε) 327.500 φορές
περισσότερο από τον Μίκη Θεοδωράκη, που έχει
καταθέσει ολοκληρωμένη πολιτική θέση και άποψη
για την κατάσταση της Χώρας που καταλαμβάνει
πολυσέλιδα βιβλία, πέραν του βιογραφικού του, και
δεν είναι ο Σταύρος (που έγινε γνωστός επειδή παίρνει
συνεντεύξεις γνωστών celebrities), αλλά είναι ο
παγκόσμιος ΜΙΚΗΣ Θεοδωράκης !
Κάνω αναγκαίως αυτή την αντιπαράθεση του ενός
με το άλλο πρόσωπο, για να φανεί (μέσα από την
απύθμενη διαφορά της πολιτικής υπόστασης των δύο

αυτών προσώπων) το μέγεθος της κατάργησης κάθε
λογικής, προκειμένου η μιντιοκρατία να παίξει το
παιγνίδι της, δηλαδή να προωθήσει τα συμφέροντα των
ιδιοκτητών της και των συνεταίρων τους στην Εξουσία
(τα οποία θα ξηλώνονταν πατόκορφα, αν οι απόψεις
του Μίκη Θεοδωράκη είχαν τον ίδιο χρόνο προβολής,
με τις ανύπαρκτες απόψεις του Σταύρου)...
Η Μιντιοκρατία, λοιπόν, βάζει τον κόσμο ν› ακούει
τί λέει κάποιος που μέχρι χθες δεν είχε καμμία άποψη,
και αποκλείει κάποιον που έχει τεκμηριωμένη (μέσα
από πολύχρονους και αιματηρούς αγώνες) άποψη και
είναι προσωπικότητα πρώτου μεγέθους και παγκόσμιας
αναγνώρισης!
Η Μιντιοκρατία, το εξάμβλωμα αυτό της Ολιγαρχίας,
φαίνεται πως αυτονομείται.
Προβάλλει τον δικό της εκλεκτό, διότι, προφανώς,
βλέπει πως τα πρόσωπα που αποτελούν το πολιτικό
προσωπικό του συστήματος, είναι ήδη «ζωντανοί/
νεκροί» και δεν θα μπορέσουν, στο εξής, να
υπερασπιστούν αποτελεσματικά, τα συμφέροντά της...
Ένα πολιτικό υβρίδιο, φυτεύτηκε στον «Κήπο του
Κακού».
Ένα ακόμη παράσιτο για ξήλωμα...

Η Nέα Πολιτική
μηνιαίο πολιτικό περιοδικό

Γραφτείτε συνδρομητές
στη Νέα Πολιτική
Συνδρομές εσωτερικού: 40 ευρώ
Συνδρομές φοιτητών: 35 ευρώ
Συνδρομές νομικών προσώπων: 75 ευρώ
Συνδρομές εξωτερικού: 50 ευρώ
Επικοινωνήστε μαζί μας για την συνδρομή σας:
Ηλ. ταχυδρομείο: syggrafeas@yahoo.gr
Τηλ.: 6978 774 874, 698 014 9044
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του Νικόλα Σκούρου

Δ

White flight

υστυχώς η απάντηση στο ερώτημα του τίτλου
είναι «όχι, δεν υπάρχει ελπίδα». Τον λόγο μας
τον διδάσκουν οι αντίστοιχες εμπειρίες άλλων κρατών, που βρέθηκαν σε θέση ίδια με αυτήν της
Ελλάδας νωρίτερα.
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώθηκε
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μία μεγάλη εσωτερική μετανάστευση. Εκατομμύρια μαύροι εγκατέλειψαν τις Νότιες Πολιτείες και μετανάστευσαν στις μεγάλες πόλεις των Βορείων Πολιτειών. Οι πρώτες εγκαταστάσεις τους ήταν σε περιοχές όπου έμεναν λευκοί χαμηλών οικονομικών εισοδημάτων. Μαζί τους, οι μαύροι
έφεραν νέα μουσική, νέα κουζίνα, αλλά και νέα εγκληματικότητα, νέα ήθη και νέα έθιμα.
Στην αρχή, οι παλαιοί κάτοικοι, λευκοί χαμηλών εισοδημάτων, αντέδρασαν. Για παράδειγμα, το 1951 σημειώθηκαν μεγάλες ταραχές εναντίον των νεο-αφιχθέντων μαύρων σε γειτονιές του Σικάγο όπου έμεναν
φτωχοί λευκοί Ιταλικής και Ιρλανδικής καταγωγής. Τα
επεισόδια ήταν τόσο εκτεταμένα, που οι αρχές αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τον στρατό προκειμένου
να αποκαταστήσουν την τάξη. Οι ακραίες θέσεις και οι
βίαιες αντιδράσεις των φτωχών λευκών σοκάρισαν τις
ελίτ της αμερικανικής κοινωνίας και καταδικάστηκαν
ομόφωνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι βίαιες αντιδράσεις των λευκών δεν κατάφεραν
να σταματήσουν την εγκατάσταση των μαύρων. Οι
μαύροι συνέχισαν να έρχονται και οι λευκοί εγκατέλειψαν τις γειτονιές τους. Αυτή η κίνηση ήταν τόσο έντονη και γρήγορη, που πήρε το όνομα «λευκή φυγή» (στα
αγγλικά «white flight»). Η ταχύτητα με την οποία έγινε η αντικατάσταση του πληθυσμού ήταν εντυπωσιακή. Για παράδειγμα, στην περιοχή Woodlawn του νότιου Σικάγο, οι μαύροι αποτελούσαν το 13% του τοπι-

κού πληθυσμού το 1930 και το 90% το 1960! Έτσι, από
το 1960 και μετά δεν υπήρχαν πλέον σε αυτές τις περιοχές ακραίες λευκές πολιτικές θέσεις, ούτε βίαιες λευκές αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν όμως σε αυτές τις περιοχές ούτε λευκοί κάτοικοι.
Το 1994 έγιναν στο Βέλγιο δημοτικές εκλογές. Το
κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η τεράστια αύξηση των εκλογικών ποσοστών των ακροδεξιών κομμάτων, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπως οι Βρυξέλλες
και η Αμβέρσα. Το φαινόμενο ήταν τόσο έντονο, που
ακόμα και σήμερα οι βελγικές εφημερίδες αναφέρονται
στις δημοτικές εκλογές του 1994 ως «μαύρη Κυριακή»,
ή «μαύρη παλίρροια» (στα γαλλικά «la marrée noire»).
Η ακροδεξιά έλαβε τα μεγαλύτερα ποσοστά της σε
εκείνους τους δήμους όπου είχαν εγκατασταθεί πολλοί
μουσουλμάνοι μετανάστες, κυρίως από το Μαρόκο και
την Τουρκία.
Για παράδειγμα, στον δήμο του Molenbeek, που βρίσκεται στο κέντρο των Βρυξελλών, το βελγικό Front
National έλαβε το 1994 περισσότερο από 16% των ψήφων. Το Molenbeek ήταν μία εργατική περιοχή, όπου
κατοικούσαν Βέλγοι χαμηλών οικονομικών εισοδημάτων που παραδοσιακά ψήφιζαν αριστερά. Τις δεκαετίες
του 1970 και 1980 άρχισαν να εγκαθίστανται εκεί μουσουλμάνοι, κυρίως από το Μαρόκο. Οι «νέοι Βέλγοι»,
όπως τους αποκαλούσε ο τύπος, έφεραν μαζί τους νέα
κουζίνα, νέα χρώματα, αλλά και νέα εγκληματικότητα,
νέες οικογενειακές δομές, νέα ήθη και νέα έθιμα.
Οι πολιτικές ελίτ του Βελγίου σοκαρίστηκαν από την
ψήφο των φτωχών Βέλγων του Molenbeek το 1994, όσο
είχαν σοκαριστεί και οι αμερικάνικές ελίτ από τις αντιδράσεις των φτωχών λευκών του Σικάγο το 1951. Όλοι
συμφώνησαν ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για να
καταπολεμηθεί η ακροδεξιά. Ο σοσιαλιστής ήμαρχος

Ελλάδα
του Molenbeek δήλωσε ότι, προκειμένου να περιθωριοποιηθούν οι Βέλγοι ακροδεξιοί, θα έπρεπε να δοθεί ψήφος στους ξένους μουσουλμάνους, ακόμα και εάν δεν είχαν την Βελγική υπηκοότητα. Εφ’όσον οι Βέλγοι ψηφοφόροι είχαν λάθος ιδέες, θα έπρεπε να δημιουργηθούν
νέοι ψηφοφόροι, ακόμα και εάν δεν ήταν Βέλγοι, που να
ψηφίζουν σωστά. Η πρότασή του έγινε τελικά δεκτή, και
μετά από μερικά χρόνια οι Μαροκινοί απέκτησαν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές ακόμα και
εάν δεν έχουν την Βελγική υπηκοότητα. Το σοσιαλιστικό
κόμμα είναι πάντα πρώτο στο Molenbeek και ο υπερήλικας σοσιαλιστής (πρώην) δήμαρχος έχει παντρευτεί μία
νεαρή Μαροκινή μουσουλμάνα.
Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 1994
δεν σταμάτησαν την δημογραφική εξέλιξη του Βελγίου.
Το Βέλγιο απέκτησε το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων κατοίκων σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα, στους
δρόμους του Molenbeek καμμία γυναίκα δεν περπατάει
χωρίς μουσουλμανικό μαντήλι στο κεφάλι. Οι πιτσαρίες
πωλούν μόνον πίτσες «χαλάλ» και δεν υπάρχει πουθενά
χοιρινό κρέας. Στα σχολεία, τα αγόρια και τα κορίτσια
κάνουν χωριστά γυμναστική και τα κορίτσια δεν συμμετέχουν στα μαθήματα κολύμβησης. Και την ημέρα του
Αϊντ-ελ-κεμπίρ, η κεντρική πλατεία του Molenbeek, που
φέρει ακόμα το όνομα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
μετατρέπεται σε δημόσιο σφαγείο, όπου χιλιάδες μου-

Όροι δημοσίευσης άρθρων
στην Νέα Πολιτική

σουλμάνοι περιμένουν υπομονετικά να σφάξουν προσωπικά και τελετουργικά το αρνί τους. Το Front
National δεν υπάρχει πλέον στο Molenbeek. Ούτε «παλαιοί» Βέλγοι υπάρχουν. Ακολούθησαν και αυτοί τον
δρόμο των φτωχών λευκών του Σικάγο της δεκαετίας
του 1950: «white flight».
Στις ελληνικές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
του Μαΐου 2014, το κύριο χαρακτηριστικό ήταν τα μεγάλα ποσοστά που συγκέντρωσε η Χρυσή Αυγή στην
Αθήνα. Ακριβώς όπως το βελγικό Front National στον
δήμο του Molenbeek το 1994, έτσι και η Χρυσή Αυγή
έλαβε περισσότερο από 16% των ψήφων στο δήμο της
Αθήνας. Και στις περιοχές του Κολωνού, Σεπολίων και
Βοτανικού, η Χρυσή Αυγή ήλθε πρώτο κόμμα με περισσότερο από 20%.
Οι ελληνικές ελίτ σοκαρίστηκαν το 2014, όπως είχαν
σοκαριστεί οι βελγικές ελίτ το 1994 και οι αμερικανικές
ελίτ το 1951. Τα τρία παραδείγματα είναι τα ίδια συμπτώματα των ίδιων προβλημάτων. Η Αθήνα θα έχει την ίδια
κατάληξη με αυτή των μεγάλων πόλεων στις ΗΠΑ και
στην Δυτική Ευρώπη. Όπως και στο αμερικανικό Σικάγο
και στο βελγικό Molenbeek, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει πλέον Χρυσή Αυγή στον Κολωνό, τα Σεπόλια και το
Βοτανικό. Δεν θα υπάρχουν όμως ούτε Έλληνες κάτοικοι. Οι αντίστοιχες εμπειρίες των άλλων κρατών μας δείχνουν ότι, δυστυχώς, δεν υπάρχει ελπίδα.

Η Nέα Πολιτική
μηνιαίο πολιτικό περιοδικό

1. Τα αποστελλόμενα άρθρα θα πρέπει να είναι εντελώς πρωτότυπα, να μην έχουν δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε τοπικό
ή πανελλήνιο έντυπο, να μην έχουν αναρτηθεί σε οποιαδήποτε διαδικτυακή διεύθυνση και να μην αποτελούν μετάφραση ξένου κειμένου χωρίς να αναφέρεται το πρωτότυπο και χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η σχετική άδεια.
2. Δεν δημοσιεύονται κείμενα με σοβαρά συντακτικά, γραμματικά, ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη, τα
αποστελλόμενα κείμενα θα πρέπει να είναι γλωσσικώς άρτια.
3. Δεν δημοσιεύονται κείμενα που εμπεριέχουν στοιχεία πολιτικής και κομματικής προπαγάνδας.
4. Δεν γίνονται αποδεκτά κείμενα που έχουν προηγουμένως ή ταυτοχρόνως υποβληθεί σε άλλα έντυπα.
5. Οποιοδήποτε κείμενο δημοσιευθεί στην ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ μπορεί να αναδημοσιευθεί σε άλλο έντυπο ή στο
διαδίκτυο μόνον με μνεία της πηγής (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ, ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ) και μετά την
ανάρτηση του περιοδικού στην ιστοσελίδα του.
6. Μέγιστο μέγεθος άρθρων: 2000 λέξεις.
7. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει ή να περικόπτει τα υποβαλλόμενα άρθρα και να μεταβάλλει τον
τίτλο τους.
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Επίκαιρες σκέψεις του Ισοκράτη
γιά την έξοδο από την σημερινή κρίση
Εντυπωσιακές ομοιότητες δύο ιστορικών περιόδων του Ελληνισμού
του Νέστορα Ε. Κουράκη

Η

πορεία της χώρας μας κατά τα τελευταία περίπου 75 χρόνια, δηλαδή από την εποχή του
Αλβανικού Έπους του 1940, παρουσιάζει, πιστεύω, εντυπωσιακές ομοιότητες με την αντίστοιχη
πορεία της αρχαίας Ελλάδας από την εποχή των περσικών πολέμων και εντεύθεν. Και στις δύο περιπτώσεις: στην αρχή έχουμε ηρωικούς πολέμους κατά ξένων εισβολέων. Στην συνέχεια σημειώνονται αδελφοκτόνοι πόλεμοι, εθνικός διχασμός και εκατέρωθεν μισαλλοδοξία, με κύριες εκφάνσεις αφ’ ενός τον
Πελοποννησιακό Πόλεμο και αφ’ ετέρου τον εμφύλιο
πόλεμο 1946-1949. Αργότερα παρατηρούνται όξυνση πολιτικών παθών, κλονισμός του πολιτεύματος και
δημαγωγία, με αποκορύφωμα την δικτατορία, την κατάργηση των ελευθεριών και τις διώξεις των πολιτικών
αντιπάλων, τόσο στην αρχαία Ελλάδα με την τυραννίδα των Τριάκοντα (404 π.Χ.), όσο και στην σύγχρονη
Ελλάδα με την δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967. Και,
τέλος, εμφανίζονται σοβαρότατα προβλήματα ηθικής
κρίσης, οικονομικής δυσπραγίας και πολιτιστικής παρακμής, που οδηγούν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού
στην εξαθλίωση και την ίδια τη χώρα στην εξάρτηση
από ξένες δυνάμεις, είτε αυτές είναι ο Μέγας Βασιλεύς
των Περσών είτε και οι «τροϊκανοί» εκπρόσωποι των

δανειστών μας.
Βέβαια, στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, υπήρξαν και πολιτιστικά «διαλείμματα» πρώτου μεγέθους,
όπως η «χρυσή» πεντηκονταετία των αρχαίων Αθηνών
και οι «χρυσές» δεκαετίες του ΄50 και ΄60 στην σύγχρονη Ελλάδα, με εκπληκτική άνθιση του πολιτισμού
στην ποίηση, το τραγούδι, τις τέχνες γενικώτερα, και
τις επιστήμες. Ωστόσο, τα φωτεινά αυτά διαλείμματα, τα «lucida intervalla», όπως αποκαλούνται στην ιατρική επιστήμη, δεν μπορούν κατά κανέναν τρόπο να
ανατρέψουν την γενικώτερη αρνητική εικόνα που εμφανίζει η πολιτικά ταραγμένη χώρα μας κατά τις δύο
αυτές κρίσιμες περιόδους της ιστορίας της: μία εικόνα
όπου κυριαρχούν η διχόνοια, ο λαϊκισμός, η δημαγωγία, η ευνοιοκρατία και η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.
Θα μπορούσε, βέβαια, κανείς, στο σημείο αυτό, και
με αφορμή αυτούς τους παραλληλισμούς, να διερωτηθεί για τις γενικώτερες ομοιότητες που υπάρχουν στην
δομή και τον «χαρακτήρα» αρχαίων και νεώτερων
Ελλήνων, με επίκεντρο την άκρατη φιλαυτία και την
μεταξύ τους ασυνεννοησία1, αλλά και για τους «κύ1 Ως προς το κατά πόσον η «εθνική ταυτότητα» των Ελλήνων
παραμένει η ίδια, παρά την πάροδο των ετών και τις αλλεπάλληλες

Κοινός Νους
κλους» που παρατηρούνται στην ιστορία εν γένει ως
προς την «νομοτελειακή» κατά κάποιον τρόπο διαδοχή των πολιτευμάτων, από την αχαλίνωτη δημοκρατία
προς την τυραννίδα, σύμφωνα και με τις γνωστές θεωρίες του Πλάτωνος (Πολιτ. Θ’ 564a επ.), του Πολύβιου
(Στ΄ 31 επ.) και εν μέρει του Giambattista Vico (Principi
di Scienza Nuova, 1725)2.

Η επικαιρότητα των παραινέσεων του Ισοκράτη
στον «Αρεοπαγιτικό»

Περισσότερο χρήσιμη θεωρώ, όμως, μία άλλη προσέγγιση αυτών των ομοιοτήτων, δηλαδή τον εντοπισμό κειμένων από σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους της παλαιότερης ιστορικής περιόδου, που αναφέρονται στα συναφή προβλήματα της εποχής του,ς και
που με τις επισημάνσεις τους παρέχουν ιδέες για το πώς
θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν (και) τα προβλήματα της νεώτερης περιόδου. Ειδικώτερα στα έργα του
ρήτορα Ισοκράτη (436 – 338 π.Χ.) βρίσκει κανείς διαπιστώσεις και παραινέσεις για τους τότε σύγχρονους
Έλληνες που φαντάζουν να αναφέρονται κατ’ ευθείαν
στο σήμερα3. Ιδίως στον λόγο του «Αρεοπαγιτικός», ο
Ισοκράτης επιχειρεί να συγκρίνει τα ήθη των Αθηναίων
της εποχής του Σόλωνος (640 – 560 π.Χ.) και του
Κλεισθένους (περ. 570 – 500 π.Χ.) με εκείνα της εποχής
του (ο «Αρεοπαγιτικός» δημοσιεύθηκε περί το 355 π.Χ.
4
), οι δε ομοιότητες των όσων λέγει με την σημερινή κατάσταση της χώρας είναι εντυπωσιακές, καθώς, όπως
αναφέρει ο Ισοκράτης, υπήρχαν και τότε πολλές δίκες
και εγκλήματα, άγρια φορολογία και φτώχεια, αλλά και
έλλειψη ασφάλειας, με τα αγροτικά σπίτια να κινδυνεύουν μέσα στην απομόνωσή τους («Αρεοπαγιτικός» κ΄51 & 52), ενώ και η χρησιμοποίηση δημόσιων αξιωμάτων για «τακτοποίηση» ατομικών υποθέσεων αποτελούσε τον κανόνα (θ΄-24).
κατακτήσεις από Ρωμαίους, Τούρκους, κ.λπ., βλ. ιδίως Απ. Ε.
Βακαλόπουλου, Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, Ανιχνεύοντας την
εθνική μας ταυτότητα, Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 61 επ., 147 επ.
2 Πρβλ. www.historyguide.org/intellect/new_science.html
3 Ανάλογη διαχρονικότητα σε σχέση με την σημερινή εποχή
εντοπίζει κανείς και στα έργα ενός άλλου Αθηναίου ρήτορα, λίγο
παλαιότερου από τον Ισοκράτη, του Λυσία – βλ. Νεστ. Κουράκη, Ο
Λυσίας και η εποχή του, εις: του ιδίου, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες,
Α΄: Ιστορική και θεωρητική προσέγγιση, Αθήνα/Κομοτηνή: Α.Ν.
Σάκκουλας, 20052 , σελ. 27-29.
4 Η μετάφραση του αρχαίου κειμένου που χρησιμοποιείται εδώ είναι
κυρίως από τον Α.Μ. Γεωργαντόπουλο στις εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος,
Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, αρ. 115: Ισοκράτους Λόγοι, τ. Β΄,
σελ. 5-61.

Το ιδεώδες μιας μετριοπαθούς δημοκρατίας
με επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον

Πιό συγκεκριμένα, ο Ισοκράτης επισημαίνει ότι,
στην εποχή του Σόλωνος και του Κλεισθένους, όταν
δηλαδή ίσχυε το αρχικό (μετριοπαθές) δημοκρατικό
πολίτευμα των Αθηνών και οι Αθηναίοι τελούσαν υπό
την εποπτεία της βουλής του Αρείου Πάγου (εξ ου και
το όνομα του λόγου «Αρεοπαγιτικός»), οι πολίτες δεν
θεωρούσαν – όπως αργότερα που η δημοκρατία είχε
πλέον καταρρεύσει –την αυθάδεια ως δημοκρατία,
ούτε την παρανομία ως ελευθερία, ούτε την ασυδοσία
του λόγου ως ισότητα δικαιωμάτων ούτε και την εξουσία να κάνουν όλα αυτά ως ευδαιμονία, αλλά το αντίθετο (η΄-20)5.
Επίσης, οι πολίτες δεν διαγκωνίζονταν για το ποιός θα καταλάβει δημόσιο αξίωμα, ώστε μέσω αυτού να
τακτοποιούν τις ατομικές τους υποθέσεις εις βάρος του
δημοσίου ή να κάνουν σχέδια εις βάρος των άλλων (θ΄24), ούτε θεωρούσαν την φροντίδα για την διοίκηση
των κοινών πραγμάτων ως εμπορική επιχείρηση, ούτε
ακόμη, μόλις αναλάμβαναν την εξουσία, πρόσεχαν μήπως οι προκάτοχοί τους είχαν λησμονήσει κανένα πλεόνασμα, ώστε να το οικειοποιηθούν, αλλά περισσότερο πρόσεχαν αν [οι προκάτοχοι] είχαν δείξει αδιαφορία για καμμιά υπόθεση που λόγω της επείγουσας φύσης της ήταν ανάγκη να διευθετηθεί (θ΄-25)6. Είχαν, δε,
την γνώμη ότι πρέπει να φροντίζουν, ως υπηρέτες, για
το συμφέρον των δημόσιων πραγμάτων7, και, αν αποδειχθούν δίκαιοι, να επαινούνται και να αρκούνται σ’
αυτήν την τιμή, αν πάλι διοικήσουν κακώς την πολιτεία, να μην ελπίζουν σε καμμιά επιείκεια, αλλ’ αντιθέτως να τιμωρούνται με την αυστηρότερη ποινή8
5 Επίσης και κατά τον Δημοσθένη, Κατ’ Αριστογείτονος Α΄ 20-22,
«Αν δοθεί στον καθένα το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, όχι μόνον
το πολίτευμα θα παύσει να υπάρχει, αλλά και η ζωή μας δεν θα
διαφέρει από την ζωή των άγριων ζώων.»
6 Η περιγραφή αυτή των ηθικά ανεπίληπτων αξιωματούχων του
δημοσίου έρχεται σε αντιδιαστολή με μιάν άλλη περιγραφή, αυτήν
των δημαγωγών αξιωματούχων, που παρουσιάζονται να κάνουν
τα χατίρια του κόσμου, να μην παίρνουν καμμιά φροντίδα για το
μέλλον και να εξωθούν την πόλη σε ανοησίες – βλ. Ισοκράτους,
Περί Ειρήνης ή Συμμαχικός, λθ΄- 183 d και e.
7 Την ίδια σκέψη αναπτύσσει διεξοδικώτερα ο Ισοκράτης στον
«Πανηγυρικό» λόγο του (κβ΄- 75 επ.)
8 Στον «Παναθηναϊκό» του λόγο (νη΄- 145) ο Ισοκράτης γίνεται στο
θέμα αυτό σαφέστερος και αναφέρει ότι «εκείνους που διέπρατταν
και το παραμικρό παράπτωμα [ως δημόσιοι αξιωματούχοι], τους
υπέβαλλαν στους χειρότερους εξευτελισμούς και σε μεγάλα
πρόστιμα.

(θ΄- 26). Γενικώτερα, κατά την εποχή εκείνη, οι πολίτες επέλεγαν για κάθε αξίωμα τον καλύτερο και ικανότερο, γιατί πίστευαν ότι και οι άλλοι πολίτες κανονίζουν την συμπεριφορά τους ανάλογα με το παράδειγμα που παίρνουν από τους κυβερνώντες την πόλη
(η΄- 22). Κριτήριο, δε, για την επιλογή των καλύτερων
στην διακυβέρνηση της πολιτείας αποτελούσε κατά τον
Ισοκράτη πρωτίστως η ξεχωριστή αγάπη ενός πολίτη
προς το υφιστάμενο πολίτευμα (η΄- 23) και το ενδιαφέρον και η περίσκεψή του στην διοίκηση της πολιτείας
(ε΄ - 13). Και τούτο διότι θεωρούσαν ότι «ψυχή» της πολιτείας είναι το πολίτευμα, που έχει τόσο μεγάλη δύναμη, όσο έχει για τον άνθρωπο η ορθή σκέψη [«φρόνησις»] (ε΄ - 14). Και ότι, αντίθετα, κανένα από τα δημόσια πράγματα δεν μπορεί να γίνει όπως πρέπει σ’ εκείνους που δεν έχουν ορθή σκέψη για την όλη διοίκηση
και που στηρίζονται μόνο στην εύνοια της τύχης ή στην
προσωπική αξία ενός μόνον ανθρώπου (δ΄ - 11).

Η σημασία που έχει για τον πολίτη
το αίσθημα του δικαίου

Για να μπορούν, όμως, και οι πολίτες να στηρίζουν
και να αγαπούν το υφιστάμενο πολίτευμα (και ως πολίτευμα [πολιτεία»] νοείται εδώ γενικώτερα η εύρυθμη σχέση των πολιτών με την πόλη τους, μέσα σ’ ένα
πλαίσιο ευνομίας και ηθικότητας)9, κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτιζαν όχι τόσο οι επιταγές των νόμων, όσο η
ανατροφή και η παιδεία. «Άλλωστε», όπως αναφέρει ο
Ισοκράτης, «η πληθώρα και η ακριβολογία των νόμων
είναι ένδειξη ότι κακώς διοικείται μία πολιτεία, για τον
λόγο ότι οι άρχοντες κινούμενοι από την διάθεση να
βάλουν φραγμούς στα παραπτώματα των ανθρώπων,
αναγκάζονται να ψηφίζουν πολλούς νόμους»10, ενώ το
ορθό είναι «να υπάρχει μέσα στην ψυχή των πολιτών
9 Η πολιτεία είναι έτσι το φυτώριο όπου ο ελεύθερος πολίτης
βρίσκει την δυνατότητα ν’ αναπτύξει πνευματική δημιουργία.Είναι,
κατά την έκφραση του Ιωάννη Συκουτρή, η τροφός της προσωπικότητας - βλ. Νέστ. Κουράκη, Κλασσικά Ιδεώδη για μία Σύγχρονη
Παιδεία, Αθήνα: Ροές, 2009, σελ. 48. Στενώτερο ορισμό δίνει για την
«πολιτεία» ο Αριστοτέλης (Πολιτικά, 1278 b 6 επ.), που την θεωρεί
ως την οργάνωση του κράτους [«πόλεως τάξις»] και των άλλων
αρχών, και μάλιστα εκείνης που εξουσιάζει τα πάντα [«της κυρίας
πάντων»] – πρβλ. Μ. Β Σακελλαρίου, Η Αθηναϊκή Δημοκρατία,
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012, σελ. 150.
10 Σε άλλο του λόγο, τον «Παναθηναϊκό», ο Ισοκράτης επικρίνει
επίσης τους συγχρόνους του, διότι οι νόμοι που ψηφίζουν
εμπεριέχουν σοβαρές αντιφάσεις, «ώστε να μην μπορεί κανείς να
καταλάβει ποιοί απ’ αυτούς είναι χρήσιμοι και ποιοί άχρηστοι»: νη΄144.

ριζωμένη η έννοια του δικαίου, καθώς οι πολίτες διοικούνται καλά όχι με τα πολλά ψηφίσματα, αλλά προπάντων με τα χρηστά ήθη των πολιτών11. Γιατί εκείνοι
από τους ανθρώπους που έχουν κακή ανατροφή, δεν θα
διστάσουν να παραβούν και τους πλέον ακριβολόγους
νόμους, ενώ όσοι έχουν καλή ανατροφή, θα είναι πάντοτε πρόθυμοι να σέβονται και τους “απλώς” κείμενους νόμους» (ιστ΄- 40 & 41).
Όμως, για να είναι εφικτή η τήρηση των νόμων και
να μη διαφθαρούν οι «καλοί χαρακτήρες» των πολιτών,
πρέπει κατά τον Ισοκράτη, να διασφαλισθούν δύο σημαντικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να υπάρχει μια εποπτεύουσα αρχή για την τήρηση των νόμων και την περιστολή των αδικιών. Και δεύτερον, να αποφεύγονται
οι εύκολες αθωώσεις όσων καταγγέλλονται για αδικίες (ιη΄- 46 & 47)12. Μάλιστα στην εποχή του Σόλωνος
και του Κλεισθένους, όπως τονίζει ο Ισοκράτης, οι αρχές δεν εφρόντιζαν πρωτίστως πώς να τιμωρήσουν του
αμαρτάνοντες, αλλά πώς να τους προετοιμάσουν έτσι
ώστε να μη περιπίπτουν πλέον σε παραπτώματα άξια
να προκαλέσουν την τιμωρία τους (ιστ΄- 42).

Καλή λειτουργία της δικαιοσύνης,
αίσθημα ασφάλειας και όρεξη για δουλειά

Περαιτέρω, στην παλαιότερη εκείνη εποχή δεν έλειπαν από κανένα πολίτη τα αναγκαία προς το ζην και
κανένας δεν ζητιάνευε στους δρόμους (λη΄- 83) -προφανώς διότι οι πολίτες ήσαν ικανοποιημένοι με τα λίγα
που είχαν-, οι δε Αθηναίοι έδειχναν φροντίδα ο ένας

11 Σύμφωνα με την Jacqueline de Romilly , στο έργο της Ο Νόμος
στην Ελληνική Σκέψη από τις απαρχές στον Αριστοτέλη, Αθήνα: Το
Άστυ, 1995, σελ. 52, η περικοπή αυτή του Ισοκράτους αποδίδει τις
προτιμήσεις των αριστοκρατικών της εποχής του για την παράδοση
και τους άγραφους νόμους. Ωστόσο, δεν θα πρέπει, νομίζω, το θέμα
των αγράφων νόμων να τοποθετείται μόνον σε τέτοια βάση, αφού
και ο ίδιος ο «δημοκρατικός» Περικλής στον Επιτάφιο διατυπώνει
ακριβώς το ιδεώδες υπακοής στους άγραφους νόμους ως ύψιστο
καθήκον του πολίτη: Θουκ. Β΄ 37.3 (Βλ. Ν. Κουράκη, όπ. π., σελ.
84). Άλλωστε, και από άποψη αποτελεσματικότητας των νόμων,
είναι σαφώς πιο στέρεα η ετοιμότητα του πολίτη να υπακούει
στους νόμους θεμελιώδους σημασίας όταν πιστεύει βαθειά στην
ορθότητά τους, παρά όταν απλώς φοβείται τις συνέπειες από την
παράβασή τους – πρβλ. Νέστ. Κουράκη με συνεργ. Δημ. Ζιούβα,
Τα Οικονομικά Εγκλήματα, I, Γεν. Μέρος, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν.
Σάκκουλας, 20073, παρ. 179 επ., σελ. 232 επ.
12 Για το πρόβλημα αυτό της μη καλής εφαρμογής των νόμων,
και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου κάποιοι πολιτικοί δωροδοκούν
πολίτες και ανέρχονται έτσι στα ύπατα αξιώματα, βλ. Ισοκράτους
Περί Ειρήνης ή Συμμαχικός, ιζ΄ – 169 c επ.

Κοινός Νους
για τον άλλο13, χωρίς να φθονούνται μεταξύ τους, είτε
πλούσιοι, είτε φτωχοί (ιβ΄- 31). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, ούτε πολλές δίκες υπήρχαν
τότε και εγκλήματα, ούτε άγρια φορολογία και φτώχεια, αλλά ούτε και έλλειψη ασφάλειας, όπως συμβαίνει στην εποχή του Ισοκράτη, οπότε τα αγροτικά σπίτια
κινδύνευαν μέσα στην απομόνωσή τους (κ΄- 51 & 52).
Στην εμπέδωση αυτού του αισθήματος ασφάλειας συνέβαλλε τότε, κατά τον Ισοκράτη, και η καλή λειτουργία της δικαιοσύνης, ιδίως όσον αφορά την ερμηνεία
των δανειακών συμβάσεων (ιβ΄- 33 & 34).
Τέλος, ενώ οι νέοι εκείνη την εποχή έδειχναν σεβασμό στους μεγαλυτέρους (ιη΄- 49) και απασχολούνταν σε διάφορες εργασίες, στην καλλιέργεια δηλ.
των αγρών, στο εμπόριο, στην ιππική, τις γυμναστικές
ασκήσεις, το κυνήγι και τη φιλοσοφία, ανάλογα βέβαια
και με την οικονομική τους κατάσταση (ιζ΄- 44 & 45),
στην εποχή του Ισοκράτη οι νέοι συχνάζουν στα κυβευτήρια, παίζοντας τυχερά παιχνίδια, σε συνάξεις αυλητρίδων που εμπορεύονται τα σώματά τους και σε άλλες παρόμοιες ασχολίες, αναλίσκοντας μάλιστα σ’ αυτές όλη την ημέρα τους (ιη΄- 48). Όμως, όπως παρατηρεί εδώ ο Ισοκράτης, «δεν βλέπω για ποιο λόγο να κατακρίνω τους νέους και όχι εκείνους που λίγα χρόνια
πριν από την εποχή μας διοικούσαν την πολιτεία και ταπείνωσαν τη δύναμη της εποπτεύουσας τα ήθη Βουλής
του Αρείου Πάγου» (ιθ΄- 51).

Τα κυριώτερα διδάγματα
για εποχές κρίσεων

Βέβαια οι παραπάνω σκέψεις του Ισοκράτη, όσο επίκαιρες και αν φαίνονται σήμερα, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για συντηρητισμό και ωραιοποίηση του
παρελθόντος (“rosy retrospection”). Άλλωστε, όταν ο
Ισοκράτης έγραφε τον Αρεοπαγιτικό του λόγο, ήταν
πλέον 81 ετών. Ωστόσο οι αλήθειες που εμπερικλείονται σε αυτές τις σκέψεις είναι, θα έλεγα, διαχρονικές
και παραπέμπουν σ’ ένα ιστορικό παράδειγμα ανθρώπων που μπόρεσαν, χάρις ακριβώς σ’ αυτόν τον τρόπο
σκέπτεσθαι και δραν, να μεγαλουργήσουν στους περσικούς πολέμους και, κατά τη νεότερη εποχή, στα βουνά
της Αλβανίας. Όπως μάλιστα παρατήρησε επιγραμμα13 Και στον Πανηγυρικό του λόγο ο Ισοκράτης σημειώνει ότι, ενώ
πρωτύτερα κατά την εποχή της ευδαιμονίας μπορούσε ο καθένας
να βρει πολλούς ανθρώπους για να τον συμπονέσουν έστω και στις
μικρές κακοτυχίες του, στην νεώτερη εποχή, εξ αιτίας του πλήθους
των δικών μας συμφορών, επαύσαμε πλέον να αισθανόμαστε οίκτο
για τους άλλους: λβ΄- 112.

τικά ο Ισοκράτης στο τέλος του λόγου του, με την παραδειγματική ευταξία της παλιάς εκείνης εποχής οι πολίτες εκπαιδεύθηκαν στην αρετή σε τέτοιο βαθμό, ώστε
να μην προξενούν λύπη ο ένας στον άλλο και επιπλέον να συντρίψουν στο πεδίο της μάχης όλους όσοι εισέβαλαν στη χώρα μας (λη΄- 82)14. Επομένως η εδώ αναδρομή στον «Αρεοπαγιτικό» του Ισοκράτη θα μπορούσε να αποτελέσει και σήμερα πηγή έμπνευσης για έξοδο από την κρίση σε μια χώρα με προβλήματα παρόμοια
εκείνων που ταλάνιζαν την παρηκμασμένη Αθήνα του
355 π.Χ.
Ειδικώτερα, και εν είδει ανακεφαλαίωσης, οι βασικές
σκέψεις του Ισοκράτη που θα μπορούσαν ακόμη και σήμερα να έχουν χρησιμότητα, συνοψίζονται στο όραμα
μιας μετριοπαθούς δημοκρατίας όπου οι πολίτες (α) δείχνουν φροντίδα ο ένας για τον άλλο μέσα σ’ ένα πνεύμα
αλληλεγγύης και υπέρβασης των όποιων συναισθημάτων φθόνου μεταξύ τους, (β) είναι ολιγαρκείς στις απαιτήσεις τους και αγαπούν να εργάζονται, ανεξαρτήτως
ηλικίας, (γ) έχουν έντονη μέσα στην ψυχή τους την ιδέα
του δικαίου, ώστε να μη χρειάζονται πολλούς και περίπλοκους νόμους, η δε δικαιοσύνη λειτουργεί με αποφασιστικότητα και χωρίς εύκολες αθωώσεις, (δ) αποδίδουν μεγάλο βάρος στην ανατροφή και την παιδεία
των νέων, έχουν δε, ως κύριο μέλημα όχι την τιμωρία
όσων παρανομούν, αλλά την προετοιμασία τους για να
μην παρανομήσουν, (ε) επιλέγουν για τη διακυβέρνησή
τους εκείνους τους ανθρώπους που αγαπούν το υφιστάμενο πολίτευμα και που έχουν ορθή σκέψη για τον τρόπο του διοικείν, φροντίζοντας ως υπηρέτες αποκλειστικά και μόνο για το συμφέρον των δημοσίων πραγμάτων,
(στ) επιδεικνύουν ιδιαίτερη αυστηρότητα εάν οι δημόσιοι αξιωματούχοι διοικήσουν κακώς την πολιτεία, και
(ζ) έχουν ως υπόδειγμα της δικής τους συμπεριφοράς
αυτό των άξιων κυβερνητών τους, υποκείμενοι πάντως
σε συνεχή εποπτεία από δημόσια αρχή ως προς την τήρηση των νόμων και την περιστολή των αδικιών.

Κριτική τοποθέτηση στις
παραινέσεις του Ισοκράτη

Βέβαια, οι επτά αυτές παραινέσεις εμφανίζονται εδώ
κάπως γενικές και αόριστες, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις ως προς τον τρόπο υλοποίησής τους. Ωστόσο είναι φανερό ότι οι παραινέσεις αυτές αποτελούν ορα14 Παρόμοια σκέψη διατυπώνεται και σε άλλους λόγους του
Ισοκράτη, τον Περί Ειρήνης ή Συμμαχικό, κζ΄- 174 b και τον
Πανηγυρικό, κγ΄- 82.

ματικούς στόχους και ότι περαιτέρω εξειδίκευσή τους
εναπόκειται σε αυτούς που θα θελήσουν να προχωρήσουν στην πραγμάτωσή τους, είναι δηλ. κάτι σαν την
κατεύθυνση την οποία δείχνει η πυξίδα στον ναυτικό.
Ούτε βέβαια θα μπορούσαμε να αξιώσουμε από τον
Ισοκράτη κάτι περισσότερο από «προγραμματικές» παραινέσεις, αφού ανάμεσα στην εποχή του και τη δική
μας μεσολαβούν πάνω από 2.300 χρόνια, με ό,τι σημαίνει αυτό ως προς τις (διαφορετικές) συνθήκες ζωής και
δράσης των μετεχόντων σε μια κοινωνία.
Επίσης, οι παραινέσεις του Ισοκράτη θα μπορούσαν
να κατακριθούν ως ανούσιες κοινοτυπίες, χωρίς καμιά
ευρηματικότητα. Όμως και αυτή η ένσταση δεν φαίνεται να ευσταθεί, αφού οι εν λόγω παραινέσεις, έστω και
αν έχουν διαχρονικό χαρακτήρα, αφορούν την αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δυσλειτουργικής κατάστα-

σης σε μια συγκεκριμένη εποχή αντίστοιχη, τηρουμένων των αναλογιών, με τη δική μας και επομένως αποτελούν έναν συγκεκριμένο τρόπο «θεραπείας» για την
εποχή μας, εποχή κρίσης. Άλλωστε, όσο και αν τα μέτρα που προτείνει ο Ισοκράτης μέσω των παραινέσεών
του φαίνονται αυτονόητα, όμως ως προς την εφαρμογή
τους εμφανίζουν ιδιάζουσες δυσκολίες και προϋποθέτουν σθεναρή πολιτική βούληση π.χ. σχετικά με την αυστηρή τιμώρηση υπουργών για κακοδιοίκηση σε εποχές
κατά τις οποίες (όπως σήμερα) οι υφιστάμενοι συνταγματικοί περιορισμοί υπονομεύουν δραστικά το έργο
της δικαιοσύνης στη σύγχρονη Ελλάδα. Επομένως και
από την άποψη αυτή οι παραινέσεις του Ισοκράτη αποτελούν αναμφίβολα ένα κίνητρο για λήψη από τους διοικούντες αποφασιστικών πρωτοβουλιών προς την
ορθή κατεύθυνση.

Εκδήλωση της ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
γιά την ανεργία
Η Νέα Πολιτική, με την υποστήριξη του ALBA Graduate
Business School at Τhe American College of Greece, διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση με θέμα Το
απατηλό όνειρο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Ελληνικό Πανεπιστήμιο και Ανεργία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Μαίου στο αμφιθέατρο του ALBA (Ξενίας 6-8, Αμπελόκηποι) με ομιλητές τους: Νικόλαο Τραυλό, πρύτανη του ΑLBA Graduate
Business School at Τhe American College of Greece, καθηγητή Χρηματοοικονομικής και κάτοχο της επώνυμης
ακαδημαϊκής έδρας ‘Καίτη Κυριακοπούλου’, Νέστορα
Κουράκη, καθηγητή Εγκληματολογίας της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Κ. Μπήτρο,
ομότιμο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Γαβριήλ Αμίτση, αναπληρωτή καθηγητή
Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Την συζήτηση συντόνισε
ο δικηγόρος- δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης.
Οι ομιλητές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στην
σχέση πανεπιστημίου-αγοράς εργασίας, στα προσόντα
που πρέπει να έχει ο νέος που αναζητά εργασία και τις
δεξιότητες τις οποίες πρέπει να διαμορφώνει και να
αναδεικνύει το δυστυχώς ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, άλλα σημεία προβληματισμού ήταν οι
αδυναμίες του ελληνικού πανεπιστήμιου καθώς και το
έλλειμμα ενός ικανού εκπαιδευτικού στρατηγικού σχε16

δίου, που θα αναδείξει όχι μόνο ικανά στελέχη, αλλά
και ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα αλλάξουν
προς το καλύτερο την κοινωνία.
Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και θα προβληθεί
στο διαδίκτυο.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 9 . ΜΑΪ 2014
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Ελληνική Γεωργία 1982-2014
Γνήσιο τέκνο του κρατικού λαϊκίστικου ερασιτεχνισμού
του Πάνου Παναγόπουλου
Δεύτερο από τρία διαδοχικά άρθρα, για το πού οδηγεί η ανυπαρξία Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής.

Τ

ην γεωργία μας, την βυθισμένη μέσα στο τέλμα της αναποτελεσματικότητας από τα πρώτα
κι όλας 2 χρόνια «της βασιλείας» του ΠΑΣΟΚ,
κανένας από τότε δεν αξιώθηκε να την ξελασπώσει.
Την στιγμή, δηλαδή, που έπρεπε να επισπευσθούν οι
διαδικασίες εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας
με στόχο την προσαρμογή/σύγκλιση στα τότε νέα δεδομένα (προβλήματα/ευκαιρίες), από την ένταξή μας
στην Ε.Ε. (στην τότε Ε.Ο.Κ.), αφεθήκαμε, χωρίς απολύτως καμμία ουσιαστική αντίσταση, στην δίνη της
υλοποίησης των ερασιτεχνισμών που απέπνεε ο εσμός
των συμβούλων, της αυστηρά ΠΑΣΟΚΙΚΗΣ επιλογής. Αφού ξήλωσε, λοιπόν, ή εκμηδένισε την αξιοκρατία, η οποία τουλάχιστον στο τότε υπουργείο Γεωργίας
όντως υπήρχε σε πολύ μεγάλο μάλιστα βαθμό, ο εσμός
αυτός και η συνέχειά του επεδόθησαν στην αποκαθήλωση όποιου θετικού είχε μέχρι τότε οικοδομηθεί από
τους γεωτεχνικούς, με πολύ κόπο και αυταπάρνηση,
ήδη από το 1926.
Η αρχή έγινε από την υπηρεσία των «Γεωργικών
Εφαρμογών», στην οποία έβαλαν από νωρίς την οριστική ταφόπλακα. Συνεχίστηκε με την διάβρωση του
αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος με τον νόμο
1257/1982, που επέβαλε την κομματικοποίηση στους
συνεταιρισμούς, προς δόξαν των διακηρύξεων για
ελεύθερο και ακομμάτιστο συνεταιριστικό κίνημα. Κάποιες πιό ψύχραιμες απόψεις επικράτησαν το 2000,
όταν ψηφίσθηκε ο νόμος 2810, ο οποίος όμως παραμερίσθηκε από την λαίλαπα Σκανδαλίδη, με τις παγκοσμίως πρωτοφανείς διαλυτικές διατάξεις. Αυτός
αποτέλεσε την τελευταία (κορυφαία) πράξη του δράματος, το ουσιαστικό τέλος σε ό,τι υπήρχε από το συνεταιριστικό κίνημα. Ο μετά τον Σκανδαλίδη σημερινός υπουργός έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση, ώστε
απέρριψε τα πορίσματα και των δύο επιτροπών που
ο ίδιος (!!) συνέστησε, και μοιραίος παρακολουθεί τα

αποτελέσματα της αδράνειάς του.
Στο μεταξύ χρονικό διάστημα, φρόντισαν μέχρι και
για την ουσιαστική κατάργηση του ίδιου του υπουργείου Γεωργίας, στερώντας το οριστικά από τα ζωτικά όργανά του, δηλαδή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Γεωργίας. Το υπουργείο αυτό κατέστη όχι μόνον ανενεργό στον εκτελεστικό τομέα, αλλά και απληροφόρητο. Στην καλύτερη περίπτωση, οι κατά κανόνα
όχι έγκαιρες πληροφορίες από τα πρώην έμπειρα στελέχη του, τώρα παρέχονται από δεύτερο χέρι. Τον ίδιο
δρόμο ακολούθησε (σταδιακά αλλά τελεσίδικα) και η
Αγροτική Πίστη. Στην Α.Τ.Ε. δεν έκαναν τελικά ούτε
το καθιερωμένο μνημόσυνο!
Σε ό,τι αφορά τον γεωργικό κόσμο, αρκέστηκε
το ΠΑΣΟΚ να τους απονείμει τον τίτλο του «Αγρότη», δηλαδή δήθεν, για να τους αναβαθμίσει, διαστρέφοντας εκκωφαντικά την διεθνή ορολογία. Ο
όρος «Αγρότης» αναφέρεται στον αγροτικό πληθυσμό
(ruraux), δηλαδή στον πληθυσμό των αγροτικών περιοχών, που περιλαμβάνει και τον μπακάλη, τον τσαγκάρη, τον κουρέα του χωριού κλπ., δηλαδή τους κατοίκους της υπαίθρου και όχι αποκλειστικά τους γεωργούς (agriculteurs), που κατά την γνώμη μου αποτελεί τίτλο τιμής.
Κατά τα άλλα, δηλαδή επί της ουσίας, πρακτικά περιορίστηκε η πολιτεία στο να μοιράζει τις επιδοτήσεις
της Ε.Ε. με έναν τεράστιο, πολύπλοκο, πολυτελή και δύσκαμπτο μηχανισμό, εξαντλώντας από την άποψη του
λαϊκισμού και της διαφθοράς όχι μόνον τα λογικά περιθώρια της ελαστικότητας που επέτρεπε η Ε.Ε., αλλά
υπερβαίνοντάς τα, με συνέπεια τα τεράστια πρόστιμα,
για τα οποία δεν λογοδότησε ποτέ κανείς πολιτικός.
Δηλαδή, μεταξύ των άλλων, η πολιτεία αρνήθηκε
πεισματικά να εκπληρώσει προς τους γεωργούς ακόμα
και τις δύο βασικές της υποχρεώσεις:
α. Την απονομή επαγγελματικών ταυτοτήτων κατά

κατηγορίες (κατ’ αποκλειστική απασχόληση, κατά κύριο επάγγελμα και με μερική απασχόληση), ώστε να γίνει σαφές ποιός είναι ποιός και να διαφοροποιούνται τα
δικαιώματά τους με τρόπο ορθολογικό, προκειμένου να
προκύψουν ουσιαστικές συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και όχι «μαϊμούδες» και κομματικά
δεκανίκια. Αυτού του είδους οι οργανώσεις, υπονομεύουν τόσο την πολιτική όσο και τον ίδιο τον θεσμό που θα
όφειλαν να προβάλλουν. Υπ’ όψιν ότι η μη ορθολογική
λειτουργία αυτών των δύο τύπων οργανώσεων, επάνω
στις οποίες στηρίζεται ολόκληρο σχεδόν το οικοδόμημα
της γεωργίας στην Ε.Ε., δεν προοιωνίζεται για την χώρα
μας παρά μόνον τα χειρότερα.
Προκαλούν οργή οι άθλιες κραυγές ορισμένων πολιτικών και δημοσιογράφων (λόγοι φοβεροί ταράσσουν καρδίας ανδρών δικαίων), που με την γενίκευση του μερικού στρέφονται εναντίον του συνόλου του
αγροτικού κόσμου. «Οι αγρότες κλέβουν επιστροφές
Φ.Π.Α.», «Οι αγρότες εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις», «Οι αγρότες έκλεισαν τους δρόμους», «Οι περιφερειακοί βουλευτές υποστηρίζουν τους αγρότες και
αδικούν τους υπόλοιπους Έλληνες». Είναι εξωφρενικό να καθυβρίζεις μία ολόκληρη σκληρά εργαζόμενη
τάξη, όταν με ευθύνη απόλυτα δική σου (κρατική ευθύνη) δεν της παρέχεις το δικαίωμα να οργανωθεί και να
εκφρασθεί όπως παντού στην Ελλάδα και σε όλο τον
αναπτυγμένο κόσμο. Είναι άθλιο, είναι πανάθλιο, κ.κ.
Πολιτικοί και κ.κ. Δημοσιογράφοι, να καθυβρίζονται
οι αγρότες εκ του ασφαλούς, προσφέροντας το μικρόφωνο σε μη ουσιαστικά νόμιμους εκπροσώπους, αλλά
και σε κάποιους τυχαίους, που δεν γνωρίζετε αν είναι
καν αγρότες, και τους ρωτάτε «περί-διά-γραμμάτων».
Εκείνοι φυσικά απαντούν άλλα αντ’ άλλων, και εσείς με
τους «μαϊντανούς» των καναλιών βγάζετε τα σοφά σας
συμπεράσματα, και ακολουθούν και γελάκια, χωρίς να
ντρέπεσθε ουδέ στο ελάχιστο.
Ζητήσατε ποτέ συνέντευξη από κανέναν γνωστό
γεωργοοικονομολόγο, πανεπιστημιακό ή άλλον; Ούτε
τους καλέσατε ποτέ, ούτε πρόκειται να τους καλέσετε,
διότι δεν θέλετε να ακούσετε, «απ’ το στόμα τους τι θέλει βγει». Αυτή είναι η δημοκρατία σας!
β. Η δεύτερη αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας, και γι’ αυτό φέρει όλο το βάρος, και της επ’ αυτού πολύ μεγάλης ευθύνης, είναι ο τομέας της Εγγείου Αναδιαρθρώσεως. Πρακτικά είναι αδιανόητο η νομική και τεχνική αυτή διαδικασία να κινηθεί χωρίς κρατική μεσολάβηση. Για να αυξήσει κάποιος την μέσου μεγέθους μη βιώσιμη Γεωργική του Εκμετάλλευση (π.χ. των
40 στρεμμάτων με 6 διαφορετικά αγροτεμάχια) από μό-

νος του σε βιώσιμη, των 100 λ.χ. στρεμμάτων, χωρίς δηλαδή την κρατική διαμεσολάβηση, θα είναι πολύ τυχερός
εάν μπορέσει να προσθέσει μόνον άλλα 8 αγροτεμάχια
με μέση απόσταση μικρότερη των 3 χιλιομέτρων από τα
προϋπάρχοντα 6, πράγμα που κάνει την παραγωγική διαδικασία από βασανιστική μέχρι ανέφικτη.
Στον τομέα λοιπόν αυτόν, η δραστηριότητα της πολιτείας μέχρι σήμερα παραμένει μηδενική, σε αντίθεση
με τις άλλες 14 από τις 15 αρχικές χώρες της τότε Ε.Ε.,
που απεδέχθησαν την παρακάτω συλλογιστική του
Michel Debatisse1:
«Αν τα χωράφια αυτών που αποχωρούν από την
Γεωργία δεν περιέλθουν με ενοικίαση ή με εξαγορά ή
με οποιοδήποτε άλλον τρόπο στην μακροπρόθεσμη διαχείριση εκείνων που παραμένουν στην Γεωργία, δεν
θα υπάρξουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές Γεωργικές
Εκμεταλλεύσεις και τότε δεν θα έχουν κανέναν λόγο
να μην φύγουν και οι υπόλοιποι, ή να στοχεύουν σε
ανορθόδοξες επιδοτήσεις, ή να καταλήξουν στην κακομοιριά της ανοργανωσιάς και της ένδειας».
Αν είχαμε τουλάχιστον μια κρίσιμη μάζα από βιώσιμες Γ.Ε., ένα έστω 10 με 15%, πιθανότατα το τοπίο
θα ήταν διαφορετικό για το σύνολο της γεωργίας μας.
Αυτό θα συνέβαλλε:
1ο στην συγκρότηση ουσιαστικών συνεταιριστικών
και συνδικαλιστικών οργανώσεων, ικανών να συνεργασθούν και μεταξύ τους και με την δημόσια διοίκηση,
αλλά και να μπορούν να την ελέγχουν αποτελεσματικά, με άμεση ευεργετική επίδραση στην λειτουργικότητα της αγοράς.
2ο στην προσπάθεια μείωσης του κόστους διακίνησης και παραγωγής αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
3ο στην συγκράτηση (όπου χρειάζεται) μέρους του
αγροτικού πληθυσμού, κυρίως νεαρής ηλικίας και με
κάπως αυξημένο δείκτη νοημοσύνης. Στοιχεία επίσης
απαραίτητα για την ανάπτυξη της Γεωργίας, και
4ο στην δημιουργία σύγχρονων σχημάτων κοινωνικής και τεχνολογικής οργάνωσης που απαιτούν οι διεθνείς εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, όπως είναι π.χ. οι
βιολογικές/βιοκυκλικές καλλιέργειες.
Με αυτήν την μεθοδολογία του M. Debatisse, η περαιτέρω μείωση των γεωργικών πληθυσμών αποτελεί
απόρροια της αύξησης της παραγωγικότητας και όχι
της μείωσής της, όπως συμβαίνει στην δική μας περίπτωση. Δηλαδή να μειώνεται ο γεωργικός πληθυσμός
1 Ένας οξυδερκής αγρότης, συγγραφέας του βιβλίου «Ήρεμη Επανάσταση» (Révolution Silencieuse).
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επειδή δεν χρειάζονται πια όλοι, και όχι να αποχωρούν
επειδή το κόστος, με υπαιτιότητα της πολιτείας, γίνεται
μεγαλύτερο από τις τιμές που πληρώνονται οι παραγωγοί, λόγω έλλειψης λειτουργικών υποδομών.
Υπ’ όψιν ότι, όπως καταδεικνύεται παρακάτω, υπάρχει εφικτή μεθόδευση Εγγείου Αναδιαρθρώσεως, χαμηλού κόστους και προπαντός με διαδικασίες εκούσιες.
Η ΕΤ.ΑΓΡ.Ο., η επιστημονική εταιρεία Αγροτικής
Οικονομίας (2003-2004), με την συμπαράσταση του
τότε Γ.Γ. του υπ. Γεωργίας και την βοήθεια των 4
Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωργικής Οικονομίας
(Αριστοτελείου, Γεωπονικού Αθηνών, Ιωαννίνων και
Χαροκοπείου), προγραμμάτισε 4 πιλοτικά μοντέλα για
τον κατά περιοχές προσδιορισμό της τυπολογίας των
Γ.Ε. και πρότεινε συγκεκριμένη μέθοδο για την μεγέθυνσή τους, σε συνδυασμό με τον ΑΝΑΔΑΣΜΟ.
Με την μέθοδο αυτή, ακριβώς πριν από την φάση της
αναδιανομής, προτού δηλαδή από τον νέο σχεδιασμό
και την χάραξη επί του εδάφους της νέας τελικής μορφής των ιδιοκτησιών, δίδεται η ανεπανάληπτη ευκαιρία
ριζικής Εγγείου Αναδιαρθρώσεως. Αυτό σημαίνει ότι, εν
όσω οι ιδιοκτησίες αποτελούν «ιδανικά μερίδια», ο μελετητής μπορεί να τοποθετήσει τα ιδανικά αυτά μερίδια
(τα δικαιώματα σε έκταση γης) συγκεντρωμένα (μαζί),
ανάλογα με τις επιθυμίες και τις συμφωνίες των εκμισθωτών/ενοικιαστών, των πωλητών/αγοραστών, αυτών
που σκοπεύουν να συνεργασθούν με διάφορους εταιρικούς τύπους κ.ο.κ., αλλά και ανάλογα με την τυπολογία
παραγωγής της περιοχής και με την μεγιστοποίηση του
δημόσιου οφέλους, όπως επιτάσσει η συνταγματική διάσταση επί της οποίας ερείδεται ο ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ.
Οι υπόλοιπες 14 από τις 15 χώρες της τότε Ε.Ε.,
πολύ πριν από την ένταξη των 10 τέως σοσιαλιστικών χωρών, άλλες περισσότερο και άλλες λιγώτε-

ρο, είχαν επιλέξει τις τυπολογίες που αρμόζουν για τις
Γεωργοκτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις της κάθε περιοχής, ανάλογα με τους κλιματικούς, τους εδαφολογικούς, υδατικούς παράγοντες και πόρους καθώς και
τους αντίστοιχους περιορισμούς και λοιπές ιδιαιτερότητες, έτσι ώστε, μεταξύ των άλλων τεχνικών προδιαγραφών, οι αγρότες τους να εξασφαλίζουν κυρίως,
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και συνεχόμενη απασχόληση, δηλαδή την βιωσιμότητα των Γεωργικών τους
Εκμεταλλεύσεων, και με τον τρόπο αυτό. Διότι, σε τελευταία ανάλυση, το 80% και πλέον του καθαρού οικογενειακού γεωργικού εισοδήματος, συνήθως προέρχεται από την εργασία των αγροτών (τα τεκμαρτά ημερομίσθια που πραγματοποιούν μέσα στην ίδια τους την
Γεωργική Εκμετάλλευση), δηλαδή από την χειρωνακτική και την διαχειριστική τους δουλειά, που η Ελληνική
κυβέρνηση για πρώτη φορά από το 2014 δεν την αναγνωρίζει, διεκδικώντας παγκόσμια ιδιαιτερότητα!
Δηλαδή μια θέση στο βιβλίο Γκίνες;
Σήμερα, παρά τις δύο παραπάνω (α. και β.) κολοσσιαίες παραλείψεις, όχι απλώς σε βαθμό πλημμελήματος, και βεβαίως και με τα όσα αυτές συνεπάγονται
(γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερχρεωμένες, υπερφορολογημένες, αποεπενδεδυμένες και χωρίς καμμία βασική υποδομή που να λειτουργεί έστω οριακά), έρχονται
οι καλοί μας οι πολιτικοί και οι φίλτατοί μας δημοσιογράφοι, οι ενταγμένοι στην νομοθετική, στην εκτελεστική και στην 4η εξουσία αντίστοιχα, και ζητούν από
τους αγρότες και τα ρέστα, αντί να ζητούν συνολικά
συγγνώμη για την καταστροφή στην οποία οδήγησαν
και οδηγούν τον τόπο. Ενώ άλλοι, επίσης φαυλεπίφαυλοι, σιγούν προκειμένου να μην διορθωθεί τίποτε.
«Αν τουλάχιστον ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς, ένας πέθαινε από αηδία …».

Η Nέα Πολιτική
μηνιαίο πολιτικό περιοδικό

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
> Όλη η αρθρογραφία της Νέας Πολιτικής
> Ξεφυλλίστε τα παλαιότερα
τεύχη του περιοδικού

www.neapolitiki.gr
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Casus Belli

Παρελάσεις… a la carte!
του Νίκου Σ. Λιναρδάτου
Στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα…
Επιπλέον, η Δημοκρατία μας είναι τόσο ισχυρή, που δεν φοβάται τίποτα…
Τότε λοιπόν, γιατί όλα αυτά τα μέτρα που ούτε η χούντα των συνταγματαρχών δεν είχε τολμήσει να πάρει;
Αναφέρομαι φυσικά στο αίσχος των «πριβέ παρελάσεων», που δεν συμβαίνουν σε κανένα πολιτισμένο - ή και
απολίτιστο σημείο του πλανήτη Γη, εκτός από την Ελλάδα μας. Την χώρα που έδωσε τα φώτα του Πολιτισμού και
της Δημοκρατίας…
Που δίδαξε την Ισονομία και την Δικαιοσύνη, τον αέναο αγώνα για την Ελευθερία και την αιώνια Τιμή να
υπηρετείς και να δίνεις την ζωή σου για την Πατρίδα…
Όπως και πέρυσι, λοιπόν, έτσι κι εφέτος στις δύο παρελάσεις – την στρατιωτική και την μαθητική – που έγιναν
στην Αθήνα για τον Εθνικό Εορτασμό της 25ης Μαρτίου, το «παρών» σαν θεατές έδωσαν μόνο όσοι διέθεταν την
σχετική πρόσκληση…
Δηλαδή, ποιοί; Αυτοί που αποκαλούνται «επίσημοι». Βουλευτές, υπουργοί, παρατρεχάμενοι…
Αλήθεια, πόσοι από αυτούς αποφοίτησαν από Δημόσια Σχολεία και Πανεπιστήμια της Πατρίδας μας και όχι
από ιδιωτικά κολλέγια ή σχολές του εξωτερικού; Πόσοι στέλνουν τα παιδιά τους σε Δημόσια σχολεία;
Πόσοι υπηρέτησαν την στρατιωτική τους θητεία προς την Πατρίδα, κανονικά, σε απομακρυσμένες και
παραμεθόριες περιοχές – και όχι σαν την… Αλίκη στο ναυτικό, σε κεντρικά γραφεία ή σαν τριμηνίτες ή
απαλλάχθηκαν για λόγους που μόνον οι ίδιοι, και αυτοί που τους απάλλαξαν, γνωρίζουν;
Και, όμως, αυτοί ήταν ανάμεσα στους «διακεκριμένους προσκεκλημένους» και στις δύο παρελάσεις της 25ης
Μαρτίου στην Αθήνα – αλλά και της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη μας…
Αυτοί, και όχι οι γονείς –εγώ, εσείς– που ήθελαν να καμαρώσουν τα παιδιά τους, μαθητές ή στρατευμένους,
να περνούν μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Του αφανούς Έλληνα Ήρωα που έδωσε τη ζωή
του για την Πατρίδα, για να παινεύονται και να παρακολουθούν αδιάφορα οι περισσότεροι την παρέλαση, σαν
προσκαλεσμένοι σε ένα κοσμικό γκαλά και όχι σε μία στιγμή εθνικής ανάτασης και περηφάνιας!
Και, φυσικά, με ατέλειωτες ορδές ακροβολισμένων αστυνομικών και επίλεκτων διμοιριών των ΜΑΤ, με πλήρη
εξάρτυση και ασπίδες και κράνη και γκλομπ και δακρυγόνα, για να τους προστατεύουν. Από ποιούς άραγε; Από
τους γονείς των παιδιών –μαθητών ή στρατευμένων– που ήθελαν να καμαρώσουν τα παιδιά τους; Γιατί λοιπόν οι
«κοσμικοί» δεν κάθονταν σπίτι τους;
Ούτε στην επάρατη χούντα, ούτε πουθενά στην οικουμένη, ακόμη και στην Β. Κορέα, δεν γίνονται «παρελάσεις
a la carte»…
Παρά μόνο στην ελληνική δημοκρατία, οι μαθητές τηνν μία μέρα και οι στρατιώτες μας την άλλη, παρέλασαν
μόνοι τους.
Χωρίς να μπορούν να τους καμαρώσουν οι γονείς τους, οι δικοί τους άνθρωποι…
Μήπως, άραγε, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας;
Δημοκρατία χωρίς την αποδοχή και την στήριξη του κυρίαρχου Λαού, μπορεί να σταθεί; Μήπως, λοιπόν, ο
λαός μας έπαψε πλέον να πιστεύει σε μάγους και τσαρλατάνους; Σε λυτρωτές και φοροεισπράκτορες; Οι οποίοι
ίσως δεν γνωρίζουν ή λησμονούν ότι η Ελληνική Σημαία έχει ένα Σταυρό και εννέα οριζόντιες ρίγες, όσες και οι
συλλαβές του «Ε-ΛΕΥ-ΘΕ-ΡΙ-Α –Ή- ΘΑ-ΝΑ-ΤΟΣ»!
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ΦΑΚΕΛΛΟΣ

Η κρυφή διάσταση
της Ουκρανικής κρίσης

Η

ουκρανική κρίση συνεχίζει να εξελίσσεται με
δραματικό τρόπο. Πίσω όμως από τις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ φιλορώσσων αυτονομιστών και των ουκρανικών δυνάμεων ασφαλείας,
υποκρύπτεται μία σοβαρότερη, αν και αθέατη, γεωπολιτική διελκυνστίνδα. Η προσπάθεια της Γερμανίας να
καταστεί μέσω ουκρανικής κρίσης παίκτης σε ευρύτερα πλαίσια προσέκρουσε στην οργή της ρωσσικής «άρκτου». Πλην η αμερικανική πολιτική δεν έσπευσε ως
αρωγός των ευρωπαϊκών «πρωτοβουλιών» στην Ανατολική Ευρώπη, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται
να προκαλέσει παγκόσμια σύρραξη για την Ουκρανία, άφησε την κρίση να εκτυλιχθεί και την Ρωσσία να
καταλάβει την Κριμαία, ενεθάρρυνε την εκλογή νέου
Ουκρανού προέδρου με σημαία του την μη ένταξη της
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και, εν κατακλείδι, παρενέβη
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 9 . ΜΑΪ 2014

ως προστάτις στην έντρομη Ευρώπη, αναβιώνοντας
τους μηχανισμούς γεωπολιτικής προστασίας της, που
είχαν ατονήσει μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
Όθεν: ΗΠΑ και Ρωσσία είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της κρίσης, ενώ η Ευρώπη μετράει τις πληγές της.
Όταν η κρίση τελειώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η ενιαία εξωτερική και
αμυντική πολιτική της είναι ανύπαρκτη χωρίς την
αρωγή των ΗΠΑ και την ανοχή της Ρωσσίας. Οι Ευρωπαίοι ιθύνοντες πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους το
επίγραμμα που συνέθεσαν οι Αθηναίοι για τον μεγάλο ρήτορα Δημοσθένη: «Είπερ ίσην ρώμην, γνώμη Δημόσθενες, είχες, ουποτ’ αν Ελλήνων ήρξεν Άρης Μακεδών»
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Συμπεράσματα από την Ουκρανική κρίση
Ένα ακόμη βήμα ενηλικίωσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

Λ

ένε -και μάλλον έχει μία δόση αλήθειας- πως
ο παραδοσιακός, όχι ο ασφαλέστερος, πάντως
ενδεχομένως ο καλύτερος τρόπος να μάθει
ένα παιδί πως η φωτιά καίει, είναι να επιχειρήσει να πιάσει ένα αντικείμενο που μια άκρια του είναι στην φωτιά, με γυμνά χέρια. Θα τσουρουφλιστεί, θα πονέσει θα μάθει! Προϋπόθεση , βέβαια, αυτής της ωμής διαδικασίας εκμάθησης είναι να μην πάθει το εν λόγω παιδάκι καμιά μονιμώτερη βλάβη, που να καθιστά το κόστος
της εκμάθησης δυσανάλογα μεγάλο...
Έτσι κάπως ξεδιπλώνεται, τους τελευταίους μήνες,
η επίπτωση που έχει σ› εμάς η συνεχιζόμενη κρίση στην
Ουκρανία. Που, παρ’όλη την συμφωνία της Γενεύης και
την προσπάθεια να περιορισθεί η υπέρ-περιφερειακή
ανάφλεξη (σύγχρονη εκδοχή του containment...), δεν
δείχνει να τίθεται υπό έλεγχο.
Επίπτωση στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης,
επίπτωση όμως και σ› εκείνο που θα ονομάζαμε «ενηλικίωση» της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα χρόνια των κυβερνήσεων συνεργασίας (στα οποία δείχνουμε να έχουμε εγκατασταθεί). Μία λέξη για το πρώτο μέτωπο, γιατί με το δεύτερο είναι η βασική μας πρόθεση
να ασχοληθούμε.

Η διαβουκολημένη κοινή γνώμη...
Η αρχική επιδερμική (βασικά, ακολουθούσα την
«γραμμή» των διεθνών [=Δυτικών] μέσων ενημέρωσης) ανάγνωση της εξέγερσης κατά της εξουσίας
Γιαννουκόβιτς, της ανάφλεξης του Μαϊντάν, της ανατροπής της φιλοΡωσσικής Κυβέρνησης, με τις αναφορές/αναγωγές στην «Ευρωπαϊστική» επικέντρωση της
εξέγερσης, πήγε να χτίσει μιαν κοινή γνώμη πρόθυμα μανιχαϊκή. Οι «καλοί», βαλλόμενοι απο την εξουσία Ευρωπαϊστές. Και οι «κακοί», αρνούμενοι την
Ευρωπαϊκή στροφή της Ουκρανίας, Ρωσσόφιλοι. Πλην,
όμως, η άβολα επιθετική και με αυτάρεσκα μετα-Ναζιστική αυτοτοποθέτηση του «Δεξιού Τομέα» ή και του
Σβόμποντα/Κόμματος Ελευθερίας, προσγείωσε την κοινή γνώμη απότομα σε μία δυσάρεστη πραγματικότητα.

Εδώ, μας προέκυψε ένα επικίνδυνο μπρος-πίσω: η
αποκάλυψη του τι κρυβόταν πίσω και κάτω απο την
«Ευρωπαϊστική» εξέγερση του Μαϊντάν αντικαταστάθηκε - σε μία Ελληνική κοινή γνώμη βαθύτατα τραυματισμένη απο την Γερμανική επικυριαρχία - από ένα είδος λατρευτικής ικανοποίησης με τις Ρωσσικές επιθετικές κινήσεις, με την (επαν)ενσωμάτωση της Κριμαίας
και ήδη τις αυτονομιστικές κινήσεις στην περιοχή του
Ντόνετσκ και γενικά στην Ανατολική Ουκρανία.
Η τραγωδία που ζει η Ουκρανία, το σκάκι που παίζει η Ρωσσία στην πλανητική σκακιέρα, οι διστακτικές
κινήσεις των ΗΠΑ στην ίδια σκακιέρα και η ανοησία
των Ευρωπαίων, δηλαδή των Γερμανών (απο το στερητικό «α»+ νόημα), στην Ουκρανική κρίση, έγιναν, στα
μάτια της Ελληνικής επικαιρότητας, ένας ιδιότυπος χυλός που εύκολα μετακινείται. Και που επηρεάζει αρκετά
άκριτα τις στάσεις της (ανακοινούμενης τουλάχιστον)
εξωτερικής «μας» πολιτικής.

...Οδηγεί μιαν αλαφιασμένη
εξωτερική πολιτική
Όπως ήδη σημειώσαμε, πρόθεση αυτού του σημειώματος είναι να σταθεί περισσότερο στις επιπτώσεις του
Ουκρανικού, καθώς ξετυλίγεται εκείνο που ονομάζουμε, στοργικά, «Ελληνική εξωτερική πολιτική» . Ασφαλώς
οι αρχικές ελαφρότητες χειρισμού (κοκορομαχίες παρασκηνίου Βαγγέλη Βενιζέλου/Δημήτρη Αβραμόπουλου)
πήγαν πίσω , ευθύς ως το παιχνίδι βάρυνε! Οι φιλοδοξίες «να παίξει ρόλο η Ελλάδα» λόγω δήθεν ειδικών σχέσεων με Ρωσσία αλλά και λόγω Προεδρίας της ΕΕ (!)
κλπ.(πήγαινε να λησμονηθεί στην μηντιακή αρένα ότι η
Προεδρία στις εξωτερικές σχέσεις έχει de facto απορροφηθεί «μετά την Λισσαβώνα» από την -άνευρη, άχρωμη, αλλα αυτήν έχουμε! -Βαρώνη Άστον...) έκαναν επίσης πίσω, ταχύτατα. Η ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή/
με την Δυτική θέση έγινε πλήρης και χωρίς πολλά-πολλά. Όμως...
Όμως ήδη η Δυτική «ολίσθηση» προς οικονομικές
κυρώσεις, ολίσθηση που στην αρχή ήταν αρκετά επι-

δερμική (μέχρι και ελαφρώς αστεία), ήδη, σοβαρεύοντας, κινδυνεύει να μας δαγκώσει. Εμάς, περισσότερο απ› άλλους. Πώς; Πρώτον, μέσα από την προσθήκη, στις συμβολικές κινήσεις εναντίον Ρώσσων αξιωματούχων - περιορισμοί βίζας συν έλεγχος καταθέσεων στο εξωτερικό - μίας όλο και πιό έντονης διάστασης
κίνησης προσώπων. Άμα αρχίσει να συζητιέται σοβαρά
«διαχείριση Σένγκεν» απέναντι στην Ρωσσική πλευρά,
άμα μπλέξει και το καθεστώς ταξιδιών των Ουκρανών,
τότε ο Ελληνικός τουρισμός μπορεί να βρεθεί ακόμη και προκαταβολικά τραυματισμένος. Περιοχές από
την Κεντρική Μακεδονία έως την Κρήτη εξαρτώνται
από αυτό το τουριστικό ρεύμα: μην το παραβλέπουμε. Καθώς ήδη τα εισοδήματα στην Ρωσσία (από την
βουτιά που γνώρισε το ρούβλι) και την Ουκρανία (από
την συνολική αποδιάρθρωση της οικονομίας, συν την
φθορά της γρύβνας) πάνε πίσω, μία πρώτη υποχώρηση είναι δεδομένη. Άμα, λοιπόν, αρχίσει να παίζεται και
«χαρτί Σένγκεν»...
Ύστερα, με την προσπάθεια της ΕΕ - βασικού πελάτη του Ρωσσικού φυσικού αερίου - να δώσει κάποιο
ουσιαστικό περιεχόμενο στις απειλές για κυρώσεις οικονομικού χαρακτήρα, μέσα από αυτό το σκέλος. (Ως
γνωστόν, εδώ η εξάρτηση είναι απολύτως αμοιβαία:
οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης βρίσκονται με 40-80% εξάρτηση απο το ρωΣσικό αέριο: αλλά
και η Ρωσσία έχει γύρω στα 40% της ροής αερίου της
Gazprom να πορεύεται προς αυτήν την πλευρά του κόσμου. Και...οι αγωγοί δεν ανακατευθύνονται μέσα σ›
ένα ή και μέσα σε τρία χρόνια!). Ακόμη, οι συζητήσεις
για ταχύτερη ενσωμάτωση στο «ενεργειακό μείγμα»
της Ευρώπης LNG - υγροποιημένου αερίου κάθε προέλευσης, ακόμη και Αμερικανικού σχιστολιθικού - κινδυνεύουν να παγώσουν όσους βρίσκονται σε αναδιαπραγμάτευση της όλης προμήθειας των δικών τους εισαγωγών απο Ρωσσία. Και εν προκειμένω, η θέση της
Ελλάδας προκύπτει ιδιαίτερα λεπτή, καθώς βρέθηκε καταμεσίς σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να βελτιώσει - με διαπραγμάτευση με την Gazprom, την οποία
«έφτυσε» στην υπόθεση απόκτησης της ΔΕΠΑ, μετά
από «υψηλού προφίλ» συναντήσεις Αντώνη ΣαμαράΑλεξέϊ Μύλλερ, απο την ίδια Gazprom.
Υπάρχει και η τρίτη διάσταση. Όταν οι μόλις αποκρυπτόμενες απειλές για έλεγχο ειδικά επί των περιουσιακών στοιχείων Πούτιν στο εξωτερικό - μιλούσαν για
έως και 40 ή 70 δις δολάρια στην Ελβετία: ακόμη κι αν ο
θρύλος προσγειωθεί, θα μείνει κάτι... - κατασταλάξουν
κάπου, τι θα απομείνει πίσω; Απειλή κατά της πολιτι-

κής νομενκλατούρας, απειλή και κατά των Ανατολικών
ολιγαρχών «που δεν μας αρέσουν»; Ούτε αυτό το γκρίζο σύννεφο θα κάνει καλό σε Ελλάδα και Κύπρο: από
ΔΕΠΑ μέχρι θερινή κατοικία, από ΟΠΑΠ και Τράπεζα
Πειραιώς μέχρις αυριανούς σιδηροδρόμους και ΟΛΘ,
αυτού του είδους οι κραδασμοί κρύβουν σαφέστατους
κινδύνους.

Όταν η γεωστρατηγική
συναπαντάται με τα Ευρωπαϊκά
Και, πίσω απ› αυτά, θα χρειαστεί να προσέξουμε μιαν
διπλή περιβάλλουσα: αφ’ενός αμυντική, αφ’ετέρου ενδοΕυρωπαϊκή. Τι εννοούμε; Ότι, είτε ad monstrationem/
προς το θεαθήναι, είτε με γεωστρατηγική κίνηση των
τεκτονικών πλακών στην περιοχή μας, «επιστρατεύεται» στην αμήχανη κίνηση της Δύσης απέναντι στην
Ρωσσία ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ - απο Βαλτικές και
Πολωνία μέχρις ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Με δεδομένη, όμως, την Ελληνική αμφιθυμία προς ό,τι το
ΝΑΤΟϊκό, τι ρόλο θα παίξει εδώ η Ελλάδα. (Θυμίζουμε
ότι, στα ΝΑΤΟϊκά, υπάρχει η επιπρόσθετη bipolar
disorder μεταξύ ΥΠΕΞ και ΥΠΕΘΑ...). Και εδώ «κουμπώνει» η τουρκική διάσταση: η ήδη πολλαπλά κλονισμένη τουρκική ισορροπία, που βλέπει με αυξανόμενη
ανησυχία την «απέναντι όχθη» της Μαύρης Θάλασσας
να κλυδωνίζεται, πόσο και πώς θα (επανα)χρησιμοποιήσει το ΝΑΤΟϊκό χαρτί το οποίο τόσο συχνά παίζει;
Και γιατί αναφερθήκαμε στην ενδοΕυρωπαϊκή διάσταση; Μα, διότι η ίδια η (καθοδηγητική) Γερμανική
στάση, που αν δεν υποκίνησε πάντως έριξε λάδι στην
φωτιά στα εκτροπικά φαινόμενα μετά την πρώτη φάση
του Μαϊντάν, μόλις προέκυψε θέμα «Δυτικών» κυρώσεων που άγγιξε το ενεργειακό/το φυσικό αέριο, έκανε πίσω σαν βρεγμένη γάτα. Αφήνοντας τους άλλους
Ευρωπαίους - και εμάς - ολίγον τι στο μέσον του δρόμου μπροστά στις Αμερικανικές πιέσεις (που ασκούνταν, βολικά, απο την άλλη άκρια του Ατλαντικού, και
με το φρέσκο εργαλείο του φθηνού/άφθονου σχτιστολιθικού αερίου).
Συμπέρασμα; Μόνον με ισχυρές δόσεις ρεαλισμού ενδεχομένως και κυνισμού, μπορεί/χρειάζεται να προχωρήσει η Ελληνική εξωτερική πολιτική στο μονοπάτι του Ουκρανικού. Ασφαλώς όχι με βάση κάποια «δίκαια». Όσο γίνεται με κάποια, ψύχραιμα αποτιμημένα,
«συμφέροντα».

Το γεωπολιτικό εύρος
της ουκρανικής κρίσης
είναι πλανητικό και
αφορά άμεσα και την Ελλάδα
του Μελέτη Η. Μελετόπουλου
Ημικύκλιο γεωπολιτικών ανατροπών
περιβάλλει τον Λεβιάθαν

Η

Ουκρανική κρίση συνδέεται άραγε με τις προηγηθείσες ανατροπές στην Βόρειο Αφρική,
την Εγγύς Ανατολή και την Τουρκία; Από τις
αρχές του 2011 άρχισε μία σειρά βίαιων λαϊκών εξεγέρσεων, αρχίζοντας από την Τυνησία, όπου ανατράπηκε το κοσμικό καθεστώς και ανήλθαν στην εξουσία οι
ισλαμιστές. Η αποσταθεροποίηση έπληξε στην συνέχεια την Λιβύη με ιδιαίτερα απεχθή τρόπο, ο δε πανίσχυρος επί σχεδόν μισό αιώνα δικτάτωρ Καντάφι κατακρεουργήθηκε φρικτά από το εξαγριωμένο πλήθος.
Στην Αίγυπτο, το πλήθος ανέτρεψε τον Μουμπάρακ, και
στην εξουσία ανήλθαν οι ισλαμιστές, τους οποίους στην
συνέχεια ανέτρεψε ο στρατός. Η χώρα βρίσκεται όμως
σε διαρκή κατάσταση ιδιότυπου εμφυλίου πολέμου μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και ισλαμιστών. Ακολούθησε
η Συρία, με έναν φοβερό εμφύλιο πόλεμο, με χιλιάδες
νεκρούς και την διεθνή παρέμβαση διαρκώς επί θύραις.
Στην συνέχεια αποσταθεροποιήθηκε η Τουρκία, εισερχόμενη σε μία διαδικασία αναζωπυρώσεων και υφέσεων της λαϊκής αντίδρασης έναντι της προσπάθειας του
Ερντογάν να επαναφέρει σε ισχύ το μεσαιωνικό χαλιφάτο. Απέναντί του έχουν συνασπισθεί οι κεμαλιστές, οι
δημοκράτες κοσμικοί και ο πρώην σύμμαχός του μετριοπαθής κεμαλιστής Γκιουλέν. Σε όλες αυτές τις χώρες,

το αποτέλεσμα ήταν η βίαιη σύγκρουση, ο εθνικός διχασμός και η διάσπαση.
Η βίαιη αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας είναι ο
επόμενος κρίκος του ημικύκλιου. Η Ουκρανία έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία, διότι συνδέει την αχανή
ρωσσική στέππα με τον Εύξεινο Πόντο, τον Βόσπορο,
το Αιγαίο και την Μεσόγειο. Κατά τον Μεσαίωνα,
το Βυζάντιο ήλεγχε ζωτικά στοιχεία των ουκρανικών ακτών, με κυριώτερο την Κριμαία. Στην συνέχεια
ο ουκρανικός νότος περιήλθε υπό τον έλεγχο των
Οθωμανών και ακολούθησαν οι Ρώσσοι, οι οποίοι οικοδόμησαν την γεωπολιτική τους ισχύ απωθώντας διαρκώς προς νότον την Οθωμανική Αυτοκρατορία και
επιδιώκοντας να δημιουργήσουν διόδους προς την
Μεσόγειο. Γι’ αυτό και ο Μέγας Πέτρος έδωσε σκληρές μάχες γιά να κατακτήσει την Ουκρανία και το επέτυχε. Έτσι η Ουκρανία παραδοσιακά αποτελούσε το
«μαλακό υπογάστριο» της Ρωσσικής Αυτοκρατορίας,
στην δε σοβιετική περίοδο η Ουκρανία υπήρξε ζωτικό μέρος της σοβιετικής γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι διάδοχοι του Στάλιν (Κρούτσεφ,
Μπρέζνιεφ) είχαν ουκρανική καταγωγή.
Παρά ταύτα, η Ουκρανία συμπεριλαμβάνει προς δυσμάς περιοχές που ιστορικά ανήκαν στην Πολωνία και
σε άλλες δυτικώτερες δυνάμεις, οι δε πληθυσμοί των
περιοχών αυτών δέχθηκαν ισχυρές επιδράσεις από τον

καθολικισμό. Οπότε η ρωσσική επιρροή δεν είναι αποκλειστική. Απ’ εναντίας συναγωνίζεται ένα ισχυρό φιλοδυτικό ρεύμα, που αποκρούει την πρόσδεση της
Ουκρανίας στην Ρωσσία.
Αυτά όλα σημαίνουν ότι η Ουκρανική κοινωνία
εμπεριέχει εγγενή διχαστικά στοιχεία, τα οποία όμως
ενεργοποιήθηκαν από συγκεκριμένους μηχανισμούς και
πιθανώς εξωτερικές παρεμβάσεις.
Αν κοιτάξει κανείς την μεγάλη εικόνα, η εξέγερση
στην Ουκρανία συμπληρώνει ένα ημικύκλιο γύρω από
την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή γύρω από το σημείο
του πλανήτη όπου σήμερα διεξάγεται ένα μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι με επίκεντρο την ενέργεια (το κοίτασμα Λεβιάθαν, μεταξύ Κρήτης και Λιβάνου, θεωρείται
ένα από τα σημαντικώτερα παγκοσμίως). Η πρόσβαση της Ρωσσίας σε αυτήν την κρίσιμη περιοχή περνάει από την Ουκρανία, που συνδέει την Ρωσσία με την
Μεσόγειο.
Προσοχή: στο ίδιο γεωπολιτικό «παιχνίδι» (που μόνον παιχνίδι δεν είναι), πρέπει να τοποθετήσει κανείς
και την εξελισσόμενη πολιτική κρίση στην Κύπρο.
Επομένως, αυτήν την στιγμή εκτυλίσσεται μία κρίση
που αντικείμενο έχει την μείζονα ανακατονομή ισχύος
σε μία περιοχή που ξεκινά από το μαλακό υπογάστριο
της Ρωσσικής Αυτοκρατορίας, περνά από τα Στενά του
Βοσπόρου και εκτείνεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
Γεωγραφικά, επίκεντρο του σκηνικού είναι ο τεράστιος
ενεργειακός πλούτος του Αιγαίου και της Ανατολικής
Μεσογείου, καθώς τα μέχρι σήμερα αντλούμενα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται. Τυχαίο;

Το εγχείρημα του Πούτιν και τα όριά του
Η εξέλιξη των γεγονότων στην Ανατολική Ουκρανία
δείχνει ότι ο Πούτιν έχει στο συρτάρι του δύο εναλλακτικά σενάρια: α. την επανάληψη του μοντέλου της
Κριμαίας, δηλαδή λαϊκή εξέγερση, de facto απόσχιση,
δημοψήφισμα και de jure αυτονόμηση ή ενσωμάτωση
στην υπό διαμόρφωση νέα Σοβιετική Ένωση. β. εάν το
σενάριο δεν εκτυλιχθεί «ομαλά» όπως στην Κριμαία, και
αντιθέτως προκαλέσει στρατιωτική παρέμβαση της κυβέρνησης του Κιέβου, τότε το «plan B» του Πούτιν είναι
η εισβολή. Ασφαλώς ο Πούτιν προτιμά το πρώτο σενάριο, η δε συγκέντρωση στρατευμάτων στα ρωσσο-ουκρανικά σύνορα μάλλον αποσκοπεί να ασκήσει εκφοβιστική πίεση στο Κίεβο, ώστε να αφήσει να εκτυλιχθεί
αναίμακτα η απόσχιση των ανατολικών περιοχών της
Κριμαίας. Αν όμως το Κίεβο αντιδράσει με επιχείρηση
καταστολής, τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι ο Πούτιν

θα εισβάλει (τις ώρες που γράφονται αυτές οι γραμμές
όλα είναι ανοικτά).
Αλλά ο Πούτιν δεν πρόκειται να αφήσει εκτός του
ελέγχου του ούτε την δυτική Ουκρανία και το Κίεβο.
Η ουκρανική πρωτεύουσα αποτελεί το ιστορικό λίκνο
του ρωσσικού έθνους, και διατηρεί αμείωτο το συμβολικό του βάρος στην ρωσσική συλλογική συνείδηση.
Σκοπός του Πούτιν δεν είναι η στρατιωτική κατάληψη
του Κιέβου και της δυτικής Ουκρανίας, αλλά η επιβολή
φιλορωσσικού καθεστώτος που θα συνεργάζεται στενά
με την Μόσχα.
Οι κινήσεις του Πούτιν βασίζονται στην διακηρυχθείσα βούληση του Ομπάμα να μην εμπλακεί σε, έστω
τοπικά περιορισμένη, στρατιωτική αντιπαράθεση με την
Ρωσσία, γιά χάρη της Ουκρανίας. Ο Ομπάμα μετέθεσε
το γεωπολιτικό κέντρο βάρους της αμερικανικής πολιτικής στον Ειρηνικό. Είναι ο πρώτος μη ευρωπαϊκής καταγωγής πρόεδρος των ΗΠΑ και βλέπει την παρακμιακή Ευρώπη χωρίς κάποια συναισθηματική ή οντολογική δέσμευση. Αλλά και, πέραν της γεωπολιτικής φιλοσοφίας του Ομπάμα, οι ΗΠΑ αισθάνονται ότι ο πραγματικός νέος ανταγωνιστής τους είναι η Κίνα, και όχι
η δημογραφικά φθίνουσα Ρωσσία. Επίσης, η γερμανική εμπλοκή στην Ουκρανία μάλλον καθιστά συμπαθή
στους Αμερικανούς την παρέμβαση του Πούτιν. Πέραν
των ΗΠΑ, άλλη δύναμη που να μπορεί να αντισταθεί
στον ρωσσικό επεκτατισμό δεν υφίσταται.
Άρα, ο Πούτιν αισθάνεται ότι δεν διατρέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει γενικευμένη ανάφλεξη, αν βέβαια
δεν ξεπεράσει κάποια όρια. Κινείται πολύ προσεκτικά,
στα όρια της νομιμότητας, προωθεί αποσχιστικά κινήματα χωρίς να εμπλέκεται άμεσα, επικαλείται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ρωσσόφωνων.
Αν οι «ευρεσιτεχνίες» του αποδώσουν, τίποτα δεν
εμποδίζει τον Πούτιν να επιχειρήσει να διευρύνει την
σφαίρα επιρροής του προς όλες τις κατευθύνσεις. Η
αναβίωση της ρωσσικής επιρροής στην Βαλκανική δεν
είναι ανέφικτη, καθώς το ευρωπαϊκό όραμα χάνει την
ελκυστικότητά του και ο δυτικός παράγων εμφανίζεται αδιάφορος, αδύναμος ή πολυδιασπασμένος. Ας μην
υποτιμήσει κανείς την ιστορική σχέση της Σερβίας και
της Βουλγαρίας με την Ρωσσία. Επίσης, καθώς η Ρωσσία
έχει ήδη αποσπάσει τμήματα της Γεωργίας, ο ρωσσικός
κλοιός περισφίγγει τον Εύξεινο Πόντο, την Τουρκία και
τα Στενά. Προς ανατολάς, οι τουρκόφωνες πρώην σοβιετικές «δημοκρατίες» της κεντρικής Ασίας ήδη έχουν
ενταχθεί στην (οιονεί διάδοχο της ΕΣΣΔ) Κοινοπολιτεία
Ανεξάρτητων Κρατών που δημιούργησε η Μόσχα. Προς

δυσμάς, μία ρωσσική «επιχείρηση γοητείας» προς την
Πολωνία, την Φινλανδία και τις Βαλτικές χώρες είναι
πιθανότατη.
Ο Πούτιν ποτέ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του γιά
την Σοβιετική Ένωση, την καταστροφή της οποίας
μνημόνευσε ως γεωπολιτικό σφάλμα. Ασφαλώς, όμως,
γνωρίζει μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει. Τα όριά
του είναι ο κόσμος της Δύσης, του Διαφωτισμού, της
Αστικής Δημοκρατίας, της Ελεύθερης Δημοκρατίας και
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στον κόσμο αυτόν, δεν
μπορεί να έχει οποιαδήποτε συμπάθεια, οποιαδήποτε
απήχηση.

Η αμφίθυμη αμερικανική στάση και μία αθέατη
διάσταση της Ουκρανικής κρίσης
Μεσούσης της μεγαλύτερης μεταπολεμικής κρίσεως
στην Ευρώπη, ο πρόεδρος Ομπάμα ξεκίνησε μείζονα περιοδεία στην Άπω Ανατολή. Στις 23 Απριλίου πήγε στην
Ιαπωνία, στις 25 στην Νότιο Κορέα, στις 26 επισκέφθηκε την Μαλαισία, στις 28 τις Φιλιππίνες, με τις οποίεςανακοίνωσε επισήμως την σύναψη αμυντικής συμμαχίας, ενώ απέφυγε να επισκεφθεί την Κίνα. Οι επισκέψεις στις συγκεκριμένες χώρες διαμορφώνουν το επιδιωκόμενο γεωγραφικό εύρος της αμερικανικής σφαίρας
επιρροής στον Ειρηνικό, ενώ η μη επίσκεψη (στην Κίνα)
καθιστά σαφές ποιό είναι το αντίπαλον δέος, έναντι του
οποίου ορθούται η διαμορφούμενη συμμαχία.
Ο Ομπάμα είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ με
προέλευση όχι WASP (White-Anglosaxon-Ρrotestant).
Η αφρικανική του καταγωγή και τα παιδικά του χρόνια
στην Χαβάη συγκροτούν οντολογία εντελώς διαφορετική από αυτήν του μέσου πολιτικού της Ουάσινγκτων.
Το γεωπολιτικό κέντρο βάρους της σκέψης του είναι ο
Ειρηνικός και όχι ο Ατλαντικός. Η Ευρώπη δεν αποτελεί
γι’ αυτόν την μακρυνή πατρίδα των προγόνων του, που
μετανάστευσαν στην Γη της Επαγγελίας πριν εκατό ή
διακόσια χρόνια, κομίζοντας την επιθετική και φιλοπόλεμη πολιτική φιλοσοφία των Ευρωπαίων. Δεν ασπάζεται δε την εύκολη, «καουμπόϋκη» προσφυγή στα όπλα
του Μακέην, του Μπους, του Κλίντον,του Τζόνσον, του
Κέννεντυ κλπ.
Γι’ αυτούς τους λόγους εκκένωσε το Αφγανιστάν και
το Ιράκ, ήρθε σε συνεννόηση με το Ιράν και απέφυγε τεχνηέντως την εμπλοκή του στην Συρία, παρά την πίεση
που του άσκησε ο πιστότερος συμμαχος των ΗΠΑ, δηλαδή το Ισραήλ.
Η «Ασιατική Στροφή», όπως κωδικοποιήθηκε η αλλαγή πλεύσης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής

από τον Ομπάμα, εδράζεται τόσο στο (απολύτως υπαρκτό) γεγονός της ανάδυσης της Κίνας ως ανταγωνιστή
των ΗΠΑ, όσο και στην ίδια την πολιτική προσωπικότητα του Ομπάμα.
Αλλά την στροφή αυτήν, αντιπολιτεύονται ισχυρές δυνάμεις. Πρώτον, η ίδια η πραγματικότητα: δηλαδή η φιλοδοξία της Ρωσσίας να εξελιχθεί από Μεγάλη
Δύναμη σε Παγκόσμια Υπερδύναμη δημιουργεί πρόκληση γιά τις ΗΠΑ τουλάχιστον ίσης βαρύτητας με την
Κίνα. Δεύτερον, οι ευρωκεντρικές, προκύπτουσες ιδεολογικά από τον Ψυχρό Πόλεμο δυνάμεις στο εσωτερικό του αμερικανικού πολιτικού συστήματος. Πχ. ο
Μπρεζίνσκυ, ο γεωπολιτικός γκουρού της αμερικανικής
εξωτερικής πολιτικής, πιστός στην γεωπολιτική σκέψη του Mahan και του McInder, θεωρεί μοχλό της παγκόσμιας κυριαρχίας την Ευρασία και όχι τον Ειρηνικό.
Αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι φανερό ότι, παράγοντες όπως ο αντιπρόεδρος Μπάϊντεν ή
ο υπουργός των Εξωτερικών Κέρρυ, ενδιαφέρονται περισσότερο από τον Ομπάμα γιά την Ουκρανία, την ανάσχεση της Ρωσσίας, την ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ και την
ευθύνη των ΗΠΑ γιά την Ευρώπη.
Παράπλευρο αλλά μείζον, λοιπόν, διακύβευμα της Ουκρανικής κρίσης, είναι η κατεύθυνση της
Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Και ως εκ τούτου η
ίδια η μοίρα της Ευρώπης.

Μία σημαντική αιτία της (μέχρι σήμερα) σιωπηρής ανοχής των ΗΠΑ στην ρωσσική επέμβαση
στην Ουκρανία
Πράγματι, οι κινήσεις διάγγελμα του Ομπάμα εκπέμπουν σε διαφορετική ένταση το ίδιο μήνυμα: ότι οι
ΗΠΑ δεν είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο λόγω Ουκρανίας. Τα διπλωματικά, οικονομικά κλπ. μέτρα «διεθνούς απομόνωσης» της
Ρωσσίας που εξήγγειλε, δεν αποτελούν σοβαρή απειλή
γιά μία χώρα του μεγέθους της Ρωσσίας. Στην ουσία ενθαρρύνουν τον Πούτιν να προχωρήσει στα σχέδια του.
Η αμερικανική στάση οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων. Αποτελεί ασφαλώς δείγμα του Σχετικού νεοαπομονωτισμού της Ουώσινγκτων, που περιστέλλει
τις αμυντικές δαπάνες και μειώνει τις ένοπλες δυνάμεις της. Είναι επίσης έκφραση της εμφανούς απέχθειας
του Ομπάμα προς τον πόλεμο και την βία. Αλλά οφείλεται και σε κάτι ακόμα: στην ανάδυση ενός ανεπιθύμητου στις ΗΠΑ γερμανικού νεο-ηγεμονισμού, που εκδηλώθηκε αρχικά με την πολιτική των μνημονίων σε επίπεδο Ευρωζώνης αλλά τώρα αναπτύσσεται, σε μείζονα

κλίμακα, στην Ανατολική Ευρώπη.
Πράγματι, η Γερμανία επιχειρεί άκομψα, απροκάλυπτα και μετωπικά να υπαγάγει την Ουκρανία στην
σφαίρα επιρροής της μέσω «οικονομικής βοήθειας»
και ενθαρρύνοντας την εξέγερση των αντικαθεστωτικών του Κιέβου. Στην ουσία άνοιξε, με άλλον τρόπο, το Ανατολικό Μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, με το οποίο ο Χίτλερ επεδίωκε την προσάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης και την μετατροπή των
Σλαύων κατοίκων της σε «υπανθρώπους» που θα εργάζονταν ως σκλάβοι στην γερμανική βιομηχανία. Τώρα
επιχειρείται μία πιό εξευγενισμένη, «πολιτικώς ορθή»
(υπό τον ευρωπαϊκό μανδύα, μέσω Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, με την επίκληση των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, των Μειονοτήτων κλπ.) προσέγγιση
του ίδιου στόχου. Το αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής,
όμως, μοιάζει ανατριχιαστικά με την γερμανική λαίλαπα εναντίον της Ουκρανίας πριν από εβδομήντα χρόνια:στο Κίεβο σχηματίστηκε η πρώτη ναζιστική κυβέρνηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι Ρώσσοι είχαν εκατομμύρια θύματα αντιμετωπίζοντας την ναζιστική λαίλαπα. Δεν πρόκειται να αφήσουν τώρα την Ουκρανία να μετατοπιστεί στην σφαίρα επιρροής του Βερολίνου. Άλλωστε η Ουκρανική κοινωνία δεν αποτελεί έθνος με την ευρωπαϊκή έννοια του
όρου, αλλά ένα ανομοιογενές συνονθύλευμα Ρώσσων,
Ελλήνων,Τατάρων και Χαζάρων, ορθόδοξων, καθολικών και μουσουλμάνων, χωρίς ενιαία εθνική συνείδηση,
γλώσσα και πολιτισμό. Η προσάρτηση της Ουκρανίας
στην ρωσσική επικράτεια χρονολογείται από την εποχή
του Μεγάλου Πέτρου, και αποτελεί την λυδία λίθο της
Ρωσσικής ισχύος και της διεξόδου στον Εύξεινο Πόντο
και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πούτιν διαθέτει την
ισχύ να επαναφέρει την Ουκρανία άμεσα στην ρωσσική
σφαίρα επιρροής και θα το πράξει.
Ο μόνος παράγων που θα μπορούσε να τον σταματήσει είναι οι ΗΠΑ. Αλλά η αμερικανική υπερδύναμη δεν έχει λόγο να διευκολύνει την αναβίωση του γερμανικού επεκτατισμού. Με την Ρωσσία υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία σε πολλά επίπεδα, αντιθέτως η
Γερμανία προχωράει ακάθεκτη σε μετωπική σύγκρουση
με όσους αντιτίθενται στα αυτοκρατορικά της σχέδια,
με τον γνωστό από το παρελθόν αυτιστικό και γραμμικό
τρόπο. Εξ άλλου, η αναβίωση του ναζισμού στο Κίεβο
δεν ενθουσιάζει τους Αμερικανούς και στερεί από τους
αντιπάλους του Πούτιν οποιοδήποτε ηθικό έρεισμα.
ΗΠΑ και Ρωσσία πολέμησαν ως σύμμαχοι εναντίον
των Γερμανών σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Κάτι που

δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να ξεχνάμε.

Το εαρινό ξύπνημα της αρκούδας
Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως, ακολούθησε η περίοδος
Γιέλτσιν, κατά την οποία η γεωπολιτικά συρρικνωμένη, αποδυναμωμένη και ταπεινωμένη Ρωσσία περιήλθε
υπό τον έλεγχο μίας ολιγαρχίας μαφιόζων και αυτονομημένων πρώην στελεχών του σοβιετικού καθεστώτος.
Η φάση αυτή αποσύνθεσης ανακόπηκε όταν, στα στερνά του, ο Γιέλτσιν βρήκε την δύναμη να διορίσει πρωθυπουργό και διαδοχό του ένα επίλεκτο στέλεχος των
σοβιετικών υπηρεσιών, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Πούτιν
έθεσε ως στόχο όχι μόνον την αποκατάσταση της κρατικής ενότητας και λειτουργίας της Ρωσσίας, αλλά και
την αναβίωση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας στα παλαιά της όρια. Ακολούθησε αρχικά πολιτική εσωτερικής
ενδυνάμωσης, και στην συνέχεια ανέμενε την κατάλληλη συγκυρία γιά να προβεί σε κινήσεις γεωπολιτικής
επέκτασης (η τακτική αλώπηκος και λέοντος ταυτόχρονα του Μακκιαβέλλι).
Μέχρι τώρα, ο Πούτιν ακολούθησε (σοφά) πολιτική
συνεργασίας και πάντως μη ρήξης με τις ΗΠΑ. Αλλά και
οι ΗΠΑ ακολούθησαν πολιτική μη ρήξης με την Ρωσσία.
Ο Πούτιν προχώρησε στα περιθώρια που του επέτρεψαν
οι διεθνείς συσχετισμοί.
Ο παράγων που έθεσε τέρμα στην χειμερία νάρκη, ή έστω στην «πολιτικώς ορθή» συμπεριφορά της
Ρωσσικής Αρκούδας, είναι η Γερμανία. Η οποία, με την
επίμονη, γραμμική, επαναλαμβανόμενη κάθε τριάντασαράντα χρόνια προσπάθεια να επιτύχει την παγκόσμια
κυριαρχία, άνοιξε ταυτόχρονα, και αυτήν την φορά, όλα
τα μέτωπα: την επιχείρηση καθυπόταξης της Ευρώπης,
την μετατροπή του ευρωπαϊκού νότου σε ζώνη φθηνού
εργατικού δυναμικού, την συρρίκνωση της γαλλικής
επιροής κα,ι μαζί με αυτά, αναβίωσε (σε πολιτικό επίπεδο προσώρας) και το Ανατολικό Μέτωπο.
Η Γερμανία έπαιξε όμως (για τρίτη φορά σε εκατό
χρόνια) εν ου παικτοίς: η Ρωσσία δεν επρόκειτο να αφήσει την Ουκρανία και την Κριμαία, δηλαδή την ζωτική
της διέξοδο προς την Μεσόγειο, να υπαχθεί σε αλλότρια
σφαίρα επιρροής. Ήταν το μοιραίο γεγονός που αφύπνισε την μέχρι χθες συνεννοήσιμη Ρωσσική Αρκούδα, καθιστώντας την μη συνεννοήσιμη...
Φυσικά η Γερμανία δεν διαθέτει τις «πάντσερ ντιβιζιόνεν» του παρελθόντος. Υπολόγισε στην αμερικανική
παρέμβαση, για να προστατεύσει την «ουκρανική κοινωνία των πολιτών» και τους νεοναζί που εμφανίστη-

καν στο ουκρανικό πολιτικό προσκήνιο. Ο Ομπάμα,
όμως, αποδείχθηκε πολύ προσεκτικός και προς το παρόν σιωπά, προφανώς διότι δεν θέλει να προκαλέσει
παγκόσμια ανάφλεξη.
Αλλά η Ρωσσική Αρκούδα έχει ήδη ξυπνήσει απο
την χειμερία νάρκη. Προφανώς ο Πούτιν θα αφήσει
την Ουκρανία να ρωσσοποιηθεί εκ των έσω, με σταδιακές αποσχίσεις ολόκληρων περιοχών και προσχώρησή τους στην Ουκρανία με δημοψηφίσματα, κατά το
μοντέλο της Κριμαίας. Ο στρατός του είναι ετοιμοπόλεμος, αλλά θα παρέμβει μόνον σε περίπτωση σφαγής
Ρώσσων ή ρωσσόφωνων Ουκρανών. Ήταν να μην ξυπνήσει η Αρκούδα...

Η Γερμανία έκανε κίνηση ματ
εις βάρος του εαυτού της
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε στην ρωσσική παρέμβαση με δηλώσεις και οικονομικές κυρώσεις. Ιδού
τι εγκυμονούν οι κυρώσεις αυτές: όπως δήλωσε στην
εφημερίδα Dortmunder Nachrichten ο πρόεδρος της
Ένωσης Εξαγωγέων της Γερμανίας, οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσσίας αποτελούν καταστροφή γιά 6200 γερμανικές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ρωσσικές.
Αλλά το σημαντικώτερο είναι η ενεργειακή πίεση
που θα ασκήσει ο Πούτιν στην Ευρώπη, είτε διακόπτοντας την παροχή φυσικού αερίου είτε (το πιθανότερο)
ανεβάζοντας την τιμή του. Γι’αυτό και η Μέρκελ έσπευσε να ζητήσει ενεργειακή αρωγή από τις ΗΠΑ, απαντώντας σε δημοσιογράφους που της έθεσαν σχετικό ερώτημα ότι «...αυτό θα μπορούσε να είναι μια διέξοδος, εάν
οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσιζαν να εξάγουν φυσικό
αέριο από σχιστόλιθο.»

Έτσι, λοιπόν, η Γερμανία κατώρθωσε να κάνει ματ εις
βάρος του εαυτού της στην παγκόσμια σκακιέρα: ο υποτιθέμενος νέος «Ψυχρός Πόλεμος» την καθιστά ενεργειακό και γεωπολιτικό όμηρο των ΗΠΑ και την επαναφέρει σε θέση εξάρτησης από την Ουάσινγκτων. Η Ρωσσία
ισχυροποιείται, ανακτώντας και τυπικά την Κριμαία
μετά από μισόν αιώνα κατά τον οποίο αυτή ανήκε εδαφικά στην Ουκρανία. Επίσης η Ρωσσία, με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο, θα επαναφέρει ολόκληρη την Ουκρανία
στην σφαίρα επιρροής της. Οι ΗΠΑ επανακάμπτουν, διότι την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τις αμερικανικές εταιρείες φυσικού αερίου θα συμπληρώσει σύντομα και η γεωστρατηγική εξάρτηση. Σε κλίμα νέου
Ψυχρού Πολέμου, με την (ελεγχόμενα) αφυπνισμένη ρωσσική άρκτο να καταπίνει την
Ουκρανία, μετά την Υπερδειστερία κλπ., και
να ανασυγκροτεί την σοβιετική αυτοκρατορία στα παλαιά της όρια, η Δυτική Ευρώπη
έντρομη θα καταφύγει στην αμερικανική
προστασία. Αυτό θα αναθερμάνει την αμερικανική στρατηγική παρουσία στην Ευρώπη,
αφού η αποτυχία της ευρωπαϊκής αμυντικής
ενοποίησης σημαίνει ότι μόνον η αμερικανική στρατηγική παρουσία στην γηραιά ήπειρο είναι εις θέσιν να εγγυηθεί τον περιορισμό της ρωσσικής επέκτασης.
Πρόκειται γιά τον ίδιον ακριβώς μηχανισμό που λειτούργησε κατά τον Πρώτο και
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: η Γερμανία
προκάλεσε και τις δύο φορές ανάφλεξη, η οποία λύθηκε με την παρέμβαση των ΗΠΑ, το 1917 στην πρώτη
και το 1941 στην δεύτερη σύρραξη. Και τις δύο φορές η
Ρωσσία ήταν στο ίδιο στρατόπεδο με τις ΗΠΑ εναντιον της Γερμανίας. Ακολούθησε και τις δύο φορές η συντριβή της Γερμανίας και η ταπείνωσή της. Παρά ταύτα,
η γερμανική ιθύνουσα τάξη, παρά τις δεκαετίες υποτιθέμενης περισυλλογής, μετάνοιας και γεωπολιτικής νηστείας, δεν διδάχθηκε τίποτα. Η ασυγκράτητη και απερίσκεπτη γερμανική πολιτική άνοιξε γιά άλλη μια φορά
τους ασκούς του Αιόλου. Και θα υποστεί τις συνέπειες.

Το τέλος της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής
Μετά την αποτυχία του Φεντεραλισμού και της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, ήρθε η κρίση χρέους,
γιά να αποσυνθέσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ενώ η
περίφημη Κοινή Ευρωπαϊκή Αμυντική και Εξωτερική
Πολιτική, ούτως ή άλλως αναιμική και σε επίπεδο εξαγγελιών, στην ουσία μία ανεκπλήρωτη δέσμευση που

«σέρνεται» χρόνια, προσέκρουσε στον ύφαλο της ουκρανικής κρίσης. Ένα ετερόκλητο μείγμα ευρωπαϊκών
κρατών με πρωταγωνιστή την Γερμανία, αποφάσισε να
παίξει σκάκι στην «παγκόσμια σκακιέρα», ὀπως αποκαλεί ο Μπρεζίνσκυ την διεθνή γεωπολιτική πραγματικότητα. Έβαλε στόχο να εκμεταλλευθεί την σοβούσα πολιτική δυσαρέσκεια και αστάθεια στην δυτική Ουκρανία,
και μέσω αυτής να αποσπάσει την χώρα αυτή από την
ρωσσική σφαίρα επιρροής και να την προσαρτήσει στον
υπό διαμόρφωση νέο γερμανικό ζωτικό χώρο. Μεγάλα
παιχνίδια, που απαιτούν και μεγάλη γεωπολιτική επιδεξιότητα, γιά να παραφράσουμε την σοφή λαϊκή ρήση.
Πιθανότατα η Γερμανία προχώρησε σ›αυτήν την κατεύθυνση, υπολογίζοντας στην καθ΄οδόν ανάμειξη των
ΗΠΑ, εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των μειονοτήτων, δεδομένου ότι η Ουκρανία στην ουσία δεν είναι έθνος αλλά ένα σύνολο Ρώσσων, Τατάρων,
Χαζάρων, Ελλήνων και Εβραίων. Έπρεπε όμως να αντιληφθεί ότι οι Ρώσσοι θα αντιδρούσαν άμεσα και βίαια,
ενώ οι ΗΠΑ δεν επρόκειτο να εμπλακούν σε πυρηνικό πόλεμο λόγω της εξωτικής γι›αυτούς Ουκρανίας.
Άλλωστε και ο ίδιος ο Ομπάμα προτιμάει, ως ιδιοσυγκρασία, την πίπα της ειρήνης από τα τύμπανα του
πολέμου. Αλλά αυτά δεν τα σκέφτηκε η Γερμανία, η
Πολωνία και όσες άλλες κεντροευρωπαϊκές δυνάμεις
αποφάσισαν να ασκήσουν μείζονα εξωτερική πολιτική
σε στυλ 19ου αιώνος.
Έτσι η Γερμανία, συνεπικουρούμενη από την
Πολωνία και ίσως κάποια ασαφή βρεταννική ενθάρρυνση, επιχείρησε να ανακατέψει τα θολά και πανάρχαια νερά της Μαύρης Θάλασσας. Η παρέμβασή τους
αποσκοπούσε να ενθαρρύνει την ουκρανική «κοινωνία
των πολιτών» εναντίον του (αποτυχημένου και φαύλου αλλά πάντως και ας μην το ξεχνάμε εκλεγμένου)
Ουκρανού προέδρου Γιαννουκόβιτς. Μοχλός η «οικονομική βοήθεια», δηλαδή η δημοσιονομική υποταγή της
χρεωκοπημένης Ουκρανίας στο Βερολίνο. Με άλλα λόγια, ο ασυγκράτητος πλέον γερμανικός γεωοικονομικός
επεκτατισμός άνοιξε στις αρχές του Εικοστού Πρώτου
Αιώνα το «Ανατολικό Μέτωπο» των δύο παγκοσμίων
πολέμων του Εικοστού Αιώνα.
Μόλις, όμως, η Ρωσσική άρκτος αγρίεψε και βρυχήθηκε, διαμηνύοντας ότι η Ουκρανία αποτελεί το μαλακό της υπογάστριο και δεν είναι προς διαπραγμάτευση, και ενώ ο Ομπάμα εξήγγειλε διπλωματικά αντίποινα
και οικονομικές κυρώσεις αλλά όχι στρατωτικά αντίμετρα, τότε φάνηκε ο μικρομεγαλισμός των Ευρωπαίων.
Η Γερμανία άρχισε να ψελλίζει διάφορα, οι άλλες ευρω-

παϊκές χώρες διαμαρτυρήθηκαν, συνεκλήθησαν διασκέψεις κορυφής, εκτοξεύθηκαν απειλές διπλωματικού και
οικονομικού περιεχομένου. Αλλά μέχρις εκεί. Διότι κατέστη φανερό ότι, εφ›όσον οι ΗΠΑ δεν έπεσαν στην παγίδα του Βερολίνου, μόνη της η Ευρώπη ήταν αδύνατον
να παίξει γεωστρατηγικό ρόλο. Κάτι που είναι χειρότερο από την γελοιοποίηση, διότι οριοθέτησε οριστικά τις
ευρωπαϊκές δυνατότητες.
Η δε τηλεφωνική φράση της κυρίας Μέρκελ προς
τον Ομπάμα, που δεν διεψεύσθη, ότι «ο Πούτιν είναι
εκτός πραγματικότητος», απέδειξε ότι ισχύει ακριβώς
το αντίστροφο, ότι δηλαδή η Μέρκελ είναι εκτός πραγματικότητος. Διότι νόμισε ότι τα οικονομικά εργαλεία
αρκούν γιά την παγκόσμια κυριαρχία, μη έχοντας διαβάσει τον μεγάλο συμπατριώτη της Max Weber.
Απ’ εναντίας (και δυστυχώς γιά την Ευρώπη) απεδείχθη ότι περισσότερο δίκιο είχε η Αμερικανίς υφυπουργός Εξωτερικών κυρία Βικτώρια Νιούλαντ, με την
φράση που εκστόμισε στο Κίεβο γιά την Ευρώπη και
την οποία δεν μεταφέρουμε εδώ γιά λόγους ευπρέπειας.

Ο τουρκικός γεωπολιτικός μικρομεγαλισμός και η
εμπλοκή των Τούρκων στην ουκρανική κρίση
Στο όλο σκηνικό εμφανίσθηκε και η Τουρκία, ως
προστάτις των Χαζάρων της Κριμαίας. Αλλά και εδώ
πρόκεται περί γεωπολιτικού μικρομεγαλισμού. Το καθεστώς Ερντογάν εμπνέεται από τις ημέρες δόξας της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι υπερβολική η
εκτίμηση πολλών διεθνών αναλυτών, ότι στο φαντασιακό του Ερντογάν και των οπαδών του δεσπόζει η επιθυμία αναβίωσης της οθωμανικής ισχύος. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Νταβούτογλου κλήθηκε από τον
Ερντογάν στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών γιά να
επενδύσει με επιστημονικοφανή μανδύα τις εξωπραγματικές φιλοδοξίες του ισλαμιστή πρωθυπουργού. Ο
Νταβούτογλου ανέπτυξε ένα βαθειά αντιφατικό πρόγραμμα εξωτερικής πολιτικής, σε δύο άξονες: την πολιτική «μηδενικών σχέσεων» με τους γείτονες και την
«αποκατάσταση» της επιρροής της σημερινής Τουρκίας
στην πάλαι ποτέ διαλάμψασα οθωμανική επικράτεια.
Η αντίφαση, βεβαίως, έγκειται στο γεγονός ότι η
Τουρκία υπήρξε ανέκαθεν κράτος που χρησιμοποιούσε
την άσκηση βίας ή την απειλή χρήσης βίας γιά την προώθηση των στόχων της. Και συνεχίζει να λειτουργεί σε
αυτό το μήκος κύματος. Αυτό δεν συνάδει με την «πολιτική μηδενικών σχέσεων», που απαιτεί σεβασμό των
κυριαρχικών δικαιωμάτων και της αυτονομίας των άλλων. Η Τουρκία εμφανίστηκε αλαζονικά, στις χώρες της

Εγγύς Ανατολής και της βόρειας Αφρικής, μετά τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης», ως πρώην αλλά και ως
επίδοξος επικυρίαρχος. Με αποτέλεσμα να συναντήσει
τείχος γεωπολιτικής ψυχρότητας ή και εχθρότητας.
Στα Βαλκάνια, η εξωπραγματική αυτή πολιτική δημιούργησε ισχυρές αντιδράσεις. Οι μεν Αλβανοί και
Σκοπιανοί βλέπουν στην Τουρκία έναν χρήσιμο σύμμαχο γιά τις δικιές τους γεωπολιτικές επιδιώξεις, χωρίς όμως να έχουν καμμία διάθεση να ενταχθούν ξανά
σε κάποιο οθωμανικό βιλαέτι. Οι Βούλγαροι έχουν το
«αγκάθι» ενός μειονοτικού μουσουλμανικού κόμματος, οι Σέρβοι δεν θέλουν ούτε να ακούσουν τις «σκέψεις» του Νταβούτογλου, η δε Βοσνία (που οικοδομήθηκε ως πρότυπο συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων) είναι ουσιαστικά διχασμένη και τυπικά στα πρόθυρα της διάσπασης.
Στα ανατολικά της, η Τουρκία αντιμετωπίζει την ανάδυση μίας νέας περιφερειακής δύναμης, του (ιρακινού
προσώρας αλλά ουσιαστικά αυτόνομου) Κουρδιστάν.
Με δυτική στήριξη, η χώρα αυτή αναπτύσσεται ραγδαία. Το χειρότερο για την Τουρκία είναι ότι το ιρακινό
Κουρδιστάν αποτελεί γεωγραφικό συνεχές με τις ανατολικές επαρχίες της, όπου δεξάγεται λυσσαλέος πόλεμος μεταξύ των κουρδικών πληθυσμών και των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας.
Η Τουρκία, επιδιώκοντας να εμφανισθεί ως ηγέτις
δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου (χωρίς ο μουσουλμανικός κόσμος να έχει ερωτηθεί για κάτι τέτοιο....),
ήρθε σε βίαιη ρήξη με το Ισραήλ, με την υπόθεση ΜαβίΜαρμαρά, την φραστική επίθεση του Ερντογάν εναντίον του Πέρες στο Νταβός, την αποκάλυψη Ισραηλινών
πρακτόρων στο Ιράν κλπ. Στην δε υπόθεση της ενεργειακής σύμπραξης Ισραήλ-Κύπρου, έκανε απίστευτους
τραμπουκισμούς με υπερπτήσεις αεροπλάνων πάνω
από το γεωτρύπανο της Noble Energy, υποχρεώνοντας
τον αερικανικό, τον ρωσσικό,τον βρεταννικό, τον ισραηλινό και τον γαλλικό στόλο να πλεύσουν στην περιοχή
και να σχηατίσουν κλοιό προστασίας γύρω από την γεώτρηση, αναβιώνοντας μνήμες Ναυαρίνου.....
Η μακρά και εξαιρετικά επίμονη προσπάθεια της
Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ναυάγησε
επίσης, διότι η Τουρκία αξίωσε να γίνει αποδεκτή στην
ευρωπαϊκη οικογένεια (στην οποία ποτέ δεν ανήκε) ως
μέλος του σκληρού πυρήνα της, συνδιαμορφωτής της
ευρωπαϊκής πραγματικότητας, προστάτις των μουσουλμανικών μειονοτήτων της Ευρώπης. Δηλαδή ουσιαστικά
να επιτύχει ό,τι δεν επέτυχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία
με τις δύο πολιορκίες της Βιέννης. Υποτίμησε όμως τις

αντιστάσεις των άχρωμων και άοσμων Ευρωπαίων ηγετών, που όμως δεν ειχαν καμμία διάθεση να εξαφανιστούν από τον πολιτικό χάρτη των χωρών τους, με δεδηλωμένη και σαφή την γενιική άρνηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας ως
πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το χειρότερο, όμως,για την Τουρκία, είναι ότι ήρθε
σε πλήρη ρήξη με την αμερικανική πολιτική στην Μέση
Ανατολή. Οι ΗΠΑ δεν ξεχνούν την άρνηση της Άγκυρας
να παράσχει συνδρομή στην αμερικανική εισβολή στο
Ιράκ. Επίσης δεν ξεχνούν την φιλο-ιρανική της στάση
την εποχή της μεγάλης έντασης γιά τα πυρηνικά του
Ιράν. Ό,τι και να γίνει στο μέλλον, η εμπιστοσύνη έχει
χαθεί. Κάτι πολύ επικίνδυνο γιά την Τουρκία. Διότι μέχρι σήμερα, και ιδίως μετά την πτώση του Σάχη το 1979,
η Ουώσινγκτων είχε ζωτική ανάγκη την Τουρκία. Η
προσέγγιση όμως του Ομπάμα με τον Ιρανό πρόεδρο
αποφορτίζει την περιοχή και η Τουρκία μένει γεωπολιτικά μετέωρη, η δε γεωστρατηγική της αξία γιά την Δύση
μειούται δραματικά.
Οπότε, διερωτάται κανείς εάν η κυοφορούμενη διπλωατική (προς το παρόν, τουλάχιστον...) διπλωματική
παρέμβαση της Τουρκίας στην Κριμαία υπέρ των τουρκόφωνων Χαζάρων αποτελεί ψυχαναγκαστική εμμονή
σε μία πολιτική που έχει οριστικά ναυαγήσει.
Ή μήπως προσπάθεια προσφοράς γεωπολιτικής εκδούλευσης στην δυτική πολιτική στην Ουκρανία. Αλλά
σ’ αυτήν την περίπτωση η μεν Δύση δεν πρόκειται να
κάνει έναν νέο Κριμαϊκό Πόλεμο εναντίον της Ρωσσίας
χάριν της Ουκρανίας, και η Τουρκία θα βρεθεί έκθετη
έναντι μίας οργισμένης και εξαιρετικά επικίνδυνης ρωσσικής αρκούδας.

Σοβαρή προειδοποίηση του Ίναλτζικ για διάλυση
της Τουρκίας λόγω της ουκρανικής κρίσης
Πιό σώφρονες Τούρκοι συνειδητοποιούν ότι η συνολικώτερη αποσταθεροποίηση της Ανατολικής
Μεσογείου, που επεκτείνεται τώρα βορείως του
Ευξείνου Πόντου, μάλλον εγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους παρά ευκαιρίες γιά την πολιτικά και οικονομικά ασταθή Τουρκία. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει όχι κάποιος ευφάνταστος συνομωσιολόγος, αλλά ο
ίδιος ο Χαλίλ Ίναλτζικ, κορυφαίος Τούρκος ιστορικός,
συγγραφέας και παλαιότερα πρόεδρος της Διεθνούς
Ενώσεως Ιστορικών. Όπως, λοιπόν, αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Ιναλτζίκ στην τουρκική εφημερίδα Milligazet, η προώθηση των Ρώσσων στην Κριμαία
είναι «το πρώτο σημαντικό βήμα για την αναμενομένη

κάθοδο και κατάληψη από τους Ρώσσους του Βοσπόρου
και στην συνέχεια των στενών του Ελλησπόντου». Τα
γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα αποτελούν, σύμφωνα με τον Ίναλτζικ, την «αρχή της νέας καθόδου των
Ρώσσων προς νότον, υλοποιώντας την παλαιά ροπή
της Ρωσσίας να προωθηθεί νότια και να καταστεί κυρίαρχος της Κωνσταντινούπολης και του Βοσπόρου και
στην συνέχεια των στενών του Ελλησπόντου, ελέγχοντας έτσι τις διόδους προς μια υπό ρωσσική κυριαρχία
Μαύρη Θάλασσα.»
Ο Ίναλτζικ θεωρεί ότι η ουκρανική κρίση έχει
ως βασικό στόχο την ίδια την Τουρκία, την παρουσία της στον Εύξεινο Πόντο και την τουρκική κυριαρχία στα Δαρδανέλλια και στον Βόσπορο. Βασικός
στόχος των Ρώσσων, σύμφωνα με τον Ίναλτζικ,είναι
η Κωνσταντινούπολη και ο Βόσπορος,
παλαιό όνειρό τους από την εποχή των
Τσάρων. Αφού κάνει μια ιστορική αναδρομή στους πολέμους των Τατάρων με τους
Ρώσσους, ο Ίναλτζικ επισημαίνει ότι, με την
επικράτηση των Ρώσσων στην Κριμαία, το
τελευταίο ανάχωμα των τουρκογενών, δηλαδή οι Τάταροι, καταρρέει, ανοίγοντας
τον δρόμο της Ρωσσίας προς τον νότο, δηλαδή προς την Κωνσταντινούπολη.
Παράλληλα ο Ίναλτζικ επισημαίνει τον μεγάλο κίνδυνο για την
Κωνσταντινούπολη από τον σχηματισμό
της λεγόμενης Ευρασιατικής Ένωσης, στη
οποία κυριαρχεί η Ρωσσία, και στην οποία
μετέχουν ενεργά πολλές χώρες της κεντρικής Ασίας, που στηρίζουν την κάθοδο των Ρώσσων προς τα νότια και κυρίως προς την Κωνσταντινούπολη. Ο στόχος των Ρώσσων, όπως υποστηρίζει ο Τούρκος ιστορικός, είναι η δημιουργία μίας μεγάλης επικράτειας από
την Πολωνία μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό, στα όρια της
διαλυθείσας το 1991 Σοβιετικής Ένωσης.Η συμμετοχή
στην Ευρασιατική Ένωση τουρκογενών χωρών, όπως το
Ουζμπεκιστάν, το Κιργιζιστάν και κυρίως το Καζακστάν,
δείχνει ότι η προσπάθεια που είχε αναπτύξει παλαιότερα
η Τουρκία να συνδεθεί στρατηγικά με αυτές τις χώρες,
έχει αποτύχει πλήρως.
Έτσι λοιπόν, αναφέρει ο ο Ίναλτζικ, ο μεγάλος κίνδυνος για την Τουρκία σήμερα είναι η Ρωσσία να μην σταματήσει στην Κριμαία και να προχωρήσει προς τα νότια,
σύμφωνα με το παλαιό ρωσσικό στρατηγικό σχέδιο και
με την ουσιαστική βοήθεια της Ευρασιατικής Ένωσης,

για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την αναβίωση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, αυτήν την φορά
υπό την προστασία του ρωσικού γένους.
Ο Τούρκος ιστορικός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την χώρα του, θεωρώντας πως η ουκρανική κρίση θα έχει ως μεγαλύτερο θύμα την Τουρκία, που
σήμερα σπαράσσεται από έντονες εσωτερικές και διασπαστικές διαμάχες που κλυδωνίζουν το ίδιο το οικοδόμημα της Τουρκικής Δημοκρατίας.Οι εξελίξεις μάλιστα, εκτιμά, πιθανόν θα είναι ραγδαίες και θα εκτυλιχθούν μέσα στο 2014, χρονιά εξαιρετικά κρίσιμη, κατά
την οποία η Τουρκία θα απειληθεί με πλήρη διάσπαση
και κατατεμαχισμό.
Ο Ίναλτζικ ασφαλώς αντιλαμβάνεται αυτά που δεν
αντιλαμβάνεται η τουρκική πολιτική ηγεσία. Η πλή-

ρης γεωπολιτική απομόνωση της Τουρκίας και η ευθεία
σύγκρουσή της με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των
ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ρωσσίας ταυτόχρονα, θα την
οδηγήσουν τουλάχιστον σε γεωπολιτική αποδυνάμωση
και πιθανώς διάσπαση. Αλλά η ίδια η Τουρκία, βλέποντας τον εαυτό της μέσα από τις νεο-οθωμανικές διόπτρες ως παγκόσμια δύναμη (ενώ δεν είναι), υπερτιμώντας τον εαυτό της και υποτιμώντας τους αντιπάλους
και τους συμμάχους της, προκαλεί η ίδια τον θανάσιμο
κίνδυνο για τον εαυτό της.
Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μία μείζονα γεωπολιτική «μαύρη τρύπα» στα ανατολικά της σύνορα;

Η κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο το ΝΑΤΟ
και μεταβάλλει το γεωπολιτικό τοπίο της Ευρώπης
γιά πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο
του Γιάννη Χατζόπουλου
«Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και γύρω από αυτήν θεωρείται ότι συνιστούν μια απειλή σε γειτονικές συμμαχικές χώρες και ότι έχουν άμεσες και σοβαρές επιπλοκές για
την ασφάλεια και την σταθερότητα της ευρωατλαντικής περιοχής»
(Επίσημη θέση του NATO).
Η Ουκρανία έχει στηρίξει το ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο, Ευρώπη, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε. Οι δυνάμεις
της Δύσης θεωρούν εξ άλλου ότι η Ρωσσία υποθάλπει
το Αφγανιστάν και την Λιβύη

Η

κρίση στην Ουκρανία προκάλεσε την εύλογη ανησυχία των γειτονικών κρατών για
την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να διαβουλευθεί σχετικά με
την Ουκρανία, μετά το αίτημα της Πολωνίας, βάσει
του Άρθρου 4 του Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Βάσει
του άρθρου αυτού, κάθε κράτος-μέλος μπορεί να ζητήσει να διεξαχθούν διαβουλεύσεις οποιαδήποτε περίοδο,
εάν θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.
Το ΝΑΤΟ θεωρεί πως η ρωσσική επιθετικότητα
στην Ουκρανία παραβιάζει την συνθήκη της Γενεύης,
που συνυπέγραψαν στις 17 Απριλίου η Ρωσσία, η
Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η συμφωνία καλούσε για τον άμεσο τερματισμό της βίας στην Ουκρανία και καλούσε τις ένοπλες ομάδες να αφοπλιστούν υπό την εποπτεία του
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην

το φιλορωσσικό αυτονομιστικό κίνημα.
Ως εκ τούτου, η Συμμαχία ανακοίνωσε στις 16
Απριλίου ότι αποφάσισε να λάβει μία σειρά άμεσων μέτρων ενίσχυσης των δυνάμεών της, χερσαίων, ναυτικών
και αεροπορικών, στην ανατολική Ευρώπη, εξ αιτίας
της κρίσης. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
Άντερς Φόγκ Ράσμουσεν επέμεινε ότι η Συμμαχία εξακολουθεί να ευελπιστεί πως θα δοθεί μια πολιτική λύση
στην κρίση, παρά την ενίσχυση των νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή. Ο Ράσμουσεν ζήτησε από την Μόσχα
να μην προβεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, επικαλούμενος την Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η σχέση NATO και Ουκρανίας
ρυθμίζεται από το 1997 με τον Χάρτη Διακεκριμένης
Συνεργασίας, που οδήγησε στην ίδρυση της επιτροπής
ΝΑΤΟ–Ουκρανίας(NUC) . Εξ άλλου, η Ουκρανία στήριξε σε αρκετές περιπτώσεις τις νατοϊκές επιχειρήσεις
στο Κόσσοβο, το Αφγανιστάν και την Λιβύη.

Κινήσεις χαμηλής έντασης του ΝΑΤΟ
στην Ουκρανία
Ο Ράσμουσεν, κατά την διάρκεια συνέντευξης
Τύπου στις 16 Απριλίου, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη νέων δυνάμεων στην θάλασσα, στον αέρα, στο έδαφος. «Τα μαχητικά αεροσκάφη του NATO θα πραγματοποιούν περισσότερες υπερπτήσεις στην περιοχή της Βαλτικής, συμμαχικά πολεμικά πλοία θα καταπλεύσουν στην Βαλτική θάλασσα, στην ανατολική Μεσόγειο και αλλού, ενώ συμμαχικές χερσαίες δυνάμεις θα συμβάλλουν στην βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των στρατών των κρατών-μελών
του Συμφώνου, στην εκπαίδευσή τους και σε γυμνάσια που θα διεξαχθούν», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (http://www.
nato.int/cps/en/natolive/opinions_109231.htm). Ήδη,
οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβησαν στην αποστολή 600
στρατιωτών στην Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες για
την πραγματοποίηση ασκήσεων, ενώ μαχητικά αεροπλάνα πραγματοποιούν εναέριες περιπολίες.
Επίσης, κατόπιν διαταγής του συμμαχικού αρχηγείου της Μεσογείου και με την σύμφωνη γνώμη της
Ουάσινγκτων και των Παρισίων, το απόγευμα της 10ης
Απριλίου εισέπλευσαν στην Μαύρη Θάλασσα το αμερικανικό πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό Donald Cook και
το γαλλικό πολεμικό επικοινωνίας Dupuy de Lome. Η
παρουσία τους στη Μαύρη Θάλασσα καλύπτεται από
την Σύμβαση του Μοντραί, η οποία επιτρέπει σε πολεμικά σκάφη που δεν υπάγονται στην περιοχή της να εισπλέουν και να παραμένουν σ› αυτήν, αλλά χωρίς να
υπερβαίνουν τις 21 ημέρες.
Η επίσημη Ουκρανία, θέλοντας να διευκολύνει την
παρέμβαση του ΝΑΤΟ, προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση. Συγκεκριμένα, το ουκρανικό κοινοβούλιο
με νομοσχέδιο ενέκρινε την διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τις χώρες του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την περίοδο από τον Μάϊο
μέχρι τον Οκτώβριο, στο έδαφος της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από σύσσωμο το κοινοβουλευτικό
σώμα( 235 βουλευτές). Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, το κοινοβούλιο επιτρέπει την είσοδο στο ουκρανικό
έδαφος ξένων δυνάμεων, για την διεξαγωγή επτά στρατιωτικών ασκήσεων με τις εξής ονομασίες: «Δημόσια
Τάξη 2014», με την συμμετοχή της πολωνικής στρατιωτικής αστυνομίας, «Γρήγορη Τρίαινα 2014» με τις αμερικανικές δυνάμεις, «Ασφαλής Ουρανός 2014» με την πο-

λωνική πολεμική αεροπορία, «Θαλάσσια Αύρα 2014»
με τις αμερικανικές δυνάμεις, δύο πολυεθνικές ασκήσεις «Ελαφρά Χιονοστιβάδα - 2014» και «Καρπάθια
Όρη - 2014», και τέλος «Νότος - 2014» με μονάδες πεζικού της Ρουμανίας και της Μολδαυίας.

Οι προτάσεις Σταυρίδη
Ο ναύαρχος ε.α. και πρώην Ανώτατος Διοικητής των
Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACUER) Τζέημς
Σταυρίδης, ανέφερε χαρακτηριστικά 10 πιθανές δράσεις του ΝΑΤΟ σχετικά με την Ουκρανία:
1) Αύξηση της ροής των πληροφοριών από την
Ουκρανία, με την χρησιμοποίηση δορυφόρων, πτήσεων UAV και κυβερνο-πολέμου.
2) Χρησιμοποίηση του συμβουλίου ΝΑΤΟΟυκρανίας και υπαρχουσων συμφωνιών, με την ουκρανική στρατιωτική ηγεσία, για αμοιβαία συνεργασία σε
επίπεδο πληροφοριών.
3) Παροχή συμβουλών στον ουκρανικό στρατό, για
την προετοιμασία και τις θέσεις που πρέπει να καταλάβει σε περίπτωση κλιμάκωσης της ένοπλης αντιπαράθεσης.
4) Ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ως αντίδραση στην περίπτωση εισβολής στην
Ουκρανία και μερικής εισβολής στην Κριμαία. Τα σχέδια αυτά του ΝΑΤΟ μπορεί να είναι δυσκίνητα, αλλά
στην περίπτωση της Λιβύης η αντίδραση ήταν πολύ σύντομη.
5) Εκχώρηση σε ένα από τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ,
είτε στην Νάπολη της Ιταλίας είτε στο Brunsum της
Ολλανδίας, όλης της ευθύνης για την παρακολούθηση
της κατάστασης στην Ουκρανία.
6) Πλήρης επάνδρωση όλων των κέντρων διαχείρισης κρίσης του ΝΑΤΟ, και ιδιαίτερα του SHAPE.
7 ) Διασφάλιση ότι η εδαφική και ναυτική συνιστώσα διοίκησης στο Northwood (Ηνωμένο Βασίλειο) και
την Σμύρνη θα φέρουν εις πέρας όλους τους αναγκαίους σχεδιασμούς της περιοχής δικαιοδοσίας τους. και
τα πορίσματα των μελετών αυτών θα παραδοθούν στην
κοινή διοίκηση (Joint Force Command).
8) Η δύναμη ταχείας αντίδρασης (ΝΑΤΟ Response
Force) 25.000 περίπου ανδρών σε έδαφος,, αέρα και θάλασσα, να τεθεί αμέσως στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας.
9) Εξέταση επιλογών για την άμυνα της Ουκρανίας
σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης εναντίον της χώρας
αυτής, κατά το παράδειγμα της Γεωργίας.
10) Αποστολή ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην

Μαύρη Θάλασσα, με σχέδια έκτακτης ανάγκης για
κάθε περίπτωση.
Σε περίπτωση προέλασης της Ρωσσίας στην ανατολική Ουκρανία, ο καλύτερος τρόπος απάντησης θα
είναι η δημιουργία μίας μόνιμης ταξιαρχίας ελαφρών
αμερικανικών δυνάμεων στα περισσότερο εκτεθειμένα
μέλη τού ΝΑΤΟ, δηλαδή τις χώρες τής Βαλτικής – την
Λιθουανία , την Λεττονία και την Εσθονία. Η ταξιαρχία θα μπορούσε να περιλαμβάνει από 3.000 ως 7.000
στρατιώτες, ώστε να διασφαλισθεί ότι η δύναμη θα έχει
σημαντικές δυνατότητες. Αυτά τα στρατεύματα θα εκ-

παιδεύσουν σε τακτική βάση τις ένοπλες δυνάμεις των
Βαλτικών κρατών και θα λάβουν μέρος στις περιπολίες των ανατολικών συνόρων τού ΝΑΤΟ, δημιουργώντας μια συνοριοφυλακή κατά μήκος των συνόρων με
την Ρωσσία. Οι περιπολίες των δυνάμεων αυτών θα επιτρέψουν επίσης στην Ουώσιγκτων και στις Βρυξέλλες
να στείλουν μήνυμα στην Μόσχα ότι οι όποιες ρωσσικές μειονότητες στην περιοχή προστατεύονται και
αναγνωρίζονται πλήρως τα πολιτικά δικαιώματά τους,
ώστε να μην προσπαθήσει το Κρεμλίνο να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό ως πρόσχημα για περαιτέρω επιθετικότητα.

Πόλεμος φωτογραφιών
και αμοιβαία καχυποψία
Το ΝΑΤΟ δημοσίευσε δορυφορικές φωτογραφίε,ς
που δείχνουν την ανάπτυξη ρωσσικών δυνάμεων περί-

που 40.000 στρατιωτών, σε 100 σημεία κοντά στην μεθόριο με την Ουκρανία, με ισχυρά μέσα -άρματα μάχης,
τεθωρακισμένα, οχήματα πυροβολικού, ακόμη και εναέρια μέσα, που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν σε διάστημα 12 ωρών από την πρώτη απόφαση στην Μόσχα.
Η κίνηση του ΝΑΤΟ να προχωρήσει στην δημοσίευση
των φωτογραφιών εξόργισε το υπουργείο Εξωτερικών
της Ρωσσίας, που κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για εκμετάλλευση της κρίσης στην Ουκρανία, προκειμένου να γίνει
πιό ελκυστικό για τα μέλη του και να δικαιολογήσει την
ύπαρξή του συσπειρώνοντάς τα εναντίον μιας «φανταστικής απειλής».
Ο Γενικός Γραμματέας
του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ
Ράσμουσεν προειδοποίησε την
Μόσχα πως, εάν δεν αποσύρει τα στρατεύματά της από τα
σύνορα με την Ουκρανία, θα
βρεθεί αντιμέτωπη με τις συνέπειες. Μάλιστα, το ΝΑΤΟ
υποστηρίζει πως η Ρωσσία θα
έπρεπε να επικεντρωθεί στην
μείωση των κινδύνων μιας
ένοπλης σύγκρουσης και να
εφαρμόσει την συμφωνία της
Γενεύης, αποδοκιμάζοντας τις
βιαιότητες που διαπράττουν
οι παράνομες ένοπλες ομάδες
στα ανατολικά της Ουκρανίας.
Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ
της Ρωσσίας υποστήριξε πως
τα σχόλια του Ράσμουσεν είναι συγκρουσιακά και ότι
τους τελευταίους μήνες αυτός δεν έχει παρουσιάσει
«καμμιά εποικοδομητική ατζέντα» για την Ουκρανία.
Αφ’ ότου η Ρωσσία ενσωμάτωσε την ουκρανική περιφέρεια της Κριμαίας τον Μάρτιο, το ΝΑΤΟ έχει αναστείλει κάθε στρατιωτική-στρατηγική και πολιτική
συνεργασία με την Ρωσσία, και δη το NATO-Russia
Council (NRC), που συνιστά το κορυφαίο θεσμικό όργανο στρατηγικής συνεργασίας των δύο μερών, δηλώνοντας πως ο εφ’εξής διάλογος θα μπορούσε να συνεχισθεί σε πολιτικό πλέον πλαίσιο. Η δυτική στρατιωτική συμμαχία έχει περιορίσει επίσης την πρόσβαση των
Ρώσσων διπλωματών στο αρχηγείο της και επανεξετάζει μία συμφωνία συνεργασίας του 1997 με την Ρωσσία
και την μετέπειτα Διακήρυξη της Ρώμης του 2002, που
την εμποδίζουν να δημιουργεί βάσεις στην ανατολική
και την κεντρική Ευρώπη. Η Ρωσσία απάντησε κατη-

γορώντας το ΝΑΤΟ ότι έχει ψυχροπολεμική νοοτροπία και εξέφρασε ανησυχία για την πιθανότητα να αναπτυχθούν μόνιμες δυνάμεις της συμμαχίας στην ανατολική Ευρώπη.

Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ
Η Deutsche Welle τονίζει ότι το ΝATO, υπό τις παρούσες συνθήκες, έχει εξαντλήσει τα θεμιτά περιθώρια επιχειρησιακών ενεργειών εκ μέρους του, δεδομένου ότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος του. Ο Γερμανός
απόστρατος στρατιωτικός Χάραλντ Κούγιατ, πρώην επιθεωρητής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων
και πρώην πρόεδρος του Στρατιωτικού Συμβουλίου
του ΝATO, επικρίνει το γεγονός ότι η Ρωσσία δεν
είχε προσκληθεί για να λάβει μέρος στην συνεδρίαση
της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, και μάλιστα σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. « Μία τέτοια συνάντηση θα
είχε μεγαλύτερη επίδραση στην Ρωσσία, αφού και αυτό
το Συμβούλιο δημιουργήθηκε ακριβώς για τις περιπτώσεις, στις οποίες οι κρίσεις αγγίζουν τα συμφέροντα
ασφαλείας τόσο του ΝATO όσο και της Ρωσσίας», δηλώνει ο Γερμανός στρατιωτικός, υποστηρίζοντας ότι θα
πρέπει να αναζητηθεί πεδίο διαλόγου με την Ρωσσία.
Κατά την γνώμη του Κλάους Μόμζεν, Γερμανού στρατιωτικού εμπειρογνώμονα, το ΝΑΤΟ, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει αναπτυχθεί και ως
πολιτική πλατφόρμα, στην οποία εκπροσωπείται και
η Ρωσσία, φέρνοντας για παράδειγμα το Συμβούλιο
ΝATO-Ρωσσίας, και θεωρεί πως το ΝΑΤΟ μπορεί να
παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο. Τέλος, ο Γιάν Τέχαου,
επικεφαλής της δεξαμενής σκέψης Carnegie Europe ,
υποστήριξε πως το ΝΑΤΟ προσπαθεί να διασκεδάσει
τους φόβους των γειτονικών με την Ουκρανία χωρών,
είτε ενισχύοντας την στρατιωτική του παρουσία, είτε
με στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά στρατιωτική αντίδραση κατά της Μόσχας δεν πρόκειται να υπάρξει, σε περίπτωση που η Ρωσσία εισβάλει στην Ουκρανία.

Η σταθερότητα της Ουκρανίας είναι κλειδί
γιά την ευρωατλαντική ασφάλεια
Η Ουκρανία έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας σημαντικός παράγων για την ευρωατλαντική ασφάλεια,
στο πλαίσιο των νατοϊκών επιχειρήσεων. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στον Χάρτη για την Διακεκριμένη
Συνεργασία ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, « μία κυρίαρχη, ανεξάρτητη και πολιτικά σταθερή Ουκρανία, προσηλωμένη στην δημοκρατία και το κράτος δικαίου, είναι το

κλειδί για την ευρωατλαντική ασφάλεια». Μια άλλη
σημαντική πτυχή των σχέσεων είναι η υποστήριξη που
παρέχεται από το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, σχετικά με τις
μεταρρυθμίσεις στους δημοκρατικούς θεσμούς και τον
αμυντικό τομέα. Επίσης, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμα βήμα για στενώτερη συνεργασία με τηνν Συμμαχία,
με την έγκριση του κοινοβουλίου της για την διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τις χώρες του
ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφός της.
Η παρέμβαση του ΝΑΤΟ δείχνει την πρόθεση της
Δύσης να μην αφήσει την Ουκρανία στον «σφιχτό εναγκαλισμό» της Μόσχας, αλλά να οδηγήσει την χώρα
στον δρόμο της πολιτικής σταθερότητας μέσα από τους
ευρωατλαντικούς θεσμούς. Μάλιστα, γειτονικές με την
Ουκρανία χώρες που είναι μέλη της Συμμαχίας, όπως
η Πολωνία και οι βαλτικές δημοκρατίες, υποστηρίζουν
σθεναρά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και ανησυχούν για την ρωσσική εμπλοκή. Το 1997, το ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε απέναντι στην Μόσχα ότι δεν θα δημιουργήσει προωθημένες βάσεις μάχιμων μονάδων στα εδάφη
των νέων κρατών-μελών. Αλλά η Ρωσσία δεν έχει τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις που αφορούν την ασφάλεια της Ουκρανίας και η Συμμαχία θα στείλει μήνυμα
προς την Μόσχα, τοποθετώντας στρατεύματα στις χώρες της Βαλτικής με έναν τρόπο που δεν θα προκαλέσει
σύγκρουση για χώρα που δεν αποτελεί μέλος της. Για
το ΝΑΤΟ προέχει η επίλυση του θέματος και η εκτόνωση της κρίσης με διπλωματικά μέσα.
Το μήνυμα που επιδιώκει να μεταδώσει το ΝΑΤΟ
είναι ότι παραμένει ενεργό στην Ευρώπη, μετά από
μία δεκαετή παρουσία στο Αφγανιστάν. Προς το παρόν, οι αντιστάσεις για μόνιμη εγκατάσταση νατοϊκών
στρατευμάτων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι ισχυρές. Αν όμως δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της
κρίσης στην Ουκρανία, τότε η Σύνοδος Κορυφής του
ΝΑΤΟ τον Σεπτέμβριο, στο Κάρντιφ της Ουαλλίας,
μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Το μόνο σίγουρο είναι
πως, πλέον, η σχέση ΝΑΤΟ-Ρωσσίας διέρχεται έντονη κρίση, που θα αλλάξει οπωςδήποτε το γεωπολιτικό
τοπίο της Ευρώπης γιά πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό
Πόλεμο.

Μία άλλη Ελλάδα στην Αζοφική
του Σωτήρη Δημόπουλου

Ο

ι ελληνικές κοινότητες της Μαριούπολης (σήμερα στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ της
Ουκρανίας) διατήρησαν την παραδοσιακή κοινωνική τους οργάνωση από το 1778, όταν μετώκησαν
από την Κριμαία βορείως της Αζοφικής, έως και τα τέλη
του 19ο αιώνα. Η ελληνική και ορθόδοξη συνείδηση των
δύο τμημάτων του ελληνικού πληθυσμού, των ελληνόφωνων Ρουμαίων και των ταταρόφωνων Ουρούμ, ήταν
αδιαμφισβήτητη, παρά την απομόνωσή τους και την
έλλειψη επαφών με άλλες εστίες του Ελληνισμού. Εν
τούτοις, τάσεις εκρωσσισμού, που εμφανίστηκαν σχεδόν σε όλες τις εθνότητες της ρωσσικής αυτοκρατορίας, στα τέλη του 19ου αιώνα, διαπιστώθηκαν, σε κάποιον βαθμό, και μεταξύ των Ελλήνων. Στις παραμονές
του Μεγάλου Πολέμου, η αίγλη της Ελλάδας των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων έφθασε και στις ακτές του
Ευξείνου Πόντου, ενισχύοντας εκ νέου το εθνικό αίσθημα.
Τα κοσμοϊστορικά γεγονότα στην Ρωσσία του 1917
και ο γενικός επαναστατικός αναβρασμός, ώθησαν τον
Ελληνισμό της καταρρέουσας αυτοκρατορίας σε εντονώτερη συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα. Εθνικά
Συνέδρια λάμβαναν χώρα στην νοτιοανατολική Ρωσσία,
στον Καύκασο και στην Υπερκαυκασία, όπου βρισκόταν
διάσπαρτος ο ποντιακός Ελληνισμός, αλλά και στην νότιο Ουκρανία. Σε μία πρωτόγνωρη διαδικασία, το ελληνικό στοιχείο δραστηριοποιείται, οργανώνεται, συντονίζεται και οραματίζεται μια εθνική αναγέννηση στην
νέα Ρωσσία, που φαινόταν ότι ανατέλλει από τα ερείπια
της προηγούμενης.
Στην Ουκρανία, τον Νοέμβριο του 1917, στις εκλογές για την Συντακτική Συνέλευση, υπήρξε για πρώτη
φορά ψηφοδέλτιο των Ελλήνων της Αζοφικής. Μετά
από έναν μήνα, διοργανώθηκε συνέδριο των Ελλήνων
της περιφέρειας της Μαριούπολης, με την συμμετοχή 43
αντιπροσώπων. Στο συνέδριο τέθηκε το αίτημα της αυτονομίας των Ελλήνων στην οικονομική, διοικητική και

πολιτιστική τους δραστηριότητα. Αποφασίστηκε, επίσης, η διεκδίκηση όλης της γης που τους είχε υποσχεθεί η Αικατερίνη Β΄, αλλά και η έκκληση στον ελλαδικό και στον παγκόσμιο Ελληνισμό για παροχή βοήθειας. Το συνέδριο διέκοψε τις εργασίες του μετά από βίαιη
επέμβαση των Ερυθροφρουρών.
Τον Απρίλιο του 1918, η είσοδος των αυστριακών
στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας του Μπρεστ-Λιτόφσκ, πυροδότησε την αντίδραση των κατοίκων. Σ’ όλες τις περιφέρειες της ανατολικής Ουκρανίας, άρχισαν να δρουν ομάδες
ανταρτών κατά της αυστριακής στρατιωτικής κατοχής.
Ανάλογες εξελίξεις σημειώνονταν και στα ελληνικά χωριά. Τον Ιούνιο του 1918 εμφανίστηκε ελληνική αντάρτικη ομάδα στο χωριό Στάρι Κερμεντσούκ.
Μετά την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων, ο
εμφύλιος πόλεμος –στον οποίο θα συμμετάσχουν μπολσεβίκοι, αναρχικοί, Ουκρανοί εθνικιστές, Λευκοί αντεπαναστάτες αλλά και ξένες στρατιωτικές δυνάμειςπήρε στην περιοχή της λεκάνης του Ντονμπάς, όπου
και η Μαριούπολη, μεγάλες διαστάσεις. Η οικονομική
σημασία του Ντονμπάς ήταν τεράστια, καθώς παρήγαγε τότε το 87% του γαιάνθρακα, το 70% του χυτοσιδήρου και το 57% του χάλυβα. Από γεωπολιτικής απόψεως, η περιοχή είχε επίσης, κομβική σημασία, τόσο για
τον έλεγχο της Ουκρανίας όσο και για την έξοδο της
Ρωσσίας στον Εύξεινο Πόντο. Ρόλο στην σφοδρότητα
της σύγκρουσης έπαιξε και η εθνοτική ποικιλία της περιοχής: Ουκρανοί 52,4 %, Ρώσσοι 28,7 %, Έλληνες 6,4
%, Γερμανοί 4,3 %, Εβραίοι 2,9 %, Τάταροι 2,15 % (απογραφή του 1897).
Σέ αυτό το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο, αναπτύχθηκε ραγδαία το αγροτικό αναρχικό κίνημα του Νέστορα
Μαχνό, το οποίο συσπείρωσε την πλειοψηφία των
αγροτών της ανατολικής Ουκρανίας. Ανάμεσα στους
αγρότες που συντάχθηκαν με τον Μαχνό, ήσαν και πολλοί Έλληνες της Αζοφικής. Ο Πέτρος Αρσίνωφ, εκ των

πρωταγωνιστών των γεγονότων, ως συμπολεμιστής του
Μαχνό, έγραψε ότι «αρκετοί απ’ τους καλύτερους διοικητές του επαναστατικού στρατού ήταν ελληνικής καταγωγής και μέχρι το τέλος, ο στρατός περιελάμβανε αρκετά ειδικά αποσπάσματα Ελλήνων». Ο στρατός των
αναρχικών αγροτών και εργατών, με την ευρεία συμμετοχή Ελλήνων μαχητών, κέρδισαν από τους Λευκούς
τον Μάρτιο του 1919 την πόλη Μπερντιάνσκ και την
Μαριούπολη. Τον Μάιο, όμως, η πόλη αλώθηκε εκ νέου
από τις δυνάμεις του Λευκού στρατηγού Ντενίκιν, που
είχαν την συνδρομή γαλλικών πολεμικών πλοίων.
Η υποστήριξη του μαχνοβίτικου κινήματος, το οποίο
συνετρίβη στο τέλος από τους μπολσεβίκους, άφησε βαρειά σκιά επάνω στους Έλληνες της Αζοφικής. Η στάση
τους αυτή –όπως και η συμμετοχή του ελληνικού στρατού στη Ουκρανική εκστρατεία- εξηγούν εν μέρει και
τους λόγους της καχυποψίας που διατηρούσε εναντίον
τους το σταλινικό καθεστώς.
Στην μετεμφυλιακή Σοβιετική Ένωση, η «Νέα
Οικονομική Πολιτική» επιχείρησε να αναζωογονήσει την διαλελυμένη, από τους πολέμους και τον «πολεμικό κομμουνισμό», οικονομία. Την ΝΕΠ επέβαλε ο
Λένιν, λίγο πριν πεθάνει, όπως άλλωστε και την εθνική πολιτική στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Το νέο περιβάλλον, παροδικά τουλάχιστον, ευνόησε τον Ελληνισμό της Αζοφικής, που παρέμεινε στο σύνολό του στις εστίες του, σε αντίθεση με τους Έλληνες
άλλων περιοχών της Σοβιετικής Ένωσης, που ήλθαν
στην Ελλάδα. Η άσκηση του σχετικά ελεύθερου εμπορίου και η χαμηλή φορολόγηση ανακούφισαν τα αγροτικά νοικοκυριά. Παράλληλα, η νέα πολιτική για τις μειονότητες είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία τριών ελληνικών διοικητικών διαμερισμάτων και τριάντα ελληνικών σοβιέτ. Επιπλέον, ιδρύθηκαν σχολεία όπου διδασκόταν η ελληνική γλώσσα, εκδοτικοί οίκοι για τα ελληνικά βιβλία, σύλλογοι και εκπαιδευτικοί όμιλοι. Το νέο
καθεστώς επεδίωκε, προφανώς, τον προσεταιρισμό των
εθνοτήτων και την δημιουργία φιλικών ελίτ.
Ταυτόχρονα, όμως, προέκυψαν νέα προβλήματα, όπως, για παράδειγμα, της έλλειψης Ελλήνων εκπαιδευτικών και μορφωμένων στελεχών της μειονότητας για την ανάληψη των διοικητικών θέσεων στα θεσμικά όργανα της μειονότητας. Πρόβλημα αποτελούσε
και η επιλογή της γλώσσας που έπρεπε να μαθαίνουν οι
Ελληνόπαιδες: την ελληνική της Ελλάδας, τα ελληνορουμέϊκα ή τα ποντιακά; Και τι γλώσσα θα μάθαιναν οι
ταταρόφωνοι Ουρούμ; Η επιλογή της διδασκαλίας της
νεοελληνικής με την λεγόμενη φωνητική γραφή (οπαδός της ήταν και ο Δ. Γληνός) σκόπευε να καταδείξει

τον «προοδευτικό» χαρακτήρα του σοβιετικού συστήματος, σε αντίθεση με τον «αντιδραστικό» του ελληνικού κράτους.
Σοβαρότερα ζητήματα, όμως, προέκυψαν, όταν η
πολιτική της ΝΕΠ αντικαταστάθηκε από την κολλεκτιβοποίηση και την αλματώδη εκβιομηχάνιση των πεντάχρονων «πλάνων». Οι Έλληνες αγρότες δεν έδειξαν
καμμία διάθεση να ενταχθούν στα κολχόζ, ούτε να παραχωρήσουν τα χωράφια τους. Η αντίδρασή τους, όπως
και της πλειοψηφίας του αγροτικού πληθυσμού, ήταν
έντονη. Σημειώνονταν σαμποτάζ των εργαλείων παραγωγής, απόκρυψη μέρους της σοδειάς, έως και ανοιχτές
εξεγέρσεις. Μπροστά στην αποτυχία των οικονομικών
στόχων, ο Στάλιν διέταξε την γενίκευση της καταστολής, της λεγόμενης «αποκουλακοποίησης», που για την
Ουκρανία είχε τραγικές συνέπειες, προκαλώντας εκατομμύρια θύματα.
Σταδιακά, την δεκαετία του 1930, όλοι οι θεσμοί
των ελληνικών κοινοτήτων καταργήθηκαν, τα σχολεία
και οι πολιτιστικοί σύλλογοι έκλεισαν, ναοί καταστράφηκαν. Το αποκορύφωμα της κατασταλτικής πολιτικής
σημειώθηκε το 1937, όταν με ειδική διαταγή συνελήφθησαν πάνω από 3.500 εξέχοντα μέλη των Ελλήνων
της Αζοφικής, ουσιαστικά όλη η ελληνική διανόηση,
τα οποία εκτελέστηκαν ή βρήκαν αργότερα τον θάνατο
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Τα γεγονότα αυτά επέδρασαν καταλυτικά στην συλλογική ψυχολογία του ελληνικού πληθυσμού, που έζησε στην ιστορική αφάνεια για τις επόμενες δεκαετίες.
Εξαίρεση στην απομόνωσή τους αποτέλεσαν οι διαλεκτολογικές αποστολές του πανεπιστημίου του Κιέβου
-οργανωμένες από τον ελληνιστή Αντρέϊ Μπιελέτσκυ
και τη σύζυγό του, επίσης καθηγήτρια του ίδιου πανεπιστημίου, Τατιάνα Τσερνισσόβα- σε χωριά της Αζοφικής.
Η επανεμφάνιση στο ιστορικό προσκήνιο των Ελλήνων
της Ουκρανίας σημειώθηκε μόλις την δεκαετία του
1980. Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης επέφερε την
ελευθερία της έκφρασης για όλες τις εθνότητες και για
τους Έλληνες, αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε δομικές
αλλαγές στις διαδικασίες διαμόρφωσης της συλλογικής
τους συνείδησης.
Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία, και ιδιαίτερα στον νομό του Ντονιέτσκ αποτελούν για τους τουλάχιστον 100 χιλιάδες Έλληνες της περιοχής μία νέα μεγάλη ιστορική πρόκληση. Ο τρόπος της λύσης του ουκρανικού αινίγματος τους αφορά άμεσα, όπως, για πολλούς λόγους, αφορά επίσης το ελληνικό κράτος και, εν
γένει, τον Ελληνισμό.
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Βρέθηκε η χαk Κωνσταντινούπολη:
μένη Ι. Μ. Αγίας Σκέπης μετά 800
χρόνια!

Σαν μεγάλο θαύμα παρουσίασαν οι Τούρκοι την
ανακάλυψη οχτακόσια χρόνια μετά, όπως το τονίζουν
ιδιαίτερα, της χαμένης ιεράς μονής της Aγίας Σκέπης
στον Βόσπορο που την είχε οικοδομήσει ο βυζαντινός
αυτοκράτορας, Μανουήλ ο Κομνηνός!
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Aksam, υπήρχαν φήμες ότι η ιστορική
αυτή ελληνορθόδοξη βυζαντινή μονή βρίσκονταν κοντά στο πανεπιστήμιο Koç Üniversitesi, (της γνωστής
οικογένειας των Koç), και πολλοί περαστικοί στην περιοχή αυτή είχαν μαρτυρήσει στο παρελθόν για διάφορα εκκλησιαστικά αντικείμενα που βρέθηκαν πέριξ του
κυρίως χώρου του πανεπιστημίου.
Για την ακριβή τοποθεσία της ιεράς αυτής μονής, είχαν γράψει στο πρόσφατο παρελθόν, ο Paul Magdalino,
βυζαντινολόγος και καθηγητής βυζαντινής ιστορίας
στο πανεπιστήμιο του Koç Üniversitesi, ο Άγγλος ιστορικός, Micheal Angold και ο Αυστραλός ιστορικός,
Andrew Stone. Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την περιέργεια των Τούρκων, που άρχισαν εντατικές έρευνες
στην περιοχή όπου πιστευόταν πως βρίσκεται η ιερά
μονή της οποίας, όπως αναφέρει και η τουρκική εφημερίδα, το ολοκληρωμένο όνομά της είναι ιερά Μονή
Κατασκεπής του Αγίου Μιχαήλ.
Οι έρευνες αυτές έφεραν γρήγορα τις πρώτες συγκεκριμένες ενδείξεις για την ακριβή τοποθεσία και
έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα που οριστικοποίησαν,
σύμφωνα με τους Τούρκους, το μέρος όπου είχε ακμάσει η ιερά αυτή μονή. Οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά για το μεγάλο αυτό θέμα όπως πιστεύεται
και διακηρύσσουν οι ίδιοι οι Τούρκοι είναι, ενώ συνεχίζονται οι ανασκαφές, ότι στον ευρύτερο χώρο της μονής έχουν αποκρυβεί ιερά αντικείμενα τα οποία έκρυψαν οι βυζαντινοί για να αποφύγουν την λεηλασία των
σταυροφόρων που εκείνη την εποχή είχαν καταλάβει
την Κωνσταντινούπολη και είχαν προβεί στις γνωστές
βιαιοπραγίες και λεηλασίες των ελληνορθόδοξων ναών
και μοναστηριών.
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κυκλοφορεί η άποψη
πως στην μονή αυτή βρίσκεται η Ιερά Τράπεζα όπου
Ιησούς Χριστός είχε τελέσει τον Μυστικό Δείπνο και η
οποία είχε μεταφερθεί από τους βυζαντινούς στην ιερά

μονή της Αγία Σκέπης από τα Ιεροσόλυμα.
Οι ανασκαφές που άρχισαν εδώ και καιρό, όπως περιγράφει η τουρκική εφημερίδα, έφεραν μετά από τρεις
εβδομάδες την ανακάλυψη μιας πρώτης μεγάλης οπής
που οδηγούσε σε ένα τούνελ που ανήκε στον ευρύτερο χώρο της μονής. Το τούνελ απλώνεται σε βάθος 4
μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, έχει μήκος
περίπου τα 250-300 μέτρα και οδηγεί στα πρώτα απομεινάρια του κτίσματος της μονής, τα οποία μετά από
οχτακόσια χρόνια, όπως διατείνεται η τουρκική εφημερίδα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Να σημειωθεί ότι η ιερά αυτή μονή της Αγίας Σκέπης Κωνσταντινουπόλεως είχε γίνει ευρέως γνωστή
γιατί εκεί είχε εξοριστεί ο πατριάρχης Άγιος Φώτιος, ο
οποίος όπως είναι γνωστό είχε σηκώσει στους ώμους
του όλο το βάρος της καταδίκης του παπισμού και για
τον λόγο αυτό μέχρι σήμερα είναι το «κόκκινο πανί»
για τους δυτικούς. Στα τέλη του 876 ανακλήθηκε από
την εξορία και του ανατέθηκε η ανατροφή των τεσσάρων γιων του αυτοκράτορα Βασιλείου, ο οποίος σε όλο
το διάστημα της εξορίας δεν έπαυσε να τον τιμά και να
τον βοηθά. Το 877 ο τότε πατριάρχης Ιγνάτιος πέθανε
και σε τρεις μέρες ο Φώτιος ανέβηκε και πάλι στον πατριαρχικό θρόνο.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η ανακάλυψη της ιεράς αυτής μονής έρχεται δύο σχεδόν χρόνια μετά την
ανακάλυψη της νήσου Βόρδωνες, δηλαδή της χαμένης
δέκατης νήσου των Πριγκιποννήσων, όπου σύμφωνα
με την παράδοση ετάφη ο Άγιος Φώτιος.

σοβαρή πρόκληση από τα Σκόk Νέα
πια για τον ελληνικό εμφύλιο
Σε νέα πρόκληση προχωρούν πάλι τα Σκόπια, δυναμιτίζοντας και τις τελευταίες πιθανότητες εξεύρεσης
μιάς λύσης ανάμεσα στις δύο χώρες καθώς επιχειρούν,
μετά την επικοινωνιακή «χρήση» του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να χρησιμοποιήσουν σαν «χαρτί» στον επιχειρούμενο πολιτικό-διπλωματικό πόλεμο με την Ελλάδα,
την ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου πολέμου.
Δημοσίευμα της εφημερίδας Nova Makedonija αναφέρει ότι η εκτελούσα χρέη Διευθύντριας του Μουσείου της πΓΔΜ, Μιριάνα Νίντσκοβσκα, προανήγγειλε
ότι στα μέσα του 2014 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια μόνιμης έκθεσης που θα είναι αφιερωμένη στον Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα και στην «έξοδο των «Μα-
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κεδόνων» παιδιών προσφύγων από το «Αιγαιατικό τμήμα της Μακεδονίας», όπως σημειώνεται. Η εκτελούσα
χρέη Διευθύντριας του Μουσείου της πΓΔΜ, Μιριάνα
Νίντσκοβσκα δήλωσε:
«Η έκθεση θα περιλαμβάνει φωτογραφίες, έγγραφα
και πολλά άλλα αντικείμενα σχετικά με αυτό το θέμα.
Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση στον συμβολισμό της εξόδου». και συμπλήρωσε ότι στόχος της έκθεσης θα είναι το να δοθεί μια εικόνα για τη ζωή και τα
γεγονότα «από όλες τις περιοχές του «Αιγαιατικού τμήματος της Μακεδονίας» από το 1949 και μέχρι σήμερα».
«Με αυτή την έκθεση θα επιχειρήσουμε να αποκαλύψουμε τί συνέβη σε κάποια άτομα από την περίοδο της
‘‘εξόδου’’ μέχρι και σήμερα. Παρακολουθούμε την μοίρα τους και τον γολγοθά που βίωσαν στις προσφυγικές
εστίες μετά από την εγκατάλειψη της οικογενειακής τους
εστίας. Διαθέτουμε μαγνητοφωνημένες συνομιλίες με κάποιους από αυτούς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά
τα προηγούμενα τρία με τέσσερα χρόνια.»
Το δημοσίευμα της εφημερίδας Nova Makedonija
επισημαίνει ότι η έκθεση, επιμελήτρια της οποίας είναι η
Μάριτσα Γιοβάνοβσκα, θα περιλαμβάνει επίσης χάρτες,
φωτογραφίες, αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό από
την έξοδο των «Μακεδόνων», καθώς και κινηματογραφημένες προφορικές αφηγήσεις προσφύγων. Το ΥΠΕΞ
άραγε τι κάνει σχετικά;

k

Οι μαθηματικές οντότητες υπάρχουν από μόνες τους.

To θεώρημα του Πυθαγόρα σήμαινε το ίδιο πράγμα
πριν από 2.500 χρόνια και θα σημαίνει το ίδιο πράγμα
και σε άλλα τόσα χρόνια από τώρα, ανεξάρτητα από τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τις όποιες νέες ανακαλύψεις
προκύψουν.
Αυτό που ισχύει με την μαθηματική γνώση, δεν έχει
καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη γνώση. Στα μαθηματικά οι «αλήθειες» είναι αντικειμενικές, απαραίτητες και
διαχρονικές, γράφει στους New York Times ο Edward
Frenkel, καθηγητής μαθηματικών στο πανεπιστήμιο
Berkeley της Καλιφόρνια και συγγραφέας του βιβλίου
Love and Math: The Heart of Hidden Reality. Τι είδους
πράγματα είναι οι μαθηματικές οντότητες και τα θεωρήματα, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμες με αυτόν τον
τρόπο; Υπάρχουν κάπου, ή είναι απλώς δημιουργήματα
του ανθρώπινου μυαλού; Το ερώτημα αυτό έχει διχάσει
τους φιλοσόφους εδώ και αιώνες.
Μοιάζει τρομακτικό οι μαθηματικές οντότητες να
υπάρχουν όντως από μόνες τους. Αν όμως τα μαθημα-

τικά είναι απλά ένα προϊόν της ανθρώπινης φαντασίας,
πώς καταλήγουμε όλοι να συμφωνούμε στα… ίδια μαθηματικά; Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι οι μαθηματικές
οντότητες είναι σαν τα πιόνια στο σκάκι: ένα λεπτομερές και περίτεχνο φανταστικό παιχνίδι, που εφηύρε
ο άνθρωπος. Σε αντίθεση όμως με το σκάκι, τα μαθηματικά αποτελούν απαραίτητο «συστατικό» επιστημονικών θεωριών που περιγράφουν το σύμπαν γύρω μας.
Κι όμως, υπάρχουν πολλές μαθηματικές έννοιες –από
απόκρυφα αριθμητικά συστήματα μέχρι απειροδιάστατοι χώροι– που δε βρίσκουμε στον κόσμο γύρω μας.
Με ποια έννοια, λοιπόν, υφίστανται; Πολλοί μαθηματικοί, όταν πιέζονται να δώσουν μια απάντηση,
παραδέχονται ότι είναι Πλατωνικοί. Ο σπουδαίος επιστήμονας Kurt Gödel ισχυριζόταν ότι οι μαθηματικές
έννοιες και ιδέες «σχηματίζουν μια αντικειμενική πραγματικότητα από μόνες τους, την οποία δε μπορούμε να
δημιουργήσουμε, ή να αλλάξουμε, παρά μόνο να αντιληφθούμε και να περιγράψουμε».
Αν όμως αυτό είναι αλήθεια, πώς καταφέρνουν οι
άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την κρυμμένη
πραγματικότητα; Δε γνωρίζουμε. Μία ευφάνταστη πιθανότητα είναι ότι ζούμε μέσα σε έναν προσομοιωτή
υπολογιστή, που βασίζεται στους νόμους των μαθηματικών – κι όχι σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικό κόσμο.
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κάποιος εξαιρετικά
εξελιγμένος προγραμματιστής υπολογιστών του μέλλοντος έχει επινοήσει αυτόν τον προσομοιωτή και εμείς, εν
αγνοία μας, αποτελούμε μέρος του. Έτσι, όταν ανακαλύπτουμε μια μαθηματική αλήθεια, απλά ανακαλύπτουμε
τμήματα του κώδικα που χρησιμοποιεί ο προγραμματιστής. Όλο αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο.
Σύμφωνα όμως με τον φιλόσοφο Nick Bostrom από το
πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι πιο πιθανό να βρισκόμαστε σε έναν τέτοιο προσομοιωτή, παρά το αντίθετο.
Αν τέτοιοι προσομοιωτές είναι πιθανοί στη θεωρία,
τότε τελικά οι άνθρωποι θα τους δημιουργήσουν – κατά
πάσα πιθανότητα πολλοί από αυτούς. Αν λοιπόν έτσι
έχουν τα πράγματα, με τον καιρό θα υπάρχουν πολλοί
προσομοιωμένοι κόσμοι, παρά μη προσομοιωμένοι. Ως
εκ τούτου, στατιστικά μιλώντας, είναι πιο πιθανό να
ζούμε σε έναν τέτοιο προσομοιωμένο κόσμο, παρά στον
πραγματικό. Υπάρχει όμως κάποιος τρόπος για να ελεγχθεί εμπειρικά η υπόθεση αυτή; Ίσως και να υπάρχει.
Σε μια πρόσφατη μελέτη, με τίτλο Constraints on the
Universe as a Numerical Simulation, οι φυσικοί Silas R.
Beane, Zohreh Davoudi και Martin J. Savage περιγράφουν μια πιθανή μέθοδο για να ανακαλύψουν αν ο κό-

σμος μας είναι όντως ένας προσομοιωτής υπολογιστή.
Οι φυσικοί, εδώ και πολλά χρόνια, δημιουργούν τους
δικούς τους προσομοιωτές των δυνάμεων της φύσης σε
υπολογιστές, σε μικροσκοπική κλίμακα, στο μέγεθος
ατομικού πυρήνα, σημειώνει ο αρθρογράφος.
Χρησιμοποιούν ένα τρισδιάστατο πλέγμα για να διαμορφώσουν ένα μικρό κομμάτι του Σύμπαντος. Στη συνέχεια, «τρέχουν» αυτό το πρόγραμμα για να δουν τι θα
συμβεί. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να προσομοιώσουν την κίνηση και τις συγκρούσεις των στοιχειωδών
σωματιδίων. Όπως όμως παρατήρησαν ο καθηγητής
Beane και οι συνάδελφοί του, αυτοί οι προσομοιωτές
υπολογιστή παράγουν συγκεκριμένα είδη ασυμμετριών.
«Είμαστε άραγε σε θέση να ανιχνεύσουμε τις ίδιες
χαρακτηριστικές ανωμαλίες στο πραγματικό σύμπαν;»
αναρωτήθηκαν. Στη μελέτη τους, υποστηρίζουν ότι μια
πιο προσεκτική ματιά στις κοσμικές ακτίνες, σε αυτά τα
υψηλής ενέργειας σωματίδια που έρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης έξω από το ηλιακό σύστημα, μπορεί
να αποκαλύψει παρόμοιες ασυμμετρίες. Αν συμβαίνει
αυτό, θα μπορούσε να σημαίνει ότι ίσως βρισκόμαστε
σε έναν προσομοιωτή υπολογιστή κάποιου άλλου. Είμαστε όμως έτοιμοι να πάρουμε το «κόκκινο χαπάκι»
όπως έκανε ο Neo στην ταινία Matrix, για να δούμε την
«Αλήθεια» πίσω από την ψευδαίσθηση;
Ίσως όχι ακόμη. Η υπόθεση της προσομοίωσης εξακολουθεί να απασχολεί τους ειδικούς. Αλλά ακόμη κι αν
αποδειχθεί πάρα πολύ τραβηγμένη, η πιθανότητα της
πλατωνικής φύσης των μαθηματικών ιδεών παραμένει,
και ίσως κρατάει το «κλειδί» για την κατανόηση της δικής μας πραγματικότητας.
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Οι επιπτώσεις από την έκρηξη του
ηφαιστείου της Θήρας σε αιγυπτιακή στήλη 3.500 ετών

Τις συνθήκες που επικράτησαν μετά την έκρηξη του
ηφαιστείου της Θήρας φέρεται να περιγράφει ένα από τα
αρχαιότερα δελτία καιρού που βρίσκεται χαραγμένο σε
αιγυπτιακή στήλη από ασβεστόλιθο ηλικίας 3.500 ετών.
Αυτό υποστηρίζουν επιστήμονες από το Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών του Σικάγου που μελέτησαν τη «Στήλη της καταιγίδας», ύψους 1,8 μ., και ερμήνευσαν εκ νέου
την 40 στίχων επιγραφή της, όπου διαπίστωσαν ότι γίνεται λόγος για βροχή, σκοτάδι και θύελλα χωρίς διακοπή.
Η νέα αυτή μελέτη, όμως, έχει και ιστορικές προεκτάσεις
και αν ισχύουν όσα υποστηρίζει, εξηγούνται πολλά κεφάλαια της Ιστορίας, καθώς χρονολογείται στα χρόνια
της βασιλείας του φαραώ Αμωση Α’, του πρώτου φαραώ,

της 18ης Δυναστείας. Η βασιλεία του σηματοδότησε την
αρχή του Νέου Βασιλείου, την εποχή που η Αίγυπτος
έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της.
Αν η στήλη -η οποία ανακαλύφθηκε στον ναό του
Καρνάκ στις Θήβες μεταξύ των ετών 1947 και 1951 από
Γάλλους αρχαιολόγους- όντως περιγράφει τις καιρικές
συνθήκες που επικράτησαν μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, τότε και η σωστή χρονολόγηση της
στήλης και της βασιλείας του Άμωση, που μέχρι τώρα
χρονολογούνταν στο 1.550 π.Χ., θα πρέπει να μετακινηθεί κατά 30 με 50 χρόνια νωρίτερα.
«Είναι πολύ σημαντικό για όσους ασχολούνται με
τους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου και για
όσους βασίζουν τις χρονολογήσεις τους στην διαδοχή των φαραώ. Η νέα αυτή πληροφορία θα φέρει αλλαγές», υποστηρίζουν οι ερευνητές Ναντίν Μόλερ και
Ρόμπερτ Ράιτνερ που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα
της μελέτης τους στην εαρινή έκδοση της Επιθεώρησης
Σπουδών Εγγύς Ανατολής.
Μέχρι σήμερα πολλοί θεωρούσαν ότι το κείμενο της
επιγραφής είχε μεταφορικό χαρακτήρα και περιέγραφε τις συνέπειες από την εισβολή των Υκσώς. Ωστόσο
η νέα ερμηνεία δείχνει ότι το κείμενο είναι πιθανότερο
να αναφέρεται στα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσε
η έκρηξη του ηφαιστείου στο Αιγαίο, δεδομένου ότι
υπάρχει σε αυτό αναφορά για «θυελλώδη ουρανό» και
«καταιγίδα» για αρκετές ημέρες. Στο κείμενο γίνεται
λόγος επίσης για κορμιά που επέπλεαν στον Νείλο σαν
σκάφη από πάπυρο. «Είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται σε
μια μεγάλη καταιγίδα διαφορετική από τις διαφορετικού είδους έντονες βροχοπτώσεις που κατά περιόδους
έπλητταν την Αίγυπτο», περιγράφουν οι ειδικοί.
Η ραδιοχρονολόγηση ενός κλαδιού ελιάς που καλύφθηκε από την ηφαιστειακή στάχτη της Θήρας έδειξε ότι
η έκρηξη έγινε μεταξύ των ετών 1621-1605 π.Χ. Αν, λοιπόν, μετακινηθεί προς αυτές τις χρονολογίες και η βασιλεία του Άμωση Α’, εξηγούνται λογικά πολλά γεγονότα
στην Εγγύς Ανατολή, λένε οι ερευνητές. Για παράδειγμα,
η νέα χρονολόγηση εξηγεί πώς ο Άμωσις ανέβηκε στην
εξουσία και παραγκώνισε τους Υκσώς. Η έκρηξη του
ηφαιστείου προκάλεσε τσουνάμι που έπληξε τα λιμάνια
των Υκσώς και μείωσε τη δύναμή τους στη θάλασσα.
Παράλληλα, η αποδιοργάνωση που προκάλεσε η
έκρηξη στο εμπόριο και στη γεωργία υποβάθμισε τη
δύναμη των Βαβυλωνίων, γεγονός που εξηγεί για ποιον
λόγο εκείνοι δεν μπόρεσαν να αποκρούσουν την εισβολή των Χετταίων.

αφιερωμα

Κωνσταντινούπολη

Ιστορική εκκρεμότητα ή παγκόσμιο διακύβευμα;
561 χρόνια από την μοιραία Άλωση του 1453, οι μεν
Έλληνες επισήμως σιωπούν, αλλά στο (αποκαλυπτικό
γιά το συλλογικό μας θυμικό) διαδίκτυο, οι προφητείες
του Κοσμά Αιτωλού και του μοναχού Παϊσιου γιά την
Πόλη διακινούνται σε χιλιάδες μεγκαμπάϊτς. Δεν πρέπει
κανείς να υποτιμήσει ή να παρερμηνεύσει το γεγονός
ότι η Πόλη, ψυχικά, έμεινε μία πελώρια Εκρεμμότητα
στην συλλογική συνείδηση του Ελληνικού έθνους.
Από την εποχή που ο Βύζας ο Μεγαρεύς ίδρυσε την
αποικία Βυζάντιον το 657 π.Χ., μέχρι την Τρίτη 29 Μαϊου
1453, δηλαδή για δύο χιλιετίες, η Κωνσταντιούπολη
ήταν ελληνική υπόθεση. Γιά μία ολόκληρη χιλιετία η
Κωνσταντινούπολη υπήρξε η ιστορική πρωτεύουσα
της μεσαιωνικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, και στην
συνέχεια, γιά άλλα πεντακόσια χρόνια, η έδρα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Φαναριωτών και λί-

κνο του υπόδουλου Ελληνισμού.
Τόσο ισχυρές μνήμες, με βαθειές ρίζες στο παρελθόν, όπως έχει αποδείξει ο κορυφαίος ιστορικός
Fernand Braudel, συγκροτούν την συλλογικη ταυτότητα ενός έθνους, παραμένουν ζωντανές στην μακρά
ιστορική περίοδο, παράγουν συλλογικές στάσεις και
συμπεριφορές, γεννούν αστείρευτες δυνάμεις αντοχής,
υπομονής και επιμονής σε περιόδους δοκιμασίας, επανέρχονται μεταμφιεσμένες στο προσκήνιο, υποκινούν
πολιτικά γεγονότα, εμπνέουν πολεμικές προσπάθειες,
επανενεργοποιούνται σε ρευστές περιόδους, και λειτουργούν ως ισχυρά στοιχεία της συλλογικής συνείδησης. Αποδεικνύονται δε πολύ ισχυρότερες από την
επίδραση του εκπαιδευτικού συστήματος και των πολιτικών ιδεολογιών. Αυτά, δηλαδή, που συνέβησαν και
συμβαίνουν στην Ελλάδα με την Μεγάλη Ιδέα.
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Οι Τούρκοι, από την άλλη πλευρά, πανηγυρίζουν κάθε χρόνο δημοσίως την Άλωση σε βαθμό υστερίας, κάτι που προδίδει την ανασφάλεια του εισβολέα και όχι την ήρεμη ριζωμένη σιγουριά του γηγενούς. Μακροϊστορικά, πράγματι, οι Τούρκοι είναι πρόσφατοι στον χώρο, δεν αφομοιώθηκαν ποτέ από την
περιοχή, εθνολογικά αποτελούν μειοψηφία, ενώ παραμένουν προσκολλημένοι στην ταυτότητα του κατακτητή. Η δε ευρύτερη περιοχή που ελέγχουν ένθεν
κακείθεν του Βοσπόρου (Ανατολική Θράκη, Μικρά
Ασία, Ανατολία) κατοικείται από λαούς αλλογενείς,
που βρίσκονται σε διαρκή αντίθεση ή και σύγκρουση (Κούρδοι) με την τουρκική επικυριαρχία. Οι διαρκείς διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις της σύγχρονης
Τουρκίας (κεμαλικοί-ισλαμιστές, κεμαλικοί-φιλελεύθεροι, ισλαμιστές-γκιουλενιστές, Τούρκοι-ΚούρδοιΑλεβίτες κλπ.) δείχνουν ότι η τουρκική κοινωνία είναι
εθνολογικά, πολιτισμικά και οντολογικά ανομοιογενής
και το τουρκικό κράτος λειτουργεί μάλλον ως πειθαναγκασμός εκ των άνω παρά ως συμπαγής πολιτική έκφραση ενός λαού με χαρακτηριστικά έθνους.
Αυτή η διαρκής ρευστότητα είναι συμφυής με την τεράστια γεωπολιτική σημασία της Κωνσταντινούπολης.
Οι Τούρκοι αισθάνονται ότι η κατοχή της δεν είναι δεδομένη ούτε παγιωμένη και ότι υπό συνθήκες παγκόσμιας
αστάθειας μπορεί να διακυβευθεί. Πρόσφατα, ο κορυφαίος Τούρκος ιστορικός και πανεπιστημιακός καθηγητής Χαλίλ Ίναλτζικ προειδοποίησε δημοσίως τους συμπατριώτες του από τις στήλες της εφημερίδας ΜιλλέτΓκαζί, με αφορμή την ουκρανική κρίση, ότι η προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσσία είναι το πρώτο βήμα
γιά την κάθοδο της ρωσσικής υπερδύναμης και την κατάληψη των Στενών. Μάλιστα ο Ίναλτζικ (πρόκειται
γιά έναν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστήμονα που διετέλεσε πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Ιστορικών)
προέβλεψε διάλυση της Τουρκίας και ανασύσταση της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Ρώσσους. Οι δηλώσεις του Ίναλτζικ, ασχέτως της πιθανότητας ή όχι να
επαληθευθούν, δείχνουν ότι οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται ότι η κατοχή του σημαντικώτερου ίσως γεωπολιτικού σημείου του πλανήτη, της Κωνστανινούπολης, είναι μία διαρκής εκρεμμότητα.
Δεν πέρασαν λίγες μέρες πράγματι λίγες ημέρες από
τις δηλώσεις του Ίναλτζικ και ο υπουργός Εξωτερικών
της Ρωσσίας Λαυρώφ δήλωσε δημοσίως ότι η Τουρκία
παραβιάζει τις συνθήκες που διέπουν τους κανόνες διελεύσεως πολεμικών πλοίων από τον Βόσπορο... Η
Ιστορία και η Γεωγραφία ενεργοποιούν τις γεωπολιτι-
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κές ανατροπές. Και αυτό ακριβώς φοβάται η Τουρκία
και εκφράζει ο Ίναλτζικ.
Όμως η Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλά μια
ιστορική εκρεμμότητα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.
Είναι, κυρίως, ένα τεράστιο διακύβευμα στην παγκόσμια σκακιέρα. Παρακολουθώντας την ιστορία τιυ
Ανατολικού Ζητήματος, διαπιστώνει κανείς ότι το μεγάλο γεωπολιτικό πρόβλημα των Δυτικών ήταν η αποτροπή της Ρωσσικής καθόδου στα Στενά. Το 1854 οι
Αγγλογάλλοι, αν και στενοί σύμμαχοι των Ρώσσων,
κήρυξαν αμέσως τον πόλεμο στην Ρωσσία όταν αυτή
επετέθη εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το
1917 οι Ρώσσοι είχαν αποφασίσει να προωθηθούν στην
Κωνσταντινούπολη, όταν μυστηριωδώς οι Γερμανοί
έστειλαν με σφραγισμένο βαγόνι τον Λένιν στην
Πετρούπολη, με αποτέλεσμα η Ρωσσική Επανάσταση
να αναστείλει την ανεπιθύμητη εξέλιξη. Αλλά και μεταξύ τους οι δυτικές δυνάμεις δεν συμφώνησαν ποτέ.
Ο Ναπολέων διαφώνησε με τον τσάρο Αλέξανδρο
Α΄ γιά την διανομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
όταν ο τελευταίος ζήτησε την Κωνσταντινούπολη. «Η
Κωνσταντινούπολη αξίζει από μόνη της μια αυτοκρατορία», απάντησε ο Ναπολέων.
Οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι ο θρησκευτικός αρχηγός της Ορθοδοξίας κατοικεί από την εποχή του
Μεγάλου Κωνσταντίνου αδιαλλείπτως στην Πόλη.
Θυμούνται ότι, παρά την Μικρασιατική Καταστροφή,
το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρέμεινε όρθιο στην
Κωνσταντινούπολη. Και ότι ο Αθηναγόρας πήγε το
1948 στην Πόλη Πατριάρχης με το Air Force One του
Αμερικανού προέδρου Τρούμαν. Και ακούνε, κάθε
φορά που Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται την
Τουρκία, την σταθερή αμερικανική υποστήριξη στο
Πατριαρχείο. Διότι το Πατριαρχείο, εκτός από ζωντανό βυζαντινό κατάλοιπο, εκτός από εκπρόσωπος εκατομμυρίων Ορθοδόξων των ΗΠΑ, του Καναδά, της
Αυστραλίας και της Ευρώπης, είναι εκπρόσωπος του
Δυτικού Κόσμου στο σημαντικώτερο γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη.
Το πένθιμο ράσο του Πατριάρχη είναι το ισχυρότερο συλλογικό σημείο αναφοράς του Ελληνικού Έθνους,
αλλά ταυτόχρονα είναι η παρουσία της Δύσης στο κρίσιμο σημείο που ενώνει τρεις ηπείρους.
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«Ο μόνος λαός που δεν απελευθέρωσε την
κοιτίδα του γένους του είναι οι Έλληνες»

Συνέντευξη της Ελένης
Γλύκατζη - Αρβελέρ
στον Μελέτη Μελετόπουλο
γιά την Κωνσταντινούπολη

Η

Ελένη Γλύκατζη, γόνος Μικρασιατικής οικογένειας, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926. Φοίτησε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην συνέχεια εργάσθηκε ως ερευνήτρια στο
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Το 1950 πήγε στην Γαλλία γιά μεταπτυχιακές σπουδές. Το 1952 διορίσθηκε ως ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και το 1964 προήχθη σε διευθύντρια του Κέντρου. Ταυτόχρονα, πραγματοποίησε την διδακτορική της διατριβή με αντικείμενο το Βυζαντινό Ναυτικό.
Το 1967 εξελέγη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στην Σορβόννη. Διετέλεσε διευθύντρια του Κέντρου Ιστορίας και
Πολιτισμού του Βυζαντίου και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris 1. Εξελέγη Αντιπρύτανις του
Πανεπιστημίου της Σορβόννης (1970-1973) και το 1976 Πρύτανις. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος των Πανεπιστημίων
των Παρισίων και Πρόεδρος του Κέντρου Georges Pompidou-Beaubourg. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης το 1967 και η πρώτη γυναίκα πρύτανις του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία του, το 1976. Στο Παρίσι γνώρισε τον σύζυγό της, αξιωματικό του Γαλλικού Στρατού
Ζακ Αρβελέρ (Jacques Ahrweiler), με τον οποίο απέκτησε μία κόρη.
Σήμερα είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, της Επιτροπής Ηθικής του Εθνικού Κέντρου για την Επιστημονική Έρευνα (Γαλλία), του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών (Ελλάδα) και Επίτιμη Πρόεδρος της
Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών.
Μεταξύ των έργων της, συγκαταλέγονται οι «Έρευνες για την διοίκηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον Ένατο
και Δέκατο αιώνα» (1960), «Το Βυζάντιο και η θάλασσα» (1966), «Μελέτες για την διοικητική και κοινωνική διάρθρωση του Βυζαντίου» (1971), «Βυζάντιο, η χώρα και τα εδάφη» (1976), «Η Πολιτική Ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» (1976), «Βυζαντινή Γεωγραφία», «Ιστορική γεωγραφία του μεσογειακού κόσμου»., «Η Σμύρνη ανάμεσα σε δύο
τουρκικές κατοχές» (1975), «Η διασπορά στο Βυζάντιο» (1995), «The Making of Europe» (2000), «Γιατί το Βυζάντιο»
(2010) κ.ά.
Η Αρβελέρ θεωρεί ότι η μήτρα του νεώτερου Ελληνισμού είναι το Βυζάντιο, του οποίου τα πολιτιστικά, θρησκευτικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν και την σημερινή ελληνική κοινωνία.
Στην συνέντευξη, που ευγενικά και πρόθυμα παραχώρησε στην ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, η κυρία Γλύκατζη- Αρβελέρ μας
εντυπωσίασε με την εκπληκτική της μνήμη, την ικανότητα επί λέξει απόδοσης κειμένων από τις πηγές και την κρίση
της γιά σημαντικά γεγονότα και περιόδους της μακράς και πολυτάραχης Βυζαντινής Ιστορίας.
Την συνέντευξη ηχογράφησαν, βιντεοσκόπησαν και απομαγνητοφώνησαν οι Γιάννης Χατζόπουλος και Βασίλης
Σπυράκος-Πατρώνας.

Μελέτης Μελετόπουλος: Το αντικείμενο της συνέντευξης, όπως ξέρετε, είναι η Κωνσταντινούπολη.
Αυτό είναι το θέμα του αφιερώματος της ΝΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του Μαϊου, μήνα κατά τον οποίο έλαβε
χώρα η μοιραία γιά τον μεσαιωνικό Ελληνισμό Άλωσή
της από τους Τούρκους.
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Θα πάμε από την αρχή.
ΜΗΜ: Ωραία, σας ακούμε.
Αρβελέρ: Λοιπόν, η εκλογή της Πόλης. Ποιός εξέλεξε
την τοποθεσία; Ο Μέγας Κωνσταντίνος αρχικά δεν ήθελε να ιδρύσει την πόλη στο Βυζάντιο. Ο Κωνσταντίνος
ήθελε να κάνει την πόλη στην Τροία. Γιατί η Τροία είναι
η εκδήλωση των δύο μεγάλων μύθων των δύο λαών της
εποχής. Οι Έλληνες κερδίζουν στην Τροία και ο Αινείας
φεύγει από την Τροία και κτίζει την Ρώμη. Οπότε η
Τροία είναι η πόλη όπου γίνεται η σύμπτυξη των μύθων.
Οι ναύαρχοι του Κωνσταντίνου δεν θέλουν την Τροία,
γιατί δεν έχει καλό λιμάνι για τον στόλο. Διατείνομαι ότι
ήταν χριστιανοί και δεν ήθελαν να γίνει η Πόλη, η χριστιανική πόλις, σε ειδωλολατρικό χώρο.
Μετά την Τροία, ο Κωνσταντίνος διαλέγει την
Θεσσαλονίκη, αλλά στην Θεσσαλονίκη δεν πάει για
έναν σοβαρό στρατηγικό λόγο. Η Θεσσαλονίκη δεν
μπορεί να έχει στρατεύματα τα οποία να μπορούν να
φθάσουν γρήγορα κατά των Περσών. Οι μόνοι εχθροί
της Ρώμης τότε είναι οι Πέρσες.
Οπότε ο Κωνσταντίνος αφήνει και την Θεσσαλονίκη
και πάει στην Χαλκηδόνα, που είναι απέναντι από την
Πόλη. Σύμφωνα με τον μύθο: Άγγελος Κυρίου μάζευε κάθε βράδυ τις πέτρες από το Καντίκιοϊ, την
Χαλκηδόνα, και τις πέταγε στην απέναντι όχθη. Άρα η
εκλογή της Πόλης είναι θεϊκή. Και εφ’όσον είναι θεϊκή,
είναι η πρώτη χριστιανική πόλις. Χτίζεται ως χριστιανική και έχει τις μεγαλύτερες εκκλησίες της εποχής, μεταξύ των οποίων και μία Αγιά Σοφιά, η οποία δεν είναι
η Αγιά Σοφιά του Ιουστινιανού, αλλά είναι στο ίδιο μέρος.
Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, όταν χτίζει την Πόλη και
κάνει τα εγκαίνια στις 11 Μαΐου του 330 μ. Χ., την αφιερώνει στον Δεσπότη Χριστό. Όλοι λένε ότι η Πόλη
ήταν αφιερωμένη στην Παναγιά. Η Πόλη ήταν αφιερωμένη στον Δεσπότη Χριστό, και δεν είναι γνωστό πότε
περνάει υπό την προστασία της Παναγιάς.
Το 330 η Πόλη δεν είναι πρωτεύουσα. Είναι μία
δεύτερη πόλις, την οποία ονομάζουν πολύ αργότερα Νέα Ιερουσαλήμ, Νέα Σιών και Νέα Ρώμη. Η Ρώμη
δεν ήταν ποτέ πρωτεύουσα. Η Ρώμη ήταν μία αιωνία

πόλις. Όπου ο Αυτοκράτορας, εκεί και η πρωτεύουσα.
Δεν υπήρχε πρωτεύουσα στην Ρώμη, η Ρώμη είναι αιωνία πόλις, κάτι διαφορετικό από την Βασιλεύουσα. Τι
θα πει «Βασιλεύουσα»; Θα πει ότι, όποιος κρατά την
Πόλη, γίνεται και Αυτοκράτορας. Αυτή είναι η έννοια
της Βασιλεύουσας, δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή
φτάνει να έχεις την Κωνσταντινούπολη γιά να γίνεις
Αυτοκράτορας.
Η Ρώμη δεν έπαψε ποτέ να είναι η πρώτη πόλις της
Αυτοκρατορίας. Η Κωνσταντινούπολη γίνεται πραγματική πρωτεύουσα του κράτους, όταν το 410 ο Αλάριχος
καταστρέφει την Ρώμη. Τότε γίνεται το translatιο
imperii, δηλαδή μεταφέρεται η Αυτοκρατορία στην Νέα
Ρώμη, όπως ονομάζεται τότε η Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά, η Κωνσταντινούπολη δεν είναι
κάν μητρόπολη, είναι μία επισκοπή της μητροπόλεως
Ηρακλείας, στην Θράκη, και γίνεται ακριβώς μετά μητρόπολις. Πατριαρχείο γίνεται όταν αρχίζει η μεγάλη
διαμάχη για την οργάνωση του δόγματος.
Ποιός δημιουργεί το χριστιανικό δόγμα; Ποιός δημιουργεί το τριαδικό δόγμα; Η Κωνσταντινούπολη. Όταν
πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος της Νικαίας, το 325,
η Πόλη δεν έχει εγκαινιαστεί ακόμη. Ο Κωνσταντίνος
καλεί την πρώτη Σύνοδο, όπου συζητείται εάν ο Χριστός
είναι υιός του Θεού, εφ’ όσον είναι χρονικά μεθύστερος,
και αρχίζει η μεγάλη διαμάχη, αν είναι πρώτος, δεύτερος
και τα λοιπά. Τότε ο Χριστός παίρνει το όνομα υιοπάτωρ, είναι δηλαδή υιός και πατήρ μαζί. Αιρετικά πράγματα. Η πρώτη σύνοδος εναντίον του Αρείου γίνεται στην
Νίκαια, η δεύτερη γίνεται στην Κωνσταντινούπολη,
όπου διατυπώνουν εκεί οι Πατέρες, όχι πιά οι 318 της
Νικαίας, το περίφημον ομοούσιον.
Στην πρώτη σύνοδο, όπως ξέρετε, διατυπώνουν
το Πιστεύω. Εκεί αναδεικνύονται ο Αθανάσιος και ο
Νικόλαος. Ο Άγιος Αθανάσιος παίρνει ένα τούβλο, το
κρατάει στα χέρια του, αρχίζει το τούβλο και λιώνει και
ο Αθανάσιος λέει: Χώμα, νερό και αέρας, αυτά είναι το
τούβλο. Αυτά τα τρία κάνουν ένα, το τούβλο. Έτσι είναι
και η τριαδική θεότητα. Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι
ανάγκη να τα γράψετε, θα με κυνηγήσουνε οι παπάδες!!!
ΜΗΜ: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, συνεχίστε.
Αρβελέρ: Αυτή είναι η πρώτη σύνοδος. Στην δεύτερη σύνοδο εγκαταλείπουν την έννοια υιοπάτωρ και διατυπώνουν το ομοούσιον, ότι δηλαδή ο Θεός και ο Υιός
του είναι η ίδια ουσία. Και μετά αρχίζει η μεγάλη διαμάχη, δηλαδή η χριστολογική έριδα. Δηλαδή, αν ο Χριστός
ήταν θεός, τότε δεν υπέφερε στον σταυρό, οπότε τα

πάθη είναι μία φαντασμαγορία και ως φαντασμαγορία
δεν μπορούν να σταθούν. Αν, αντιθέτως, ο Χριστός ήταν
άνθρωπος, υπέφερε, άρα δεν ήταν θεός. Και αρχίζει η
μεγάλη διαμάχη κατά πόσον ο Χριστός ήταν άνθρωπος,
κατά πόσον ήταν θεός, και κρατάει αυτή η διαμάχη τέσσερις αιώνες. Όλες οι άλλες σύνοδοι ασχολούνται με
αυτήν την χριστολογική έριδα, μέχρι το 401, στην σύνοδο της Χαλκηδόνας, όπου καταλήγουν ότι ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος θεός μαζί.
Από τότε η Παναγία εισέρχεται στον ναό ως Μήτηρ
Θεού και έτσι γίνεται και της Πόλης προστάτιδα ως θεοτόκος. Μέχρι τότε ήταν χριστοτόκος, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά Θεοτόκος ονομάζεται από το 451 και
μετά, και έτσι περνάει και η Πόλη κάτω από την Παναγιά.
Και οι έξι σύνοδοι που διατύπωσαν το δόγμα, έχουν
συγκληθεί από την Κωνσταντινούπολη. Δεν διεξάγονται όλες στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιούνται στην Έφεσο, την Χαλκηδόνα, την Νίκαια, οι δύο
στην Κωνσταντινούπολη κτλ. Αλλά έχουν όλες συγκληθεί με απόφαση Κωνσταντινουπολιτική. Άρα, όλο
το χριστιανικό δόγμα είναι η Πόλη. Χριστιανοσύνη
δεν είναι ούτε οι δυτικοί ούτε οι προτεστάντες, αλλά η
Κωνσταντινούπολη.
Η έριδα τελειώνει με την έκτη σύνοδο, όπου ο
Αυτοκράτορας σταματά την ατέρμονη συζήτηση γιά
το αν ο Χριστός είναι άνθρωπος ή θεός (όπου οι μονοφυσίτες ισχυρίζονται ότι είναι περισσότερο θεός, οι
Νεστοριανοί ότι είναι περισσότερο άνθρωπος, οι μεν
ισχυρίζονται ότι είχε δύο ενέργειες και μία φύση, οι άλλοι λένε αντιθέτως ότι είχε μία φύση με μία ενέργεια, οι
άλλοι ότι είχε δύο θελήσεις κτλ.). Ο Μονοθελητισμός,
ο Μονοφυσιτισμός κλπ. είναι η ιστορία της χριστολογικής έριδας, που λύνεται χάρις στην Πόλη. Αν με ρωτήσετε ποιό είναι το μεγάλο κατόρθωμα της Πόλης, θα
σας απαντούσα ότι είναι αυτό.
ΜΗΜ: Ποιές ήταν οι εποχές που η Πόλη έφθασε στο ζενίθ της; Ήταν μια εποχή ακμής η εποχή του
Ιουστινιανού;
Αρβελέρ: Βέβαια! Αλλά προσέξτε: είναι ελληνική η
Πόλη του Ιουστινιανού;
ΜΗΜ: Είναι ακόμα ισχυρό το ρωμαϊκό στοιχείο.
Αρβελέρ: Γιατί ο Ιουστινιανός έκτισε την Αγία
Σοφία; Το 531-532 μ.Χ. είναι η στάση του Νίκα. Τί γίνεται στην Πόλη; Η Πόλη δημοκρατείται!
ΜΗΜ : Υπό ποιά έννοια;
Αρβελέρ: Γιατί είναι οι δήμοι που έχουν καταλάβει

την Πόλη! Η δε Δημοκρατία είναι η Οχλοκρατία, και
πρέπει να παταχθεί αμέσως. Αλλά ο Ιουνστινιανός έχει
φοβηθεί, γιατί έχει αιματοκυληθεί όλη η πόλη, και θέλει να φύγει. Τότε, όμως, εμφανίζεται η Θεοδώρα στο
σιλέντιο, δηλαδή το μυστικό συμβούλιο, και του λέει:
«Βασιλεύ, μετά από την πορφύρα το σάβανο». Και το
ζήτημα τελείωσε. Ο Ιουστινιανός, ενώ ήθελε να τα
μαζέψει και να φύγει, μένει, και στέλνει τον Ναρσή
να καταστείλει βίαια την στάση του Νίκα. Γιά να εξιλεωθεί απο το αιματοκύλισμα της στάση του Νίκα, ο
Ιουστινιανός κτίζει την Αγία Σοφία, με αρχιτέκτονες
τον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο. Το 537 μ.Χ, γίνονται τα
εγκαίνια της Αγίας Σοφίας. Εκεί ο Ιουστινιανός λέει το
περίφημο «νενίκηκά σε Σολωμών».
ΜΗΜ: Η βασιλεία του Ιουστινιανού υπήρξε πάντως εποχή ισχύος και ακμής.
Αρβελέρ: Αυτά όλα τελειώνουν τον 7ο αιώνα, όταν
η Πόλη γνωρίζει την μεγάλη πολιορκία της από τους
Αβαροσλαύους. Είμαστε στο 626 μ. Χ., τον 7ο αιώνα. Οι
Αβαροσλαύοι πολιορκούν την Πόλη, ο Αυτοκράτορας
δεν είναι εκεί γιατί πολεμά εναντίον των Περσών και
αφήνει στην θέση του τον πατριάρχη Σέργιο. Ο πατριάρχης Σέργιος είναι ο επικεφαλής της Πόλης. Την συνέχεια την ξέρετε.
ΜΗΜ: Τη Υπερμάχω.
Αρβελέρ: Ο Ακάθιστος Ύμνος. Οι Άραβες κάνουν
και δεύτερη πολιορκία το 717 μ. Χ., αλλά δεν ανακατεύεται η Παναγιά, είναι μόνον το υγρόν πυρ που καίει
τα πλοία των Αράβων. Το 860 μ. Χ. κατεβαίνει για πρώτη φορά ένας άγνωστος λαός, οι Ρως. Αυτοί οι Ρως πολιορκούν την Πόλη το 860, αλλά πάλι ο Αυτοκράτορας,
ο Μιχαήλ Γ΄, απουσιάζει, διότι πολεμά εναντίον των
Αράβων. Αφήνει την Πόλη να την φυλάει ο Φώτιος, ο
πατριάρχης.
ΜΗΜ: Ο Μέγας Φώτιος, ο Πατριάρχης του
Σχίσματος.
Αρβελέρ: Ακριβώς. Και τότε, ό, τι έχει κάνει ο
Σέργιος, περίπου το κάνει και ο Φώτιος. Το θαύμα τότε
που γίνεται είναι ότι ο Φώτιος εμβάπτει το μαμφόριον
της Παναγίας, δηλαδή το πανωφόρι της Παναγιάς, το
οποίον είχαν ως κειμήλιο οι Βυζαντινοί, στον Βόσπορο,
και γίνεται τέτοια τρικυμία, που τα πλοία των Ρώς καταστρέφονται και φύγουν κακήν κακώς. Λοιπόν, έχει
σώσει η Παναγιά την Πόλη από τους Αβαροσλαύους
και από τους Ρώσσους.
Δεν την έσωσε το 1204. Το 1204 μπαίνουν οι Λατίνοι

στην Πόλη. Η μεγαλύτερη καταστροφή, η μεγαλύτερη
λεηλασία που έχει γίνει ποτέ, έχει γίνει από χριστιανικό
στρατό εναντίον της Πόλης. Λεηλάτησαν όλες τις μονές και πήραν όλα τα κειμήλια, τις εικόνες. Η Νικοποιός
βρίσκεται ακόμα στην Βενετιά, τα άλογα του ιπποδρόμου βρίσκονται ακόμα στον Άγιο Μάρκο, η Pala d’ Oro,
δηλαδή το εικονοστάσιο της περίφημης μονής του
Παντοκράτορα το οποίο είχαν δώσει οι Κομνηνοί, βρίσκεται στον Άγιο Μάρκο κτλ. Χιλιάδες κειμήλια.
Η Πόλη βρίσκεται υπό λατινική κατοχή μέχρι το 1261.
Οι Βυζαντινοί έχουν ιδρύσει τότε την Αυτοκρατορία της
Νικαίας, είναι η μόνη περιοχή που δεν έχει πέσει στα χέρια των Λατίνων. Η Λατινοκρατία είναι Ελλαδική, δεν
είναι Μικρασιατική, δεν υπάρχει μικρασιατική λατινοκρατία. Και όταν μπαίνει ο Στρατηγόπουλος στην Πόλη
το 1261 -τελείως κατά τύχη, γιατί οι Βενετοί, που κρατάνε την Πόλη, έχουν πάει στην Δαφνοσία και ο στόλος τους έχει απομακρυνθεί-, τότε λέει ο πρωθυπουργός του Μιχαήλ Η΄, του αυτοκράτορα που ελευθερώνει την Πόλη: Του λοιπού, ουδείς καλόν ελπιζέτω, επεί
Ρωμαίοι πάλι την Πόλιν πατούσι. Από εδώ και στο εξής
να μην ελπίζει τίποτα καλό κανένας, γιατί οι Ρωμαίοι
πατάνε πάλι την Πόλη.
Γιατί, ο Μιχαήλ Η΄, όταν ελευθέρωσε την Πόλη ο
Στρατηγόπουλος, αφήνει την Μικρασία και προσπαθεί
να διώξει τους Λατίνους από την Ελλάδα. Οπότε όλη
η Αυτοκρατορία της Νικαίας εγκαταλείπεται εξ αιτίας
αυτής της μεταβίβασης, αν θέλετε, του ενδιαφέροντος

από την Ανατολή στην Δύση. Τότε και μόνον τότε γίνεται σύμβολο ο δικέφαλος αετός. Τον κάνει δικέφαλο ο
Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος, γιατί θέλει να κοιτάει και την
Ανατολή και την Δύση. Και εκεί εγώ λέω ότι είναι η εποχή που αρχίζει η δύση της Ανατολής και η ανατολή της
Δύσης. Αυτή είναι η εποχή των Παλαιολόγων.
ΜΗΜ: Επομένως η Κωνσταντινούπολη, ως πρωτεύουσα ενός κράτους με δύο σκέλη, είναι στο κέντρο.
Αρβελέρ: Τι είναι η Πόλη; Για όλους είναι το κέντρο
του κόσμου. Εξ ού και η «Ανατολία», που λένε τώρα οι
Τούρκοι. Ποιά Ανατολία, ώς προς τι, από και ώς πού.
Από πού αρχίζει το κέντρο; Από την Πόλη και ανατολικά. Το λέει και ο Πορφυρογέννητος, ενώ ο Μανασσής
την αποκαλεί «το κέντρο του κόσμου».
Κέντρο του κόσμου είναι η Πόλη, πρώτη πρωτεύουσα του κόσμου όπως την θεωρούμε σήμερα. Γιατί, όπως
σας είπα, η Ρώμη δεν ήταν πρωτεύουσα. Η Πόλη έχει την
αυλή, έχει το πατριαρχείο, έχει και όλη την κυβέρνηση με
όλα τα περίφημα λογοθέσια, τα οποία δεν είναι τίποτε
άλλο από τα υπουργεία, η Πόλη με την συγκεντρωτική πολιτική της κατευθύνει τα πάντα, και όλες οι άλλες
πόλεις προσπαθούν να την μιμηθούν. Η Πόλη γίνεται
το πρότυπο όχι μόνο των Βυζαντινών πόλεων, αλλά και
όλων των πόλεων της Ευρώπης εκείνης της εποχής. Τι
είναι το οκτάγωνο του Άαχεν; είναι ακριβώς μία μίμηση
από τα μνημεία της Πόλης. Τι είναι ο Άγιος Μάρκος; Ο
Άγιος Μάρκος της Βενετιάς δεν είναι τίποτα άλλο παρά
μίμηση του ναού των Αγίων Αποστόλων. Στο Αμάλφι,
στο Σαλέρνο, στην Πίζα, στην Γένοβα, στην Βενετιά
κτλ., τα πάντα και οι πάντες μιμούνται την Πόλη με την
μεγάλη χλιδή και την μεγάλη πολυτέλεια.
ΜΗΜ: Σε ποιά άλλη εποχή έφτασε στο ζενίθ της η
Κωνσταντινούπολη;
Αρβελέρ: Το 1040, όταν ιδρύει το πανεπιστήμιο ο
Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, η Πόλη είναι το κέντρο
του κόσμου.
ΜΗΜ: Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, ο πληθυσμός κυμαίνεται γύρω στο εκατομμύριο εκείνη την
εποχή. Ποιά είναι η εκτίμησή σας;
Αρβελέρ: Γιά να υπολογίσουμε τον πληθυσμό, μετράμε πρώτον τα νεκροταφεία, δεύτερον τα οικόπεδα,
τρίτον τα πολυώροφα σπίτια.
ΜΗΜ: Υπήρχαν πολυκατοικίες;
Αρβελέρ: Έχουμε κτίρια με οκτώ ορόφους. Αλλά όχι
πολλά. Εγώ διατείνομαι ότι ο πληθυσμός της Πόλης
ουδέποτε έφτασε το εκατομμύριο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι

τα σπίτια της Πόλης είναι γεμάτα κήπους.
ΜΗΜ: Εκτός των τειχών δεν υπήρχε πολεοδομικός
ιστός;
Αρβελέρ: Εκτός των τειχών δεν είναι η Πόλη. Εκτός
των τειχών έχουμε ένα σωρό χωριά. Οπότε το εκατομμύριο είναι υπερβολικό. Εγώ διατείνομαι ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Πόλης ήταν γύρω στο μισό εκατομμύριο και κάτι.
ΜΗΜ: Την εποχή των Κομνηνών;
Αρβελέρ: Όχι, πριν, το 1040, την εποχή που δημιουργεί ο Μονομάχος το πανεπιστήμιο και έχει διορίσει
τον Ψελλό κοσμήτορα της Φιλοσοφικής σχολής και τον
Ξιφιλίνο στην Νομική Σχολή. Ο Μονομάχος είναι σύζυγος της Ζωής της Πορφυρογέννητης, η οποία είναι κόρη
του αδελφού του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου (ο
Βουλγαροκτόνος δεν είχε παιδιά). Του Κωνσταντίνου.
Η Ζωή έχει παντρευτεί δεν ξέρω πόσους, είναι παντρεμένη και με τον Μονομάχο, ήταν ο τελευταίος της
άντρας άλλωστε. Η Ζωή είναι γριά και κλεισμένη μέσα
στο ανάκτορο, όπου κάνει τις περίφημες πομάδες, κάνει αρώματα, έχει γίνει μυρεψός, μυρεψοί είναι οι αρωματοποιοί της εποχής. Και έχει αφήσει τον Μονομάχο
να τρέχει με την Σκλήραινα, η οποία είναι η ωραιότερη
γυναίκα της Πόλης.
Λοιπόν, ο Μονομάχος με την Σκλήραινα περνάνε μέσα από την αγορά της Πόλης για να πάνε
στο ανάκτορο το «έβδομο», το οποίο είναι επτά μίλια έξω από την Πόλη (γι’ αυτό το λένε το «έβδομο»). Περνάνε μέσα από την αγορά, και ένας μάγκας βλέπει την ομορφιά της Σκλήραινας, και της
λέει τους τρεΙς στίχους που γράφει ο Όμηρος για την
Ελένη (Ου Νέμεσις Τρώας και ευκνήμιδας Αχαιούς
τοιήδ’ αμφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν. Αινώς
αθανάτησι θεής εις ώπα έοικεν....), δηλαδή ότι «δεν είναι
κρίμα και άδικο να πολεμάς και να πεθαίνεις για μιά τόσο
ωραία γυναίκα που είναι ωραία σαν θεά, την Ελένη;».
Και αυτό το λέει για την Σκλήραινα. Η Σκλήραινα είναι ανατολίτισσα, από τα βάθη της Μικράς Ασίας, δεν
έχει καταλάβει πολλά πράγματα, αλλά της εξηγούν τι
της είπε ο νεαρός και θέλει να του στείλει ένα πεσκέσι.
Φτάνει την επομένη μέρα ο άνθρωπός της για να δώσει
το πεσκέσι, αλλά... όλη η αγορά ξέρει Όμηρο. Οπότε σε
ποιόν απ’ όλους να το δώσει, αφού όλοι ξέρουν Όμηρο!
Η αγορά της Πόλης ξέρει Όμηρο το 1040! Άντε τώρα
να δούμε ποιός ξέρει Όμηρο σήμερα!
ΜΗΜ: Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε οργανωμένη μέση εκπαίδευση;

Αρβελέρ: Υπήρχε. Διδάσκονταν τα επτά μαθήματα, μουσική, ανάγνωση, αριθμητική, ρητορική, το
trivium και το quadrivium. Και το περίφημο «φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ» είναι βυζαντινό. Πηγαίναν τα παιδιά στα μοναστήρια. Πήγαιναν
οπουδήποτε, στον Άγιο Στέφανο, στον Άγιο Βάκχο,
και ήταν γεμάτα. Στην Περίβλεπτον, στην Λιβός, στην
Μυρελαίου, στον Παντοκράτορα, παντού. Επίσης πήγαιναν στην εκκλησιά, στις γειτονιές... έχουμε ένα σωρό
δασκάλους που αντί να πάρουν λεφτά, έλεγαν στους
γονείς «στείλε μου λίγα σταφύλια ή κανένα ψάρι» κλπ.
Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στα μεγάλα επιτεύγματα της Πόλης. Το μεγάλο κατόρθωμα, λοιπόν, είναι,
πρώτον, η επεξεργασία του δόγματος, δεύτερον ο εκχριστιανισμός του σλαυϊκού κόσμου, η οποία γίνεται
από τον Φώτιο, μέσω του Κυρίλλου και του Μεθοδίου.
Ο εκχριστιανισμός των Σλαύων, λοιπόν, έχει το εξής
αποτέλεσμα: γιά πρώτη φορά το πατριαρχείο της
Πόλης έχει μεγαλύτερη γεωγραφική δικαιοδοσία από
ότι η ίδια η αυτοκρατορία, διότι έχει όλη την αυτοκρατορία και όλο τον σλαυϊκό κόσμο και τους Ρώσσους.
Το 860 μ.Χ. οι Ρως κάνουν επιδρομή στο Βυζάντιο,
και όπως σας είπα ο Φώτιος εμβάπτει το μαφόριο και
φεύγουν. Το 863 μ.Χ. οι Βούλγαροι γίνονται χριστιανοί,
τους εκχριστιανίζει ο πατριάρχης Φώτιος και ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Γ΄, ο δήθεν «Μέθυσος», ο οποίος
ήταν απο τους μεγαλύτερους αυτοκράτορες.
ΜΗΜ: Γιατί δήθεν; Πώς προέκυψε το «Μέθυσος»;
Αρβελέρ: Τον έβγαλαν μέθυσο οι Μακεδόνες, που
δεν ήταν Μακεδόνες, για να του πάρουν τον θρόνο. Ο
Βασίλειος Α΄ ο «Μακεδών» σκότωσε τον Μιχαήλ για
να του πάρει τον θρόνο. Δήθεν Μακεδόνας, γιατί όπως
ξέρετε ήταν Αρμένιος.
Επιστρέφω στον Φώτιο. Ο Φώτιος στέλνει το 867
μ.Χ. μία εγκύκλιο στους πατριάρχες πλήν του Πάπα (διότι ο Πάπας ήθελε να κάνει εκείνος τον εκχριστιανισμό
των Σλαύων αλλά τον πρόλαβε ο Φώτιος). Στέλνει, λοιπόν, μία εγκύκλιο στην Αντιόχεια, στην Ιερουσαλήμ και
στην Αλεξάνδρεια, και τους λέει ότι η Βούλγαροι εγκατέλειψαν την ελληνική ειδωλολατρεία (γιατί η λέξη Έλλην
στο Βυζάντιο σημαίνει ειδωλολάτρης, δεν είναι προσδιοριστικό εθνικότητας. Το εθνικό είναι Ρωμιός, Ρωμαίος).
Ο Φώτιος, λοιπόν, γράφει στους πατριάρχες για τον
εκχριστιανισμό των Βουλγάρων, αλλά και ότι το άγνωστο και άγριον γένος των Ρως, από εχθροί έγιναν πρόξενοι και φίλοι της ημών θρησκείας.
Άρα ο πρώτος εκχριστιανισμός των Ρώσσων έγι-

νε το 860. (Γιατί οι Σοβιετικοί εόρτασαν τα χίλια χρόνια του εκχριστιανισμού των Ρώσσων το 1988; Από
πού και ως πού;) Το 860 γίνονται χριστιανοί οι Ρώσσοι
Βάραγγοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν νοτίως του
Κιέβου μέχρι την θάλασα του Αζώφ, την Ταναΐδα λίμνη.’Ηταν αυτοί που έκαναν και τις επιδρομές εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Το 988 μ.χ βαφτίζονται
Ρώσσοι. Οι Ρώσσοι δεν είναι Σλαύοι, είναι Νορμανδοί.
Αλλά όταν κατεβαίνουν οι Σλαύοι, τα άναρχα φύλα
των Σλαύων, επειδή είναι πολυπληθέστεροι, η γλώσσα
γίνεται σλαυϊκή. Αυτό ισχύει και για τους Βουλγάρους.
ΜΗΜ: Οι Βάραγγοι είναι ξεκάθαρα Νορμανδοί;
Αρβελέρ: Βεβαίως! εντελώς Νορμανδοί! Όταν φτάνουν το 838 μ.Χ. στην Πόλη, είναι έμποροι και θέλουν, λένε, να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Δεν μπορούν, όμως, γιατί έχει κοπεί ο δρόμος από άλλους λαούς, οι οποίοι έχουν κατέβει νότια. Τότε ο αυτοκράτορας Θεόφιλος τους στέλνει μέσω Ίνγκελχαϊμ (σημερινή Αυστρία), για να πάνε στον τόπο τους. Φτάνουνε
στο Ίνγκελχαϊμ και εκεί τους ρωτάνε «τι είστε εσείς»;
και απαντάνε, είμαστε Ρως Σφέβι, δηλαδή, Σουηδοί!
Και λένε: «ο αρχηγός μας είναι ο Χαγάνος (δεν έχει γίνει ακόμα το κράτος των Ρως, είναι η «Χαζαρία»), και
εμείς είμαστε Σφέβι».
Ποιοί έχουν καταλάβει τον δρόμο τώρα μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ρωσσίας-Κιέβου; Είναι οι
Ούγγροι. Πώς λέγονται οι Ούγγροι εκείνη τη εποχή;
ΜΗΜ: Μαγιάροι;
Αρβελέρ: Τούρκοι! Σε όλα τα βυζαντινά έγγραφα πριν απο τον ενδέκατο αιώνα, όταν διαβάζετε «Τούρκους» είναι οι Ούγγροι. Οι Ούγγροι μιλάνε τουρκικά. Από τον ενδέκατο αιώνα και μετά έρχονται οι Σελτζούκοι και μετά οι Οθωμανοί. Μέχρι τότε
«Τούρκοι» ονομάζονται οι Ούγγροι. Αλλά ας γυρίσουμε στην Πόλη.
ΜΗΜ: Ας πάμε στον 11ο αιώνα. Ποιές ήταν οι συνέπειες της μοιραίας μάχης του Μαντζικέρτ, το 1071;
Αρβελέρ: Οι Σελτζούκοι Τούρκοι φτάνουν, μετά το
Ματζικέρτ, μέχρι την Σμύρνη, με τον περίφημο Τζαχάζ,
και δημιουργούν το κράτος της Ρούμ του Ικονίου. Αλλά
σταματούν εκεί. Οι Κομνηνοί ανακαταλαμβάνουν σιγάσιγά την Μικρά Ασία, μέχρι τον Σαγγάριο και μέχρι την
Άγκυρα και τον Πόντο. Η αυτοκρατορία, όμως, βάλλεται από όλες τις πλευρές. Ορισμένες στιγμές είναι οριακές. Ο πατριάρχης Αντιοχείας, ο οποίος είναι εξόριστος στην Πόλη, λέει στον Αλέξιο Α΄ τον Κομνηνό: «το

κράτος σου φτάνει από την Χρυσή Πύλη έως την άλλη
πύλη», δηλαδή του είπε ότι δεν κατείχε παρά την Πόλη.
Οι Σελτζούκοι είναι στην Μικρά Ασία, οι Πετσενέγοι
στα Βαλκάνια, οι Νορμανδοί έχουν φτάσει μέχρι την
Λάρισσα, εισβολείς έρχονται από παντού. Και τότε ο
Κομνηνός δημεύει όλα τα κτήματα της Εκκλησίας και
δημιουργεί μισθοφορικό στρατό. Τατόχρονα συνάπτει την περίφημη συμφωνία με τους Βενετούς, γιατί οι
Βενετοί δεν ήθελαν οι Νορμανδοί να κλείσουν τα στενά του Οτράντο.
Οι Νορμανδοί ήταν στην Σικελία και από εκεί έφτασαν στο Δυρράχιο και στην Κεφαλλονιά. Οι Βενετοί
έχουν αποκλειστεί, δεν μπορούν να κατέβουν στην
Μεσόγειο, διότι οι Νορμανδοί, από την Σικελία μέχρι
το Δυρράχιο, έχουν «κλείσει» το Μπρίντιζι, το Μπάρι,
τα πάντα. Και τότε ο Αλέξιος κάνει την συμφωνία με
τους Βενετούς. Πρόκειται γιά τις πρώτες διομολογήσεις. Δηλαδή το 1081-1082 ανοίγει όλα τα λιμάνια της
αυτοκρατορίας στους Βενετούς. Σιγά-σιγά έρχονται και
οι Γενοβέζοι και οι Αμαλφιτάνοι και οι Πιζάνοι. Η Πόλη
γίνεται, εκείνη την εποχή, σχεδόν παροικία των ξένων,
κτίζεται το Πέρα κ.λπ.
Η εποχή των Κομνηνών είναι η εποχή της καθίζησης,
όσον αφορά την παγκόσμια ισχύ της αυτοκρατορίας.
Άλλωστε, αν δεν ήταν ήδη οι ξένοι σε όλα τα λιμάνια της
Αυτορατορίας, δεν θα έπαιρναν και την Πόλη το 1204.
Αλλά εκείνο που είναι καταπληκτικό, είναι ότι το
1204 δεν έφθασε ούτε ένα καράβι από άλλη περιοχή
της Αυτοκρατορίας για να βοηθήσει την Πόλη! Πού είναι οι Βυζαντινοί; Γιατί το 1204 δεν υπάρχει ούτε ένας
Βυζαντινός να βοηθήσει την Πόλη;
ΜΗΜ: Εννοείτε ότι δεν υπήρξε αποστολή στρατευμάτων από την περιφέρεια. Δεν υπήρχαν σώματα στρατού να σπεύσουν στην απειλούμενη από τους
Σταυροφόρους Πόλη.
Αρβελέρ: Διότι οι διάφοροι κυβερνήτες των επαρχιών έχουν αυτονομηθεί. Ο Σγουρός έχει γίνει αυτόνομος, ο Μαυροζούμης έχει γίνει αυτόνομος, ο Γαβράς το
ίδιο. Όλοι έχουν κάνει τα δικά τους φέουδα, όχι φέουδα
με την δυτική έννοια, η λέξη δεν είναι βυζαντινή, αλλά
έχουν κάνει τις «αυτονομίες» τους και έχουν αναπτύξει μία νοοτροπία αδιαφορίας γιά την πρωτεύουσα, του
τύπου «τι μας νοιάζει η Πόλη». Επέδρασε και η φορολογία. Η Πόλη είχε γίνει εκείνη την εποχή η προσωποποίηση του φορολογικού δασμού. Δηλαδή η κεντρική
κυβέρνηση μάζευε φόρους και δεν έκανε τίποτε άλλο.
Ξέρετε πώς πέθανε ο Σγουρός;

ΜΗΜ: Πήδηξε έφιππος απο την Ακροκόρινθο στο
κενό, όταν έφτασαν οι Σταυροφόροι.
Αρβελέρ: Σωστά. Όλες τις αυτονομημένες επαρχίες
τις καταλαμβάνουν οι Λατίνοι χωρίς δυσκολία, εκτός
από την Μικρασία, όπου δεν πήγαν οι Σταυροφόροι.
ΜΗΜ: Το καλοκαίρι του 1979, σε ηλικία 17 χρονών, είχα διαβάσει, παραθερίζοντας στους Παξούς,
ένα βιβλίο σας που μου είχε δώσει ο πατέρας μου, την
Πολιτική Ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Εκεί γράφετε ότι η Μεγάλη Ιδέα εμφανίστηκε πρώτη φορά μετά το 1204, στους κόλπους της εξόριστης
βυζαντινής αυλής στην Νίκαια, όπου συγκροτήθηκε η
Αυτοκρατορία της Νικαίας.
Αρβελέρ: Βέβαια! τότε ήταν η περίφημη φράση «του
χρόνου στην Πόλη». Έχουμε έναν σωρό λόγους του αυτοκράτορα της Νικαίας Λάσκαρη, τους οποίους έχει
γράψει άλλωστε ο Νικήτας Χωνιάτης, όπου λέει ότι θα
ξαναπάρουμε την Πόλη. Δεν έχουν άλλο σκοπό.
ΜΗΜ: Η Κωνσταντινούπολη συνέχισε να είναι αυτό
που περιγράψατε και μετά την πρώτη Άλωση του 1204;
Αρβελέρ: Ποτέ! Ποτέ! Μετά την Άλωση του 1204,
είναι μία πόλη πιά που είναι κατεστραμμένη.
ΜΗΜ: Πόλη φάντασμα;
Αρβελέρ: Πόλη φάντασμα γίνεται σταδιακά, επί της
εποχής του Μανουήλ Παλαιολόγου, δηλαδή έναν αιώνα μετά, όταν την έχουν ήδη πολιορκήσει οι Τούρκοι, οι
Οθωμανοί τώρα. Ο Ιωάννης Παλαιολόγος, ο υιός του
Μανουήλ, ζητάει απότον πατέρα του να κάνει αντίσταση. Και απαντά ο Μανουήλ: «παιδί μου ού χρείαν έχομεν βασιλέως αλλά οικονόμου». Διότι οι Τούρκοι βρίσκονται έξω από τα τείχη, και η Πόλη έχει γίνει μία τέως
πρωτεύουσα. Αλλά πάντοτε υπάρχει πνευματική κίνηση στην Πόλη, από τους Μικρασιάτες που φεύγουν απο
την Μικρά Ασία, όταν εισβάλλουν όχι οι Οθωμανοί
αλλά οι Τουρκομάνοι.
Το 1300 υπάρχει ένα βραχύ χρονικό, που λέει «εβαρβαρώθη η πάσα ανατολή, η πάσα ανατολή εγένετο βάρβαρος». Δηλαδή, ήδη το 1300, οι Τουρκομάνοι προωθούνται. Ποιοί είναι οι Τουρκομάνοι; Είναι τα νομαδικά φύλα τα οποία ήταν ανάμεσα στην αυτοκρατορία
της Νικαίας και στο κράτος των Σελτζούκων της Ρούμ.
Κλέφτες, οδοστάτες τους έλεγαν. Όταν οι Μογγόλοι
κατεβαίνουν προς την δύση και καταστρέφουν το
Σελτζουκικό κράτος, τότε όλοι αυτοί οι νομάδες
«σπρώχνονται» και καταλαμβάνουν όλη την Μικρασία.
Είναι οι Τζερμιάν, οι Αϊντίν, οι Γιαξί, οι Σαουχάν και οι

Οσμανλήδες, δηλαδή οι Οθωμανοί. Όλοι αυτοί είναι
Τουρκομανικά φύλα. Γιατί κέρδισαν οι Οθωμανοί; Γιατί
έκαναν το δικό τους εμιράτο απέναντι απο την Πόλη.
Οι Τζερμιάν είχαν πολύ μεγαλύτερο εμιράτο. Ήταν ήταν
ακόμα ένα φύλο, οι Καραμάν. Λέω του Κωνσταντίνου
Καραμανλή μιά μέρα: «από εκεί είστε πρόεδρε». Μου
απαντάει: «ε, είναι ανάγκη να το λες;» (γέλια).
Λοιπόν, τα διάφορα τουρκομανικά φύλα, τους
Καραμάν, Μεντεσέ, Σαουχάν, Αϊντίν, Γιαξί και Οτομάν,
οι Βυζαντινοί της Πόλης τα ονομάζουν «Πέρσες»! Όχι
γιατί νομίζουν ότι είναι Πέρσες, αλλά γιατί, όπως έλεγαν, «όπως και οι πρόγονοί μας (τότε θυμήθηκαν τον
Μαραθώνα, την Σαλαμίνα κ.λ.π) έδιωξαν τους Πέρσες,
έτσι και εμείς θα διώξουμε αυτούς».
ΜΗΜ: Διότι βρέθηκαν στην ίδια γεωστρατηγική
κατάσταση με τους Αρχαίους Έλληνες.
Αρβελέρ: Ναι, αλλά τότε το θυμήθηκαν... μέχρι τότε
οι Έλληνες εθεωρούντο από τους Βυζαντινούς ειδωλολάτρες.
ΜΗΜ: Ποιός ήταν ο ρόλος της ανθενωτικής μερίδας;
Αρβελέρ: Πριν την Άλωση, εμφανίζεται τοιχοκολλημένο ανάθεμα εναντίον του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου. Ποιός το συνέταξε; Ο Γενάδιος Σχολάριος,
ο μετέπειτα πατριάρχης! Δεν είναι πατριάρχης ακόμα, είναι ο μεγάλος ανθενωτικός. Έχει ως έδρα την Μονή του
Παντοκράτορα, συγκεντρώνονται όλοι οι ανθενωτικοί εκεί, οι οποίοι διατυπώνουν και την περίφημη ρήση
«Κάλλιον εστίν ιδέναι εν μέση τη Πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκου ή καλύπτραν λατινικήν» (το οθωμανικό σαρίκι και η παπική τιάρα).
ΜΗΜ: Η πατρότητα της φράσης ανήκει στον τελευταίο πρωθυπουργό του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,
τον Λουκά Νοταρά.
Αρβελέρ: Ναι. Άλλωστε οι Νοταράδες είναι οι μεγάλοι προδότες.
ΜΗΜ: Το πλήρωσαν με την ζωή τους, όμως...
Αρβελέρ: Βέβαια, όλους τους σκότωσαν. Λοιπόν,
γιά να επιστρέψουμε στην περίοδο πριν την Άλωση. Οι
ανθενωτικοί φτάνουν στην μονή του Παντοκράτορος
και ρωτάν: «τι μένει ποιήσομεν;», δηλαδή ρωτάνε τον
Γενάδιο, ο οποίος είναι ο αρχηγός τους, τι να κάνουνε.
ΜΗΜ: Την ώρα που πέφτει η Πόλη.
Αρβελέρ: Δεν έχει πέσει ακόμα. Ο Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος βρίσκεται στις επάλξεις του Αγίου
Ρωμανού με τον Τζουστινιάνι. Ο Τζουστινιάνι εί-

ναι Γενοβέζος με 800 άντρες. Και έχει δίπλα του τον
Ισίδωρο του Κιέβου, ο οποίος έχει σταλεί από τον
Πάπα. Ο Παλαιολόγος έχει δηλαδή κοντά του μόνον
καθολικούς. Έχει κάνει ενωτική λειτουργία στην Αγιά
Σοφιά την προηγούμενη Κυριακή, οπότε όλοι οι ανθενωτικοί του έχουν
κολλήσει το ανάθεμα.
Όταν ο Τζουστινιάνι
τραυματίζεται και πεθαίνει και φεύγουν οι
Γενοβέζοι, μένει μόνος
του ο Κωνσταντίνος
και φωνάζει το περίφημο «δεν θα βρεθεί
ένας χριστιανός να
μου πάρει το κεφάλι;».
Έτσι σκοτώνεται.
Ο Γενάδιος γίνεται
αρχηγός του Μιλιέτ.
Δηλαδή της κοινότητας των υπόδουλων
πλέον
Ορθοδόξων.
Τον διορίζει ο Μωάμεθ
και του δίνει όλα τα
προνόμια της εκκλησίας! Η εκκλησία διασώζει τα κτήματά της και όχι τα αυτοκρατορικά κτήματα. Έτσι υπάρχει ο Άθως, γιά παράδειγμα.
ΜΗΜ: Μετά την Άλωση του 1453, η Πόλη πώς εξελίχθηκε πολεοδομικά και δημογραφικά;
Αρβελέρ: Οι Τούρκοι, ο Μωάμεθ, έφεραν τους
Σεργούνηδες από την Μικρασία γιά να εποικίσουν την
Πόλη.
ΜΗΜ: Όχι Έλληνες όμως...
Αρβελέρ: Οι Έλληνες είχαν συρρικνωθεί δημογραφικά. Ήδη, τον ενδέκατο αιώνα, έχουμε από τόν Κίνναμο
ολόκληρη περιγραφή των χωριών της Μικρασίας που
εξισλαμίζονται εθελοντικά!
ΜΗΜ: Για να γλιτώσουν τους εξοντωτικούς φόρους...
Αρβελέρ: Βεβαίως! Έτσι, λοιπόν, ο Μωάμεθ φέρνει
τους Σεργούνηδες στην Πόλη, δηλαδή μουσουλμάνους.
Ποιά ήταν η εθνική τους καταγωγή; όπως είπαμε πριν,
ήταν 5 φυλές. Ο Βαγιαζήτ, ο σουλτάνος των Οθωμανών,
ο παππούς του Μωάμεθ, τους είχε κατακτήσει όλους.
Και αν δεν είχε έρθει ο Ταμερλάνος να νικήσει τον

Βαγιαζήτ το 1402 -με την περίφημη μάχη της Αγκύρας,
όπου οι Μογγόλοι νικούν τους Τούρκους και πιάνουν
και τον Βαγιαζήτ, ο οποίος πεθαίνει μέσα σε ένα κλουβίη Πόλη θα είχε πέσει την δεκαετία του 1390.
ΜΗΜ: Πώς λειτούργησε η Κωνσταντινούπολη ως
πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;
Αρβελέρ: Ο Μωάμεθ γράφει ελληνικά. Παίρνει τους
ελληνικούς τίτλους. Ανακηρύσσεται «ηγεμών Ασίας,
Ευρώπης» κ.λ.π. Η Πόλη είναι ξανά η πρωτεύουσα.
Γίνεται η πρωτεύουσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας
αμέσως μετά την Άλωση. Δεν υπήρχε οθωμανική αυτοκρατορία μέχρι τότε. Οι Οθωμανοί πριν την Άλωση είχαν
για κέντρο την Προύσα και ύστερα την Ανδριανούπολη.
ΜΗΜ: Γιά τους Έλληνες, τους υπόδουλους πλέον,
η Κωνσταντινούπολη πώς λειτουργεί στην συνείδησή
τους;
Αρβελέρ: Διάβασε Υψηλάντη! Εκεί θα δεις την θέση
της Πόλης στην ελληνική συλλογική συνείδηση.
ΜΗΜ: Υπάρχει Μεγάλη Ιδέα ήδη από την εποχή της Αλώσεως; Πότε εμφανίστηκε το «Να πάρουμε την Πόλη»; Ο Κολοκοτρώνης γράφει στα απομνημονεύματά του «θα παίρναμε και την Πόλη εάν ήμασταν ενωμένοι».
Αρβελέρ: Και ο Μακρυγιάννης το γράφει. Η Πόλη
γίνεται αυτό που γράφει ο Μαρκοράς. Η Πόλις των
Πόθων. Αυτό που έχω γράψει, ότι είναι η κοιτίδα του
Γένους. Ποιός έσωσε την Ορθοδοξία, την γλώσσα; Οι
Φαναριώτες και το Πατριαρχείο, αυτοί που διηύθηναν
την οθωμανική αυτοκρατορία. Η Πόλη δεν έχασε ποτέ
την εμβέλειά της. Τόσο βαθειά έχει μπεί στην ψυχή των
Ελλήνων.
Θα σας πώ κάτι πολύ σημαντικό, που πρέπει να
ακούσετε: ο Ελύτης γράφει: «κάθε φορά που μπαίνω σε
μία από τις μισογκρεμισμένες και μισοζωγραφισμένες
αυτές εκκλησίες στην ελληνική ύπαιθρο, μου φαίνεται
πως έρχομαι σε άμεση, σε δερματική σχεδόν επαφή με
το σόϊ μου, δηλαδή με το Βυζάντιο!». Ο Ελύτης, που
μας έχει τρελλάνει με το Αιγαίο! Αλλά και ο Παλαμάς
γράφει: «Οι Ελλάδες πολλές αλλά η Ρωμιοσύνη μία». Ο
Μιχαηλίδης της Κύπρου: «Η Ρωμιοσύνη είναι σύγκαιρη, αν πεθάνει η Ρωμιοσύνη θα πεθάνουν τα πάντα.»
ΜΗΜ: Πώς ζουν οι Έλληνες την εποχή της
Αλώσεως; Ποιά είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα;
Αρβελέρ: Είναι σίγουροι πως θα καταστραφεί ο κόσμος. Οι προφητείες της εποχής λένε πως όταν πέσει η
Πόλη θα πέσει όλος ο κόσμος.

ΜΗΜ: Αυτό ισχύει και την περίοδο μετά την Άλωση;
Αρβελέρ: Βέβαια! Αισθάνονται ενοχές: κρίμασι οίς
είδεν Κύριος, δηλαδή, σύμφωνα με την κρίση που κάνει εναντίον μας ο Θεός, έχουμε κάνει όλοι σφάλματα. Είναι η εποχή της ενοχοποίησης, που έχουν όλοι αισθήματα ενοχής. Είναι αυτό που λέει ο Παλαμάς: «Και
η Πόλη πόρνη και περίμενε τον μακελάρη, και περίμενε
τον Τούρκο να την πάρει». Αυτή είναι η Πόλη στο τέλος, την εποχή της Αλώσεως.
ΜΗΜ: Ακολουθούν τέσσερις αιώνες δουλείας. Πώς
λειτουργεί η Πόλη στο ελληνικό συλλογικό φαντασιακό επί τουρκοκρατίας;
Αρβελέρ: Μέχρι το 1917, δηλαδή μέχρι την κομμουνιστική επανάσταση, ένας τεράστιος σταυρός περίμενε στην Οδησσό, για να τον φέρουν τα Ρωσσικά πλοία
που θα ελευθέρωναν την Πόλη. Πώς λειτουργούν οι
Ρώσσοι; Με την Τρίτη Ρώμη! Πρώτη είναι η Ρώμη, η
δεύτερη είναι η Πόλη, η τρίτη η Μόσχα! Η Τρίτη Ρώμη
είναι η μόνη ορθόδοξη πρωτεύουσα που δεν έχει γίνει οθωμανική. Οι Ρώσσοι υποχρεώνουν, με την συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και την Συνθήκη του
Ιασίου, τους Οθωμανούς να επιτρέψουν τα ελληνικά πλοία να κυκλοφορούν ελεύθερα. Όλοι περιμένουν
τους Ρώσσους. Αλλά περνάει ο καιρός, δεν γίνεται τίποτα, η προσδοκία από τους Ρώσσους διαψεύδεται.
ΜΗΜ: Το 1830 ιδρύθηκε, σε ένα μόνον μικρό
τμήμα του Ελληνισμού, ελεύθερο ελληνικό κράτος.
Πρωτεύουσα ορίστηκε, γιά λόγους σύνδεσης με την
κλασσική αρχαιότητα, η Αθήνα. Η Κωνσταντινούπολη
υποκαταστάθηκε κάποια στιγμή από την Αθήνα, στο
συλλογικό φαντασιακό, ως πρωτεύουσα;
Αρβελέρ: Όταν το ακούω αυτό εκνευρίζομαι! Το
1833 η Αθήνα είχε 8.000 σπίτια, εκ των οποίων τα μισά
μόνον έχουν στέγη! Ποιά Αθήνα; Νομίζαμε πως ήμασταν κατ’ ευθείαν απόγονοι του Περικλή και βάλαμε σε παρένθεση 1000 χρόνια αυτοκρατορίας. Οι μεν
Τούρκοι κατέστρεψαν την αυτοκρατορία των Ελλήνων,
οι δε Έλληνες με το ΄21 οι πρώτοι που άρχισαν να καταστρέφουν την Οθωμανική αυτοκρατορία. Πρέπει να
σταθούμε σ’ αυτά και να λέμε πως είμαστε όλοι Ρωμιοί.
Την Αθήνα την έκαναν πρωτεύουσα, γιατί ακριβώς
ο μόνος λαός που δεν απελευθέρωσε την κοιτίδα του
γένους του είναι οι Έλληνες! Οι Βούλγαροι απελευθέρωσαν την Σόφια, οι Εβραίοι την Ιερουσαλήμ!
ΜΗΜ: Πότε μπορούσε να γίνει αυτό; Ενδεχομένως,
το 1912, το 1920;

Αρβελέρ: Εάν ο Βενιζέλος δεν είχε πέσει το 1920.
ΜΗΜ: Ο κορυφαίος Τούρκος ιστορικός Χαλίλ
Ίναλτζικ έγραψε πρόσφατα ένα άρθρο στην τουρκική
εφημερίδα Μιλέτ Γκαζί, στο οποίο υποστήριξε ότι οι
Ρώσσοι, προωθούμενοι στην Κριμαία, αποσκοπούν να
κατέβουν στον Βόσπορο, να καταλάβουν την Πόλη και
να ελέγξουν τα Στενά των Δαρδανελίων.
Αρβελέρ: Έχει απολύτως δίκιο! Στην Κριμαία βρίσκεται ολόκληρος ο ρωσσικός στόλος. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε με τους Βενετούς το 1081, που
εξήγησα πάρα πάνω. Ο ρωσσικός στόλος είναι αποκλεισμένος λόγω του τουρκικού ελέγχου στα Στενά. Οι
Τούρκοι ετοιμάζουν μία παράκαμψη, μια δεύτερη διώρυγα, γιά να απαλλαγούν από τον φόβο της απώλειας
του ελέγχου των Στενών.
ΜΗΜ: Θεωρείτε πως η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία
(τίτλος του εκπληκτικού έργου του Obolensky) μπορεί να υπάρξει με κάποια άλλη μορφή στο μέλλον;
Σήμερα το Ανατολικό Ζήτημα επανεμφανίζεται με
θεαματικό τρόπο. Η δε Τουρκία προκαλεί την Δύση,
έχει συγκρουσθεί με το Ισραήλ, έχει έρθει σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, την Ρωσσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κάνει τζαμί
την Αγια Σοφιά 29 Μαϊου. Όλα αυτά δεν θα δημιουργήσουν σφοδρές αντιδράσεις στον δυτικό κόσμο;
Αρβελέρ: Μα υπάρχει Δύση; Ενώ Τουρκία υπάρχει!
ΜΗΜ: Όπως καταλάβατε είμαι μεγαλοϊδεάτης.
Αρβελέρ: Το κατάλαβα! Και ΄γώ. Ποιά Δύση;
Υπάρχει; Ας δούμε το παράδειγμα της Κριμαίας.
Κανονικά η Κριμαία ήταν μόνο ρώσσικη. Ποιός την
έδωσε στους Ουκρανούς; Ο Κρούτσεφ. Από πού και
ώς πού; Κανονικά έπρεπε να πουν οι δυτικοί στους
Ουκρανούς «Δώστε την Κριμαία στους Ρώσσους γιατί
είναι δική τους, και μετά θα καθορίσουμε τα σύνορα».
Φιλονίκησα πρόσφατα με κάποιους Αμερικανούς στο
Παρίσι, που μου ζήτησαν να γράψω ένα σχετικό άρθρο
και τους είπα η Κριμαία είναι ρώσσικη. Η Κριμαία είναι
ρώσσικη από το 838, όταν ο Θεόφιλος επέλεξε γιά σύζυγό του την Θεοδώρα απορρίπτοντας την Κασσιανή!
ΜΗΜ: Με την Ουκρανική κρίση φτάσαμε στο σήμερα και ολοκληρώσαμε την περιδιάβασή μας στην
ιστορία της Κωνστανινούπολης. Ευχαριστούμε γιά την
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πλούσια συνέντευξη!
Αρβελέρ: Κι εγώ!

Κωνσταντινούπολη: η ελληνική διαδρομή
του Κώστα Μ. Σταματόπουλου
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Το Βυζάντιο πριν το Βυζάντιο

ταν το 628 π. Χ., ακολουθώντας την σύσταση
της Πυθίας, Μεγαρείς έποικοι εγκατεστάθησαν απέναντι από την «πόλη των τυφλών»,
δηλαδή την Χαλκηδόνα, και ίδρυσαν το Βυζάντιο, η ελληνική παρουσία κατά μήκος των βιθυνικών και των
θρακικών ακτών της Προποντίδος αριθμούσε ήδη αρκετούς αιώνες ιστορίας· είχαν προηγηθεί ο Τρωϊκός πόλεμος, η Αργοναυτική εκστρατεία για το χρυσόμαλλο
δέρας, ο αποικισμός του 8ου και 7ου π. Χ. αιώνα που οδήγησε στην ίδρυση μεγάλου αριθμού ελληνίδων πόλεων.
Αλλά και πριν από αυτήν, πηγαίνοντας πίσω στους
μυκηναϊκούς χρόνους, η δημιουργία κατά μήκος του
θαλασσίου περάσματος απλών εμπορείων σε μέρη
απάγκια, που να επιτρέπεται να σύρει κανείς το καράβι έξω στην στεριά, θέση με λίγα οικήματα και αποθήκες, ένα βωμό, κι ένα ξύλινο περίβολο, για προστασία
από τους πάντοτε άφιλους ιθαγενείς της ενδοχώρας: με
κάτι τέτοιο έπρεπε να μοιάζει το Βυζάντιο πριν από το
Βυζάντιο, τα ταπεινά κατάλοιπα του οποίου έφερε στο
φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην νότια πλευρά του
λόφου της μετέπειτα ακροπόλεως.
Το ιστορικό Βυζάντιο το καθορίζει η θέση του ανάμεσα σε δύο θάλασσες και σε δύο ηπείρους, σε συνδυασμό με το απαράμιλλο λιμάνι του Χρυσού Κέρατος,
την σημασία του οποίου είχαν μία γενιά ενωρίτερα παραβλέψει οι αντικρινοί του Χαλκηδόνιοι εποικιστές. Η
πόλη, πότε περσική, πότε σπαρτιάτισσα, πότε θηβαία,

κατόπιν μακεδόνισσα ή ρωμαία αργότερα, έχει πλήρη
επίγνωση της μοναδικότητας που της προσφέρει η τοποθεσία της, παρ’ όλο που ως δύναμη ουδέποτε υπήρξε ισχυρή.
Στα 196 μ. Χ., έχοντας λάβει μέρος στον εμφύλιο πόλεμο με τον Πεσκέννιο Νίγηρα, το Βυζάντιο ηττάται·
τιμωρός ο Σεπτήμιος Σεβήρος κατεδαφίζει τα τείχη του
και το υποβιβάζει στην τάξη κώμης υποτελούς της γειτονικής Περίνθου-Ηρακλείας. Η δυσμένεια όμως δεν
κρατά πολύ. Συνειδητοποιώντας το ανεκτίμητο της τοποθεσίας του, ο χθεσινός εκδικητής το ανασταίνει λαμπρότερο και πιο μεγάλο και το αναβιβάζει στην ζηλευτή τάξη ρωμαϊκής αποικίας. Με την απαρχή της ανεγέρσεως του Ιπποδρόμου, την οικοδόμηση των λουτρών του Ζευξίππου, την κατασκευή της μεγάλης πλατείας στα ανατολικά τους – το μετέπειτα Αυγουσταίον
– καθώς και του μνημειακού, με στοές, εμβόλου από
αυτήν έως την πύλη της Θράκης, ο Σεπτήμιος Σεβήρος
διαμορφώνει την οριστική ρυμοτομία της καρδιάς της
μετέπειτα βασιλίδος.

Πρωτεύουσα μιάς αυτοκρατορίας
Έχοντας λάβει, μετά την νίκη του επί του Λικινίου
στην Χρυσούπολη (αντίκρυ στο Βυζάντιο), την απόφαση της μεταφοράς του κέντρου της αυτοκρατορίας
από την λατινική Δύση στην ελληνόφωνη Ανατολή, ο
μέγας Κωνσταντίνος εδίσταζε μεταξύ Θεσσαλονίκης,
Νικομηδείας, Τροίας, και Χαλκηδόνος, προτού επιλέξει

το 324, το Βυζάντιο. Επεκτείνει την πόλη του Σεπτιμίου
Σεβήρου δυτικά, ακολουθώντας, κατά την παράδοση,
άγγελο Κυρίου, που βαδίζοντας μπροστά του υποδεικνύει την προς την Θράκη περίμετρο της νέας Ρώμης
του. Στις 11 Μαΐου του 330, τελούνται με μεγαλοπρέπεια τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας, στην οποία ο
αυτοκράτορας δίδει το όνομά του.
Στην βάση της στήλης που φέρει το άγαλμά του –
στην πραγματικότητα επρόκειτο για τον Απόλλωνα–
Ήλιο – τοποθετήθηκαν ήλοι από τον Τίμιο Σταυρό
που η βασιλομήτωρ Ελένη είχε μόλις ανακαλύψει στα
Ιεροσόλυμα, καθώς και το αρχαίο ξόανο της Τύχης
της πρεσβύτερης Ρώμης: η θρησκευτική φύση της
Κωνσταντινουπόλεως θα ήταν για λίγο ακόμη διττή. Η
δυναστεία του αυτοκρατορικού της κτήτορα, καθώς και
εκείνη του Θεοδοσίου μετά από αυτήν, θα ενισχύσουν
σταδιακά την χριστιανική της διάσταση, που τελικά
επικρατεί· επίσης, κομίζοντας αγάλματα, κίονες, οβελίσκους και πολύτιμα μάρμαρα απ’ όλη την ανατολική
Μεσόγειο, και προσελκύοντας από παντού αρχιτέκτονες, μαθηματικούς και καλλιτέχνες και φυσικά πληθυσμό, μεγεθύνουν και μεταβάλλουν την Κωνσταντίνου
σε μία από τις ελληνιστικές μεγαλουπόλεις της ύστερης, όλο και πιο χριστιανικής, αρχαιότητος: την καθιστούν μείζον θησαυροφυλάκιο της αρχαίας τέχνης και
πολιτισμού, ενώ η μεταφορά ιερών κειμηλίων και λειψάνων την μετατρέπει, έως την άλωση του 1204, σε
απαράμιλλη κιβωτό Χριστιανωσύνης.
Στα τέλη του 5ου αιώνα, η Κωνσταντινούπολη δεν
ήταν μόνον Νέα Ρώμη, ήταν και Νέα Ιερουσαλήμ, όπως
επίσης και Νέα Αθήνα. Η εξάπλωση της πόλεως, ως
αποτέλεσμα της συνεχούς αυξήσεως του πληθυσμού
της, σε συνδυασμό με την οξύτατη βαρβαρική απειλή,
υποχρεώνουν τις αρχές να καταπιαστούν με την ανέγερση μίας νέας οχύρωσης, που όχι μόνον θα περικλείει τον αστικό ιστό, αλλά και αρκετούς αγρούς, ώστε να
επιτρέπει την καταφυγή πίσω από τα τείχη των πληθυσμών της υπαίθρου με τα κοπάδια τους.
Στην ενδιάμεση περιοχή ιδρύονται πλήθος μοναστήρια, με πρώτη την περιώνυμη μονή του Στουδίου, με
το μέγα σκριπτόριο, χάρη στο οποίο διασώθηκαν πλείστα έργα της αρχαίας γραμματείας. Περατωθέντα περί
το 413, τα νέα ή θεοδοσιανά τείχη θα αποτελέσουν την
προς την Θράκη περίμετρο της Κωνσταντινουπόλεως
έως περίπου το 1950. Η κύρια λεωφόρος της, η επωνομαζομένη Μέση, ξεκινώντας από το Μίλλιον στο
Αυγουσταίο, διερχόταν από τον κυκλικό φόρο του Μ.
Κωνσταντίνου στην κορυφή του 2ου λόφου με την περι-

ώνυμη στήλη του, κατηφόριζε ελαφρά προς τον απέραντο φόρο του Θεοδοσίου ή Ταύρου, τον οποίον διέσχιζε περνώντας κάτω από τα θριαμβικά τόξα στις δύο εισόδους του, και συνέχιζε την πορεία της προς την συνοικία Φιλαδέλφειο, όπου χωριζόταν σε δύο ομώνυμες αρτηρίες. Και η μεν πρώτη, μέσω του φόρου του
Βοός και εν συνεχεία του φόρου του Αρκαδίου στον
Ξηρόλοφο (7ο λόφο), κατευθυνόταν προς την Χρυσή
πύλη, ακολουθώντας πορεία παράλληλη προς την ακτή
της Προποντίδος. Η δε δεύτερη, χαραχθείσα στις νότιες υπώρειες του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λόφου της Επτάλοφης προς την κοίτη του Λύκου, κατέληγε στην κορυφή του έκτου λόφου, στην πύλη του
Χαρισίου/ Χαρσιανού ή Αδριανουπόλεως, προσπερνώντας το μέγα ιερό των Αγίων Αποστόλων, όπου και
το Μυριάνδρειο, το συλλογικό δηλαδή αυτοκρατορικό
μαυσωλείο.

Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία
Αλματώδης, λόγω κυρίως της αυτοκρατορικής παρουσίας, είναι η άνοδος της Εκκλησίας της
Κωνσταντινουπόλεως στην εκκλησιαστική ιεραρχία.
Από απλή επισκοπή της μητροπόλεως της ΗρακλείαςΠερίνθου, θα μετατραπεί η ίδια σε μητρόπολη, την οποία
η Β΄ Οικουμενική σύνοδος (το 381) θα εκτινάξει σε
τάξη πατριαρχική. Την Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως
στα πρώτα βήματά της θα λαμπρύνουν ποιμενάρχες
της περιωπής του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και του
Ιωάννη Χρυσοστόμου. ταχύτατα η Κωνσταντινούπολη
θα υπερκεράσει στην εκκλησιαστική ιεραρχία τις μεγάλες της αντίζηλες, την Αλεξάνδρεια και την Έφεσο, ενώ
η Ε΄ Οικουμενική σύνοδος αναγνωρίζει πλήρη ισοτιμία
με την πρεσβυτέρα Ρώμη, και αποκλειστική δικαιοδοσία «επί τοις βαρβαρικοίς», ήτοι επί όλων των εδαφών
εκτός των ορίων της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, που από το 457 στέφει
ο ίδιος τον αυτοκράτορα, λαμβάνει λίγο αργότερα τον
τίτλο του Οικουμενικού, όχι χωρίς να προκαλέσει την
διαμαρτυρία εκ μέρους του επισκόπου της πρεσβύτερης Ρώμης.
Αλλ’ ο 5ος αιώνας ήταν στην Κωνσταντίνου ο αιώνας της διάδοσης της θεομητορικής λατρείας,
χάρη στην ίδρυση τριών θεομητορικών ιερών: των
Χαλκοπραττείων, των Βλαχερνών και της Πηγής.
Συγκερασμός της αυτοκρατορικής αίγλης, της εκκλησιαστικής ιεραρχικής υπεροχής και της ευημερίας της αυτοκρατορίας, το πρώτο ήμισυ του 6ου αιώνα, είναι ο αξεπέραστος θεανθρώπινος αρχιτεκτονικός άθλος του ιου-

στινιάνειου ναού της Αγίας του Θεού Σοφίας (537). Η
Μεγάλη του Χριστού εκκλησία είναι η άξια πρωτεκκλησιά μίας πόλεως, που, έχοντας ξεπεράσει οποιαδήποτε
άλλη, ξεχωρίζει πλέον ως η κατ’ εξοχήν Πόλη, ως βασιλίς και βασιλεύουσα, αστικός κολοσσός περίπου 400.
000 κατοίκων.

Οι εποχές της αστάθειας
Ταχύτατα, ωστόσο, τα πράγματα θα μεταβληθούν:
καταστρεπτικοί σεισμοί, ανθρωποβόρες επιδημίες με
πρώτη την τρομερή πανώλη του 541-542 (με 5.000 θανάτους ημερησίως στο απόγειό της), σε συνδυασμό με
τις εχθρικές επιδρομές βαθειά μέσα στο έδαφος της αυτοκρατορίας, των Περσών στην Ασία, των Αβάρων,
των Γέπιδων, λίγο μετά των Βουλγάρων που επιταχύνουν την διείσδυση των Σλαύων στην Βαλκανική, ανατρέπουν τον παλαιό ημερώτερο κόσμο και προκαλούν
την έλευση μιας νέας εποχής, γενικευμένης ανασφάλειας και οικονομικής στενότητας: αποκαμωμένη καίτοι μέχρι τότε νικήτρια στο μέτωπο της Ανατολής, η
αυτοκρατορία ηττάται από τον νέο ζηλωτή αντίπαλο,
το Ισλάμ, και του εγκαταλείπει το σύνολο των επαρχιών της ανατολικώς των οροσειρών του Ταύρου και του
Αντιταύρου, μικρασιατικά στο εξής φυσικά σύνορα της
Ρωμανίας.
Από τα πρώτα βήματά της, η νέα θρησκεία τοποθετεί στο επίκεντρο των κατακτητικών φιλοδοξιών της
την κατάκτηση της θρυλικής Κωνσταντινίγιε, η οποία
σχεδόν από τότε και έως την τελική άλωση φιλοξενεί εντός των τειχών της, στην καρδιά του εμπορικού
της κέντρου, ένα τζαμί. Είναι ακριβώς η περίοδος, τον
7ο και τον 8ο αιώνα, πιο συγκεκριμένα δε στις μεγάλες
πολιορκίες του 626, του 674-678 και του 717, όπου τα
τείχη της Κωνσταντινουπόλεως μετατρέπονται σε τείχη πολιτισμού και διαφυλάσσουν, σε μια εποχή όπου η
Ευρώπη είναι ακόμη ασχημάτιστη, αυτό που αργότερα
θα εξελιχθεί ως ο τρισυπόστατος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το διακύβευμα είναι τόσο μεγάλο και ο συσχετισμός δυνάμεων τόσο εις βάρος των αμυνομένων, ώστε
ήταν φυσικό να αποδοθεί η σωτηρία της Πόλεως στην
Υπέρμαχο Στρατηγό, την στο εξής πολιούχο της.
Παρ’ όλη την αμείωτη αίγλη της, η Πόλη τον 8ο αιώνα δεν είναι ωστόσο παρά η σκιά του παλαιού της εαυτού: κάθε αξία λόγου οικοδομική δραστηριότητα διακόπτεται, το επίπεδο τεχνογνωσίας υποχωρεί, και ο
πληθυσμός της, που δεν ξεπερνά τις 50- 60.000, κυκλοφορεί σ’ έναν τεράστιο κι εν πολλοίς ακατανόητο ή αινιγματικό ελληνιστικό ερειπιώνα. Είναι η περί-

οδος της πολιτιστικής πρωτοκαθεδρίας –που επηρεάζει
ακόμη και την ζωή στο κωνσταντινουπολίτικο Ιερό παλάτιο– της Βαγδάτης των Αβασσιδών. Η απώλεια της
Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου, καθώς και η παρατεταμένη θανάσιμη εξωτερική απειλή, προκαλούν –
εκτός από την σωτήρια διοικητική μεταρρύθμιση των
«θεμάτων»– μία βαθειά κρίση ταυτότητας, γνωστή ως
Εικονομαχία, στην οποία για μία ακόμη φορά συγκρούεται ο Ελληνισμός με την Ασία, κρίση από την οποία
θα εκπορευθεί, στους λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες,
ανάμεσα στα μέσα του 7ου και τα μέσα του 9ου αιώνα,
ο «βυζαντινός» άνθρωπος, ο «βυζαντινός» πολιτισμός
και η Ρωμανία, ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πλέον του
Ελληνικού γένους.

Η ανάκαμψη
Η τελετή της αποκαλύψεως του ψηφιδωτού της
Πλατυτέρας στην κόγχη της αψίδος της Αγίας Σοφίας,
κατά την οποία εκφωνείται πανηγυρικός από τον οικουμενικό πατριάρχη Φώτιο τον Μεγάλο, καθώς και
η ανέγερση της Νέας Εκκλησίας στο Ιερόν Παλάτιον
και του καθολικού της Παναχράντου στην μονή του
Κωνσταντίνου Λιβός παρά τον ρύακα Λύκο, όπως
επίσης το «Περί Βασιλείου Τάξεως» σύγγραμμα του
Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογεννήτου, στο οποίο επιχειρείται η παγίωση του άκρως πολύπλοκου και εκλεπτυσμένου ενιαύσιου τυπικού της αυτοκρατορικής Αυλής,
καταδεικνύουν ότι, στα χρόνια των τριών πρώτων αυτοκρατόρων της Μακεδονικής δυναστείας, η ανάκαμψη έχει για τα καλά επιστρέψει στην Ρωμανία· στην
κορυφή της η Κωνσταντινούπολη, έχει εισέλθει σε
μία δεύτερη περίοδο ακμής, που με διακυμάνσεις, που
προκαλεί η ευρύτερη τύχη της αυτοκρατορίας, θα διατηρηθεί έως την άλωση και την λεηλασία του 1204.
Ακμή ακαταμάχητη και ασυναγώνιστη, καθ’ όσον η
Πόλη, κοσμόπολη 600-700.000 κατοίκων, θεωρείται ως
το από πάσης πλευράς κέντρο και το θησαυροφυλάκιο της οικουμένης. Και αν ο επηρμένος, ξυνός και άξεστος Λουϊτπράνδος της Κρεμόνας, που ένιωσε ταπεινωμένος στο εκλεπτυσμένο περιβάλλον της Αυλής επί
Νικηφόρου Φωκά, θα λοιδωρήσει την αυλική τελετουργία, ένας από τους σκοπούς της οποίας ήταν ο εντυπωσιασμός βαρβάρων όπως ήταν ο ίδιος, οι απεσταλμένοι
του μεγάλου ηγεμόνος του Κιέβου Βλαδίμηρου αντίθετα, ανοικτοί στο Μυστήριο που έφθανε σ’ αυτούς μέσω
του έκπαγλου κάλλους, εισελθόντες στην Μεγάλη
Εκκλησία εν ώρα θείας λειτουργίας, δεν ήξεραν αν βρίσκονταν στον ουρανό ή την γη.

Χάρη στον εκχριστιανισμό των Ρώσσων, η
Κωνσταντινούπολη αποκτά μία τεράστια σλαυϊική ενδοχώρα, της οποίας θα καταστεί το πνευματικό και πολιτισμικό κέντρο και πρότυπο. Από τα χρόνια του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού ξεκινά η σταδιακή
εγκατάλειψη του παραδοσιακού, από τα χρόνια του
Σεπτήμιου Σεβήρου, κέντρου της βασιλεύουσας, γύρω
από την Αγία Σοφία/πατριαρχείο, το Ιερό παλάτιο και
τον Ιππόδρομο, και η μεταφορά της αυτοκρατορικής
Αυλής και διοικήσεως στην βορειοανατολική άκρη της
Πόλεως, στις Βλαχέρνες, για τις οποίες λησμονήσαμε
να πούμε ότι κατά την αρχαιότητα αποτελούσαν ξεχωριστό οικισμό, με ίδιον τείχος και θέατρο, το οποίο αναφέρεται για τελευταία φορά στις πηγές το 1203.

Από την πρώτη μέχρι
την δεύτερη άλωση
Όλα αυτά θα λάβουν δραματικό και αιματηρότατο
τέλος στην άλωση του 1204, την οποία με κάθε τρόπο προκάλεσε η ελεεινή ελληνική ηγεσία της εποχής.
Σε ένα όργιο σφαγής και λεηλασίας οι Σταυροφόροι,
που βρίσκονταν στρατοπεδευμένοι έξω από τα τείχη της επί ένα ολόκληρο οκτάμηνο, καταλαμβάνουν
στις 13 Απριλίου 1204 την Πόλη, που θα παραμείνει
υπό την κατοχή τους επί 57 χρόνια ως έδρα ενός όλο
και πιο αδύνατου Λατίνου αυτοκράτορα. Ο Μιχαήλ Η΄
Παλαιολόγος, που θα την ανακαταλάβει το 1261, θα
παλέψει γενναία και έξυπνα, πλην μάταια, να ανακόψει
την ακατάσχετη παρακμή.
Ωστόσο, τόσο τα χρόνια του, όσο κυρίως εκείνα του διαδόχου του Ανδρονίκου Β΄, είναι χρόνια μέγιστης πολιτιστικής ακμής. Το απαράμιλλο ψηφιδωτό της Δεήσεως στην Αγία Σοφία, ο ψηφιδωτός διάκοσμος του παρεκκλησίου του Χριστού Υπεραγαθού στην
Παμμακάριστο, καθώς και τα ψηφιδωτά και οι νωπογραφίες στο καθολικό της μονής της Χώρας, ή ακόμη
και το μυστηριώδες «παλάτιο του Πορφυρογεννήτου»,
πάνω στα τείχη, στο σημείο όπου αυτά συναντούν τον
μονότοιχο των Βλαχερνών, είναι όψεις της διττής παλαιολόγειας αναγέννησης, στραμμένης είτε προς την
κλασσική Αρχαιότητα είτε προς τον νηπτικό και αναστάσιμο δρόμο της εσωτερικής κάθαρσης και της θέωσης, που είναι ο δρόμος των Ησυχαστών.
Οι αλλεπάλληλοι εμφύλιοι πόλεμοι εξουθενώνουν
μία αυτοκρατορία που τείνει όλο και πιο πολύ να ταυτισθεί με την πρωτεύουσά της, που και αυτή φθίνει απέναντι στον σφύζοντα από ζωή αντικρυνό της γενουατικό Γαλατά. Οι Τούρκοι, τους οποίους καλούν εις ενί-

σχυσιν πότε η μία και πότε η άλλη μερίδα Ελλήνων που
πολεμούν μεταξύ τους, εμφανίζονται για πρώτη φορά
μπροστά στα τείχη το 1358. Κατά την μακρά και χαλαρή πολιορκία τους από τα 1396 στα 1402, ο πληθυσμός
φυλορροεί, προτιμώντας να εγκατασταθεί στην οθωμανική επικράτεια για να γλυτώσει την φρίκη της άλωσης,την οποία θεωρεί αναπόφευκτη.
Δύο λιθογραφίες των αρχών του 15ου αιώνα δείχνουν ότι η Πόλη είναι σχεδόν άδεια και ότι ο πληθυσμός κατοικεί αποκλειστικά κατά μήκος της ακτής της
Προποντίδος και του Χρυσοκέρατος. Ολόκληρο το κέντρο του περίτειχου τριγώνου καλύπτεται από καλλιεργημένους αγρούς και χέρσες εκτάσεις, με διάσπαρτους ανεμόμυλους, μικρούς περιφραγμένους οικισμούς
και μοναστήρια. Όταν στις 5 Απριλίου 1453 αρχίζει η
στερνή πολιορκία, η Πόλη αριθμεί το πολύ 50.000 κατοίκους.
Έξω από τα τείχη, ανυπόμονοι, αιμοχαρείς, διψώντας για πλιάτσικο, βρίσκονται 80-100.000 Οθωμανοί,
μισθοφόροι και υποτελείς. Πάνω στα τείχη, τις κύριες θέσεις των οποίων ο Κωνσταντίνος δεν εμπιστεύεται στους Έλληνες, σε μήκος 21 χιλιομέτρων (μετά
την είσοδο του εχθρικού στόλου στον Κεράτιο) βρίσκονται μόλις 7. 000 υπερασπιστές, από τους οποίους
οι 4.983 είναι Κωνσταντινουπολίτες. Το μεγάλο τηλεβόλο του Ουρβανού λιανίζει κορτίνες και πύργους στο
Μεσοτείχιο (ανέκαθεν, το πιο αδύνατο σημείο της οχύρωσης), απέναντι στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Ωστόσο
οι αμυνόμενοι αντέχουν, καίτοι την ημέρα πολεμούν,
την δε νύχτα, βοηθούμενοι από τον πληθυσμό, επισκευάζουν όπως – όπως τα γεμάτα ρωγμές ή υπό κατάρρευσιν τείχη, και βουλώνουν πρόχειρα τα σχηματισθέντα από τον βομβαρδισμό κενά. Η μάχη επεκτείνεται και κάτω από την γη, ανάμεσα στους λαγουμιτζήδες
των δύο στρατών. Το ξημέρωμα της Τρίτης 29ης Μαΐου,
η Πόλις εάλω και ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ βρίσκει ηρωικό θάνατο με το σπαθί στο χέρι στην πύλη του Αγίου
Ρωμανού.

Η απόλυτη τομή;
Το 1453 στην ιστορία της Πόλεως είναι η απόλυτη
τομή; Ναι, εκ πρώτης όψεως, ξεκινώντας από το γεγονός ότι η πρώτη οθωμανική απογραφή του πληθυσμού
της (εκτός του Γαλατά) δεν καταγράφει παρά 3.500 κατοίκους, που κατοικούν διάσπαρτοι και ανακατεμένοι
μέσα σε χαλάσματα σπιτιών, ρημαγμένων μοναστηριών
και εγκαταλελειμμένων εκκλησιών: Τούρκοι, Εβραίοι
και Έλληνες. Από τους πρώτους, οι πιο εύποροι ήλ-

θαν, είδαν και έφυγαν, διαπιστώνοντας το ανυπόφορο χάος. Οι δεύτεροι, ιδιαίτερα πολυάριθμοι στην φάση
αυτή, τρύπωσαν παντού· από τους τελευταίους, ελάχιστοι αναφέρονται ως παλιοί, ήτοι προ της Αλώσεως,
Κωνσταντινουπολίτες.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι πρόκειται για ένα νέο ξεκίνημα, αμφίβολης έκβασης, καθ’ότι ολοφάνερα ο πρώτος εκούσιος, κατά διαταγήν του Πορθητή, εποικισμός
της Πόλεως είχεν αποτύχει. Κατόπιν τούτου επεβάλλετο αλλαγή τακτικής. Στο εξής, μέρος του πληθυσμού
των επαρχιών που κατακτώνται, είτε χριστιανικός είναι είτε μουσουλμανικός ή εβραϊκός, μεταφέρεται υποχρεωτικά στην Κωνσταντινούπολη –από το 1458 πρωτεύουσα του σουλτάνου– όπου οι μεν έμποροι και τεχνίτες τοποθετούνται οργανωμένα εντός των τειχών,
οι δε αγρότες στα ρημαγμένα περίχωρα και τα εγκαταλελειμμένα χωριά των πέριξ. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι
συργούνηδες. Εις ό,τι αφορά τους Ρωμηούς, οι δύο σημαντικώτερες κατηγορίες με βάση την προέλευση ήσαν
οι Πελοποννήσιοι και οι Τραπεζούντιοι, από τους οποίους οι δεύτεροι διακρίνονται κοινωνικά περί το πατριαρχείο, που ανασυστάθηκε κατ’ εντολήν του Πορθητή
στις 6 Ιανουαρίου του 1454.
Παρ’ όλη την αδιαμφισβήτητη ρήξη, έχομε δύο τουλάχιστον σταθερές: την πολυεθνική σύνθεση του πληθυσμού και την ύπαρξη του πατριαρχικού θεσμού.
Ωστόσο, δεν είναι πλέον οι Έλληνες, αλλά οι Τούρκοι/
Μουσουλμάνοι που αποτελούν το επικρατέστερο και
κυρίαρχο στοιχείο· όσο για το Πατριαρχείο, για μεν
το ποίμνιό του αποτελεί τον πρωτόθρονο θεσμό της
Ορθοδοξίας, η ιστορία του οποίου πηγαίνει πίσω στον
απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο –πιθανό ιδρυτή
της Εκκλησίας του Βυζαντίου–, για τους κατακτητές

όμως δεν είναι παρά ένας από τους κρατικούς τους θεσμούς, που όφειλε την ύπαρξή του στην βούληση του
σουλτάνου.
Στην απογραφή του έτους 1477, η Πόλη και ο
Γαλατάς μαζί αριθμούν ήδη περί τις 80.000 κατοίκους· η
αναλογία στην κυρίως Πόλη είναι 58% Μουσουλμάνοι,
αναλογία που θα διατηρηθεί έως τον 19ο αιώνα, παρά
τις διακυμάνσεις του πληθυσμού. Στον Γαλατά, αντιθέτως, οι μη Μουσουλμάνοι αποτελούν την μεγάλη πλειονότητα: Έλληνες, Αρμένιοι, Φράγκοι και Εβραίοι.
Παρά το δύσκολο ξεκίνημα και το πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων εποίκων, οι βυζαντινές ρίζες ήσαν
τοπικά τόσο βαθειές ώστε η Πόλη τον 16ο αιώνα είναι και πάλι γεμάτη μοναστήρια, ενώ παντού αναβιώνουν τα παλιά βυζαντινά τοπωνύμια. Η άρχουσα τάξη
των Ελλήνων, στους κόλπους της οποίας πάμπολλα είναι ακόμη τα βυζαντινά ονόματα, κατοικεί είτε περί την
Παμμακάριστο, στην κορυφή του δίκορφου 5ου λόφου
στην οποία καταφεύγει το 1456 το Πατριαρχείο καθώς
και στο γειτονικό Φανάρι, είτε στον χριστιανικό και
εμπορικώτατο Γαλατά. Στην πρώτη συνοικία βρίσκεται
και η Πατριαρχική Ακαδημία, στην δεύτερη η περιώνυμη την εποχή εκείνη σχολή της Παναγίας Χρυσοπηγής.
Οι Ανατολίτες Ρωμηοί, εν μέρει τουρκόφωνοι, προτιμούν τις συνοικίες κατά μήκος της Προποντίδος, από
το Κοντοσκάλι και την Βλάγκα έως τα Ψωμαθιά, την
Καραμανία και το Γεντή Κουλέ.

Η δοκιμασία της υπομονής
Αλλά ας μη γελιόμαστε. Η Οθωμανική αυτοκρατορία βρίσκεται στην ακμή της, η Πόλη ξαναγίνεται το κέντρο ενός αχανούς κράτους με έντονο μουσουλμανικό
χαρακτήρα. Είναι η περίοδος της αστείρευτης σχεδόν

δημιουργίας του μιμάρ Σινάν, Ρωμηού Καππαδόκη, γενίτσαρου αυτοκρατορικού αρχιτέκτονα, που κτίζει στην
Πόλη πλήθος τζαμιών, μιμούμενος το πρώτο εκείνο,
συνειδητό αντίγραφο της Αγίας Σοφίας που είχε κτίσει,
κατά διαταγή του Πορθητή, στην θέση του ιουστινιάνειου πολύτρουλλου ναού των Αγίων Αποστόλων τον
οποίο κατεδάφισε ο ρωμηός εξωμότης αρχιτέκτονας
Χριστόδουλος, ο κατά τους Τούρκους Ατίκ (=παλαιός)
Σινάν. Στα πιό περίοπτα σημεία, στις κορυφές των λόφων, κτίζονται τώρα τα μεγάλα σουλτανικά τεμένη, πέτρινα και μολυβδοσκέπαστα, με τις δέσμες το καθένα
των μιναρέδων του. Συχνά η ανέγερσή τους προηγείται
της δημιουργίας γύρω τους μουσουλμανικής συνοικίας,
την οποία προκαλεί. Έτσι, μ’ επί πλέον μύριες πιέσεις
κι εκβιασμούς, οι χριστιανικοί πληθυσμοί, Ελλήνων και
Αρμενίων, απωθούνται προς τις συνοικίες κατά μήκος
της θάλασσας, όπως και κατά μήκος των χερσαίων τειχών. Η Πόλη αποκτά όψη μουσουλμανικής μεγαλουπόλεως των 350- 400.000 επί Σουλεϊμάν του Νομοθέτη
(όσες επί Ιουστινιανού,) κι αργότερα, τον 17ο αιώνα,
των 600-700.000 κατοίκων, όσες δηλαδή είχε τον 11ο
και 12ο αιώνα.
Είναι επίσης η περίοδος όπου, ο ένας μετά τον άλλον, όσοι ναοί είχαν επαναλειτουργήσει μετά την
Άλωση, αποσπώνται από τα χέρια των Χριστιανών (*)
και μετατρέπονται οι πιό πολλοί σε τζαμιά, όπως τζαμιά και μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα είχαν επίσης γίνει όσοι μέχρι τότε είχαν μείνει κενοί. Αντικαθίστανται
από μικρές, κυρίως δε χαμηλές εκκλησίες, που από μακριά δεν ξεχωρίζουν από τα σπίτια, χωρίς τρούλλο ή
κωδωνοστάσιο, κρυμμένες πίσω από υψηλούς αυλόγυρους. Είναι κτισμένες επίτηδες με εύφλεκτα υλικά,
ώστε να καίγονται εύκολα στις τρομερές πυρκαγιές της
επί το πλείστον ξυλόκτιστης Πόλεως. Η άδεια της εκ
νέου ανέγερσής τους δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς
οι περίοικοι μουσουλμάνοι κατά κανόνα αντιδρούσαν,
κυρίως όμως διότι έπρεπε να δωροδοκηθούν οι αρχές,
οι απαιτήσεις των οποίων έφθαναν στο τεσσαρακονταπλάσιο της δαπάνης οικοδομής! Σε περίπτωση δεύτερης και τρίτης πυρκαγιάς, οι κοινότητες αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν· οπότε το οικόπεδο του αποτεφρωθέντος ναού πωλείται σε αλλόθρησκο για την εξόφληση
των χρεών. Κάποιες φορές, με παρέμβαση του πατριαρχείου, αργότερα δε και κάποιων Φαναριωτών, γλυτώνει το Γένος από την οριστική απώλεια ενός ναού.
Άτεγκτοι, επίσης, είναι οι έλεγχοι μετά την περάτωση
της οικοδομής –ο διαβόητος «γιοκλαμάς»– για τυχόν
υπερβάσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβά-

σεις, ο ναός κατεδαφίζεται και η ενορία/κοινότητα τιμωρείται με πρόστιμο.
Το αποτέλεσμα είναι ότι, ενώ το ελληνικό στοιχείο,
στο 20-25% του συνολικού πληθυσμού, ο οποίος από
τα 1600 έως τα μέσα του 18ου αιώνα –μέχρι δηλαδή την
μεγάλη επιδημία της πανώλους του 1750-52, «το μεγάλο φευγατιό», που θέρισε 200.000 ψυχές– σταθεροποιείται στις περίπου 700.000, ο αριθμός των ελληνορθοδόξων ναών μειώνεται. Οι Έλληνες καταφεύγουν τότε
στην λύση των αγιασμάτων, που ενίοτε έχουν την μορφή μικρού έως και μικροσκοπικού, συνήθως υπογείου παρεκκλησίου, για το οποίο δεν απαιτείτο άδεια οικοδομής και λειτουργίας. Γνωστά ήδη από τα χρόνια
της Ρωμανίας, τα αγιάσματα πολλαπλασιάζονται στην
οθωμανική περίοδο, για να ξεπεράσουν, περί το 1900,
τα 500. Αποτελούν, υπό μία έννοια, τις κατακόμβες της
Πόλης.
Έχοντας τα σπίτια τους υποχρεωτικά βαμμένα με
μουντά χρώματα, φορώντας ενδύματα και τουρμπάνια που τους έκαναν διακριτούς από μακριά (όπως και
οι Αρμένιοι και οι Εβραίοι και οι λοιποί σύνοικοι λαοί),
κάτι που ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο σε περίοδο φανατισμού της μουσουλμανικής μάζας, όπως συνέβη στην
διάρκεια των ρωσσοτουρκικών πολέμων επί Μεγάλης
Αικατερίνης ή το 1821, η μεγάλη πλειονότης των
Ρωμηών ζει επί αιώνες την δοκιμασία της υπομονής,
μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στο σπίτι, το εργαστήριο και τις σκοτεινές, χαμηλές, κατάφορτες από
αίσθημα και κειμήλια πίστης εκκλησίες. Ο φόβος κυριαρχεί· φόβος της φωτιάς, φόβος του λιμού, φόβος της
αυθαιρεσίας του κυρίαρχου. Καθώς το μορφωτικό επίπεδο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, οι άνθρωποι αυτοί εύκολα φανατίζονται, η θρησκεία είναι γι’ αυτούς ένα σύνολο εξωτερικών τύπων και απαγορεύσεων που τους χωρίζουν από τους ετερόδοξους και τους αλλόθρησκους.
Ζωντανή, ωστόσο, παραμένει στις απρόσωπες αστικές αυτές μάζες της Ρωμηοσύνης της Βασιλεύουσας,
η προσδοκία, θαυματουργικώ τω τρόπω, της αποτίναξης της σκλαβιάς, όπως για παράδειγμα εκδηλώνεται
στην κίνηση του αναβαπτισμού στα μέσα του 18ου αιώνα. Από την μία στιγμή στην άλλη, εξ άλλου, ξεπηδούν
πράξεις ηρωϊκές αυτοθυσίας και μαρτυρίας, τις οποίες
το πλήθος τιμά και περιβάλλει με την αγάπη και την
αναστάσιμη πίστη του: η Κωνσταντινούπολη είναι ο
κατ’ εξοχήν τόπος των νεομαρτύρων, γνωστών και καταγεγραμμένων στα συναξάρια ή άγνωστων, ντόπιων
ή φερμένων από αλλού. Συνήθης τόπος ταφής τους: τα
αποκλειστικώς ελληνικά τότε Πριγκηπόνησα, για τους

Ρωμηούς της Πόλης η μόνη γη απόλυτης ελευθερίας.

Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία
Το Οικουμενικό πατριαρχείο, στο οποίο ο Πορθητής
είχε παραχωρήσει την δεύτερη μετά την Αγία Σοφία εκκλησία της Πόλεως, τους Αγίους δηλαδή Αποστόλους,
την εγκαταλείπει σχεδόν αμέσως, διαπιστώνοντας την
οικτρή κατάσταση του κτιρίου και το γεγονός ότι βρισκόταν σε περιοχή χωρίς Χριστιανούς. Καταφεύγει το
1456, όπως ήδη σημειώθηκε, στην Παμμακάριστο, στην
οποία θα παραμείνει έως το 1586. Κατόπιν, υποκύπτοντας σε πιέσεις και εκβιασμούς, εγκαταλείπει την μονή
στους Τούρκους που την μετατρέπουν σε τέμενος (το
Φετιγιέ), και καταλήγει μετά από περιπλανήσεις σε ναούς των βορειοανατολικών συνοικιών της Πόλεως,
τον χειμώνα 1600/1601, στην μικρή μονή του Αγίου
Γεωργίου εν Φαναρίω, στην οποία, λόγω του ισχύοντος
εθναρχικού καθεστώτος, μεταφέρεται η κεντρική, τρόπον τινά, διοίκηση του γένους.
Από το δεύτερο ήμισυ του 17ου αιώνα, συγκεντρώνεται γύρω του, στα αυστηρά λιθόκτιστα αρχοντικά
της, η τάξη των Φαναριωτών αρχόντων, δουλοπρεπής
με τον κυρίαρχο, υπερόπτης και άπληστη με τους δικούς της, αλλά και με τον τρόπο της φιλογενής και πάντως μορφωμένη και πολύγλωσση, έχοντας το ένα πόδι
στην Πόλη και το άλλο στις Ηγεμονίες, των οποίων επί
έναν και πλέον αιώνα αναλαμβάνει την διακυβέρνηση.
Στο Φανάρι, στο δικό τους ο καθένας αρχοντικό, κατοικούν οι «γέροντες» μητροπολίτες που συνδιοικούν
το πατριαρχείο, ενώ εκεί βρίσκονται και τα μετόχια των
μεγάλων μονών της Ορθοδοξίας. Εκεί επίσης εγκαταβιώνει –στον χώρο του αρχοντικού των Καντακουζηνών
του 16ου αιώνα– ο πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Εκεί
είναι και η τράπεζα του υπόδουλου γένους, η λεγόμενη
Κάσα του Κοινού των Ρωμαίων.
Από τα τέλη του 16ου αιώνα, η μία μετά την άλλη,
οι πρεσβείες των δυτικών Δυνάμεων αφήνουν τον περιτειχισμένο, ασφυκτικά πυκνοκατοικημένο Γαλατά,
και μεταφέρονται στις ευάερες πλαγιές του λόφου,
πάνω από αυτόν, κατά μήκος του εξοχικού τότε δρόμου που διέσχιζε την κορυφογραμμή του, την μετέπειτα Μεγάλη Οδό του Πέραν (Grand’ Rue de Péra) ή Ίσιο
Δρόμο του Σταυροδρομιού. Η διασταύρωση του δρόμου αυτού με εκείνον που εκ των πραγμάτων χαράχθηκε τις μέρες της πολιορκίας του 1453, με την διέλευση
των καραβιών που ο Πορθητής έριξε από τον Βόσπορο
στον Κεράτιο, ονομάτισε την σχηματιζόμενη νέα συνοικία: Σταυροδρόμι. Πρόκειται για το Πέραν των

Λεβαντίνων, και το Μπέϋογλου των Οθωμανών. Η παρουσία των τελευταίων όλο και μειώνεται μετά το κλείσιμο της σχολής των εκ του παιδομαζώματος σουλτανικών ακολούθων του Γαλατά Σαράϊ το 1674. Τον 18ο
αιώνα το Πέραν είναι πιά μία μικρή χριστιανική πολιτεία (καταμεσίς της οποίας επιβιώνει με τον ωραίο
κήπο του ένας τεκές δερβίσηδων Μεβλεβί, καθώς και
διαρκώς συρρικνούμενα, εγκαταλελειμμένα μουσουλμανικά νεκροταφεία), στην οποία, για προστασία λόγω
των πρεσβειών, καταφεύγουν και πολλοί Έλληνες. Το
1804 ιδρύουν ξεχωριστή κοινότητα (Σταυροδρομίου)
και κτίζουν τον πρώτο τους εκεί ναό: τον αφιερώνουν
στα Εισόδια της Θεοτόκου. Βορείως του Πέραν, στον
λόφο μετά τις βυζαντινές Κρηνίδες ή Πηγές και πλέον
Μπουλμπούλντερε, ρύακα που εκβάλλει στον Κεράτιο,
Χιώτες, εργάτες στον ναύσταθμο του Κασίμ πασά (που
ήταν μία πόλη σκλάβων με τους δικούς της κανόνες
και αρχές), ίδρυσαν, τον 16ο αιώνα, το «χωριό του ΆηΔημήτρη», τα μετέπειτα ελληνικώτατα Ταταύλα…
Στην διάρκεια του 18ου αιώνα, αργά αλλά σταθερά,
σχηματίζεται και ανέρχεται κοινωνικά, έως το σημείο
που να μοιρασθεί την εξουσία με το Πατριαρχείο και
τους Φαναριώτες, μία κωνσταντινουπολίτικη μέση ελληνική τάξη, την κορυφή της οποίας αποτελούν γιατροί
και σαράφηδες ή προμηθευτές του σεραγιού, αλλά κυρίως οι πρωτομάστορες των μεγάλων εμπορικών συντεχνιών. Παρά τις δύσκολες συγκυρίες λόγω των συνεχών
ρωσσοτουρκικών πολέμων και των οθωμανικών πανωλεθριών, του φόβου των αρχών και του φανατισμού της
μουσουλμανικής μάζας, η πρόοδος είναι συνεχής: η πιό
σημαντική εκδήλωσή της, στην χαραυγή του 19ου αιώνα, είναι η λεγόμενη σχολή της Ξηροκρήνης (Κουρού
τσεσμέ), μία από τις πιο σημαντικές επανεμφανίσεις
της μακραίωνης Πατριαρχικής Ακαδημίας/ Μεγάλης
του Γένους Σχολής, που από τα μέσα του 18ου αιώνα περίπου βρισκόταν επί κεφαλής πολλών δεκάδων μικρών
ενοριακών σχολών. Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας συνεδριάζουν μυστικά στο Σιναϊτικό μετόχι του Μπαλατά
(δύο βήματα από το πατριαρχείο), ενώ στις μονές του
Αγίου Γεωργίου του Καρύπη στην Αντιγόνη και του
Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στην Πρίγκηπο, καταλύουν οι σύνδεσμοι των Πελοποννησίων με την ηγεσία
του γένους στην πρωτεύουσα.

Μετά την Επανάσταση
το τοπίο αλλάζει ριζικά
Η επανάσταση στον ελλαδικό νότο θα τερματίσει
απότομα και αιματηρά την παραπάνω κατάσταση, και

με τον τρόπο της θα καταδείξει την αδυναμία επιβίωσης των πολυεθνικών και πολυθρησκευτικών πολιτειακών οικοδομημάτων στην εποχή των εθνικών πλέον
κρατών. Όμηροι στα χέρια του οπλισμένου και φανατισμένου όχλου, οι 80-100.000 Έλληνες της βασιλεύουσας, τους μαρτυρικούς Απρίλιο-Μάϊο του 1821, σφάζονται ανελέητα εν μέση οδώ, μη έχοντας πού να καταφύγουν, ενώ η θρησκευτική, πολιτική και κοινωνική
τους ηγεσία εξοντώνεται ή διαφεύγει στην Ρωσσία. 14
από τους 76 ναούς τους πυρπολούνται. Η τομή είναι
απόλυτη, η ρωμαίϊκη Πόλη των Φαναριωτών είναι νεκρή. Και η κοινωνική σημασία των Ελλήνων επί μία περίπου εικοσαετία υποχωρεί, ενώ ανέρχεται εκείνη των
Αρμενίων. Τούτο δε παρά την αλλαγή της στάσης του
σουλτάνου, του πολιτικώτατου Μαχμούτ Β΄, απέναντί
τους, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι, παρ’ όλη την ύπαρξη στον βαλκανικό νότο του ελληνικού κρατιδίου, η
πλειονότητα των Ελλήνων θα εξακολουθούσε να παραμένει υπό το σκήπτρο του.
Απόδειξη της αυτοκρατορικής εύνοιας η μαζική ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων ναών μέσα
στην πενταετία 1831-1836, χωρίς δωροδοκίες και χωρίς τον διαβόητο «γιοκλαμά». Όπως επίσης η επίσκεψη του ίδιου του σουλτάνου στην μονή της Ζωοδόχου
Πηγής (Μπαλουκλή), και η ενίσχυση από το προσωπικό του ταμείο του μεγάλου νοσοκομείου – τα Εθνικά
Φιλανθρωπικά Καταστήματα - που τότε κτίζουν, στο
λεγόμενο μικρό Μπαλουκλή, απέναντι περίπου από την
Χρυσόπορτα, οι μεγάλες συντεχνίες της πρωτεύουσας.
Διότι, μετά την εξόντωση της τάξεως των Φαναριωτών,
είναι οι συντεχνίες, τα ευλογημένα ρωμαίϊκα ρουφέτια,
με πρώτα εκείνα των γουναράδων (ισχυρό ήδη από τα
μέσα του 17ου αιώνα) και των παντοπωλών, που αναλαμβάνουν την διαχείριση των οικονομικών του γένους
και συντηρούν δυσκολεμένες κοινότητες και ιδρύματα
σε ανάγκη. Αλλά και τον δικό τους κόσμο έρχεται τώρα
να απειλήσει η Ιστορία.
Από τα τέλη ήδη της δεκαετίας του 1830 και πέρα,
μία σειρά συμβάσεων της Πύλης με τις Δυνάμεις της
εποχής (αλλά και με το ελληνικό βασίλειο), καταλύουν σταδιακά το κλειστό προστατευτικό οικονομικό
σύστημα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας –βάση του
οποίου ήσαν οι συντεχνίες– και ανοίγουν την χώρα
στον εσπέριο καπιταλισμό, που επελαύνει ασυγκράτητος. Η μεταβολή αυτή, παράλληλη με τον δαπανηρότατο εκσυγχρονισμό της αυτοκρατορίας που την οδηγεί
στον δανεισμό, την υπερχρέωση και τελικώς στην πτώχευση (1881), κι επομένως στην πλήρη εξάρτηση από

τις Δυνάμεις, είναι ταυτόχρονη με την εκχώρηση, το
1855, ισοπολιτείας προς όλους τους Οθωμανούς υπηκόους ασχέτως θρησκείας.
Μία από τις συνέπειες της παραπάνω κατάστασης είναι η θεαματική αύξηση του πληθυσμού της
Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος, στο διάστημα 18401910, περνά από τις 400.000 στο 1.200.000 κατοίκους.
Οι ευκαιρείες βιοπορισμού προσελκύουν όλο και πιο
πολλούς. Οι εκουσίως αφικόμενοι είναι κυρίως χριστιανοί – αλλά υπάρχουν και οι ακούσιοι μέτοικοι: οι
διωγμένοι από τα Βαλκάνια και τον Καύκασο μουσουλμάνοι πρόσφυγες, από τους οποίους στο τέλος του αιώνα γεννιέται ο τουρκικός εθνικισμός. Για πρώτη φορά
στην ιστορία της, η Πόλη γίνεται πολιτεία μειονοτήτων:
καμμιά από τις συνοικούσες θρησκευτικές και εθνικές
κατηγορίες του πληθυσμού της δεν υπερβαίνει το 50%
του συνόλου. Το μουσουλμανικό στοιχείο, που διατηρεί
το ποσοστό του 58% στην περιτειχισμένη Πόλη, δεν είναι παρά το 18% στις συνοικίες βορείως του Κερατίου.
Το γεγονός ότι η πολίτικη Ρωμηοσύνη αποτελεί το 30%
του πληθυσμού της ευρύτερης Πόλεως, σημαίνει ότι η
Κωνσταντινούπολη συνεχίζει να είναι, μέχρι τουλάχιστον τους Βαλκανικούς πολέμους (οπότε την ξεπερνά η
Αθήνα), το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του Ελληνισμού,
κάτι που άλλωστε αδιαλλείπτως υπήρξε επί 15 αιώνες.

Όψιμη άνθηση
Μια άλλη συνέπεια των μεταρρυθμίσεων είναι η
ανάδειξη μίας νέας κοινωνικής τάξεως, ρωμαίικης ή αρμενικής, καθαρά αστικής, της οποίας την κορυφή αποτελούν τραπεζίτες, χρηματιστές και μεγαλέμποροι. Εις
ό, τι αφορά τους Έλληνες η τάξη αυτή, εξωστρεφής και
κοσμοπολίτικη, αποδεικνύεται εξόχως φιλογενής, καθ’
όσον πολλά από τα μέλη της –που συνάπτουν γάμους
με τις αρχοντικές πλην λιγώτερο εύπορες οικογένειες
των λεγόμενων «νεο-Φαναριωτών», τους οποίους οι
σουλτάνοι χρησιμοποιούν στην διπλωματική εκπροσώπηση της χώρας έως περίπου το 1880 και στην ανώτατη διοίκηση– αναλαμβάνουν την συντήρηση των ιδρυμάτων που κατά σύσταση του πατριαρχείου παραλαμβάνουν από τις αποκαμωμένες συντεχνίες· επίσης δημιουργούν νέα, κυρίως στον χώρο της παιδείας, καθώς
οι ανάγκες μόρφωσης πολλαπλασιάζονται, όχι μόνον
λόγω της προαναφερθείσας ραγδαίας αυξήσεως του
πληθυσμού, αλλά και λόγω της αστικοποιήσεώς του.
Στην σεβάσμια Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή,
στην Ελληνο-εμπορική (1833) και την Θεολογική στην
Χάλκη (1844), προστίθεται τώρα το Ζωγράφειο (1893)

καθώς και η Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου (1909), αμφότερες στο Πέραν, καθώς και τα μεγάλα παρθεναγωγεία: το Ιωακείμειο (1882) στο Φανάρι, το Ζάππειο
(1875) και το Κεντρικό (1892) στο Πέραν, επί κεφαλής πυραμίδος μιάμισυ περίπου εκατοντάδος συνοικιακών ενοριακών, αλλά και ιδιωτικών σχολών. Μόνον
Πανεπιστήμιο δεν έχει ο πολίτικος Ελληνισμός, αντίστοιχο δηλαδή του αθηναϊκού Οθωνείου· ορισμένες
από τις λειτουργίες του αναπληρώνει ο περιώνυμος
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (1861), επίσης στο
Πέραν, που ταυτόχρονα συνεργάζεται με την επί της
εκπαιδεύσεως επιτροπή του Πατριαρχείου, υπουργείο
Παιδείας και Ακαδημία του υπόδουλου Ελληνισμού.
Ολόκληρη η Πόλη γέμει τότε μορφωτικών, πολιτιστικών, φιλομούσων και αθλητικών συλλόγων, καθώς επίσης και ευαγών και φιλανθρωπικών αδελφοτήτων. Εις
ό,τι αφορά την οικονομία, βρεταννική στατιστική του
1914 αποκαλύπτει ότι το 50% βρίσκεται στα χέρια των
Ελλήνων, ενώ ένα 10% στα χέρια των ξένων, σημαντικό ποσοστό των οποίων είναι Ελλαδίτες Έλληνες (υπολογίζονται σε 65.000) εγκατεστημένοι στην Πόλη. Το
ποσοστό των Αρμενίων είναι 20%, ενώ εκείνο των
Τούρκων 15%.
Ήδη ο αναγνώστης θα αντελήφθη ότι το σύμβολο
της περιόδου αυτής και το επίκεντρο, δεν είναι πλέον
το Φανάρι, αλλά το αστραφτερό, κοσμικό και θορυβώδες Σταυροδρόμι-Πέραν, βιτρίνα του εκδυτικισμού
της αυτοκρατορίας, αλλά και έδρα του Λεβαντινισμού,
εναντίον του οποίου θα εγερθεί η «Οργάνωσις

Κωνσταντινουπόλεως» του Ίωνος Δραγούμη και του
Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη. Όπως το δείχνουν
μελέτες σύγχρονων Τούρκων ιστορικών, το Πέραν είναι σε μεγάλο βαθμό μία ελληνική συνοικία (**) με
τρεις ναούς (Παναγία, Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία
Τριάδα), τα προαναφερθέντα πολιτιστικά ιδρύματα και
σχολεία, αλλά και καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες,
θέατρα, αργότερα κινηματογράφους, πολυτελή καταστήματα (επί της Μεγάλης Οδού), ξενοδοχεία (με πρώτα το θρυλικό Péra Palace και το Tokatliyan) γραφεία
εφημερίδων, και έναν δρόμο πορνείων, την διαβόητη
Αμπανόζ.
Στις ώρες της σχόλης, η καλή κοινωνία, Έλληνες,
Αρμένιοι και Φράγκοι, έπαιρνε τον αέρα της στο πάρκο
της πλατείας Ταξίμ (όπου τα μεγάλα νεκροταφεία αποτελούσαν πλέον ανάμνηση) κι όπου οι μπάντες έπαιζαν
σκοπούς του συρμού, ή στα Μνηματάκια (Petits champs
des morts), με θέα τον Κεράτιο και την Επτάλοφη. Μαζί
με τον Γαλατά (με τους τέσσερεις ναούς και τα σχολεία
του), τα Ταταύλα και τις νέες αναπτυσσόμενες συνοικίες βορειότερα, η Ρωμηοσύνη της Περαίας στο σύνολό της ξεπερνά τις 80.000. Οι περισσότεροι αστοί κατοικούν στο Πέραν και εργάζονται στον Γαλατά, στον
οποίον κατεβαίνουν χρησιμοποιώντας τον οδοντωτό
σιδηρόδρομο, τον οποίον παίρνουν στο «Τουννέλι», για
μία διαδρομή 5 λεπτών. Η κοινωνική αφρόκρεμα μεταφέρεται το καλοκαίρι στην καταπράσινη Πρίγκηπο,
όπου η διαμονή, με ρεγκάτες, κωπηλατικούς αγώνες,
γαϊδουροκαβαλλαρίες, pique-niques στο πευκοδάσος,

βεγγέρες και χοροεσπερίδες, είναι διαρκής γιορτή.

Η Πόλη στο σταυροδρόμι των καιρών
Όταν το 1908 εξερράγη και τον Απρίλιο του 1909
επεβλήθη η επανάσταση των Νεοτούρκων, γενόμενη
από όλες ανεξαιρέτως τις εθνότητες ενθουσιωδώς δεκτή. μόνον ο γηραιός και μέγας Οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, διαβλέποντας την εθνικιστική φύση
της, την αντιμετώπισε με έντονο σκεπτικισμό και απαισιοδοξία. Αλλά ποιoς τον άκουγε τότε! Ο πατριάρχης
ωστόσο δεν έσφαλε. Από την πρώτη ήδη στιγμή που το
κομιτάτο Ένωσις και Πρόοδος ανέλαβε την εξουσία, το
μέλλον του μη μουσουλμανικού πληθυσμού της αυτοκρατορίας έμοιαζε προγεδιαγραμμένο και ζοφερό.
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι συρρικνώνουν και ταπεινώνουν την οθωμανική αυτοκρατορία (η οποία έχει μόλις ηττηθεί και από τους Ιταλούς), μειώνοντας επίσης
σοβαρά στο έδαφός της το ποσοστό του μη μουσουλμανικού πληθυσμού, που πέφτει κάτω από το 1/4ο του
συνολικού. Ταυτόχρονα η χώρα αντιμετωπίζει οξύτατο
προσφυγικό πρόβλημα. Η ψυχική λαϊκή βάση του νεοτουρκικού καθεστώτος είναι ο φόβος και κατ’ επέκτασιν το μίσος και ο φανατισμός των μουσουλμάνων εναντίον των χριστιανών, Ελλήνων και Αρμενίων, συμμάχων έμπρακτα ή δυνάμει των χριστιανικών εξωτερικών
εχθρών της χώρας, της οποίας έπρεπε πάση θυσία να
αποτραπεί κάθε περαιτέρω εδαφική απώλεια.
Παρ΄όλη την καταπίεση που υφίστανται οι μη μουσουλμάνοι της Τουρκίας, η ταλαιπωρία και η αφαίμαξη των μουσουλμάνων –και πιό συγκεκριμένα των
Τούρκων μουσουλμάνων της Μικράς Ασίας, που σηκώνουν ολόκληρο το βάρος του πολέμου– είναι τέτοιες
ώστε, με εξαίρεση την γενοκτονία των Αρμενίων και
τον διωγμό του Ποντιακού Ελληνισμού, να εξέλθουν
σχεδόν ευνοημένοι από την συγκυρία, καθ’ ότι μη μετέχοντες στον πόλεμο, οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Το
θρησκευτικό και εθνικό μίσος αποκτά επί πλέον μία
κοινωνική διάσταση.
Η νέα ήττα, το 1918, η διασυμμαχική κατοχή της
Κωνσταντινουπόλεως, η αποβίβαση των ελληνικών
δυνάμεων στην Σμύρνη, ο έξαλλος ενθουσιασμός των
ντόπιων χριστιανών για την συντριβή της Τουρκίας –
ο στρατηγός Franchet d`Espérey κάμει την είσοδό του
στην Κωνσταντινούπολη ως άλλος Πορθητής, ιππεύοντας λευκό άλογο, προσφορά πλουσίου Έλληνα – οδηγούν τα πράγματα σε παροξυσμό, τον οποίον σαφέστατα η ελληνική τουλάχιστον πλευρά - και εννοώ την βενιζελική Αθήνα – δεν λαμβάνει υπ΄όψιν της. Κατόπιν

εντολής της, στις 16 Μαρτίου του 1920 όλοι οι Έλληνες
αξιωματούχοι παραιτούνται από τις θέσεις τους στο
οθωμανικό δημόσιο, ενώ τα πλήθη, ενθαρρυμένα από
τον εθνικιστικό τύπο, επιδεικτικά σκίζουν και καίνε
στους δρόμους τις οθωμανικές τους ταυτότητες. Υπό
τον τοποτηρητή του Δωρόθεο Προύσης και εν συνεχεία
υπό τον εκλεκτό του Βενιζέλου Μελέτιο Δ΄ Μεταξάκη,
το Οικουμενικό πατριαρχείο εγκαταλείπει την πατροπαράδοτη μετριοπαθή στάση του και ακολουθεί ανοικτά μεγαλοϊδεατική πολιτική. Τούτο δε ενώ ο πόλεμος
μαίνεται στην Ανατολή και ενώ δεν έχει κριθεί η τύχη
της Κωνσταντινουπόλεως.
Το 1912/13 η Πόλη για λίγο κινδύνευσε να καταληφθεί από τους Βουλγάρους που είχαν φθάσει
έως την Τσατάλτζα (ο βασιλιάς τους Φερδινάνδος
είχε ράψει μία βυζαντινή αυτοκρατορική στολή για
να στεφθεί στην Αγία Σοφία!), το δε 1915 από τους
Αγγλογάλλους που είχαν δεχθεί την παραχώρησή της
στους Ρώσσους, που για να την αποκτήσουν είχαν εισέλθει στον Μέγα Πόλεμο. Οι Ρώσσοι, τους οποίους ανέκαθεν μαγνήτιζε το θρυλικό Τσάργκραντ, θα
έπαιρναν την Κωνσταντινούπολη τον Μάϊο-Ιούνιο του
1917 (***) αν δεν ματαίωναν την εκστρατεία/παρέλαση οι ταραχές και η αντίδραση των μπολσεβίκων. Έτσι
η Κωνσταντινούπολη, στο διάστημα 1918-1920, παρέμενε μετέωρη. Μετά την άρνηση της Ελβετίας και των
ΗΠΑ να δεχθούν την επ΄ αυτής εντολή, ως διεθνούς
πόλεως - κράτους, η Πόλη για λίγο κόντεψε να ενωθεί με την Ελλάδα, βάσει του σχεδίου των Βρεταννών
εμπειρογνωμόνων Toynbee και Nicolson. Η πρότασή τους όριζε τα ελληνοτουρκικά σύνορα στα Στενά,
με την Ελλάδα να κατέχει ολόκληρη την ευρωπαϊκή τους πλευρά. Έπρεπε επομένως να θυσιάσει την
Σμύρνη. Η ιταλική απειλή επί του λιμένος αυτού της
Ιωνίας, ώθησε τους Μεγάλους να στείλουν εσπευσμένως στην Σμύρνη τον ελληνικό στρατό. Το ζήτημα Πόλη ή Σμύρνη δεν είχε πιά αντικείμενο. Έτσι στην
Συνθήκη των Σεβρών η Κωνσταντινούπολη παρέμεινε
στην Τουρκία, με τα ελληνικά σύνορα να απέχουν από
αυτήν περί τα 60 μόλις χιλιόμετρα...
Επρόκειτο για μία βαθειά διχασμένη πόλη. Από την
μία η βουβή, αγωνιώσα και όλο και πιο αποφασισμένη να αντισταθεί μουσουλμανική μάζα, μισού και πλέον εκατομμυρίου. Από την άλλη, πανηγυρίζοντες οι
Χριστιανοί, στους οποίους έχουν προστεθεί περί τις
140.000 Ρώσσοι εμιγκρέδες, ανθρώπινα ναυάγια που
ξεφαντώνουν νυχθημερόν στο Πέραν και στα Νησιά,
ελπίζοντας στην ταχεία παλιννόστηση. Με τους συρ-

ρέοντες δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες από την Ανατολή,
το ελληνικό στοιχείο εγγίζει για λίγο τις 400.000. Το θωρηκτό «Αβέρωφ» ναυλοχεί στην είσοδο του Βοσπόρου,
διαρκώς περιτριγυρισμένο από αναρίθμητα πλοιάρια
Ελλήνων που έρχονται να το περιεργασθούν, να το
θαυμάσουν, να επευφημήσουν τους άνδρες του. Ουδείς
συναισθάνετο ότι ζούσε πάνω σε ηφαίστειο έτοιμο να
εκραγεί. Στην βενιζελικώτατη Πόλη καταφεύγουν, είτε
επειδή απολύθηκαν είτε παραιτηθέντες, πολλοί βενιζελικοί αξιωματικοί· συγκροτούν την Εθνική Άμυνα
Κωνσταντινουπόλεως και συνωμοτούν κατά των
Αθηνών, στα μπαρ και τα σαλόνια των ξενοδοχείων
του Πέραν, με πρώτο το Péra Palace, που κατά σύσταση
του Βενιζέλου αγόρασε το 1918 ο Μποδοσάκης και στο
οποίο διαμένει η ηγεσία τους.

Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή
και την συνθήκη της Λωζάννης
Η Μικρασιατική Καταστροφή ανατρέπει πλήρως
τα πράγματα. Η επί ένα επί πλέον έτος παραμονή της
Διασυμμαχικής δυνάμεως κατοχής στην Πόλη, αποτρέπει την σφαγή και επιτρέπει στους πιό εκτεθειμένους και τους πιό διορατικούς να την εγκαταλείψουν.
Υπολογίζονται σε 50.000 οι Έλληνες που αναχωρούν
μόνον στο διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου
1922. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ολόκληρη η κοινωνική ελίτ της Ρωμηοσύνης.
Στην Λωζάννη, οι Τούρκοι αποτυγχάνουν να εκδιώξουν το σύνολο των Ελλήνων καθώς και το
Οικουμενικό πατριαρχείο. Κατόπιν περιθωριοποιούν
και υποβαθμίζουν το Φανάρι, ενώ τους Έλληνες αποφασίζουν να τους ανεχθούν και να χρησιμοποιήσουν
προσωρινά τις δεξιότητές τους στην οικονομία, μόνον
έως ότου ενισχυθεί και καταστεί ικανή να τους διαδεχθεί μία αμιγώς τουρκική αστική τάξη, απαρτιζόμενη
από τους ημετέρους του κεμαλισμού· η τελευταία αποκτά υπόσταση χάρις μεν στην κυβερνητική υποστήριξη,
αλλά και οικειοποιούμενη τις περιουσίες των μειονοτικών. Έτσι οι Έλληνες παραμένουν, αλλά με διάφορα μέτρα, το καθεστώς, υψώνοντας την σημαία του τουρκισμού και του κρατισμού, τους εξασθενίζει ποιοτικά και
ποσοτικά, ενώ το ίδιο πράττει έναντι των Αρμενίων,
των Λεβαντίνων και των ξένων Δυτικών. Πας μη μουσουλμάνος και Τούρκος θεωρείται εις το εξής ξένος και
δυνάμει προδότης.
Τα πρώτα χρόνια, 1923-1930, είναι χρόνια συντριβής, όπου η Ρωμηοσύνη, αποκεφαλισμένη, τρομοκρατημένη και καταφορολογούμενη, φυλλοροεί και διαρ-

ρέει στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 1924, μέσα στο 1.
065.866 του πολίτικου πληθυσμού, οι Έλληνες είναι
279.788. Τρία χρόνια αργότερα, στην απογραφή του
1927, δεν απομένουν παρά 126.633, από τους οποίους
οι 26.419 είναι Έλληνες υπήκοοι. Ολόκληρη η Πόλη,
άλλωστε, έχει υποστεί δημογραφική καθίζηση, καθώς
ο πληθυσμός της, στα μεν όρια του βιλαετίου ανέρχεται στις 806.993, στα όρια δε του Δήμου στις 699.602.
Τον Ιανουάριο του 1929, βαλτή φωτιά καταστρέφει μεγάλο μέρος των Ταταύλων, αφήνοντας άστεγους 2.500
Έλληνες. Η συνοικία, την επομένη της φωτιάς, μετονομάζεται σε Κουρτουλούς.
Μέσα στο κλίμα ευφορίας της ελληνοτουρκικής φιλίας του 1930, το τουρκικό κράτος αναγνωρίζει, με καθυστέρηση 9 ετών, ως établis –παραβιάζοντας βάναυσα
την Λωζάννη χωρίς τούτο να εγείρει διαμαρτυρία από
πλευράς των Αθηνών– μόνον 125.046 Έλληνες, από
τους οποίους 17.642 είναι Έλληνες υπήκοοι. Αλλά και
οι νέες συμφωνίες δεν τηρήθηκαν, καίτοι θα μπορούσε
κανείς να παρατηρήσει πως αρκετά από τα μέτρα που
τότε ελήφθησαν, έπληξαν το σύνολο του πληθυσμού,
καθώς μέσα στο γενικώτερο κλίμα της περιόδου εκείνης σκλήρυνε όλο και πιο πολύ η κεμαλική δικτατορία.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έως την ώρα
τουλάχιστον που φαινόταν νικήτρια η Γερμανία, έδωσε στο καθεστώς – ακριβώς όπως στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο είχε συμβεί με τους Αρμενίους – την δυνατότητα να πραγματοποιήσει νέο κύμα πιέσεων και απομύζησης των μειονοτικών: ανήμερα τα Χριστούγεννα του
1942 επιβάλλεται έτσι ο εξοντωτικός φόρος περιουσίας, το διαβόητο «βαρλίκι», εξ αιτίας του οποίου μεγάλος αριθμός αστικών ακινήτων αλλάζει χέρια, ενώ χιλιάδες οικογένειες, Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων,
καταστρέφονται ολοσχερώς. Όσοι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον φόρο, στέλνονται καταχείμωνα σε
στρατόπεδο συγκεντρώσεως ανατολικά του Ερζερούμ.
Καταργούμενο στις αρχές του 1944, το βαρλίκι αφήνει
την πολίτικη Ρωμηοσύνη πλήρως αφαιμαγμένη οικονομικά και ψυχικά. Στην στήριξη του ηθικού της ομογένειας τα χρόνια εκείνα, μεγάλη υπήρξε η συμβολή των
ερασιτεχνικών θεατρικών θιάσων του Πέραν και των
Ταταύλων, αλλά και άλλων μικρότερων.
Ανέλπιστη, ωστόσο, η μεταβολή της όλης ατμόσφαιρας μεταπολεμικώς. Η νίκη των δημοκρατιών στον
πόλεμο, σε συνδυασμό με την κοινή επί Ελλάδος και
Τουρκίας σοβιετική απειλή και την κοινή προς τις δύο
γείτονες χώρες αμερικανική προστασία, προκαλούν, όχι
χωρίς αμερικανική πίεση, την περίφημη ελληνοτουρκι-

κή προσέγγιση των μέσων του 20ού αιώνα, κορύφωση
της οποίας ήταν το ταξίδι του ελληνικού βασιλικού ζεύγους στην Πόλη και την Άγκυρα τον Ιούνιο του 1952
και η επίσκεψη του Τζελάλ Μπαγιάρ στην Αθήνα, την
Θεσσαλονίκη και την Θράκη, τον Νοέμβριο του ιδίου
έτους. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση στον οικουμενικό
πατριαρχικό θρόνο του από Αμερικής Αθηναγόρα Α΄. Η
ανωτέρω θετική εξέλιξη συνοδεύτηκε, κυρίως μετά την
άνοδο στην εξουσία του Δημοκρατικού κόμματος του
Αντνάν Μεντερές, από τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής, κάτι που για την ομογένεια – που ούτως ή άλλως εξέλεγε δύο βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση της
Άγκυρας - πρωτίστως εσήμαινε την επανάληψη των αρχαιρεσιών στις κοινότητες και τα ιδρύματα, οι οποίες
είχαν απαγορευθεί το 1928. Η αναζωπύρωση της κοινοτικής ζωής και η φιλελευθεροποίηση της οικονομίας,
προκάλεσαν την θεαματική και ταχύτατη βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης της πολίτικης Ρωμηοσύνης,
σε σημείο που να επουλωθούν πολλά από τα τραύματα
που είχε προκαλέσει το βαρλίκι. Η Μεγάλη Οδός του
Πέραν, γνωστή πλέον ως λεωφόρος Ιστικλάλ, είναι και
πάλι, το 1950, σε μεγάλο βαθμό ένας σφύζων από ζωή
ελληνικός δρόμος.
Σε αντίθεση με την αφελή Αθήνα, που έδωσε πίστη στην φιλία με την γείτονα (πίστη που δεν συμμεριζόταν η πολύπαθη μειονότητα, μέλη της οποίας εκμεταλλεύονται την νηνεμία για να εγκαταλείψουν αθόρυβα την χώρα, όντας βέβαια ότι η καλοκαιρία δεν θα
κρατούσε πολύ), η Τουρκία από την πρώτη στιγμή θεώρησε ότι επρόκειτο για κάτι παροδικό, στο οποίο ήταν
αποφασισμένη να δώσει ταχύτατα και με την πρώτη ευκαιρία δυναμικό τέλος. Πόσο μάλλον που ο στόχος για τον οποίο οι Έλληνες είχαν διατηρηθεί στην
Κωνσταντινούπολη είχε εκπληρωθεί. Η ομογένεια άρχισε να νιώθει την αλλαγή της στάσης από το τέλος
του καλοκαιριού του 1954. Το Κυπριακό προέκυψε ως
εκ θεού δώρο και αποτέλεσε, με πλήρη αγγλική υποστήριξη, το πρόσχημα για την επιστροφή σε μια ανθελληνική πολιτική πυγμής και καταπίεσης. Το καθεστώς με επιμέλεια οργανώνει την νύκτα της 6ης προς 7
Σεπτεμβρίου 1955, την νύκτα του Αγίου Βαρθολομαίου
της πολίτικης Ρωμηοσύνης. Χιλιάδες καταστήματα και
επιχειρήσεις καταστρέφονται, εκατοντάδες κατοικίες λεηλατούνται, ιστορικώτατοι ναοί, κατάφορτοι από
κειμήλια αιώνων, παραδίδονται στις φλόγες, δεκάδες
άλλοι αποψιλώνονται... Το ίδιο συμβαίνει στα σχολεία,
στους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Μέχρι
και τάφοι θραύονται ή ανασκάπτονται στα κοιμητήρια.

Κοντά σε αυτά, πολλές δεκάδες οι βιασμοί και ένας θάνατος από ξυλοδαρμό ενός ηλικιωμένου ιερέως… Μία
από τις συνέπειες των «Σεπτεμβριανών» ήταν η μετακίνηση του ελληνικού πληθυσμού από την περίτειχη
Πόλη προς το Σταυροδρόμι, καθώς και προς τα θρακικά παραθαλάσσια προάστια: το Μακροχώρι και τον
Άγιο Στέφανο. Ακολουθεί μία τριετία πιέσεων και απελάσεων ταγών της ομογένειας.
Η αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Κύπρου οδηγεί και πάλι σε βραχεία αναλαμπή. Οι μονομερείς και
επιπόλαιες κινήσεις του Μακαρίου στην Κύπρο μετατρέπουν ξανά τους Κωνσταντινουπολίτες σε ομήρους
και προσφέρουν την ευκαιρία στην Τουρκία να δώσει
την χαριστική βολή. Στις 16 Μαρτίου 1964 καταγγέλλει την «σύμβαση περί εγκαταστάσεως, εμπορίου και
ναυτιλίας» του 1930 και απελαύνει αμέσως τους πρώτους από τους 6.500 εναπομένοντες Έλλήνες υπηκόους. Η περιουσία των Ελλήνων υπηκόων, που εκτιμάτο σε τουλάχιστον 300.000.000 δολλάρια της εποχής,
δημεύεται. Το γεγονός ότι την κατηγορία αυτή των
Ελλήνων της Πόλης προστάτευε όχι μόνον η «περί
εγκαταστάσεως» συμφωνία του 1930, αλλά ρητώς η
συνθήκη της Λωζάννης (****), δεν προβλήθηκε ως επιχείρημα από τον Έλληνα αντιπρόσωπο στον ΟΗΕ στην
έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο του 1964(*****).
Μαζί με τους Έλληνες υπηκόους, εγκαταλείπουν την
Πόλη 25.000 συγγενείς και συνέταιροί τους, καίτοι αυτοί ήσαν Τούρκοι υπήκοοι, ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο αρχίζει το μαρτύριο της Ίμβρου και της Τενέδου. Η
μειονότητα, εντός ενός μόλις έτους (1964/1965), χάνει
πάνω από τα μισά μέλη της. Ο ψυχικός άξονας υπομονής και αντίστασης των Κωνσταντινουπολιτών θραύεται, και έκτοτε, σε κάθε ελληνοτουρκική κρίση, φεύγουν στην Ελλάδα όλο και πιο πολλοί. Το 1971, το καθεστώς, καταργώντας την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, κλείνει το πανεπιστημιακό τμήμα της σχολής της
Χάλκης. Ήταν το ύστατο δώρο του τουρκικού καθεστώτος προς τον πατριάρχη Αθηναγόρα, που τόσον
είχε πιστέψει και τόσα είχε επενδύσει στην ελληνοτουρκική φιλία.
Στα 1978, οι Έλληνες της Πόλης είναι 7.822. Σήμερα,
παρ’ όλο που δεν απομένουν περισσότεροι από 2.500,
σε μία πόλη που εγγίζει τα 20 εκατομμύρια, οι πιέσεις,
καίτοι λιγώτερες, εξακολουθούν, με αποτέλεσμα πότε
το Πατριαρχείο και πότε ιδιώτες να προσφεύγουν στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να διατηρήσουν ή να πάρουν πίσω, σημαντικά ακίνητα. Μόλις το 16% των κα-

τασχεθέντων την περίοδο 1936-1974 ακινήτων από την
περιουσία των Μειζόνων Ιδρυμάτων της Μειονότητος
έχει μέχρι στιγμής επιστραφεί παρά την σχετική απόφαση, ενώ και πάλι, από τον Ιανουάριο του 2013, κατέστησαν ανέφικτες οι εκλογές στις κοινότητες και τα
ιδρύματα της Ρωμηοσύνης…

Σημειώσεις

(*) Εξαίρεση αποτέλεσαν τρεις ναοί: η Παναγία
Μουχλιώτισσα στο Φανάρι, ο Άγιος Δημήτριος στην
Ξυλόπορτα και ο Άγιος Γεώργιος ο Κυπαρισσάς στα
Ψωμαθιά. Από τους τρεις σήμερα υφίσταται στην αρχική
του περίπου μορφή μόνον ο πρώτος, ενώ οι άλλοι ξανακτίσθηκαν μετά την καταστροφή τους από πυρκαγιά, ο μεν
πρώτος το 1730, ο δε δεύτερος πενήντα χρόνια αργότερα.
(**) Κι αυτός είναι ο λόγος που για τους έκθαμβους
ή τους λίαν αποδοκιμαστικούς Τούρκους που το επισκέπτονταν, το Πέραν ήταν «Ευρώπη», ενώ για τους γνήσιους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ήταν Λεβαντίνικο και πολιτιστικά ερμαφρόδιτο.
(***) Τα πάντα ήσαν έτοιμα για μία εαρινή επίθεση που
είχε αποφασισθεί από τον Νικόλαο Β΄ τον Νοέμβριο του
1916. Η πτώση του τσαρικού καθεστώτος στην επανάσταση του Φεβρουαρίου δεν μετέβαλε τα σχέδια του επιτελείου, που προέβλεπε συνδυασμένη επίθεση στην μεν στεριά
από την Σεβάστεια και την Τραπεζούντα που τις κατείχε
ήδη ο ρωσσικός στρατός, στην δε θάλασσα, στο ανοχύρωτο βόρειο στόμιο του Βοσπόρου, από τον ρωσσικό στόλο του Ευξείνου, ενισχυμένο με το πρόσφατα καθελκυσθέν
dreadnought «Αυτοκράτειρα Αικατερίνη», την ώρα που τα
πρώην γερμανικά πολεμικά Göben και Breslau βρίσκονταν
ακινητοποιημένα στα τουρκικά ναυπηγεία για μακροχρόνια επισκευή. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ρώσσος στρατιώτης
που αρνιόταν να αντιταχθεί στον Γερμανό στο μέτωπο της
Ουκρανίας, υποχωρούσε άτακτα ή λιποτακτούσε και στασίαζε, στο «μέτωπο» της Πόλης παρέμενε πειθαρχικός και
ενθουσιώδης.
(****) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συμβάσεως περί
ανταλλαγής των πληθυσμών της 30ής Ιανουαρίου 1923,
εδικαιούντο να παραμείνουν εγκατεστημένοι (=établis)
εντός των ορίων της νομαρχίας Κωνσταντινουπόλεως
όσοι Έλληνες το γένος, είτε Οθωμανοί είτε Έλληνες υπήκοοι, ήσαν κάτοικοί της προ της ανακωχής του Μούδρου
τον Οκτώβριο του 1918, ήτοι περίπου 300-330.000. Κατά
παράβαση του άρθρου αυτού, η Τουρκία και η Ελλάδα,

στο Σύμφωνο Φιλίας της 30ής Οκτωβρίου 1930, αναγνωρίζουν ως établis μόνον τους Έλληνες που κατοικούν στην
Πόλη την στιγμή της υπογραφής του, δηλαδή 125.000. Με
τον τρόπο αυτόν, εξισώνεται ο ελληνικός πληθυσμός της
Πόλεως με τον μουσουλμανικό της Δ. Θράκης, κάτι που
αποτελούσε επίσης τουρκική επιδίωξη.
Τρεις ήσαν οι κύριοι τρόποι με τους οποίους υποβιβάσθηκε από τις αρχές το Φανάρι αμέσως μετά την
Μικρασιατική Καταστροφή και την Ανταλλαγή των πληθυσμών. Α. η αναγνώρισή του αποκλειστικά ως απλή
πνευματική ηγεσία της εν Τουρκία ελληνορθόδοξης μειονότητας, Β. η στέρηση σημαντικού μέρους της περιουσίας του, και Γ. η δημιουργία παράλληλης τουρκο-ορθόδοξης ιεραρχίας υπό τον διαβόητο παπά- Ευτύμ (κάτι αντίστοιχο επιχειρούσε τότε και ο Λένιν στην Ρωσσία). Εις ό, τι
μεν αφορά το πρώτο σημείο προσθέτομε την προσπάθεια
εκ μέρους των αρχών αποκοπής του Πατριαρχείου από την
μειονότητα, μέσω της απαγόρευσης της οποιασδήποτε
συμμετοχής του στην μειονοτική εκπαίδευση και στην ζωή
των σχολείων. Εις ό, τι δε αφορά τον παπά Ευτύμ, η στάση
που τηρήθηκε εκ μέρους των Αθηνών είναι χαρακτηριστική της μυωπικής μειονοτικής πολιτικής της κυβερνήσεως
Βενιζέλου: απελαύνει μεν κατ’ απαίτησιν της Άγκυρας από
την ελληνική επικράτεια τον οθωμανό σεϊχουλισλάμη που
είχε καταφύγει στην Δ. Θράκη, αρνούμενη ταυτόχρονα να
εγείρει οποιοδήποτε ζήτημα αμοιβαιότητας και αντιστοιχίας με την περίπτωση του παπά Ευτύμ.
(*****) Ήδη το 1923 ο βασικός λόγος για τον οποίον η
ελληνική πλευρά αντιτάχθηκε στην άμεση ανταλλαγή των
Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών, ήταν ο φόβος της κατάρρευσης του κοινωνικού καθεστώτος στην Ελλάδα, που
δεν μπορούσε να δεχθεί μαζικά άλλους αστούς πρόσφυγες. Κατά συνέπεια, η ελληνική πολιτεία, καίτοι δαπάνησε σημαντικά ποσά υπέρ της μειονότητας, ευνόησε στην
ουσία την σταδιακή της διαρροή. Πρέπει δε να δεχθούμε
πως, από το 1928 και μετά, με ελάχιστες εξαιρέσεις (όπως ο
Αλέξανδρος Παπάγος ή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης), η
επίσημη Αθήνα έβλεπε την ελληνική ομογένεια της Πόλης
ως ένα βάρος, το οποίο αδυνατούσε να διαχειρισθεί και για
την υπεράσπιση του οποίου δεν ήταν διατεθειμένη να διακινδυνεύσει την περιπόθητη και ανεύρετη ελληνοτουρκική
φιλία. Κάτι που εσήμαινε πως οι Τούρκοι μπορούσαν ανεμπόδιστα να καταπιέζουν την μειονότητα και ταυτόχρονα
να προσποιούνται ότι προωθούν την φιλία με την Ελλάδα.
Την λεπτομέρεια αυτή οι Άγγλοι την κατέγραψαν από τα
μέσα ήδη της δεκαετίας του 1930. Για την Ρωμηοσύνη,
όμως, της Πόλης, τούτο εσήμαινε ότι εξοντώθηκε, διαρκώς
συνθλιβόμενη μεταξύ σφύρας και άκμονος.

Η «αστική ανάπλαση» της ιστορικής Πόλης
μνημοκτονία και κερδοσκοπία

του Αλέξανδρου Μασσαβέτα
Την βλέπω την Κωνσταντινούπολη του μέλλοντος, αυτό το Λονδίνο της Ανατολής, να ορθώνεται σε θλιβερή, απειλητική
μεγαλοπρέπεια πάνω στα ερείπια της ομορφότερης πόλης του κόσμου. Οι λόφοι της θα ισοπεδωθούν, τα δάση της θα κοπούν, τα έντονα βαμμένα σπίτια της θα κατεδαφισθούν. Τον ορίζοντα θα ζώνουν από κάθε πλευρά σειρές πολυκατοικιών,
εργατικών κατοικιών και εργαστηρίων […] Μακρές, ευθείες λεωφόροι θα διαιρέσουν την παλιά πόλη σε δέκα χιλιάδες γιγάντια οικοδομικά τετράγωνα […] και το σύνολο θα είναι στέρεο, γεωμετρικό, χρήσιμο, γκρίζο και άσχημο.
Edmondo de Amicis, Costantinopoli
Οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης συχνά διεξάγονται υπό ονομασίες όπως «αστική ανάπλαση», «βελτίωση», «εξυγίανση» και
«αστική ανανέωση». Μία χαρακτηριστική επιχείρηση εκκαθάρισης βασίζεται στον ισχυρισμό ότι ο πληθυσμός στην υπό
εκκαθάριση περιοχή ζει υπό συνθήκες ανθυγιεινές, που πρέπει να βελτιωθούν. Η εν λόγω περιοχή θα βρίσκεται συνήθως
κοντά στο κέντρο, με [...] δυνατότητες τουριστικής εκμετάλλευσης, συχνά δε θα περιλαμβάνει ιστορική περιοχή κατοικίας. Οι τοπικές αρχές θα κατεδαφίσουν τα σπίτια των εκεί ενοίκων [...] και θα τους παράσχουν συνήθως την δυνατότητα
να αγοράσουν σπίτια σε περιοχή κατοικίας στην περιφέρεια, της οποίας η ανέγερση αναμένεται να αποπερατωθεί. Η εκκαθάριση ολοκληρώνεται όταν οικοδομούνται νέα κτίρια, αφού έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι. Έτσι η περιοχή [...]
έχει εκκαθαρισθεί από εικόνες όπως γυναίκες που πλένουν χαλιά και παιδιά που παίζουν στους δρόμους, γυναίκες που φορούν μαντήλες, τραβεστί, μπουγάδες που κρέμονται, παπούτσια στα κεφαλόσκαλα και άτσαλα ντυμένους άνδρες στους
καφενέδες, και μία καθαρή γειτονιά δημιουργείται.
Κείμενο της İlkayBaliç στο συλλογικό έργο Becoming Istanbul

Η

δυσοίωνη προφητεία του Edmondo de Amicis
που παρατίθεται ανωτέρω, ένα όραμα που
είδε στην γέφυρα του Γαλατά, βγήκε δυστυχώς αληθινή. Και δυστυχώς όχι μόνο στο επίπεδο του
αρχιτεκτονικού και του φυσικού τοπίου. Η Πόλη υπέστη
τα πάνδεινα κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα. Έπαυσε,
μετά από δεκαέξι αιώνες, να αποτελεί αυτοκρατορική
πρωτεύουσα. Της άλλαξαν το επίσημο όνομά της (από
Κοnstantiniyye σε İstanbul)1. Έχασε την πολυεθνική και
πολύγλωσση ταυτότητά της. Ξεβράστηκαν πάνω τις
εκατομμύρια επαρχιώτες και χύθηκαν εκατομμύρια τό1 Βλ και Α. Μασσαβέτας, Διαδρομές στο Φανάρι, τον Μπαλατά και
τις Βλαχέρνες, Ιστός, Κ/Πολη 2013, σ. 8.

νοι μπετόν. Η όψη και ο πληθυσμός της άλλαξαν ριζικά.
Παρ’ όλα αυτά, η Κωνσταντινούπολη – σε αντίθεση
με τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος αλλά και τις άλλες
τουρκικές πόλεις – διατηρεί ακόμη ανέπαφα, σε μεγάλο
βαθμό, συμπαγή τμήματα του αστικού της τοπίου. Και
μάλιστα στις άλλοτε χριστιανικές και εβραϊκές γειτονιές της2. Ο Έλληνας ιδίως επισκέπτης εντυπωσιάζεται.
2 Είναι μεγαλύτερο το τμήμα των χριστιανικών και εβραϊκών συνοικιών που σώθηκε καθώς, από τα τέλη του 19ου αιώνα, Χριστιανοί
και Εβραίοι είχαν αρχίσει και πάλι να οικοδομούν πέτρινα οικήματα.
Οι τουρκομαχαλάδες, αντίθετα, αποτελούνταν από ξύλινα σπίτια
(«κονάκια») και αφανίζονταν συχνά από τις πυρκαγιές. Τα κονάκια
αντικαταστάθηκαν από σύγχρονες πολυκατοικίες, μαζικά από την
δεκαετία του 1950.

Για πόσο όμως ακόμη; Στον κύκλο των δεινών του 20ου
αι. προστίθεται νέος κύκλος την εποχή που διανύουμε.
Από την ίδρυση του εθνικού κράτους, η Πόλη έγινε ένα απέραντο εργαστήριο πειραματισμού στην κοινωνική μηχανική. Το πώς η κρατική πολιτική επενέβη
γιά να αλλάξει την εθνική δημογραφία της Πόλης είναι, πιστεύω, αρκούντως γνωστό. Λιγώτερο γνωστές
είναι οι συστηματικές παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο,
που σχεδιάσθηκαν από την εκάστοτε κυβέρνηση και
πραγματοποιήθηκαν κάθε μία βάσει μίας συγκεκριμένης ιδεολογίας.

Το χρονικό της
«στρατευμένης» πολεοδομίας
Η πρώτη ευρύτατη επέμβαση στον αστικό ιστό
πραγματοποιήθηκε την δεκαετία του 1950 από την κυβέρνηση του Adnan Menderes. Την εποχή εκείνη, η
Τουρκία αναθεωρούσε σιγά σιγά το κλειστό οικονομικό σύστημα με τον αυστηρό κρατικό παρεμβατισμό του
κεμαλισμού, και ανοιγόταν στις ξένες επενδύσεις. Ο
Menderes είχε θριαμβεύσει εκλογικά με μία πλατφόρμα που συνδύαζε τον οικονομικό φιλελευθερισμό με τις
αναφορές στο Ισλάμ και τον κοινωνικό συντηρητισμό.
Μεσούντος του Ψυχρού Πολέμου, έτρεφε μία αταβιστική αντιπάθεια προς ο,τιδήποτε υπολάμβανε ότι απηχούσε κομμουνιστικές αντιλήψεις. Απεχθανόταν τα
μέσα μαζικής μεταφοράς και έθεσε ως στόχο να προωθήσει το ιδιωτικό αυτοκίνητο, όχημα του ατομικισμού.
Η δύσκολη τοπογραφία της Πόλης έπρεπε να καταστεί
φιλικώτερη προς αυτό.
Αποτέλεσμα ήταν σειρά κατεδαφίσεων ιστορικών
κτιρίων σε όλη την ιστορική Πόλη, προκειμένου να διανοιχθούν ή να διαπλατυνθούν λεωφόροι και πλατείες.
Η Πόλη γέμισε αυτοκινητόδρομους με ηχηρά ονόματα («Λεωφόρος του Έθνους», «Λεωφόρος Στρατού»),
κακάσχημα ανοίγματα και ανισόπεδους κόμβους. Θύμα
των κατεδαφίσεων έπεσαν ελληνικές εκκλησίες αλλά
και οθωμανικά μνημεία. Η ίδια κυβέρνηση που οργάνωνε με το παρακράτος τα Σεπτεμβριανά κατά των μειονοτήτων, δεν λυπήθηκε τις ελληνικές ενορίες ή τα βυζαντινά μνημεία κατά τις «κατεδαφίσεις δημιουργίας
υποδομών». Το τερπνόν μετά του ωφελίμου3.
Νέα σχολή ιδεολογικά υποκινούμενης πολεοδομικής επέμβασης δημιουργήθηκε επί Turgut Özal. Το
Κόμμα της Μητέρας Πατρίδας (ΑΝΑΡ) σάρωσε στις
3 Για τις κατεδαφίσεις στον Γαλατά βλ. και Α. Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη: Η Πόλη των Απόντων, Πατάκης, 2011, Κεφάλαιο 8.

πρώτες εκλογές μετά την χούντα του Kenan Evren, και
σχεδίασε την μετάβαση στην πολιτική διακυβέρνηση.
Η δημαρχία του Bedrettin Dalan, στελέχους του ΑΝΑΡ,
υπήρξε κατά γενική ομολογία η πλέον καταστροφική στην μέχρι τότε ιστορία της Πόλης. O Dalan υπήρξε από τους κύριους θιασώτες της «Τουρκοϊσλαμικής
Σύνθεσης», εθνικιστικού ιδεολογήματος με ισλαμικές
αναφορές, που προώθησε η χούντα Evren ως «αντίδοτο» στις αριστερές ιδεολογίες.
Βασική του μέριμνα ήταν να μειώσει την ορατότητα
της μη-Μουσουλμανικής παρουσίας στον αστικό ιστό.
Η «Τουρκοϊσλαμική Σύνθεση» ονειρευόταν μία Πόλη
όπου τα τζαμιά και η «τουρκική» πολιτιστική παρουσία θα κυριαρχούσαν απόλυτα. Τα προ-Οθωμανικά και
τα μειονοτικά μνημεία θεωρήθηκαν προσβλητικά σε
μία Πόλη που είχε πιά εκτουρκισθεί και εξισλαμισθεί.
Ο Dalan έφθασε στο σημείο να υποστηρίξει πως τα
Θεοδοσιανά Τείχη – από τα αρχαιότερα σωζόμενα οχυρωματικά έργα – έπρεπε να κατεδαφισθούν για να διευκολυνθεί η «επέκταση» της Πόλης. Δεν μπόρεσε να
τα αφανίσει, αλλά άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα του
πάνω τους, ξεκινώντας μία επιχείρηση «αναστήλωσής»
τους με την συμμετοχή και την χρηματοδότηση μάλιστα της UNESCO.
Πρόκειται ουσιαστικά για «ξανακτίσιμο» των τειχών, με ευτελή υλικά και τόσο κακότεχνο σύστημα,
ώστε σήμερα μακρά τμήματά τους να μοιάζουν με σκηνικό ψευδοϊστορικής ταινίας. Ο Dalan ξανάχτιζε τα
τείχη ώστε να θυμίσει στον πληθυσμό τον άθλο του
Πορθητή και των συντρόφων του που τα διαπέρασαν.
Διενεργήθηκε μία επιχείρηση μνημοκτονίας: αφαιρέθηκαν επιμελώς οι ελληνικές επιγραφές, τα ονόματα και οι
θυρεοί των αυτοκρατόρων, οι βυζαντινοί αετοί. Μπρος
στον καταιγισμό των επικρίσεων στον τότε Τύπο ότι
«τα αυθεντικά τείχη δεν έμοιαζαν έτσι», ο Dalan είχε το
θράσος να απαντήσει, «και αν δεν έμοιαζαν έτσι, έτσι
έπρεπε να μοιάζουν!»
Στην συνέχεια ο Dalan καταπιάσθηκε με την παραλία του Φαναρίου. Προκειμένου να ανοίξει μία παραλιακή λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας και να δημιουργήσει
ένα παράλιο πάρκο, κατεδάφισε σειρά από φαναριώτικα
αρχοντικά.Ύστατη πράξη μνημοκτονίας ήταν η διάνοιξη
της λεωφόρου Ταρλάμπασι, καταμεσίς στο Πέραν, για
την αποσυμφόρηση της κίνησης που προκάλεσε η πεζοδρόμηση της Μεγάλης Οδού. Η διάνοιξη προϋπέθετε την κατεδάφιση δύο σειρών ελληνικών μεγάρων της
Μπελ Επόκ. Οι εθνικιστές του ΑΝΑΡ δήλωναν ότι τα
εν λόγω μέγαρα ήταν «ανάξια προστασίας», καθώς εί-

χαν οικοδομηθεί από «ξένους κεφαλαιοκράτες» και δεν
αποτελούσαν «δημιουργήματα της τουρκικής κουλτούρας»4. Πέραν των στοχευμένων κατεδαφίσεων, η περίοδος Dalan άφησε «δώρο» στην Πόλη και 27 ουρανοξύστες, τσιμεντένιες μούντζες στο πανόραμα.

Το μοντέλο του Ντουμπάι
Σήμερα η εθνικιστική παράνοια του παρελθόντος έχει εν πολλοίς παρέλθει. Ήδη από τα τέλη της
δεκαετίας του 1990 άρχισε να αναπτύσσεται στην
Κωνσταντινούπολη μία νέα ταυτότητα σε σημαντικό τμήμα της νεοσύστατης αστικής τάξης, εκείνη του
Πολίτη Τούρκου (Istanbullu). Την υιοθέτησή της συνοδεύει μία αίσθηση υπερηφάνειας, μία συνείδηση του
ανήκειν στην Πόλη και ένα έκδηλο ενδιαφέρον για την
πολυεθνική της ιστορία και κληρονομία.
Στην εμπροσθοφυλακή της νέας αυτής ταυτότητας
βρίσκεται μία γενιά σαραντάρηδων και πενηντάρηδων
που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Πόλη – η βάση
της νέας αστικής της τάξης. Σε αντίθεση με τους γονείς
ή τους παππούδες τους, δεν βρέθηκαν στην μεγαλούπολη για λόγους ανάγκης και δεν βιώνουν την εδώ παρουσία τους ως καταναγκασμό. Η προηγούμενη γενιά
της εργατικής ή και νεόπλουτης τάξης ήταν κατ’ ουσίαν
χωρικοί. Για εκείνους η Πόλη δεν ήταν παρά μία εξορία
– ο τόπος του μόχθου. Στο φαντασιακό της, η γενιά των
επήλυδων ταυτίζει την Πόλη με τις δυσκολίες του κοινωνικού αποκλεισμού και με ένα χάος που αδυνατεί να
αποκρυπτογραφήσει. Η διαφυγή, ο αποδέκτης της νοσταλγίας και ο θεμέλιος λίθος της ταυτότητας είναι το
χωριό. Για τις νέες γενιές των Istanbullu, ωστόσο, πατρίδα είναι η ίδια η Πόλη και αντικείμενο της νοσταλγίας τα εκεί πρώτα βιώματα.
Θα περίμενε κανείς η νέα αυτή συνειδητότητα να
επιφέρει και την προστασία του αστικού χώρου. Έχουν
όντως συσταθεί αναρίθμητοι σύλλογοι πολιτών, με στόχο ακριβώς την προστασία της οικοδομημένης ιστορίας, που δρουν πλάϊ στους με αντίστοιχο σκοπό επαγγελματικούς συλλόγους αρχιτεκτόνων και ιστορικών.
Σήμερα, ωστόσο, οι λάτρεις της Πόλης και της ιστορίας της καλούνται σε έναν αγώνα ενάντια σε μία νέα,
πρωτοφανούς έκτασης και ταχύτητας, επέμβαση πάνω
στον αστικό ιστό. Παρουσιαζόμενη με ηχηρά ονόματα
όπως «αστική ανάπλαση», «αστική εξυγίανση» κ.ο.κ,
είναι αυστηρά κατευθυνόμενη από το υπάρχον καθε4 Για το ξανακτίσιμο των τειχών και τις κατεδαφίσεις του Dalan βλ Α.
Μασσαβέτας, Η Πόλη των Απόντων, σ. 208-210, 277-278, 397-398.

στώς5 Έρντογαν και διενεργείται με κριτήρια καθαρά
οικονομικά.
Η Μητροπολιτική Δημαρχία βρίσκεται σήμερα στα
χέρια του Kadir Topbaş, επιχειρηματία και μέλος του
στενώτατου περιβάλλοντος του πρωθυπουργού. Τα
σχέδια για την Πόλη που εκπορεύονται από αυτήν και
τις κατά τόπους δημοτικές αρχές που ελέγχει το Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Έρντογαν διέπονται από μία άκρατη – και ολοταχώς διογκούμενη –
μεγαλομανία. Το καθεστώς επιθυμεί, και σωστά, να κατοχυρώσει για την Πόλη τον τίτλο της παγκόσμιας μητρόπολης και να την παγιώσει στον διεθνή τουριστικό
και οικονομικό χάρτη. Το πρόβλημα, φυσικά, έγκειται
στα αναπτυξιακά πρότυπα που υιοθετούνται.
Κατ’ αρχάς, ούτε η κυβέρνηση ούτε οι δημαρχίες
έχουν κάποιον σταθερό στόχο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επανειλημμένες εξαγγελίες περί
μετατροπής της Πόλης σε διεθνές οικονομικό και συνεδριακό κέντρο. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει την ανέγερση ακόμη περισσότερων συνεδριακών κέντρων και
ουρανοξυστών. Όπως έχουν επισημάνει πολλοί αναλυτές, η μετατροπή της Πόλης σε «οικονομικό εργοστάσιο» της ευρύτερης περιοχής θα επιδεινώσει το υπάρχον πρόβλημα υπερπληθυσμού και θα επιβαρύνει περισσότερο τις υποδομές της. Παράλληλα, αντιστρατεύεται το αναπτυξιακό μοντέλο της ίδιας κυβέρνησης που
θέλει την Πόλη μαγνήτη του διεθνούς τουρισμού. Οι
ξένοι επισκέπτες, τουλάχιστον από τον δυτικό κόσμο,
επισκέπτονται την Πόλη για τα μνημεία και τις αρχιτεκτονικές της χάρες και όχι για να επισκεφθούν σύγχρονες υπεραγορές και συνεδριακά κέντρα. Παρήγορο
είναι το ότι η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με θύελλα αντιδράσεων, ματαίωσε (προς το παρόν τουλάχιστον) την
μεταφορά της Κεντρικής Τράπεζας και άλλων δημοσίων υπηρεσιών στην Πόλη.6
Αποκαλυπτικές σχετικά με τα αναπτυξιακά πρότυπα
της παρούσας αρχής είναι οι επανειλημμένες δηλώσεις
του Έρντογαν, με τις οποίες αναφέρεται στο Ντουμπάϊ.
Ο Έρντογαν είχε δηλώσει το 2008: «Το Ντουμπάϊ έχει
γίνει γνωστό με το ξενοδοχείο που μοιάζει με ιστίο.
Θα φτιάξουμε αντίστοιχο σύμβολο για την Πόλη». Η
5 Νομίζω πως η ειδησιογραφία του τελευταίου έτους εξηγεί και δικαιολογεί με τον καλύτερο τρόπο την προτίμησή μου προς την λέξη
καθεστώς έναντι της λέξης κυβέρνηση για την εκλεγμένη αρχή του
Recep Tayyip Erdoğan.
6 Βλ και http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/aiming-highgovernment-works-develop-istanbul-global-financial-centre και http://
www.tbb.org.tr/en/Content/Upload/Dokuman/69/11122007.pdf

λήψη, όμως, του Ντουμπάϊ ως προτύπου κάθε άλλο
παρά σώφρων δεν είναι, καθώς «το Ντουμπάϊ και ο πολιτισμός είναι δύο λέξεις που δύσκολα μπαίνουν δίπλα
δίπλα. Και δεν μιλώ κάν περί υψηλού πολιτισμού. Το
Ντουμπάϊι και παρόμοια πρότυπα οικοδομήθηκαν για
μία πεζή ζωή και βασίζονται στην άρνηση του πολιτισμού».7 Η κυβέρνηση και η αυλή των επιχειρηματιών
της έχει προγραμματίσει ακόμη και την κατασκευή τεχνητών νησιών στην Προποντίδα8, τεχνητά κανάλια και
ψευδοϊστορικά κτίσματα που «μιμούνται» την Βενετία
στο project Via Port Venezia στα περίχωρα (το οποίο,
κατά την διαφήμιση της εταιρείας, «φέρνει την Βενετία
σε σας»)9, ενώ πολύς λόγος γίνεται για το – έμπνευσης του ιδίου του πρωθυπουργού – σχέδιο κατασκευής
«δευτέρου Βοσπόρου», του λεγόμενου KanalIstanbul.
Χρησιμοποιείται πλέον ο όρος Dubaization(ή
Dubaification) από τους ενάντια στην «αστική ανά7 http://www.radikal.com.tr/yazarlar/nuray_mert/dubai_modeli-900026
8 http://haber.stargazete.com/yasam/istanbula-dubai-modeli/haber-711254
9 http://www.kiptas.com.tr/tr/devam-eden-projeler/viaport-venezia

πλαση» ακτιβιστές.10 Από τις συχνότερες και πλέον βάσιμες επικρίσεις ενάντια στα σχέδια αυτά είναι πως το
καθεστώς και οι δημαρχίες δεν συμβουλεύονται σχετικά ούτε την κοινή γνώμη, ούτε τις οργανώσεις των αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, αρχαιολόγων ή άλλων εμπειρογνωμόνων.

Η γιγάντια «Κερδούπολη»
Το πρώτο μείζον σχέδιο «ανάπλασης» του ΑΚΡ αφορούσε την παραλιακή ζώνη του Karaköy στον Γαλατά.
Φιλοδοξούσε να μετατρέψει την περιοχή σε πολυτελές λιμάνι για τεράστια κρουαζιερόπλοια, με υπεραγορές και κτίρια από γυαλί και σίδερο. Τα υπάρχοντα
βιομηχανικά κτίρια, που ανάγονται από τα τέλη του
19ου αιώνα ώς την δεκαετία του 1960, θα κατεδαφίζονταν, ανάμεσά τους και η άλλοτε αποθήκη που στεγάζει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Istanbul Modern. Το
σχέδιο, με κωδικό όνομα Galata port, είχε χαρακτηριστθεί από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ως «σιδηρούν
10http://reclaimistanbul.com/tag/dubaizationκαιhttp://www.huffingtonpost.com/2009/03/02/dubaification-of-istanbul_n_171168.html

παραπέτασμα καταμεσίς στην ιστορία της Πόλης»11.
Η πραγματοποίησή του προσέκρουσε σε απόφαση του
Συμβουλίου Επικρατείας, κατόπιν αίτησης ακυρώσεως
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Η κυβέρνηση, ωστόσο,
το επανέφερε, και ο όμιλος Doğus12 κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό για το έργο, προς 702 εκατομμύρια δολλάρια. Παράλληλα σχεδιάζεται η ανάπλαση ολόκληρης
της βόρειας ακτής του Κερατίου, από το στόμιο ώς τον
μυχό του. Προβλέπεται η κατεδάφιση των περισσότερων βιομηχανικών κτισμάτων που βρίσκονται στην περιοχή, η δημιουργία μαρίνων για σκάφη, συγκροτημάτων πολυτελών ομοιόμορφων κατοικιών13. Εκείνοι που
θα «πληρώσουν τα σπασμένα» και εδώ, όπως σε κάθε
σχέδιο αστικής ανάπλασης, είναι οι περίοικοι, που ανήκουν στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Θα τους
δοθούν διαμερίσματα σε απρόσωπες πολυκατοικίες,
που οικοδομεί στην απώτατη περιφέρεια της Πόλης ο
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (TOKI), το όνομα
του οποίου έχει γίνει, όπως και εκείνο του πρωθυπουργού και του δημάρχου, συνώνυμο της διαφθοράς.
Την τύχη αυτή της εξορίας στις άθλιες τσιμεντουπόλεις του ΤΟΚΙ είχαν και οι Ρομά της ιστορικής γειτονιάς του Sulukule στα τείχη. Κυβέρνηση και δημαρχία εκπόνησαν το σχέδιο κατεδάφισης της φτωχογειτονιάς, ενός από τους αρχαιότερους μόνιμους συνοικισμούς των Ρομά, καθώς βρισκόταν στα πέριξ της Πύλης
του Λύκου (Sulukule) των Θεοδοσιανών τειχών τουλάχιστον από τα πρώτα Οθωμανικά χρόνια, και ξεριζωμού της κοινότητας14. Το σχέδιο επικρίθηκε έντονα από
εγχώριες και διεθνείς οργανώσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σήμερα, στην θέση της άλλοτε γειτονιάς των
Ρομά ορθώνονται πανομοιότυπες μαιζοννέτες. Το σχέδιο στόχευε φυσικά στον πλουτισμό των «ημετέρων»
εργολάβων, που θησαύρισαν από τις πωλήσεις των κατοικιών.
Σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα κατεδαφίσεων στο Ταρλάμπασι, την άλλοτε μεγαλύτερη ελληνική συνοικία του Πέρα. Η γειτονιά, λίγα μόλις μέτρα από την πλατεία Τάξιμ, την κεντρικώτερη της
Πόλης, μετεβλήθη μετά την έξοδο των Ρωμηών σε δια11 Βλ. και http://www.galataport.org
12 Ανήκει στον Ferit Şahenk, μέλος της αυλής των επιχειρηματιών του
πρωθυπουργού και ο οποίος αγόρασε τον Αστέρα της Βουλιαγμένης.
13 http://www.emlakpencerem.com/halic-kentsel-donusumu-amplio-ile-tam-gaz-53137h.htm, http://www.aksam.com.tr/ekonomi/
halic-kentsel-donusum-projesi-icin-gun-sayiyor/haber-268832
14 http://www.globalpost.com/dispatch/turkey/090228/forced-their-homes

βόητο γκέττο. Τον κοινωνικό κατήφορο της περιοχής
επιτάχυνε η διάνοιξη της ομώνυμης λεωφόρου από τον
Νταλάν, που την απέκοψε από την καρδιά του Πέρα,
όπου και το κέντρο του τουρισμού, της τέχνης και της
διασκέδασης της Πόλης. Στο Ταρλάμπασι κατοικούν
σήμερα όλοι οι απόκληροι – Κούρδοι, Ρομά, τραβεστί
και Αφρικανοί μετανάστες. Η διάλυση των παλιών ελληνικών σπιτιών αποτελεί θέαμα θλιβερό, καθώς η γειτονιά αποτελεί μουσείο των αρχιτεκτονικών ρευμάτων
της Μπελ Επόκ.
Το «σχέδιο ανάπλασης» που εξήγγειλαν από κοινού
η Μητροπολιτική Δημαρχία Κωνσταντινουπόλεως και
η Δημαρχία του Πέραν, ωστόσο, προβλέπει το γκρέμισμα, όχι την αποκατάστασή τους. Έχουν ήδη προχωρήσει οι κατεδαφίσεις και εξαφανισθεί ολόκληρα τετράγωνα. Την θέση των εκλεκτικιστικών πολυκατοικιών
καταλαμβάνουν τα γνωστά οικοδομήματα της χυδαιότητας, από γυαλί και σίδερο. Προκειμένου να δικαιολογήσουν τον νέο βιασμό της ιστορίας και της αισθητικής, οι εγκέφαλοι του σχεδίου προβάλλουν ισχυρισμούς εξωφρενικούς. Τονίζουν ότι μόνο το 5% των κτιρίων του Ταρλάμπασι κατοικείται από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους, ενώ το 50% είναι ακατοίκητα και
ερειπωμένα και το υπόλοιπο 45% βρίσκεται στα χέρια
καταπατητών. Η «ανάπλαση» της συνοικίας θα εκτοξεύσει τις τιμές των ακινήτων στην πραγματική τους
αξία, ωφελώντας τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,
διατείνονται.
Οι ιδιοκτήτες, όμως, αυτοί, είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία Ρωμιοί, που αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους υπό αφόρητες πιέσεις και βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό. Δεν υπήρξε φυσικά καμμία πρόθεση επιστροφής των καταπατημένων ακινήτων στους Ρωμηούς ιδιοκτήτες τους.
Απαλλοτριώθηκαν έναντι ευτελούς τιμής πριν την ανακαίνιση, περνώντας στην ιδιοκτησία κάποιον «ημετέρων». Όλως τυχαίως, τον διαγωνισμό για την υλοποίηση και αυτού του σχεδίου «ανάπλασης» κέρδισε ο όμιλος Çalık, γενικός διευθυντής του οποίου είναι ο γαμπρός του Ταγίπ Έρντογαν, Berat Albayrak. Με τις κατεδαφίσεις να συνεχίζονται παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, καθίσταται ηλίου φαεινότερον πως το μοναδικό
κριτήριο της επέμβασης είναι η «αξιοποίηση» της γειτονιάς, η γειτνίαση της οποίας με το Πέρα και το Τάξιμ καθιστά τα ακίνητά της άκρως εκμεταλλεύσιμα. «Ο αστικός χώρος της Πόλης έχει μεταμορφωθεί σε μία γιγάντια Κερδούπολη» σημειώνει εύστοχα ο Jean François

Perouse.15 Πράγματι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του
τουρκικού τύπου, η «αστική ανάπλαση» αποτελεί τομέα που αποτιμάται αυτήν την στιγμή σε τετρακόσια
εκατομμύρια δολλάρια.16

Η καταστροφή των μνημείων
Στον 21 αι., η παράδοση της ανεπανόρθωτης καταστροφής μερικών από τα σημαντικώτερα μνημεία της
Πόλης, την οποία εγκαινίασε ο Dalan με τα τείχη, συνεχίζεται με ιδιαίτερα ατυχείς «αποκαταστάσεις». Αν και
τα παραδείγματα είναι δυστυχώς πολλά, ιδιαίτερο ενδιαφέρουν από ελληνικής πλευράς παρουσιάζουν οι εξής
δύο επεμβάσεις: η πρώτη αφορά και πάλι την ευρύτερη περιφέρεια των τειχών, η δεύτερη το Ανάκτορο του
Πορφυρογέννητου στις Βλαχέρνες.
Λίγο πριν ξεσπάσει –με αφορμή ακριβώς μία απαράδεκτη πρόταση ανάπλασης της πλατείας Ταξίμ που
απειλούσε το γειτονικό πάρκο Gezi– η φωτιά του λαϊκού ξεσηκωμού κατά του καθεστώτος πέρσι το καλοκαίρι, είχε ξεκινήσει μία νέα επιχείρηση καταστροφής της περιφέρειας των τειχών στην περιοχή του
Επταπυργίου (Yedikule). Θύμα αυτή την φορά είναι τα
μποστάνια της περιοχής, που απλώνονται στην θέση
της τάφρου μπροστά στα τείχη και που τα καλλιεργούν
Ρομά από τα πρώτα Οθωμανικά χρόνια. Από τα μποστάνια αυτά τροφοδοτείτο σε σημαντικό βαθμό η αγορά της Πόλης σε φρέσκα λαχανικά μέχρι πολύ πρόσφατα. Σήμερα, η δημαρχία είναι αποφασισμένη να «αξιοποιήσει» την περιοχή, αντικαθιστώντας τα μποστάνια
με ένα θεματικό πάρκο17.
Ακόμη πιο προκλητική είναι η επέμβαση στο
Ανάκτορο του Πορφυρογέννητου, κτίσμα της εποχής
των Παλαιολόγων. Το τριώροφο ανάκτορο έχει μεγίστη σημασία για την ιστορία της τέχνης. Είναι από τα
ελάχιστα δείγματα της κοσμικής Βυζαντινής αρχιτεκτονικής που σωζόταν σε άριστη κατάσταση μέχρι την ξεδιάντροπη πρόσφατη «ανακαίνισή» του. Το κτίσμα διέσωζε ακέραιο τον σκελετό του και έλειπαν μόνο τα
ο

κουφώματα των παραθύρων, η οροφή και τα πατώματα
των ορόφων. Στην τελευταία μου επίσκεψη στις αρχές
Μαΐου του 2014, έμεινα εμβρόνητος, βρίσκοντας, εκτός
από την σκεπή που έχουν προσθέσει, νέα απαστράπτοντα κουφώματα από λευκό μάρμαρο στα παράθυρα, κεραμίδια πάνω από το χαρακτηριστικό σκεπαστό μπαλκόνι και γυαλιστερά τζάμια!
Το να προσθέσει κανείς ολοκαίνουρια κουφώματα
από φθηνό λευκό μάρμαρο, που μοιάζει με γύψο ή με
PVC, σε μεσαιωνικό οικοδόμημα, αποτελεί αισθητικό
και αρχιτεκτονικό κακούργημα. Αποκαλυπτικό για την
νοοτροπία και την στάση των αρχών είναι το γεγονός
ότι, κατά τις οικοδομικές εργασίες, κανείς αρχαιολόγος
ή αρχιτέκτων δεν επέβλεπε ή συντόνιζε τους εργάτες,
λες και επρόκειτο για την οικοδόμηση μίας σύγχρονης
πολυκατοικίας18. H δημαρχία είχε προ δεκαετίας και
πλέον διακηρύξει πως στόχευε να «αξιοποιήσει» το κτίσμα ως χώρο συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων. Προς
το παρόν, παραμένει ερμητικά κλειστό, ενώ η κακοποίησή του – που το έχει καταστήσει αγνώριστο, ολοκληρώθηκε.
Η ατυχής κατάληξη του περσινού λαϊκού ξεσηκωμού, που ως αφορμή είχε ακριβώς την κυβερνητική αυταρχικότητα σχετικά με τις αστικές αναπλάσεις, δεν
αφήνει και μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον. Το καθεστώς, μετά την βίαιη καταστολή της, αισθάνεται παντοδύναμο. Πόσο μάλλον μετά την επιτυχία του ΑΚΡ στις δημοτικές εκλογές, που απέδειξε για
μία ακόμη φορά πως το καθεστώς είναι ακόμη ακλόνητο και η λαϊκή κατακραυγή δεν μπορεί να μεταφρασθεί σε πολιτική κίνηση. Η αίσθηση παντοδυναμίας και
η αδυναμία οποιουδήποτε αποτελεσματικού ελέγχου
στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες προεικάζουν ένα μέλλον ιδιαίτερα ζημιογόνο για την ίδια την Πόλη.

15 Jean François Perouse, Istanbul, Grande InconnueetMétropolemalgréelle, Petites et GrandesVilles du Bassin Mediterannéen, Ecole
Française de Rome, Ρώμη 1998, σ. 273.
16 http://www.emlakpencerem.com/halic-kentsel-donusumuamplio-ile-tam-gaz-53137h.htm
17 Βλ. την σχετική έκθεση των Figen Kıvılcım Çorakbaş, Asu Aksoy
and Alessandra Ricci,A REPORT OF CONCERN ON THE CONSERVATION ISSUES OF THE ISTANBUL LAND WALLS WORLD
HERITAGE SITE With A Special Focus on the Yedikule Historic Vegetable Gardens (YedikuleBostanları), ΚΠολη, Μάρτιος 2014.

18 Βλ και Μασσαβέτας, Διαδρομές στο Φανάρι, τον Μπαλατά και
τις Βλαχέρνες, σ. 319-320.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο,

ο παπά-Εφτίμ και η προσπάθεια επιβολής τουρκο-ορθόδοξης
Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη το 1924-2014
του Αλέξη Αλεξανδρή

πρεσβευτού της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη

Μ

ία από τις διαχρονικές αδικίες που
διέπραξε το κεμαλικό κράτος σε βάρος
της ελληνορθόδοξης μειονότητας και
ιδίως κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι
η μεταφύτευση και η δραστηριοποίηση του παπάΕφτίμ στην Κωνσταντινούπολη αμέσως μετά την
υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης. Γεννημένος
το 1882 στο Ακντάγ Μαντέν της Καππαδοκίας
και με μάλλον ποντιακή καταγωγή, ο Ευθύμιος
(Παυλάκης) Καραχισαρίδης υπηρέτησε για κάποιο
χρονικό διάστημα ως αναπληρωτής αρχιερατικός
επίτροπος της ελληνορθόδοξης κοινότητας του Κεσκίν
Μαντέν (Keskin, οικισμός πλησίον της Άγκυρας).
Ταυτίστηκε με το κεμαλικό κίνημα κατά την διάρκεια
του ελληνοτουρκικού πολέμου (1920-1922) και με
την καθοδήγηση των Τούρκων εθνικιστών επιχείρησε
να ιδρύσει ανεξάρτητη Ορθόδοξη Εκκλησία στις
περιοχές εκτός της ελληνικής ζώνης κατοχής. Πάνω
από όλα, η απόπειρα αυτή, που εξελίχθηκε μέσα από
τις συμπληγάδες της ελληνοτουρκικής σύρραξης, είχε
σκοπό την διάσπαση της ελληνορθόδοξης κοινότητας
της Καππαδοκίας και την απόσπασή της από κάθε
ελληνική επιρροή.
Λαμβάνοντας ως πρότυπο την σχισματική Ζώσα
Εκκλησία της Ρωσσίας, δημιούργημα του σοβιετικού
καθεστώτος προκειμένου να υπονομευθεί το
Πατριαρχείο της Μόσχας, η Άγκυρα έθεσε τα θεμέλια
μίας ανταγωνιστικής και εν πολλοίς εχθρικής προς
το Φανάρι μικρασιατικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που
θα λειτουργούσε με καθαρά τουρκικά εθνικιστικά και
πολιτικά κριτήρια. Το κεμαλικό σχέδιο επιβλήθηκε
στους Καππαδόκες τον Ιανουάριο του 1923, όταν
εγκρίθηκε καταστατικός χάρτης για την ίδρυση

ανεξάρτητης τουρκικής εθνικιστικής Εκκλησίας με
τριμελή Ιερά Σύνοδο, αποτελούμενη από ιεράρχες
που είχαν αποκλειστεί στην Μικρά Ασία κατά την
έναρξη της ελληνοτουρκικής σύρραξης. Ενώ ο παπάΕυθύμ απένειμε στον εαυτό του τον τίτλο του Γενικού
Επίτροπου των τουρκο-ορθόδοξων Χριστιανών
της Μικράς Ασίας, στην ηγεσία της Εκκλησίας
τοποθετήθηκε ο Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος, ο
οποίος όμως σύντομα προσβλήθηκε από συμφόρηση
και απέθανε λόγω της ψυχικής οδύνης και των
κακουχιών που υπέστη προκειμένου να συμμορφωθεί
με τις επιταγές του ταραχοποιού ιερέα. Πάρα ταύτα,
πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί Καππαδόκες, στην
απόγνωσή τους, υποστήριξαν τον ευνοούμενο από την
Άγκυρα παπά-Εφτίμ, ελπίζοντας ότι με την μεσολάβησή
του θα απέφευγαν τον εκτοπισμό και την καταπίεση.
Το ιδεολογικό περίβλημα για την ίδρυση μίας
τέτοιας Εκκλησίας συνιστούσε η κεμαλική θεωρία ότι
η Ανατολία ήταν η πανάρχαια κοιτίδα του τουρκισμού
και ότι στα μικρασιατικά εδάφη ζούσαν μόνον γνήσια
τουρκικά φύλα. Συνεπώς οι τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι
της Καππαδοκίας, γνωστοί και ως καραμανλήδες,
δεν μπορούσαν παρά να είναι τουρκικής καταγωγής,
οι οποίοι απλώς είχαν ασπαστεί τον χριστιανισμό.
Ο καιροσκοπικός χαρακτήρας της θεωρίας αυτής
καταδεικνύεται περίτρανα όταν, μετά την κατάρρευση
του ελληνικού μετώπου και την βίαιη εκδίωξη του
Μικρασιατικού Ελληνισμού, η κεμαλική Τουρκία
ζήτησε, κατά την διάρκεια των συνομιλιών στην
Λωζάννη (1922-1923), την έξωση του συνόλου των
Καππαδόκων Ορθοδόξων και την μεταφορά τους στην
Ελλάδα.
Στο μεταξύ, με εντολή του Κεμάλ Ατατούρκ,

ο παπά-Εφτίμ και 64 στενοί συνεργάτες και μέλη
της οικογενείας τους εξαιρέθηκαν αυθαιρέτως της
υποχρεωτικής ανταλλαγής που υπογράφηκε στη
Λωζάννη και παρέμειναν στην Τουρκία. Άλλωστε ο
παπά-Εφτίμ τιμήθηκε με παράσημο του αγωνιστή του
τουρκικού αγώνα της Ανεξαρτησίας και η εξαίρεσή του
από την ανταλλαγή επισφραγίστηκε με ειδική απόφαση
του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αδελφός, οι δύο αδελφές
του και οι οικογένειές τους δεν δέχθηκαν να απαλλαγούν
από την ανταλλαγή και μετακινήθηκαν στην Ελλάδα.
Τον Σεπτέμβριο του 1923, το πεδίο δράσης του
παπά-Εφτίμ μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη,
από όπου θα παρείχε πλέον τις υπηρεσίες του στο
κεμαλικό κράτος. Νέα αποστολή του υπήρξε η φθορά
και ο εξευτελισμός του θεσμού του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, που η Τουρκία υποχρεώθηκε, μετά από
πίεση του συνόλου του δυτικού κόσμου, να διατηρήσει
εντός της επικράτειάς της.
Επωφελούμενος από την αναστάτωση που
επικρατούσε στο Φανάρι μετά την Μικρασιατική
Καταστροφή, και την εμμονή του Πατριάρχη Μελετίου
Μεταξάκη να παραμείνει στον πατριαρχικό θρόνο
έστω και εξόριστος, ο παπά-Εφτίμ, συνοδευόμενος
από ομάδα αλλοθρήσκων, εισέβαλε στο Πατριαρχείο
στις 2 Οκτωβρίου 1923, και διακόπτοντας τις εργασίες
της Ιεράς Συνόδου αξίωσε την άμεση παραίτηση
του Πατριάρχη, την απομάκρυνση των Συνοδικών
μητροπολιτών των οποίων οι επαρχίες βρίσκονταν

εκτός της τουρκικής επικράτειας και τον διορισμό
του ως αποκρισάριου του Πατριαρχείου στην Άγκυρα
έναντι αδρής αμοιβής.
Ο μικρασιάτης ιερέας προσήλθε ξανά στο
Πατριαρχείο στις 7 Δεκεμβρίου 1923, μία ημέρα
μετά την ανάρρηση στον πατριαρχικό θρόνο του
από Χαλκηδόνος Γρηγορίου Ζ΄(Ζερβουδάκη), στην
εκλογή του οποίου είχε εναντιωθεί κατηγορώντας τον
για συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Η κατάληψη
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι ύβρεις και οι
χειροδικίες σε βάρος των μητροπολιτών που διέπραξαν
ο ίδιος και οι επτά τούρκοι συνοδοί του, προκάλεσαν
όχι μόνον την αποδοκιμασία του ελληνικού στοιχείου
της Κωνσταντινούπολης αλλά και των ξένων
διπλωματικών αποστολών στην Τουρκία. Αντιμέτωπη
με την αρνητική δημοσιότητα που έλαβε η βίαιη έφοδος
στο Φανάρι, η τουρκική κυβέρνηση υποχρεώθηκε να
δώσει τέλος στην κατάληψη του Πατριαρχείου, η οποία
όμως διήρκησε τρεις ολόκληρες μέρες.
Η απομάκρυνση του παπά-Εφτίμ από τον
πατριαρχικό οίκο αποτυπώνει και τα όρια της τουρκικής
πολιτικής έναντι του Πατριαρχείου. Ενώ ενθάρρυνε
την φθοροποιό τακτική του παπά-Εφτίμ σε βάρος του
Πατριαρχείου, η Άγκυρα γνώριζε ότι η τουρκοποίηση
του οικουμενικού θεσμού και ο έλεγχός του από
έναν αγράμματο και περιθωριοποιημένο καιροσκόπο
θα προκαλούσε διεθνή κατακραυγή εις βάρος της.
Περιορίστηκε, λοιπόν, να τον χρησιμοποιήσει ως
έναν ακόμη μοχλό πίεσης και υπονόμευσης κατά του

Πατριαρχείου.
Στον παπά-Εφτίμ οι Τούρκοι αποφάσισαν να
παράσχουν την απαιτούμενη έδρα και υποδομή, από
όπου θα κήρυττε την επιστημονικά αβάσιμη θεωρία
της τουρκικής προέλευσης των κωνσταντινουπολιτών
Ορθοδόξων με καταγωγή από την Καππαδοκία, στην
οποία εξ άλλου θα στηριζόταν και ο λόγος ύπαρξης
της ανεξάρτητης τουρκο-ορθόδοξης Εκκλησίας στην
Κωνσταντινούπολη. Στην τελική ανάλυση, το τουρκοορθόδοξο εγχείρημα ήταν και παραμένει πολιτικό, και
δεν είναι τυχαία η γραπτή δήλωση του παπά-Εφτίμ
ότι η «εκκλησία του ιδρύθηκε αποκλειστικά στην
βάση εθνικών και καθόλου θρησκευτικών ιδεών».
Επελέγη, λοιπόν, ως τουρκο-ορθόδοξο ορμητήριο,
ο περικαλλής ναός της Παναγίας Καφατιανής στον
Γαλατά, μία από τις πλουσιότερες σε ακίνητα ενορίες
της Κωνσταντινούπολης. Στις 12 Φεβρουαρίου 1924,
επωφελούμενος των προσωπικών αντιπαλοτήτων και
αντιζηλιών στους κόλπους της τοπικής εκκλησιαστικής
εφοροεπιτροπής, ο παπά-Εφτίμ εισέβαλε στον ναό, τον
οποίο έσπευσε να ανακηρύξει έδρα της ανεξάρτητης
τουρκο-ορθόδοξης Εκκλησίας. Απένειμε δε στον εαυτό
του τον τίτλο του πνευματικού αρχηγού των τουρκοορθόδοξων (Türk Ortodoksların Ruhani Reisi). Δεν
άργησε να αυτοχειροτονηθεί και επίσκοπος, παρά το
γεγονός ότι ήταν έγγαμος, πατέρας πέντε παιδιών
και χωρίς την υποτυπώδη θεολογική εκπαίδευση.
Δύο χρόνια αργότερα, στις 2 Απριλίου 1926, ξανά με
την βοήθεια των τουρκικών αρχών, κατέλαβε και τον
γειτονικό ναό του Σωτήρα Χριστού, ο οποίος είχε εξ
ίσου σημαντική ακίνητη περιουσία (η εκκλησία είχε
κτιστεί το 1760 από ομάδα ομογενών με καταγωγή από
την Κεφαλονιά).
Η κατάληψη ειδικά της Παναγίας προκάλεσε έντονη
ανησυχία, οργή και απόγνωση στην ελληνορθόδοξη
μειονότητα, αφού ο ναός της Θεοτόκου των Καφατιανών
ήταν από τις αρχαιότερες εκκλησίες της Πόλης και
κτίστηκε μόλις λίγα χρόνια μετά την Άλωση, όταν με
διαταγή του Μωάμεθ του Πορθητή εγκαταστάθηκαν
στον Γαλατά Ορθόδοξοι πρόσφυγες από την Καφφά
της Κριμαίας, μεταφέροντας από την γενέτειρά τους
την περίφημη ασημένια εικόνα της Παναγίας. Ούτε η
επιλογή του παπά-Εφτίμ να διεισδύσει στον Γαλατά
ήταν τυχαία, καθώς η συνοικία αυτή, που αποτελούσε το
κατ’ εξοχήν εμπορικό κέντρο της Πόλης, συγκέντρωνε
τον μεγαλύτερο ελληνορθόδοξο πληθυσμό μετά την
περιοχή του Πέρα.
Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τουρκικά

στατιστικά στοιχεία, τον Ιούνιο του 1924 η
Κωνσταντινούπολή είχε 279.788 ελληνορθόδοξους
κατοίκους, με συνολικό πληθυσμό που μόλις
ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο. Λόγω όμως των
περιοριστικών μέτρων που επέβαλαν οι κεμαλικές
αρχέ,ς παρατηρείται μία αθρόα διαρροή των ομογενών.
Στο πλαίσιο αυτό, η ανθελληνική και αντι-πατριαρχική
δράση του παπά-Εφτίμ σαφώς όξυνε το συναίσθημα της
αβεβαιότητας και ανασφάλειας των ελληνορθόδοξων.
Όπως ενημέρωνε την Αθήνα ο Γενικός Πρόξενος
στην Κωνσταντινούπολη Κίμων Διαμαντόπουλος,
44.283 ελληνορθόδοξοι εγκατέλειψαν την γενέτειρά
τους την περίοδο από τον Οκτώβριο του 1924 έως
τον Δεκέμβριο του 1925. Η διαρροή του ελληνικού
πληθυσμού του Γαλατά αντανακλάται στις στατιστικές
του Γραφείου Εκπαίδευσης του ελληνικού Προξενείου
Κωνσταντινούπολης. Ενώ στα δύο μειονοτικά
δημοτικά σχολεία του Γαλατά υπήρχαν, το 1923-1924,
575 μαθητές και 506 μαθήτριες (στην σχολή αρρένων
και παρθεναγωγείο αντιστοίχως), το σχολικό έτος
1927-1928 παρέμεναν στα αντίστοιχα εκπαιδευτήρια
μόνο 250 αγόρια και 250 κορίτσια. Κάτω από αυτές
τις συνθήκες, στην πρώτη εθνική απογραφή του
πληθυσμού της Τουρκίας τον Οκτώβριο του 1927,
μόνον 100.214 κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης
δήλωσαν ότι είναι Ορθόδοξοι, από τους οποίους
91.902 προσδιορίστηκαν ως ελληνόφωνοι και
8.312 ως τουρκόφωνοι καραμανλήδες, οι οποίοι
ωστόσο αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της
κωνσταντινουπολίτικης
ρωμιοσύνης.
Υπήρχαν
επιπλέον στην Πόλη και 26.419 ομογενείς με ελληνική
ιθαγένεια (σημειώνεται ότι το σύνολο του πληθυσμού
της μητροπολιτικής Κωνσταντινούπολης είχε μειωθεί
στα 806.993 άτομα, με τον Δήμο της Πόλης να αριθμεί
699.602).
Η αντίδραση του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στην τυχοδιωκτική και βίαιη δράση του παπά-Εφτίμ
υπήρξε άμεση. Αρχικά η πατριαρχική Ιερά Σύνοδος
τον καθαίρεσε από τον βαθμό της ιεροσύνης και στην
συνέχεια του απήγγειλε αφορισμό για τις καθαρά
αντικανονικές και αντιθρησκευτικές πράξεις του («εις
τον αποστάτην και ασύστολον προδότην της Ορθοδόξου
πίστεως Ευθύμ Καραχισαρίδη, 19 Φεβρουαρίου 1924).
Ταυτόχρονα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε σε
όλους τους αρχηγούς των Ορθοδόξων και ετεροδόξων
Εκκλησιών εγκύκλια πατριαρχική επιστολή, με την
οποία ζητούσε την πνευματική συναντίληψή τους επί
του προκειμένου. Από την πλευρά του, σύσσωμος

ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης στάθηκε
αλληλέγγυος στο πλευρό του Πατριαρχείου, και
παρακολουθούσε με απέχθεια την δράση του παπάΕφτίμ, ο οποίος αποτελούσε ξένο σώμα στα σπλάχνα
της Ρωμιοσύνης.
Αποκαλυπτική είναι, επί του προκειμένου, η κριτική
που ασκεί κατά του παπά-Εφτίμ η εφημερίδα Ημερήσια
Νέα της Πόλης, στην οποία αναφέρεται συχνά ο
λόγιος Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος στο
πρόσφατο έργο του για τον διαβόητο σχισματικό ιερέα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έκδοση
της μαχητικής και θαρραλέας εφημερίδας Ημερήσια
Νέα ανακόπτεται ξαφνικά στις 26 Φεβρουαρίου 1924,
δηλαδή σχεδόν δύο βδομάδες μετά την κατάληψη της
Καφατιανής.
Ασφαλώς, στο ασταθές περιβάλλον της
εποχής εκείνης, παρουσιάσθηκαν και ορισμένοι
κωνσταντινουπολίτες
οι
οποίοι
καιροσκοπικά
συνεργάστηκαν με τον καθαιρεμένο μικρασιάτη, όπως ο
εφοροεπίτροπος της Καφατιανής Δαμιανός Δαμιανίδης,
γνωστός για τις οικονομικές ατασθαλίες που είχε
διαπράξει, και ο δημοσιογράφος Κώτσος Παπαδόπουλος,
τον οποίο ο παπά-Εφτίμ χρησιμοποίησε ως εκδότη της
αντι-πατριαρχικής εφημερίδας του Μεταρρύθμιση. Στον
εκκλησιαστικό τομέα, ο παπά-Εφτίμ συνεργάστηκε με
δύο καθαιρεμένους παλαιοημερολογίτες κληρικούς,

ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι δύο πρόσκαιρες
καταλήψεις του Πατριαρχείου, τον Οκτώβριο
και Δεκέμβριο του 1923, δεν θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν χωρίς την ενθάρρυνση δύο
μητροπολιτών του Φαναρίου (του Ροδοπόλεως
Κυρίλλου και του πρώην Νεοκαισαρείας Αμβροσίου).
Η αντιδικία του παπά-Εφτίμ με το Φανάρι
κλιμακώθηκε, όταν ο σχισματικός ιερέας άσκησε
δικαστική αγωγή κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη για
δυσφήμηση. Μετά από πολύμηνο και άνισο δικαστικό
αγώνα, ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ζ΄ καταδικάστηκε
από τα τουρκικά δικαστήρια σε πρόστιμο για την
ψυχική οδύνη που προξένησε ο αφορισμός στον παπάΕφτίμ. Ο εξευτελισμός και οι ταλαιπωρίες που υπέστη
ο Γρηγόριος συντέλεσαν στον πρόωρο θάνατό του τον
Δεκέμβριο του 1924.
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, παρά την
υποστήριξη του κεμαλικού κράτους και του τουρκικού
τύπου, οι ενέργειες του παπά-Εφτίμ σε βάρος της
ελληνικής μειονότητας δεν στέφθηκαν πάντα με
επιτυχία, και αυτό λόγω της σθεναρής αντίστασης
της ομογένειας στα σχέδιά του. Δεν τελεσφόρησε η
απόπειρα να θέσει υπό τον έλεγχό του τον ναό του
Αγίου Νικολάου Γαλατά, ούτε και να επικρατήσει
στις κοινοτικές εκλογές της μεγαλύτερης και πλέον
προσοδοφόρας κοινότητας της Κωνσταντινούπολης,
της Παναγίας του Σταυροδρομίου (Πέρα) το 1928.
Επιπλέον, οι ισορροπίες στην Κωνσταντινούπολη
μεταβλήθηκαν σημαντικά με την υπογραφή της
ελληνοτουρκικής συμφωνίας τον Οκτώβριο του 1930.
Στο φιλικό κλίμα της προσέγγισης Βενιζέλου-Ατατούρκ,
η ανθελληνική ρητορική και δράση του παπά-Εφτίμ
αποτελούσε αναχρονισμό, σύγχυση και αμηχανία.
Υπό το πρίσμα αυτό, και στο πλαίσιο της προσπάθειας
εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ξεκίνησαν
συνομιλίες για την εξουδετέρωση των εστιών αντίδρασης
τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Θράκη, όπου
μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο είχαν βρει καταφύγιο
150 παλαιομουσουλμάνοι αντίπαλοι του κεμαλισμού. Οι
δύο χώρες συμφώνησαν να απαλλαγούν από τα στοιχεία
αυτά αντιστοίχως, και η ελληνική κυβέρνηση έμεινε με
την εντύπωση ότι σε αντάλλαγμα για την μετακίνηση
των 150 αντι-κεμαλικών (γνωστοί ως yüz ellilikler) από
την Θράκη, η Άγκυρα θα εξόριζε τον παπά-Εφτίμ και 27
συνεργάτες στην Ρουμανία.
Τελικά, ενώ το 1931 η Ελλάδα απέλασε τους 150
αντι-κεμαλικούς της Θράκης, περιλαμβανομένου και
του τελευταίου πνευματικού ηγέτη της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας Μουσταφά Σαμπρή, η Άγκυρα αθέτησε
την υπόσχεσή της και δεν προχώρησε στην αμοιβαία
απομάκρυνση του ταραχοποιού παπά-Εφτίμ. Ο χειρισμός
της υπόθεσης αυτής από τον Έλληνα πρωθυπουργό
Ελευθέριο Βενιζέλο ήταν μάλλον ατυχής, με
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις για τα ελληνικά
συμφέροντα, όχι μόνον στην Κωνσταντινούπολη
αλλά ιδίως στην ελληνική Θράκη, όπου με την
έξωση του συνόλου της παλαιομουσουλμανικής
ηγεσίας δημιουργήθηκε σοβαρό κενό ηγεσίας στις
τάξεις της μουσουλμανικής μειονότητας, το οποίο
έσπευσε να καλύψει η νεωτεριστική φιλοκεμαλική
πτέρυγα. Η συμφωνία για τις αμοιβαίες απελάσεις θα
έπρεπε να είχε δεσμευτικό χαρακτήρα και η ελληνική
πλευρά όφειλε, πριν προβεί στην απομάκρυνση των
παλαιομουσουλμάνων της Θράκης, να συνεκτιμήσει με
μεγαλύτερη προσοχή την ειδική σχέση του σχισματικού
ιερέα με τον Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος φέρεται να
δήλωσε ότι κατά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας «ο
ήρωας παπά-Εφτίμ έχει προσφέρει στην χώρα μας όσο
ένας ολόκληρος στρατός»,
Αλλά, γενικώτερα, η τουρκική μειονοτική πολιτική
κατά την διάρκεια της ελληνοτουρκικής φιλίας,
παρουσιάζει αντιφατικά στοιχεία. Παρά την ηπιώτερη
στάση προς το Πατριαρχείο και την ομογένεια, η
κεμαλική ηγεσία εξακολούθησε να θεωρεί τις εθνοθρησκευτικές μειονότητες ως ξένο σώμα και ως
νοσταλγούς του οθωμανικού παρελθόντος, με
αποτέλεσμα να παραμείνει στην ουσία αναλλοίωτη
η παραδοσιακή εθνική πολιτική της απαλλαγής ή
αφομοίωσής των. Με αυτόν τον σκοπό στον νου, η
Άγκυρα ενθάρρυνε την ίδρυση της «Λαϊκής Ένωσης
Τούρκων Χριστιανών» (Laik Türk Hıristiyan Birliği),
με στόχο των εκτουρκισμό των μη μουσουλμανικών
μειονοτήτων, στην οποία πρωτοστάτησαν οι
παπαευθυμαϊκοί (1935).
Συνεπώς, οι Τούρκοι όχι μόνον δεν απέλασαν τον
αποστάτη ιερέα, αλλά και εξακολούθησαν να τον
αναγνωρίζουν ως πνευματικό αρχηγό των τουρκοορθοδόξων, διορίζοντας τον στενό συνεργάτη
και ομοϊδεάτη του Ισταμάτ Ζιχνή (İstamat Zihni
Özdamar ή Σταμάτης Πουλούογλου) στην τουρκική
Εθνοσυνέλευση το 1935. Έναν χρόνο νωρίτερα, όταν
τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 2596/1934 περί απαγόρευσης
της ρασοφορίας στους κληρικούς όλων των θρησκειών
εκτός χώρων λατρείας, με εξαίρεση τον αρχηγό κάθε
θρησκείας, η Άγκυρα έδωσε το δικαίωμα να φέρει το
κληρικό ένδυμα και στον παπά-Ευθύμ, επισφραγίζοντας

την αναγνώρισή του ως πνευματικού ηγέτη των
τουρκο-ορθοδόξων.
Σοβαρότερο πλήγμα για το συμφέροντα της
ομογένειας αποτελεί ο διορισμός, από την Γενική
Διεύθυνση Βακουφίων, του παπαευθυμαϊκού Ισταμάτ
Ζιχνή, ως αποκλειστικού επιτρόπου (tek mütevelli)
στο μεγαλύτερο και πλουσιότερο ευαγές ίδρυμα της
Ρωμιοσύνης, τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Βαλουκλή
(7 Απριλίου 1937). Η τοποθέτηση αυτή υπήρξε
επακόλουθο της εφαρμογής του νόμου 2762/1936,
που έθετε τα ιδρύματα των μη μουσουλμανικών
μειονοτήτων υπό τον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης
Βακουφίων και καταργούσε το μέχρι τότε σύστημα της
αιρετής αυτοδιοίκησης. Στο μεταξύ, με την εφαρμογή
του νόμου περί υποχρεωτικής απόκτησης επιθέτου το
1934, ο παπά-Εφτίμ υιοθετεί το τουρκοπρεπές όνομα
Ζεκή Ερενερόλ (Zeki Erenerol).
Το κυπριακό ζήτημα, κατά το δεύτερο ήμισυ της
δεκαετίας του 1950, έδωσε στον παπά-Εφτίμ την
ευκαιρία να επανέλθει στο προσκήνιο. Εγκαινιάστηκε,
λοιπόν, μία νέα εθνικιστική εξόρμηση κατά του
Πατριαρχείου και της ελληνορθόδοξης μειονότητας,
καθώς ο τουρκικός τύπος και οι εθνικιστικές οργανώσεις
προβάλλουν τις θέσεις του για την δήθεν συνωμοτική
συνεργασία του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα
με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στο Κυπριακό. Ωστόσο,
η νέα βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων την
περίοδο 1959-1963, που ακολούθησε την ίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, θέτει για μία ακόμη φορά
το τουρκο-ορθόδοξο πείραμα, έστω και πρόσκαιρα,
στο περιθώριο. Επανέρχεται η συζήτηση για
ενδεχόμενη απομάκρυνση του παπά-Εφτίμ από την
Κωνσταντινούπολη κατά την διάρκεια των συνομιλιών,
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, των πρέσβεων ΜπίτσιουΚουνεράλπ το 1959, όταν οι δύο πλευρές επιχείρησαν να
βρουν μία συνολική λύση στα ζητήματα των εκατέρωθεν
μειονοτικών. Ειδικώτερα, η πρόταση για την απόσυρση
του παπά-Εφτίμ αποτυπώνεται στην κοινή έκθεση των
δύο πρέσβεων. Στο μεταξύ, η φιλελεύθερη κυβέρνηση
Μεντερές επέστρεψε στην ομογένεια τον υπό τουρκοορθόδοξη κατοχή ναό του Σωτήρος Χριστού, ο οποίος
όμως κατεδαφίστηκε λόγω ρυμοτομίας το 1959.
Η τουρκική κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία
μετά την στρατιωτική επανάσταση του 1960, όχι μόνον
δεν ήταν διατεθειμένη να υιοθετήσει το πόρισμα της
έκθεσης Μπίτσιου-Κουνεράλπ, αλλά επηύξανε τα
μέτρα περιορισμού εις βάρος των μη μουσουλμανικών
μειονοτήτων, και ένα μέλος του επαναστατικού

Συμβουλίου Εθνικής Ενότητας, ο ακραίος εθνικιστής
συνταγματάρχης Αλπαρσλάν Τουρκές, προσεγγίζει
τον παπά-Εφτίμ και τους δύο γιούς του Τουρκούτ και
Σελτζούκ, με στόχο την αναβάθμιση της ψευδεπίγραφης
τουρκο-ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο μεταξύ (1962),
ο ταραχοποιός καθαιρεμένος ιερέας, που τόσο
ταλαιπώρησε για δεκαετίες την Ρωμιοσύνη και το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπέστη εγκεφαλικό και θα
παραμείνει κατάκοιτος για σχεδόν έξι χρόνια μέχρι τον
θάνατό του το 1968.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο πρωτότοκος
γιός του Τουργκούτ (Γεώργιος) Ερενερόλ, ανέλαβε
την de facto διαχείριση της Εκκλησίας, και στις 28
Φεβρουαρίου 1964, το τουρκικό υπουργικό συμβούλιο
τον αναγνώρισε επίσημα ως πνευματικό αρχηγό των
τουρκο-ορθοδόξων, παρά το γεγονός ότι ο Τουργκούτ
ήταν έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών και εστερείτο
ακόμη και την πιό βασική θεολογική κατάρτιση. Με τον
τρόπο αυτό κληρονόμησε, με συνοπτικές διαδικασίες,
τον τίτλο του πατέρα του, καθώς και την σημαντική
ακίνητη περιουσία και τα έσοδα της τουρκο-ορθόδοξης
Εκκλησίας. Περιγράφοντας την αυτοχειροτόνησή
του ως «πατριάρχη Εφτίμ Β΄», ο διακεκριμένος
δημοσιογράφος Παύλος Παλαιολόγος έγραφε:
Ο Πατριάρχης των τουρκο-ορθόδοξων, αφού επί
τρία χρόνια έμεινε ως φοιτητής στα αμερικανικά
πανεπιστήμια, επέστρεψε στην Πόλη, χωρίς μεν πτυχίο
αλλά με ωραιότατη, όπως λένε, αμερικανίδα σύζυγο,
για να λαμπρύνει τον πατρικό και πατριαρχικό θρόνο. Ο
παναγιότατος αυτός με την παναγιοτάτη του … τελούν
λειτουργίες ιδιωτικής χρήσεως, αφού το εκκλησίασμά
τους δεν υπερβαίνει τον αριθμό των μελών της
οικογένειας του.
***
Ο Τουργκούτ αποδείχθηκε αντάξιος συνεχιστής
του πατέρα του, εγκαινιάζοντας νέο γύρο σφοδρής
αντιδικίας με το Φανάρι. Ισχυριζόμενος ότι το
Φανάρι αναπτύσσει «προδοτική δράση προωθώντας
τα ελληνικά συμφέροντα και την Μεγάλη Ιδέα»,
αξίωσε την απέλαση του Οικουμενικού Πατριάρχη
Αθηναγόρα, το κλείσιμο του Πατριαρχείου και την
απόδοση σε αυτόν του νοσοκομείου Βαλουκλή.
Πραγματοποιώντας ώς έναν βαθμό τις απειλές του,
την 1η Σεπτεμβρίου 1965 κατέλαβε, με την γνωστή
βιαιότητα που χαρακτήριζε τον πατέρα του, τους δύο
εναπομείναντες ελληνορθόδοξους ναούς του Γαλατά,
τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Ιωάννη των Χίων,
στερώντας από τους κατοίκους της ενορίας αυτής το

δικαίωμα της λατρείας και χρήσης των εκκλησιών που
κληρονόμησαν από τους προγόνους τους. Επιπλέον, με
την βοήθεια των αστυνομικών αρχών, κατέλαβε και την
Σχολή του Γαλατά, ένα από τα ωραιότερα νεο-κλασσικά
κτήρια της Κωνσταντινούπολης, που θεμελιώθηκε το
1885 και λειτούργησε ως ελληνικό εκπαιδευτήριο από
το 1900.
Η επίθεση αυτή ήταν σαφώς ενορχηστρωμένη από
τις τουρκικές αρχές, οι οποίες εξέδωσαν εσπευσμένα
τίτλους ιδιοκτησίας για την περίσταση στο όνομα
της «τουρκο-ορθόδοξης» κοινότητας. Όταν δε
αντιμετώπισαν την έντονη αντίδραση του Οικουμενικού
Πατριάρχη και της Ρωμιοσύνης του Γαλατά, απείλησαν
ότι θα προβούν σε διώξεις σε βάρος εκείνων που
αντιστέκονται στην παράδοση των εκκλησιών.
Μάταια οι νόμιμες κοινοτικές εφοροεπιτροπές, με την
συμπαράσταση του Πατριαρχείου, έσπευσαν αμέσως
να παρουσιάσουν πιστοποιητικό του κτηματολογίου
καθώς και τα σουλτανικό φιρμάνι στο οποίο αναφερόταν
ότι «οικόπεδο με έκταση 1400 και πλέον τετραγωνικών
μέτρων στο οποίο έχουν οικοδομηθεί οι ναοί και το
σχολείο του Γαλατά ανήκει, καθώς και τα κτήρια επί
αυτής, στο γένος των Ρωμιών Ορθοδόξων και δη στην
κοινότητα του Γαλατά».
Το αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων δικαστικών
αγώνων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της
ομογένειας ήταν προδιαγεγραμμένο, αφού τα
δικαστήρια απλώς επικύρωναν μυστικές αποφάσεις της
τουρκικής κυβέρνησης σε βάρος της ελληνορθόδοξης
μειονότητας, την οποία το διάστημα εκείνο η Άγκυρα
χρησιμοποιούσε ως διαπραγματευτικό μοχλό έναντι της
Ελλάδας στο Κυπριακό. Τέτοια ήταν η αποθάρρυνση
και η απογοήτευση, που, με Συνοδική απόφαση στις
6 Μαρτίου 1969, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έκρινε
όπως μη συνεχιστεί περαιτέρω, τουλάχιστον στην
φάση αυτή, ο δικαστικός αγώνας. Τελικά, το 1973,
η τουρκική δικαιοσύνη αποφάσισε ότι το σύνολο
της ομογενειακής περιουσίας του Γαλατά (3 ναοί, 2
σχολεία και 52 προσοδοφόρα ακίνητα εκ των οποίων
τα δύο εμπορικά μέγαρα ή χάνια) ανήκε στην «τουρκοορθόδοξη» κοινότητα, που ελλείψει ποιμνίου σήμαινε
την απόδοσή της στην οικογένεια Ερένερολ, η οποία
σήμερα εξακολουθεί να διαχειρίζεται μια τεράστια
ακίνητη περιουσία με άνω των 200 ενοικιαστών.
Εξ ίσου απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα
της προσπάθειας της Ελλάδας να εγείρει το ζήτημα
ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. Ούτε η Άγκυρα
ήταν διατεθειμένη να απαντήσει ουσιαστικά επί του

προκειμένου σε σειρά διαβημάτων και διπλωματικών
παραστάσεων της ελληνικής πλευράς. Η υφαρπαγή
του συνόλου των εκκλησιών, μαζί με το μειονοτικό
δημοτικό σχολείο και την λοιπή ακίνητη περιουσία,
σήμαινε και την εξόντωση της πάλαι ποτέ ακμάζουσας
ελληνορθόδοξης κοινότητας του Γαλατά. Ενώ λοιπόν
το 1964 η σχολή Γαλατά είχε 167 μαθητές και μαθήτριες,
ο αριθμός μειώθηκε στους 37 αμέσως μετά την
παραχώρησή της στην ιδιοκτησία των παπαευθυμαϊκών.
Συνεχίζοντας την παράδοση, ο δεύτερος γιός του
παπά-Εφτίμ, Σελτσούκ, ανέλαβε το 1991, όταν απεβίωσε
ο μεγάλος του αδελφός, την ηγεσία και διαχείριση της
τουρκο-ορθόδοξης Εκκλησίας με τον τίτλο Εφτίμ Γ΄. Η
τουρκική κυβέρνηση για μία ακόμη φορά επεδίωξε να
δώσει κύρος στην σχισματική «εκκλησία» και ο τούρκος
πρωθυπουργός Μεσούτ Γιλμάζ, στην συγχαρητήρια
επιστολή του, αποκαλούσε τον Σελτζούκ «Πατριάρχη
του Ανεξάρτητου Πατριαρχείου των τουρκοορθοδόξων της Ιστανμπούλ» (25.9.1991). Ο Σελτζούκ,
όμως, όπως εξ άλλου και ο αδελφός του, προτίμησε
να ταυτιστεί και να αναπτύξει στενές σχέσεις με το
ακραίο εθνικιστικό κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης
(MHΡ) του Τουρκές, αλλά κυρίως με τις μυστικές
υπηρεσίες (ΜΙΤ) και το βαθύ κράτος. Αυτοί ακριβώς
οι κύκλοι, με απεγνωσμένες προσπάθειες, επιχείρησαν
να δημιουργήσουν «ποίμνιο» για την σχισματική
χορεία και, επωφελούμενοι από την κατάρρευση του
Ανατολικού Μπλοκ, επανέφεραν στο προσκήνιο το
φιλόδοξο σχέδιο μεταφοράς των Γκαγκαούζων από
την Ρουμανία, σχέδιο που είχε αποτύχει στο παρελθόν
κατά την δεκαετία του 1930. Οι Γκαγκαούζοι είναι
τουρκόφωνοι ορθόδοξοι, τους οποίους η κεμαλική
Τουρκία θεωρεί ως εθνοτικά τουρκικής καταγωγής.
Αλλά και πάλι το σχέδιο αυτό απέτυχε, καθώς οι
Γκαγκαούζοι δεν ήθελαν να ενταχθούν σε μία Εκκλησίαπαρωδία και να υιοθετήσουν την ανυπόστατη τουρκοορθόδοξη ταυτότητα. Συνεπώς η οικογένεια Εφτίμ
Ερενερόλ συνέχισε να παραμένει απομονωμένη
και οι απόγονοι του αποστάτη ιερέα διολίσθησαν
ολοκληρωτικά πλέον στους φανατικούς εθνικιστικούς
κύκλους του τουρκικού βαθέως κράτους. Ιδίως τα
παιδιά του Σελτζούκ, η Σεβγκί και ο Πασά Ουμίτ
Ερένερολ (Ümit Paşa Erenerol, ανακηρύχθηκε Εφτίμ Δ’
μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2002).
Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η εξέλιξη της Σεβγκί
Ερένερολ, η οποία, επιστρέφοντας από πολυετή διαμονή
στην Γαλλία το 1991, ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου της
τουρκο-ορθόδοξης παρασυναγωγής. Σύντομα άρχισε

να αναπτύσσει παρακρατική δράση σε συνεργασία
με υψηλόβαθμους εν αποστρατεία αξιωματικούς,
μέλη των ειδικών τμημάτων εθνικής ασφάλειας και
εθνικοφρόνων οργανώσεων, ενώ υπήρξε και υποψήφια
βουλευτής του κόμματος των Γκρίζων Λύκων (ΜΗΡ).
Η εγγονή του παπά-Εφτίμ ενεπλάκη ως ηγετικό
στέλεχος στην περιβόητη παρακρατική οργάνωση
Εργκένεκον (Ergenekon), η οποία σχεδίαζε ταραχές
και δολοφονίες (μεταξύ των οποίων και εκείνη του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου), με σκοπό
την αποσταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος, την
ανατροπή της κυβέρνησης Ερντογάν, την ακύρωση της
ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας και την επιβολή
ακροδεξιού εθνικιστικού καθεστώτος στα πρότυπα του
στρατιωτικού πραξικοπήματος του 1960.
Σύντομα η κυβέρνηση Ερντογάν αντέδρασε στην
δράση αυτή και στις 23 Ιανουαρίου 2008 προχώρησε σε
συλλήψεις των πρωτεργατών της υπόθεσης Εργένεκον,
μεταξύ των οποίων και τα δύο εγγόνια του παπά-Εφτίμ,
αφού κατά τις αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν όπλα και
άλλα σοβαρά ενοχοποιητικά στοιχεία στην Παναγία
Καφατιανή, η οποία χρησιμοποιείτο ως στρατηγείο και
επιχειρησιακό κέντρο της παρακρατικής οργάνωσης.
Σχολιάζοντας την εμπλοκή των απογόνων του παπάΕφτίμ στην υπόθεση Εργκένεκον, η φιλελεύθερη
εφημερίδα Ταράφ (Taraf) αμφισβητούσε αν η εκκλησία
αυτή είχε οποιαδήποτε σχέση με την θρησκεία,
αποκαλώντας την «Πατριαρχείο του Εργκένεκον».
Από την πλευρά της, η φιλο-ερντογανική Γιενή Σαφάκ
(Yeni Şafak) αποκάλυπτε ότι, μέσω του «τουρκooρθόδοξου πατριαρχείου», εισήλθε, ως δήθεν χορηγία
προς την εκκλησία, το συνολικό ποσό των 50
εκατομμυρίων δολλαρίων για την χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων της παρακρατικής οργάνωσης.
Στις δίκες που ακολούθησαν, η Σεβγκί Ερένερολ
καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για εγκληματικές
πράξεις και δη για απόπειρα ανατροπής της τουρκικής
κυβέρνησης (5.8.2013), ενώ τελικά δεν απαγγέλθηκαν
κατηγορίες στον αδελφό της, ίσως και λόγους
ευρύτερων σκοπιμοτήτων. Πάρα ταύτα, και μετά από
έκτιση ποινής φυλάκισης έξι ετών και δύο μηνών, το
κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης αποφάσισε
την αποφυλάκισή της μαζί με διάφορα άλλα μέλη της
οργάνωσης Εργκένεκον.
Μετά την πλήρη απαξίωση και χρεωκοπία του
τουρκο-ορθόδοξου εγχειρήματος, προβάλει σαν
κακόγουστο αστείο η επιτηδευμένη μαρμάρινη
πινακίδα στην είσοδο της Παναγίας Καφατιανής

που αναγράφει: «Ανεξάρτητο Τουρκο-Ορθόδοξο
Πατριαρχείο (Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi),
Αρχιεπισκοπή Σταμπούλ (İstanbul Baş Episkoposluğu),
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ανατολίας (Anadolu Οrtodoks
Kilisesi) και τέλος η ημερομηνία ίδρυσης 21.9.1922.
Εκείνο, όμως, που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση,
είναι η πρωτότυπη σύζευξη του σταυρού και του
μισοφέγγαρου, που στόχο έχει να υπογραμμίσει τον
τουρκικό εθνικιστικό χαρακτήρα της υποτιθέμενης,
καθόλα ανορθόδοξης, χριστιανικής Εκκλησίας. Αν και
οι συμβολισμοί αυτοί αντανακλούν την γραφικότητα
του εγχειρήματος του παπά-Εφτίμ και των γιών του,
πίσω τους κρύβεται το σχέδιο αξιοποίησης της «τουρκοορθόδοξης εκκλησίας» ως διαχρονικού οργάνου προς
άσκηση πιέσεων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον
Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Συμπερασματικά,
μπορούμε να πούμε ότι η πολύκροτη υπόθεση Εγκένεκον
κατέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας πόσο αποτυχημένη
και άστοχη υπήρξε η σύλληψη και συντήρηση της ιδέας
της «τουρκο-ορθοδοξίας», καθώς, από ακραιφνής
τουρκίδα, η κληρονόμος της παρακαταθήκης του παπάΕφτίμ, Σεβγκί, μετεξελίχθηκε στην πραγματικότητα σε
εχθρό του ίδιου του τουρκικού λαού, ενώ το Φανάρι
παρέμεινε σταθερά νομιμόφρον, αποφεύγοντας
σχολαστικά κάθε εμπλοκή στα πολιτικά δρώμενα στην
Τουρκία. Όπως γράφει ο διακεκριμένος συγγραφέας
και δημοσιογράφος Αλέξανδρος Μασσαβέτας,
χρειάστηκαν ογδόντα και πλέον χρόνια για να πέσει η
μάσκα του «πατριαρχείου» του Εφτίμ και να αποδειχθεί

ότι η υπό κατοχή Καφατιανή (και όχι ασφαλώς το
Φανάρι, όπως διατεινόταν συστηματικά η ακραία
εθνικιστική πτέρυγα της τουρκικής κοινής γνώμης)
ήταν η πραγματική «φωλιά του λύκου», που ενεργούσε
κατά των συμφερόντων της Τουρκίας.
Στις αρχές Φεβρουαρίου 2014, η ελληνική κοινότητα
της Κωνσταντινούπολης αποτάνθηκε εκ νέου στην
τουρκική δικαιοσύνη, για να της επιστραφούν οι
τρεις εκκλησίες του Γαλατά καθώς και η ακίνητή
τους περιουσία, τονίζοντας ότι είναι αναφαίρετο
δικαίωμα των Ρωμιών της περιοχής να εκκλησιάζονται
ελεύθερα στους ναούς που έκτισαν οι πρόγονοί τους.
Εναπόκειται συνεπώς στην κυβέρνηση Ερντογάν να
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποκαταστήσει το
δικαίωμα λατρείας των ελληνορθόδοξων τούρκων
πολιτών του Γαλατά και να δώσει τέλος σε μία αδικία
που ταλανίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την
ελληνική μειονότητα από το 1924. Φέτος, άλλωστε,
έχουμε και την μαύρη επέτειο των 90 ετών της ίδρυσης
της τουρκο-ορθόδοξης Εκκλησίας και της κατάληψης
της Παναγίας Καφατιανής. Σε τελική ανάλυση δεν
μπορούμε παρά να διερωτηθούμε ποιά μπορεί να είναι
η χρησιμότητα της συνέχισης ύπαρξης της Εκκλησίας
του Εφτίμ για την Τουρκία, αφού η τουρκική διοίκηση
δεν κατάφερε ποτέ, με τα τεχνάσματα αυτά, να
αποδυναμώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ
η πλαστή τουρκο-ορθόδοξη ταυτότητα ποτέ δεν
συγκίνησε όχι μόνον την Ρωμιοσύνη αλλά ακόμη και
τους Γκαγκαούζους της Ρουμανίας.

Ιστορικό διάγραμμα της
Ελληνορθόδοξης κοινότητας
και τo έργο των Ρωμιών Αρχιτεκτόνων

του Σάββα Ε. Τσιλένη

δρος αρχιτέκτονα- πολεοδόμου ΕΙΕ

H

Oθωμανική αυτοκρατορία, στο τέλος της δεκαετίας του 1870, έβγαινε ηττημένη από τον
Ρωσσο-οθωμανικό πόλεμο του 1877-78, που
είχε έρθει ως επιστέγασμα των διακοινοτικών σφαγών
στην Βουλγαρία. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Αμπντούλ
Χαμίτ Β΄ ανέλαβε τα ηνία της χώρας, μετά από την εκθρόνιση του σουλτάνου Μουράτ Ε΄, λόγω νευρασθένειας, το 1876. Ήταν φυσικό να φοβάται για την ζωή του
και να λάβει όλα τα προστατευτικά ώς και κατασταλτικά
μέτρα για την επιβίωσή του, την οποία συνέδεσε με την
προστασία και την διαφύλαξη του κράτους του. H περίοδος του Τανζιμάτ έκλεισε με την υπογραφή της Συνθήκης
του Βερολίνου και την απομάκρυνση του Μιντχάτ πασά
από την θέση του βεζίρη.
Εκπρόσωπος του οθωμανικού κράτους στις διαπραγματεύσεις του Βερολίνου, με βαθμό υφυπουργού Εξωτερικών, ήταν ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής
(1833-1906), γιος του Στεφάνου (1789-1867), καθηγητή βοτανικής και από τους επιστήμονες που συνέβαλαν
στην ίδρυση της στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής, με την
ονομασία «Τιπχανέ (Tıphane)».1 Ο Καραθεοδωρής ήταν
άνθρωπος συνετός, που υπηρέτησε την Υψηλή Πύλη
από διάφορα αξιώματα την περίοδο των μεταρρυθμίσεων, όπως πολλοί άλλοι ομόδοξοί του, που ονομάσθηκαν «νεοφαναριώτες», σε ευθεία αναλογία προς τους
Φαναριώτες πρίγκιπες της Βλαχίας και Μολδαβίας και
τους δραγουμάνους του Στόλου και της Πύλης του 18ου
αιώνα. Οι νεοφαναριώτες αποτελούσαν την ανερχόμενη «μέση αστική τάξη», που είχε στα χέρια της τις ορθόδοξες κοινότητες της Πόλης και ήταν προσδεμένη στον
1 Κωνσταντίνος Τρομπούκης, Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη, 1856-1923, εκδ. Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 2000, σ. 83-85.

κρατικό «μεταρρυθμιστικό» μηχανισμό της πολυεθνικής Αυτοκρατορίας.
Πολλοί χριστιανοί, κυρίως ορθόδοξοι -όχι μόνον
ελληνικής καταγωγής2-Αρμένιοι αλλά και Λεβαντίνοι,
έπαιξαν καίριο ρόλο στην υπεράσπιση των συμφερόντων της Πύλης, βοηθώντας παράλληλα στην ανασυγκρότηση των μιλέτ, δηλαδή στον εθνοθρησκευτικό
διαχωρισμό των υπηκόων της αυτοκρατορίας είτε μέσω
της συμμετοχής τους στα κοινά, δηλαδή στην συγκρότηση και λειτουργία των Διαρκών Εθνικών Μεικτών
Συμβουλίων, είτε στις Εφοροεπιτροπές των Κοινοτήτων
και στα Διοικητικά Συμβούλια εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών σωματείων. Το ρωμαίικο μιλέτ, (τουρκικά Rum milleti), ήταν η χριστιανική ορθόδοξη κοινότητα που κληρονόμησε την Βυζαντινή αυτοκρατορία, και
δεν αναφέρεται ως «ελληνική», διότι το ίδιο το «γένος»,
δηλαδή το μιλέτ, αυτοχαρακτηριζόταν τότε ως «ρωμαίϊκο». Συνήθης στην εκκλησιαστική γλώσσα ήταν η προσωνυμία «το γένος των Ρωμαίων».3
2 Όπως ο Στέφανος Βογορίδης (1773-1859), βουλγαρικής καταγωγής Φαναριώτης, καϊμακάμης στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες και
πρίγκηπας Σάμου, μέλος στο Συμβούλιο Δικαστικών Κανονισμών,
ήταν το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της «εθνικής» ρευστότητας και της κοινωνικής κινητικότητας του 19ου αιώνα. Αλλά δεν
είναι ο μόνος, οι γνωστότερες από τις ελληνορθόδοξες οικογένειες που ζούσαν στην ΚΠ αυτή την περίοδο ήταν οι Αρίσταρχοι,
Μουσούροι, Καραθεοδωρήδες και οι Μαυρογένηδες. Βλ. Χριστίνα Φίλιου, «“Της υπηκοΐας τα καθήκοντα”. Υπηρεσίες στο οθωμανικό κράτος μέσα από την οπτική του Στέφανου Βογορίδη, Πρίγκηπα Σάμου», Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, εκδ. Εταιρείας
Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, Αθήνα 2002, σ. 145-163.
3 Εφ. Νεολόγος, 18/30 Μαρτίου 1880, αναφέρεται στον Χάρη Εξερτζόγλου, «Κοινωνική ιεραρχία, ιδεολογία και εθνική ταυτότητα: το
νόημα της ίδρυσης της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας “Αγαπάτε
αλλήλους”», περ. Τα Ιστορικά, τ. 22(Ιούνιος 1995), σ. 93.

Μάλιστα ο Γεννάδιος Σχολάριος, πρώην λόγιος και
διδάσκαλος λατινικών γραμμάτων και ο πρώτος τη τάξει ιερωμένος της εκκλησίας μετά την κατάληψη της
Πόλης, μιλούσε για την πατρίδα «τω νυν ελληνικώ γένει», σύμφωνα με το νόημα που έδινε αυτός στον όρο
ελληνικός, ταυτίζοντας το ελληνικό γένος με το γένος
των ορθοδόξων και ανάγοντας την Κωνσταντινούπολη
ως το χαμένο κέντρο της ορθοδοξίας.4 Το βέβαιο είναι ότι, μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα,
στα μάτια της οθωμανικής εξουσίας, Ρωμαίος ή Ρωμιός
ήταν ένα σύνολο «ομογενές και ομόφυλον, Έλλην ή
Βούλγαρος, Σλαύος ή Άραψ, Αλβανός ή Αρμένιος ο
την ορθοδοξία στοιχών [περιελαμβάνετο εν τη εθνολογική οικογένεια του Ρωμαίου]».5
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης της κοινότητας, μετά την Άλωση, δόθηκαν στον Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως, βάσει των προνομίων που παραχώρησε ο Μεχμέτ Β΄ στον μοναχό Γεώργιο Σχολάριο6
στις 6 Ιανουαρίου 1454. Η ενέργεια αυτή δεν βασιζόταν στην φιλανθρωπία του σουλτάνου, όπως γράφει ο
ίδιος, αλλά βασίσθηκε στην ισλαμική αρχή της ανέχειας
και ανεκτικότητας προς τον Χριστιανισμό, αλλά και της
επιθυμίας του σουλτάνου να εποικισθεί και να ανακατασκευασθεί η ερημωμένη Κωνσταντινούπολη.7
4 A. Angelou, «Who am I ? Scholarios’ answers and the Hellenic
identity», Φιλέλλην. Studies in Honour of Robert Browning, εκδ. Ε.
Jeffreys κ.ά., Βενετία 1996, σ. 1-19.
5 ΜΔΧ (Μηνάς Δ. Χαμουδόπουλος), «Μνημείων γραπτών περισυναγωγή», περιοδικό Αλήθεια (ΕΑ), τόμ. 1ος, έτ. Α΄, τ. Ε΄ (29.10
1880), σ. 65.
6 Ε. Γ. Παντελάκης, λήμμα «Γεννάδιος Β΄, ο Σχολάριος», Μεγάλη
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Η΄, σ. 196-199. Το κοσμικό όνομά
του ήταν Γεώργιος Κουρτέσης ο Σχολάριος (1405-1472),, γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, διορίσθηκε από τον
Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγο (1425-1448) «καθολικός σεκρετάριος του
βασιλέως» και «καθολικός κριτής των Ρωμαίων». Μετά την Άλωση, ο σουλτάνος τον βρήκε σε μία κωμόπολη της Αδριανούπολης,
στο σπίτι ενός ισχυρού, φρουρούμενο μεν αλλά απολαμβάνοντας
μεγάλη περιποίηση, από όπου τον καλεί και του απονέμει φροντίδες και τιμή, προσφέροντάς του την ελευθερία εισόδου προς αυτόν
και δίνοντάς του το δικαίωμα να μιλά ελεύθερα, σύμφωνα με τον
Κριτόβουλο (2005), Δεύτερο βιβλίο, § 2.(1), σ. 305 & 307. Πάντως,
σύμφωνα με την δική του εκδοχή, επιστρέφει στην Πόλη μαζί με τον
σουλτάνο, βλ. Ελισσάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τουρκικά έγγραφα
για την Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567), εκδ. ΕΙΕ/ΙΒΕ, Αθήνα 1996,
σ. 41. Η ίδια αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις για δύο χριστιανούς,
τους Δημήτριο Απόκαυκο τον Κυρίτζη και Θωμά Καταβοληνό, που
ήταν πρόσωπα του σουλτανικού περιβάλλοντος, ότι φρόντισαν να
εξαγορασθεί ο Γεννάδιος στην Αδριανούπολη και τον συνέστησαν
στον Μεχμέτ ως κατάλληλο για τον πατιαρχικό θρόνο, σ. 64.
7 Ε. Ζαχαριάδου (1996), σ. 42.

Το Πατριαρχείο έπαιρνε την θέση του Βυζαντίου
και γινόταν εστία ενότητας για τα ορθόδοξα έθνη της
Ανατολικής Ευρώπης8, όχι μόνον στις περιοχές που δεν
ήταν βυζαντινές, όπως η Ρωσσία και η Σερβία, αλλά και
στην σκέψη όλων των λαών που ζούσαν υπό την κυριαρχία της pax ottomana. Ο Πατριάρχης έτεινε να υποκαταστήσει τον βυζαντινό αυτοκράτορα στις νομοθετικές,
δικαστικές και οικονομικές δικαιοδοσίες του. Μολονότι
ασκούσε τις εξουσίες του με την ανοχή ή την παραχώρηση της Πύλης, κατόρθωσε [επωφελούμενος από το
καθεστώς αυτονομίας και αυτοτέλειας που απολάμβανε
η Εκκλησία,] να επεκτείνει βαθμηδόν, κατά «τεκμήριον
αρμοδιότητος», όλες τις δικαιοδοσίες του.9
Η ιδεολογία του «νεοοθωμανισμού»10 κυριάρχησε στα οθωμανικά πολιτικά πράγματα μετά τις
Μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, οι οποίες βασίσθηκαν στην ισοπολιτεία και στα συνταγματικά δικαιώματα όλων των υπηκόων, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και
γλώσσας. Δυστυχώς δεν είχε την τύχη που οραματίσθηκαν οι γραφειοκρατικές ελίτ και μία μερίδα διανοουμένων της χώρας, ανεξαρτήτως εθνότητας.
Παρ’ όλο τον αυξανόμενο εθνικισμό του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα, ο σουλτάνος δεν επεμβαίνει στην συγκρότηση των μιλέτ και στον τρόπο διοίκησης των κοινοτήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα «μεγάλα έργα», όπως το πρόγραμμα της ανέγερσης των σχολικών κτηρίων, ξεκίνησαν και εν μέρει υλοποιήθηκαν
κατά την διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας του Ιωακείμ
8 Α. Παπαδάκης, Η Χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του Παπισμού.
Η εκκλησία από το 1071 ώς το 1453, μτφ. Στ. Ευθυμιάδης, Αθήνα 2003,
464, αναφέρεται από την Τ. Κιουσοπούλου (2007), σ. 74, υπ. 169.
9 Κ. Σβολόπουλος (1994), σ. 16, παραπέμποντας στον Ν.
Πανταζόπουλο (N. J. Pantazopoulos, Church and Law in the Balkan
Peninsula during the Ottoman Rule, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 5-6, υπ. 4).
10 Ως «Νέους Οθωμανούς (Yeni Osmanlılar)», θεωρούμε την ομάδα των στελεχών που υπηρέτησαν το οθωμανικό κράτος, ιδρύοντας
από το 1865 την ομώνυμη μυστική οργάνωση στην Κωνσταντινούπολη. Προώθησαν το πρώτο σύνταγμα και τον κοινοβουλευτισμό,
υπερασπιζόμενοι τον οθωμανικό εθνικισμό, έχοντας ενστερνισθεί
απόψεις Γάλλων φιλοσόφων όπως ο Μοντεσκιέ και ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Ο Σερίφ Μαρντίν (Şerif Mardin), στο Yeni Osmanlı düşüncesinin
doğuşu (Η γένεση της νεο-οθωμανικής σκέψης, τ.πρωτ. The genesis of
Young Ottoman Thought, εκδ. Princeton University Press, 1962), εκδ.
İletişim, Κωνσταντινούπολη 1998, γράφει για την επιρροή της γαλλικής φιλοσοφικής σκέψης του Διαφωτισμού στην συγκρότηση του
πρώτου εκδυτικιστικού ρεύματος της νεώτερης τουρκικής πολιτικής
σκέψης, που προσπάθησε να συγκεράσει δημοκρατικές ιδέες με μουσουλμανικές αρχές. Αλλά αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα οι
ιδέες τους ανάγονταν στα συντηρητικά πολιτικά και φιλοσοφικά ρεύματα της προ Διαφωτισμού εποχής του 16ου και 17ου αιώνα, σ. 447.

Γ΄11, του από Θεσσαλονίκης, που συμπίπτει με την βασιλεία του Αμπντούλ Χαμίτ Β΄. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στα πράγματα της ορθοδοξίας, με την προάσπιση των προνομίων και της εκκλησιαστικής παράδοσης, αλλά και της καταδίκης του «φυλετισμού».12
Οι οθωμανικές ελίτ ήταν ενήμερες για τις εξελίξεις
στην Ευρώπη, τις σχετικές με την αντιμετώπιση της ένδειας και της έλλειψης επαρκούς επιπέδου μόρφωσης,
κυρίως μέσω των πρεσβειών του κράτους στις μεγάλες
πρωτεύουσες, όπου σε αρκετές περιπτώσεις υπηρετούσαν ελληνορθόδοξοι διπλωμάτες. Οι μεταρρυθμίσεις
της περιόδου 1839- 1876, που θεσπίζουν τις αρχές της
ισότητας μεταξύ όλων των υπηκόων, καταργούν εν μέρει τα προνόμια του Πατριαρχείου και ομογενοποιούν
την λειτουργία της κρατικής δομής, επιφέροντας μείωση της εξουσίας των θρησκευτικών λειτουργιών. Ήταν
αναπόφευκτη η ενίσχυση της παρουσίας του λαϊκού
στοιχείου στο πολιτικό προσκήνιο και η επιρροή του
στην εκλογή του εκάστοτε Πατριάρχη.
Ο οθωμανικός πατριωτισμός προϋπέθετε την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής και η εσωτερική συνοχή
του μιλέτ βασίζεται στην φιλανθρωπία και την εκπαίδευση. Οι προύχοντες αντλούσαν το κύρος τους από
την συμμετοχή στον σχεδιασμό και την χρηματοδότη11 Ο κατά κόσμον Χρήστος Δεβετζής γεννήθηκε στο Βαφεοχώριο
του Βοσπόρου το 1834, ανέβηκε για πρώτη φορά στον πατριαρχικό
θρόνο τον Οκτώβριο του 1878, σε ηλικία 44 ετών, και εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση, τον Μάρτιο του 1884, λόγω διαφωνίας του με την
κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. πέθανε πατριάρχης το 1912.
12 Ο φυλετισμός αποτελούσε κατ’ ουσία τον εθνικισμό, που προκάλεσε το σχίσμα με την βουλγαρική εκκλησία το 1870 και καταδικάσθηκε τον Αύγουστο του 1872 από την μείζονα σύνοδο των
Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και
Ιεροσολύμων και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Οι νέοι μητροπολίτες
που σήκωσαν, στην συνέχεια, τα βάρη του Μακεδονικού Αγώνα
ως επακόλουθό του ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς, και ο Χρυσόστομος Μητροπολίτης Δράμας, ο μετέπειτα Σμύρνης. Ο Παρασκευάς Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία.
Οι περιπέτειες μίας σχέσης, από το «ελλαδικό» στο βουλγαρικό σχίσμα, εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002, γράφει: «Τον Σεπτέμβριο του 1872, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στην
Κωνσταντινούπολη ψηφίζει τον Όρο καταδίκης του «φυλετισμού»,
κηρύσσοντας το σχίσμα: “Αποκηρύττομεν, κατακρίνοντες και καταδικάζοντες τον φυλετισμόν, τουτέστιν τας φυλετικάς διακρίσεις
και τας εθνικάς έρεις και ζήλους και διχοστασίας εν τή του Χριστού
Εκκλησία”. Ο Όρος «ορίζει» για πρώτη φορά επίσημα την έννοια
της καινοφανούς Επανεξελέγη στο θρόνο για δεύτερη φορά μετά
από δεκαέξι χρόνια, σε ηλικία 67 ετών, το 1901, και αίρεσης του
φυλετισμού, που είναι “η λόγω διαφόρου φυλετικής καταγωγής
και γλώσσης διάκρισις και διεκδίκησις ή εξάσκησις αποκλειστικών
δικαιωμάτων παρ’ ατόμων ή ομάδων ανθρώπων ομοχώρων τε και
ομοταγών.” [sic]», σ. 1.

ση δημιουργίας και συντήρησης των εθνικών σχολείων, επιμορφωτικών και αθλητικών συλλόγων, φιλοπτώχων αδελφοτήτων και εθνικών νοσοκομείων.13 Έτσι το
κοινωνικό ιδεώδες του ευυπόληπτου βίου προβάλλει
και επιβάλλεται ως μία αξία δυτικής προέλευσης, αλλά
ταυτόχρονα η φιλανθρωπία στην Ανατολή ανταγωνίζεται συμβολικά την Ευρώπη ή και την αντιγράφει μέσα
στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού. Το σίγουρο είναι ότι
παρασύρει την αυταρχική σουλτανική εξουσία σε δωρεές και στην οικοδόμηση Πανεπιστημίου, Σχολής Καλών
Τεχνών, Γηροκομείου, Νοσοκομείου παίδων, σχολείων
για την βασική, μέση και τεχνική εκπαίδευση, και άλλων ευαγών ιδρυμάτων.14
Τότε παρατηρούνται και στην ναοδομία εξελίξεις,
ανεγείρονται πλέον μεγαλοπρεπέστατοι ναοί στην
Πόλη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Αυτοκρατορίας,
όπως η Αγία Τριάδα στο Τακσίμ, η Ευαγγελίστρια και ο
Άγιος Αθανάσιος στα Ταταύλα, ο Άγιος Κωνσταντίνος
στο Πέρα και η Αγία Κυριακή και η Παναγία Ελπίδα
στο Κοντοσκάλι, ενώ απομακρύνεται η αντίληψη της
τρίκλιτης βασιλικής.
Οι ευεργέτες, παρ’όλο που δρουν στις παροικίες,
δεν ξεχνούν τον τόπο καταγωγής τους, και φροντίζουν
τους άπορους συγχωριανούς τους, ειδικώτερα τα νεαρά κορίτσια. Έτσι έχουμε τους ηπειρώτες ευεργέτες,
όπως ο Κωνσταντίνος Ζάππας, που μαζί με τον εξάδερφό του Ευαγγέλη ιδρύουν το Ζάππειο Παρθεναγωγείο
στην Πόλη, με σκοπό να σπουδάζουν τριάντα κορίτσια απόρων ομογενών «και να υπάγουν μετά το τέλος των σπουδών των να διδάξουν προς διάδοσιν της
παιδείας και των φώτων ανά μέσου του γυναικείου
φύλου των Ελληνίδων του Οθωμανικού Κράτους»,15
καθώς και ο τραπεζίτης Χρηστάκης Ζωγράφο,ς που
ανήγειρε το 1873 και διατήρησε μέχρι το 1892 στο
Κεστορατιό, «κώμη απέχουσα μία περίπου ώρα εκ του
Αργυροκάστρου, μίαν ελληνικήν και μίαν αλληλοδιδακτικήν σχολήν αρρένων και έν παρθεναγωγείον».
Ταυτόχρονα, ο Ζωγράφος ενίσχυσε την έρευνα και την
συγγραφή εργασιών με θέμα την ελληνική γλώσσα και
13 Α. Νανάκης (1993), βλ. «Καθήκοντα των μελών του Διαρκούς
Μικτού Συμβουλίου», αρθρ. Γ΄, σ. 167, και Φ. Σιδηρόπουλος (1999).
14 Για μία αναλυτική καταγραφή της δράσης και των έργων του
Σουλτάνου, βλ. Αϊδίν Ταλάι (Aydın Talay), Eserleri ve hizmetleriyle
II. Abdülhamid (Ο Αμπντούλ Χαμίτ Β΄, με τα έργα και τις υπηρεσίες
του), εκδ. Armoni, Ιστανμπούλ 2007.
15 Κούλα Ξηραδάκη, Από τα αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
παρθεναγωγεία και δασκάλες υποδούλου Ελληνισμού, (εκδ. ιδίας),
Αθήνα 1972, σ. 51-53.

θεσπίζει το Ζωγράφειο Διαγώνισμα στο ΕΦΣΚ. Επί
πλέον, βοήθησε στην εκ νέου ανακατασκευή του κτηρίου του, όταν αυτό καταστράφηκε από πυρκαϊά, ίδρυσε το Ζωγράφειο Παρθεναγωγείο στο Νεοχώρι του
Βοσπόρου και το Ζωγράφειο Γυμνάσιο στην Πόλη.
Μία άλλη περίπτωση ευεργεσίας ήταν η ανέγερση της
Μεγάλης του Γένους Σχολής, όπου τραπεζίτες, με πρώτο και σπουδαιότερο τον Γεώργιο Ζαρίφη, αλλά και
τους μοναχούς του Βατοπεδίου, χρηματοδοτούν το
έργο αυτό, που έμελε να σηματοδοτήσει με την παρουσία του τον ορίζοντα της περιτειχισμένης Πόλης.
Και έδω έρχεται στο νου το κρίσιμο ερώτημα: με ποιό
τεχνικό δυναμικό εξυπηρετείθηκε όλο αυτό το ανοικοδομητικό έργο? Τι εκπαίδευση μόρφωση και επαγγελματική εμπειρία είχε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες
της εποχής? Πόσοι και ποιοί ήταν οι αρχιτέκτονες που
έδρασαν στην πρωτεύουσα του οθωμανικού κράτους?
Σε αυτά τα ερωτήματα προσπάθησε να δώσει απαντήσεις η έκθεση «Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες της Πόλης στην
περίοδο του εκδυτικισμού»16, που παρουσιάστικε πριν
δύο χρόνια στην χώρα μας, και να παρουσιάσει ένα μι16 Η έκθεση δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου και με χρηματοδότηση του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Κωνσταντινούπολη 2010,και
του Ιδρύματος Ι. Λάτση. Σε αυτήν παρουσιάζονται 104 διαφορετικά
κτήρια 57 αρχιτεκτόνων. Η επιλογή των προς έκθεση κτισμάτων
έγινε με το κριτήριο της ταυτοποίησης του δημιουργού. Ο δίγλωσσος ομότιτλος κατάλογος της έκθεσης, στα ελληνικά και αγγλικά,
περιλαμβάνει δέκα τρία επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και Τούρκων
ερευνητών αναφορικά με τη συμβολή των Ρωμιών αρχιτεκτόνων
στην διαμόρφωση του αστικού τοπίου της Κωνσταντινούπολης
αλλά και την ιστορία των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων της Πόλης.
Στο τέλος του καταλόγου παρατίθενται 51 πρόσφατες φωτογραφίες επιφανών κτηρίων για κάθε έναν αρχιτέκτονα της έκθεσης.

κρό κομμάτι του συνολικού τους έργου, το οποίο είναι
καταδικασμένο να χαθεί στην ανωνυμία, διότι δεν σώζονται τα τεκμήρια ταύτισης κτισμάτων και δημιουργών.
Οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται με τα διατάγματα του Τανζιμάτ (1839) και Ισλαχάτ (1856), καθορίζουν τον δυτικότροπο αστικό μετασχηματισμό της
Κωνσταντινούπολης κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου
αιώνα. Οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν στους τομείς διοίκησης, δικαιοσύνης, παιδείας, υγείας και δημόσιου βίου είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων,
επιρρεασμένων από την Δύση οικοδομικών τεχνοτροπιών, που ήταν άγνωστες στην οθωμανική αρχιτεκτονική. Την περίοδο αυτή καταργείται η Αυτοκρατορική
Αρχιτεκτονική Υπηρεσία, που απαρτίζονταν από μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους εμπειρικούς αρχιτέκτονες, των οποίων η εκπαίδευση βασίζονταν στην
σχέση μάστορα- εκπαιδευόμενου. Από τα τέλη του
18ου αιώνα, μέσα στο πνεύμα του εκσυγχρονισμού του
σουλτάνου Σελίμ Γ΄, κάνουν την εμφάνισή τους ξένοι
διπλωματούχοι αρχιτέκτονες, και στην συνέχεια αναδεικνύονται Ρωμιοί και Αρμένιοι καλφάδες, οι οποίοι
αργότερα σπουδάζουν αρχιτεκτονική στην Δύση.
Το 1882 ιδρύεται η Σχολή Βιομηχάνων Τεχνών
(Σαναγί-ι Νεφισέ Μεκτεμπί, μετέπειτα Ακαδημία
Καλών Τεχνών, που σήμερα ονομάζεται Πανεπιστήμιο
Καλών Τεχνών Μιμάρ Σινάν), όπου εκεί μπορούν να
φοιτήσουν και μη μουσουλμάνοι φοιτητές. Μέχρι τότε,
τα παιδιά που ήθελαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα
του μηχανικού έπρεπε να ξενιτευτούν, διότι η Σχολή των
Μηχανικών (Μουχεντισχανέ-ι Μπέρ-ι Χιουμαγιούν)
ήταν στρατιωτική και δεν δεχόταν παρά μόνον μουσουλμάνους φοιτητές. Αυτοί οι διαφορετικής εθνικότητας από την κυρίαρχη τεχνικοί, έφεραν το πνεύμα του

εκδυτικισμού στην οθωμανική πρωτεύουσα, κατασκευάζοντας κτήρια όχι μόνον για τα μέλη των Κοινοτήτων
στις οποίες ανήκαν, αλλά για όλον τον πληθυσμό της
Πόλης και της Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Η οικονομική άνοδος των προυχόντων των διαφόρων Κοινοτήτων, οι οποίοι πολλές φορές ήταν φορείς χρηματοδότησης του κράτους και της σουλτανικής
αυλής, έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην δημιουργία του περιβάλλοντος του κοσμοπολιτισμού. Αν η πολυθρησκευτική συνύπαρξη ήταν γεγονός αδιαμφισβήτητο μέχρι
τότε, η πολιτιστική εικόνα αυτού του φαινομένου ήταν
πλέον ορατή και στο αστικό τοπίο της. Έτσι οι Ρωμιοί
καλφάδες αρχικά, αλλά και διπλωματούχοι αρχιτέκτονες αργότερα, αποτέλεσαν τους κυρίαρχους πρωταγωνιστές αλλά και τους συντελεστές παραγωγής αυτής
της μητρόπολής της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι την
Μικρασιατική καταστροφή. Προφανώς όλα δεν τελείωσαν τότε, αλλά η οικοδομική παραγωγή ελαττώθηκε, καθώς μειώθηκε ο πληθυσμός της Πόλης, αλλά και
λόγω μεταφοράς της πρωτεύουσας του κράτους στην
Άγκυρα. Αλλά και ειδικώτερα διότι η Ελληνορθόδοξη
κοινότητα, χάνοντας ένα σοβαρό τμήμα του επιστημονικού δυναμικού της, περιορίστηκε εκ των πραγμάτων
στην σφαίρα του ιδιωτικού τομέα.
Την περίοδο των εκατό περίπου ετών από τα μέσα
του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 350 Ελληνορθόδοξοι αρχιτέκτονες, των οποίων πολλά ονόματα εντοπίσθηκαν σε διάφορες πηγές αλλά και στις μαρμάρινες επιγραφές επί
των κτηρίων.17 Πολλοί από αυτούς δεν γεννήθηκαν στην
Πόλη, αλλά ήρθαν εκεί για μία καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία. Σώζονται ακόμη αρκετά έργα τους, αν
και είναι δύσκολο να ταυτίσει κανείς οικήματα που θυμίζουν στους νεώτερους ότι υπήρξαν κατοικίες Ρωμιών
κατοίκων. Πολλοί από αυτούς τους αρχιτέκτονες συνέχισαν την δράση τους στην Ελλάδα μετά το 1922, δημιουργώντας υποδειγματικά έργα στην Αθήνα, στην
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις κυρίως της Ηπείρου,
Μακεδονίας και Θράκης, όπως οι Περικλής Φωτιάδης,
Κωνσταντίνος Κυριακίδης, Πάτροκλος Καμπανάκης,
Βασίλειος Κουρεμένος κ.ά. Προφανώς δεν μπορούν να
χαρακτηρισθούν όλοι της ιδίας γενιάς, καθ’ ότι υπάρχουν
κάποιοι παλαιότεροι που δίνουν έργα πριν το ’22 στην
Αθήνα και αλλού, όπως η περίπτωση των Δημάδη, πατέ17 Βλ. Σ. Τσιλένης, Η διαμόρφωση του χώρου στην Κωνσταντινούπολη. Ο ρόλος των ομογενών αρχιτεκτόνων στο δεύτερο μισό του 20ου
αιώνα, διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα 2009.

ρα και γιού (Κωνσταντίνου και Νικολάου) ή του φημισμένου Λύσσανδρου Καυταντζόγλου, που ξεκινά την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη,
αλλά και μετά την εγκατάστασή του στην Αθήνα συνεχίζει να σχεδιάζει κτήρια που κόσμησαν την Πόλη και τον
Ελληνισμό, όπως την έδρα του Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Το ύφος και η ρυθμολογία των κτηρίων που ανεγείρονται τότε υπακούει κυρίως στα κελεύσματα της εποχής και την ζήτηση των ιδιοκτητών, έτσι κυμαίνονται από την παραδοσιακή βαλκανική αρχιτεκτονική με κυρίαρχο υλικό την ξυλεία
(όπως πολλά κτίρια καλοκαιρινής κατοικίας, τα περίφημα γιαλιά, τα επί του αιγιαλού θέρετρα, και κονάκια του
Βοσπόρου και των Πριγκηπονήσων με κορωνίδα το κτίριο του Ορφανοτροφείου, έργο του λεβαντίνου αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Βαλορί) μέχρι τον εκλεκτικισμό και
τον μοντερνισμό.
Σχεδίασαν και έκτισαν, ως κατασκευαστές ή επιβλέποντες, βασικά όλα τα δημόσια κοινοτικά κτήρια, όπως
ναούς, σχολεία, νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα,
σωματεία και αθλητικούς συλλόγους. Πολλοί απο αυτούς σχεδίασαν ταφικά μνημεία σε διάφορα κοιμητήρια,
τα οποία σώζονται ακόμη και είναι έργα τέχνης. Επίσης
σχεδίασαν κρατικά δημόσια κτήρια, ιδιωτικά έργα, κυρίως κατοικίες και πολυκατοικίες, τα περίφημα απαρταμέντα της Πόλης, επαύλεις και βίλες, πολλές από τις οποίες ανακαινίζονται σήμερα. Δυστυχώς, όμως, ένας μεγάλος αριθμός έχει καταστραφεί, είτε για λόγους εγκατάλειψης και αλλαγής χρήσης, είτε γιά λόγους γαιοπροσόδου, δηλαδή κατεδάφισης και εκ νέου ανέγερσης σύγχρονων ακαλαίσθητων κατοικιών. Αλλά πάλι μαραζώνουν, κυρίως σε φτωχικές συνοικίες, και πολλά έχουν
καταληφθεί ή αγορασθεί από εσωτερικούς μετανάστες
που κατέφθασαν στην Πόλη από τα μέσα της δεκαετίας
του ’50 για λόγους πολιτικούς και οικονομικούς.
Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες είναι άγνωστοι στην Τουρκία
σε σχέση με τους Αρμένιους αρχιτέκτονες, όπως η περίφημη οικογένεια των αυτοκρατορικών αρχιτεκτόνων
Μπαλγιάν, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και στα
τουρκικά δημοσιεύσεις για τα έργα τους, ενώ στα ελληνικά πάνω από μία δεκαετία κυκλοφορούν άρθρα
και βιβλία, που αναφέρονται εκτενώς στο έργο τους.
Συνολικά η συνεισφορά τους εκτιμάται θετική, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι συνέβαλαν στον εκδυτικισμό και
εξευρωπαϊσμό της Κωνσταντινούπολης και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του αστικού τοπίου της.

Τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί
ότι θα συμβεί στο μέλλον
η Ελληνική Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης την 2η δεκαετία του 21ου αιώνα

Η

του Νικολάου Ουζούνογλου, Καθηγητού Ε.Μ.Π

σημερινή κατάσταση της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, και
κατ’ επέκτασιν των νησιών της Ίμβρου και
Τενέδου, είναι αποτέλεσμα των γεγονότων που συνέβησαν μετά από την επικράτηση του νεο-τουρκικού
Κομιτάτου της Ένωσης και Προόδου το έτος 1908, και
του οποίου το πολιτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε αταλάντευτα σε όλη την διάρκεια του Εικοστού Αιώνα. Στο
πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει σοβαρά ακόμα ερείσματα μέσα στην Τουρκία παρά την επικράτηση της αντίπαλης παράταξης του παραδοσιακού Ισλάμ τα τελευταία 10 χρόνια, κύριος σκοπός υπήρξε ο αφανισμός των
εθνοτήτων και των κοινωνικο-θρησκευτικών ομάδων
που δεν δέχονταν να εκτουρκιστούν (στην περίπτωση
των μη-μουσουλμανικών εθνοτήτων θα έπρεπε να γίνει
διά μέσου του εξισλαμισμού).
Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες νομικά εξαιρέθηκαν
από την Ανταλλαγή των Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος
και Τουρκίας, όπως καθορίστηκε στο προσάρτημα
της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923. Όμως, παρά τα
σαφή και πολύ αυστηρά μέτρα της προστασίας των
μη-μουσουλμανικών μειονοτήτων, όπως διατυπώθηκαν στο Κεφάλαιο ΙΙ του κειμένου της Σύμβασης της
Λωζάννης, υπέστησαν καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 1923-2003 τις ίδιες καταπιεστικές και διωκτικές
πρακτικές από το εθνικιστικό κεμαλικό κράτος που συγκροτήθηκε από τα χαμηλόβαθμα στελέχη του κινήματος της Ένωσης και Προόδου, την περίοδο 1919-23.
Η επιφανειακή εξιστόρηση της τύχης της
Ελληνορθόδοξης Μειονότητας που παρέμεινε στην
Τουρκία μετά το 1923, συνδέει αυτήν με την κατάσταση των σχέσεων μεταξύ των κρατών της Ελλάδος
και Τουρκίας. Η προσεκτική, όμως, ανάλυση των συ-

στηματικών διωγμών που έχει υποστεί η Ελληνική
Μειονότητα, δείχνει ότι επρόκειτο για διωκτικά και καταπιεστικά μέτρα, που προσχεδιάζονταν τουλάχιστο
μια δεκαετία πριν, και στην συνέχεια ετίθετο σε εφεδρεία, σε αναμονή έλευσης του «κατάλληλου χρόνου»,
όταν οι διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας ήταν κατάλληλες ώστε μην δημιουργηθούν αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Ο πλέον κατάλληλος χρόνος μετά το 1950 ήταν όταν οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν τεταμένες. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται σε
πολλές περιστάσεις, αφού, και ενώ οι σχέσεις μεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας ήταν άριστες μέχρι καλές, σχεδιάζονταν και εφαρμόζονταν οι διωγμοί. Ως παράδειγμα να αναφέρουμε: (α) το 1932 απαγόρευση 20 επαγγελμάτων σε Έλληνες υπηκόους που υπάγονταν στην
Συνθήκη της Λωζάννης σε περίοδο που οι δύο χώρες
συζητούσαν την δημιουργία «συνομοσπονδίας» στο
κλίμα της φιλίας Βενιζέλου-Κεμάλ, (β) την περίοδο
1941-44 επιστράτευση των ανδρών 18-45 ετών σε τάγματα εργασίας και η εφαρμογή ενός φόρου οικονομικής εξόντωσης των μειονοτήτων, όταν ο Ελληνισμός
πολεμούσε σε όλα τα μέτωπα κατά του Ναζισμού και
Φασισμού, παρά του ότι με βάση το Βαλκανικό σύμφωνο θα έπρεπε η Τουρκία να συμμαχήσει ενεργά με
την Ελλάδα, (γ) όπως έχει αποδειχθεί από πρόσφατα
αποκαλυφθέντα αρχεία, η σχεδίαση του Πογκρόμ του
Σεπτεμβρίου 1955 από το 1946 και κυρίως από το 1953
από την Γκλάντιο της Τουρκίας όταν οι δύο χώρες διακήρυτταν την αιώνια φιλία τους και (δ) το 1962, όταν
υποτίθεται είχε λυθεί το Κυπριακό, η ίδρυση της Ειδικής
Επιτροπής Μειονοτήτων με μέλη από όλες τις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας παρά το Πρωθυπουργικό
Γραφείο στην Άγκυρα, που είχε ως αποστολή την εκρί-

ζωση των μειονοτήτων, και, όπως έγινε με τις απελάσεις του 1964, τους διωγμούς κατά του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και την απαγόρευση της λειτουργίας της
Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (1971), τον εκτοπισμό των Ελλήνων της Ίμβρου και της Τενέδου και τα
κατά συρροή καταπιεστικά μέτρα κατά των μελών και
των ιδρυμάτων των κοινοτήτων αυτών.
Τα τελευταία 15 χρόνια, πρωτίστως εντός της
Τουρκίας, αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τις
λεπτομέρειες των διωγμών που έχουν υποστεί οι μηΜουσουλμανικές μειονότητες στην Τουρκία όλη την
περίοδο μετά από το 1908. Η βασική αιτία που έθεσε
την Ελληνική μειονότητα και μετά από το 1923 ως «στόχο προτεραιότητας» της τουρκικής πολιτικής, ήταν ότι
παρά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 η κοινότητα αυτή διατηρούσε τον έλεγχο του 20% της οικονομίας της Τουρκίας, ενώ το ποσοστό αυτό, πριν από το
1914 που ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου αφανισμού
στην Ιωνία, Πόντο, Ανατολική Θράκη και σε άλλα μέρη
της Μ. Ασίας, αντιστοιχούσε σε 60% (παραγωγή και εργατικό δυναμικό).
Έχοντας θίξει το ιστορικό υπόβαθρο των γεγονότων
που καθόρισαν την πορεία της Ελληνικής Μειονότητας
της Τουρκίας μετά από το 1923, θα προσπαθήσουμε τώρα να προβάλουμε εν συντομία τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει σήμερα η Μειονότητα αυτή, έχοντας υπ’ όψιν πάντοτε ότι, σε ποσοστό 98%, η κοινότητα αυτή ζει σε κατάσταση αναγκαστικού εκπατρισμού.
Επομένως, επειδή δεν μπορεί το αποτέλεσμα μίας πολιτικής εκρίζωσης να θεωρείται τετελεσμένο γεγονός,
τα σχετικά ζητήματα δεν μπορούν να εξετάζονται υπό
το πρίσμα μίας μειονότητας μερικών χιλιάδων μελών
αλλά στο σύνολό της, λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι όλη η
Μειονότητα μαζί με την εκπατρισμένη της συνιστώσα
σήμερα υπερβαίνει σε πληθυσμό τις 200.000.
Τα κυριώτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Ελληνική Μειονότητα, που το καθεστώς της ορίζεται
από την Διεθνή Συνθήκη της Λωζάννης που είχε συναφθεί υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών (διάδοχος σήμερα είναι ο Ο.Η.Ε.), είναι:
- Δημογραφική συνοχή: η Ελληνική Μειονότητα
της Κωνσταντινούπολης έχει την τραγική πρωτιά να είναι μία κοινότητα που εξαναγκάστηκε σε εκπατρισμό
κατά 98% την περίοδο μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εποχή κατά την οποία τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο Διεθνές Δίκαιο έχουν αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία από πριν. Με τα σημερινά δεδομένα, και
έχοντας φθάσει τα 50 χρόνια από την μεγάλη εκρίζω-

ση του 1964, η κοινότητα που είναι διασκορπισμένη σε
πολλές χώρες με το μεγαλύτερο μέρος στην Ελλάδα,
πρέπει να διατηρήσει και τυπικά τα δικαιώματά της. Γιά
τον λόγο αυτόν, τα μέλη της δεύτερης και τρίτης γενιάς
πρέπει να διατηρήσουν και την ιθαγένεια της Τουρκίας. Η εξασφάλιση των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων απαιτεί την διατήρηση ή την ανάκτηση της
τουρκικής υπηκοότηταςτης Τουρκίας, με το δεδομένο ότι σήμερα επιτρέπεται η διπλή και πολλαπλή υπηκοότητα. Το μείζον θέμα είναι η αριθμητική παρουσία
και η αύξηση των μελών της Ελληνικής Μειονότητας
στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Αυτό μπορεί να γίνει
με την υποστήριξη της παλιννόστησης των μελών της
νέας γενιάς της εκπατρισμένης κοινότητας, που αποτελεί και την κυριώτερη ενέργεια για την θεραπεία των
αδικιών που έχει υποστεί η Μειονότητα. Το βάρος των
ευθυνών για την υποστήριξη ενός τέτοιου προγράμματος, ανάλογου που εφάρμοσε η Ομοσπονδιακή Γερμανία μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για την Εβραϊκή Μειονότητα (που από μηδενική παρουσία το 1945
σήμερα αριθμεί 150.000 μέλη, ενώ προπολεμικά ήταν
600.000 μέλη), ανήκει στο κράτος της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας. Εξ άλλου είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι ίδιοι οι κυβερνώντες στην Τουρκία, και εφ’
όσον θέλουν να αλλάξει πορεία η χώρα τους από την
αλυσσίδα των αντιδημοκρατικών εκτροπών και πραξικοπημάτων, ότι η αποκατάσταση των μειονοτήτων,
με την ευρύτερή της έννοια, αποτελεί το αναπόφευκτο
βήμα για την επικράτηση της ομαλής πορείας της χώρας. Και πριν από όλα, την καθιέρωση ενός κράτους δικαίου και όχι καθεστώτος αυθαιρεσίας που καταπιέζει
όλους τους πολίτες της ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικής καταγωγής και κοινωνικής ομάδος, και έχει στο
πρόσφατο του παρελθόν χιλιάδες (επίσημα 2500, ανεπίσημα 18.000) δολοφονίες με αδιευκρίνιστους θύτες.
Να σημειωθεί ότι, για το τελευταία θέμα, που αποτελεί
θεμελιώδες ζήτημα στο δικαίωμα την ζωή, ελάχιστα γίνεται λόγος από τους ταγούς των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως π.χ. το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α.
- Ισχύοντα περιοριστικά μέτρα και μη-θεραπεία
των συνεπειών των διωγμών: διακηρύξεις και δηλώσεις
από ένα κράτος ότι στο μέλλον θα σεβαστεί σε απόλυτο
βαθμό τα δικαιώματα του ανθρώπου και κατ’ επέκτασιν των μειονοτήτων, αποτελούν γράμματα κενά περιεχομένου αν δεν συνοδεύονται έμπρακτα από ουσιαστικά μέτρα της θεραπείας και αποκατάστασης των αδικιών του παρελθόντος, που είχαν μάλιστα μαζικό χαρα-

κτήρα, όπως υπήρξε η τραγική εμπειρία της Ελληνικής
Μειονότητας της Τουρκίας. Ο Ο.Η.Ε., μετά από εικοσαετή εργασία, με την Γενική του Συνέλευση το 2008 εξέδωσε το Ψήφισμα 60/147, που έχει απόλυτη αντιστοιχία
και εφαρμογή στην παρούσα περίπτωση, σε βαθμό που
όταν διαβάζει κανείς το κείμενο αυτό αποκτά την εντύπωση ότι έχει γραφεί για την Ελληνική Μειονότητα της
Τουρκίας. Σήμερα, η παρούσα κυβέρνηση της Τουρκίας, που κυβερνά την χώρα από το 2003, έχει κάνει ελάχιστα βήματα στην κατεύθυνση της θεραπείας των αδικιών (χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται ότι πρόκειται
για ένα κράτος που βλέπει οποιαδήποτε μειονότητα
ως εσωτερικό εχθρό). Στο επίπεδο των αστικών δικαιωμάτων των μελών των μειονοτήτων, αν και δεν εφαρμόζεται η πρακτική των διακρίσεων με την χρήση «μυστικών διαταγμάτων», διαπιστώνει κανείς την εξάντληση όλων των νομότυπων μέσων γιά καθυστέρηση της
απόδοσης δικαιοσύνης, όπως συμβαίνει ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις ιδιωτικών περιουσιών. Στο επίπεδο των
Κοινοτικών Ιδρυματικών δικαιωμάτων, με κορυφαίο
την επιστροφή των πραξικοπηματικά κατασχεθεισών
ιδιοκτησιών των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων, η θεραπεία είναι πολύ περιορισμένη, και απαιτούνται γενναίες πράξης από πλευράς της τουρκικής κυβέρνησης
ώστε να εφαρμοστούν ανόθευτα οι νόμοι της ίδιας. Ο
ενωτικός φορέας των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών, η Οικουμενική Ομοσπονδία τους, έχει υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο, τον Σεπτέμβριο του 2012, για
τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των αδικιών. Η ανταπόκριση της τουρκικής
κυβέρνησης είναι πολύ περιορισμένη. Η επίκληση, την
τελευταία περίοδο, ξανά από την κυβέρνηση της Τουρκίας, περί της αρχής «αμοιβαιότητας», είναι απαράδεκτη και εκτός κάθε λογικής δικαιοσύνης του διεθνούς
δικαίου. Δεν είναι δυνατόν ένα κράτος να θεωρεί ομήρους τους δικούς του πολίτες για να επιτύχει αποτελέσματα σε σχέση με άλλα κράτη.
- Η ανύψωση της Ελληνικής Παιδείας στην Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο: η Ελληνική παιδεία πάντοτε υπήρξε η πηγή αναζωογόνησης του Γένους υπό
την ύψιστη καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε όλη την περίοδο μετά από το 1453. Οι συνθήκες που επικράτησαν και επιβλήθηκαν στα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Πόλης τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι
το 2003 και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, πρέπει να λυθούν βαθμιαία με την συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων φορέων στην υπόθεση της Ομογενειακής παιδείας. Η ίδρυση και λειτουργία, την τελευταία

περίοδο, του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας, αποτελεί πηγή αισιοδοξίας.
- Εσωτερική οργάνωση της Κοινότητας εντός
και εκτός της Κωνσταντινούπολης: το γεγονός ότι, από
το έτος 2004, έχουν επιτραπεί οι εκλογές στα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα, είχε πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες. Αποτελεί τραγική εξαίρεση η ισχύουσα κατάσταση στο Μείζον Ίδρυμα Βαλουκλί, όπου η διορισμένη από το 1991 διοίκηση επιμένει να μην κάνει εκλογές, με την ανοχή των ιθυνόντων της Γενικής Διεύθυνσης των Βακουφίων. Βασικό πρόβλημα αποτελεί η
μη αναγνώριση της νομικής εκπροσώπησης των μημουσουλμανικών μειονοτήτων, και βέβαια πρώτα από
όλα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η κατάργηση του
κανονισμού εκλογών για τα μειονοτικά ιδρύματα πριν
από 15 μήνες, χωρίς να αντικατασταθεί με νέο, αποτελεί πολύ αρνητική εξέλιξη.
- Η διατήρηση και συνέχιση της παράδοσης του
Ελληνικού Πολιτισμού της Κωνσταντινούπολης: η διάσωση του ελληνικού οικουμενικού πολιτισμού της
Κωνσταντινούπολης αποτελεί ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για όλο τον Ελληνισμό, καθ’ όσον η επιρροή αυτού είναι διεθνής και πολύπλευρος. Το καθήκον αυτό
ανήκει, σε πρώτο βαθμό, στους συλλογικούς φορείς
των Κωνσταντινουπολιτών εντός και εκτός της Πόλης.
Η Ελληνική μειονότητα της Πόλης υπήρξε θύμα
του κινήματος που πηγάζει από τις ιδέες του τουρκικού
εθνικισμού. Είναι γεγονός ότι οι αδικίες που υπέστη η
Μειονότητα αυτή άφησαν αδιάφορο σε μεγάλο βαθμό
τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, που
συνυπέγραψαν την Συνθήκη της Λωζάννης αλλά και
την Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου, που συνήφθη
στην Ρώμη το 1950, στις ερείπια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Θα πρέπει κάποτε να αλλάξει η στάση αυτή,
και για αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης και περισσότερο της
νέας γενιάς μέσα στην Τουρκία, καθώς επίσης και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας.
Αποτελεί βασικό συμπέρασμα της επιστήμης της
ιστορίας ότι τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι μπορεί να συμβεί στον μέλλον, και να υπάρξουν ανέλπιστες
ευνοϊκές εξελίξεις. Η αναζωογόνηση του Ελληνισμού
της Πόλης συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα ώστε ο κανόνας αυτός να ισχύσει, αρκεί να το πιστέψουμε αυτό
όλοι και να εργαστούμε με πραγματική ενότητα.

Αφιέρωμα

Συντελείται μία νέα Άλωση

Ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη του 2012 *
του Κώστα M. Σταματόπουλου

Κ

αι πάλι η Πόλη με συνεπήρε. Και πάλι με σαγήνεψε με τον μοναδικό της τρόπο να τρέφει
πλουσιοπάροχα όχι μόνο τις αισθήσεις, αλλά
μαζί και το πνεύμα και την ψυχή. Στα τόσα δε χρόνια
που την επισκέπτομαι, κατόρθωσε ξανά να με αιφνιδιάσει, καθώς σ’ αυτήν πολλά και πάλι άλλαξαν, άλλα προς
το καλύτερο κι άλλα προς το χειρότερο, όπως είναι φυσικό σε μία πόλη της οποίας οι κάτοικοι, μέσα σε σαράντα χρόνια, εκτινάχθηκαν από τα δυόμισι στα σχεδόν
είκοσι εκατομμύρια, μία πόλη επίσης που αποτελεί τον
καθρέφτη-βιτρίνα μίας χώρας που πέρασε ταχύτατα
από το οικονομικό ναδίρ σε ένα ζενίθ, εύθραυστο κατά
πολλούς, πλην πασιφανές, εντυπωσιακό και κυρίαρχο.
Τους λάτρεις της Πόλης, όμως, αναμφισβήτητα λυπεί η ροπή που αυτή πήρε εδώ και μια περίπου δεκαετία, προς το επιθετικά νεόπλουτο «αμερικανικό» ύφος,
το τόσο ξένο προς την φύση της: όλο και πιό πολλοί ουρανοξύστες σε πυκνές συστάδες μεταβάλλουν οριστικά τον ιστορικό της ορίζοντα – τον ορίζοντα μίας πόλης που, λόγω πελώριας όσο και ραγδαίας εξάπλωσης,
δεν έχει πιά εξοχές, και που η περίμετρός της δεν έχει
πιά ιστορία. Ενώ ιστορικές γειτονιές, όπως το Σουλού
Κουλέ (το χωριό των γύφτων του πανηγυριού της Κακκάβας, στη «Φλογέρα του Βασιλιά» του Κωστή Παλαμά) ή οι Βλαχέρνες δίπλα στα βυζαντινά τείχη, ή, μεγάλο μέρος της βόρειας πλευράς του Πέραν, κάτω από
την λεωφόρο Ταρλάμπαση, παραδόθηκαν ή παραδίδο-

νται βορά στους εργολάβους με «άκρες» στο κυβερνών κόμμα, για να μεταβληθούν σε άψυχες συνοικίες
νεο-οθωμανικών «μαιζοννε τών», ή σε ακόμη πιό άχαρα ομοιόμορφα τετράγωνα πολυώροφων νεο-περατηνών μεγάρων. Την νύχτα, το Πέραν, γύρω από την λεωφόρο- πεζόδρομο Ιστικλάλ (την πάλαι ποτέ περιώνυμη Μεγάλη Οδό), έχοντας μετατραπεί σε απέραντη διασκεδαζούπολη για πολύ νέους, σείεται από την μουσική στο διαπασών. Ενώ το κάτω και ανέκαθεν ευγενέστερο τμήμα του, με τις αναστηλωμένες πιά αρχοντικές
προσόψεις των κτηρίων του, τα κεντράκια, τις μπουτίκ,
τις αίθουσες τέχνης, τα καλόγουστα μικρά ξενοδοχεία,
θα θύμιζε σχεδόν παλιές γειτονιές του Παρισιού, αν σε
κάποιο σταυροδρόμι ο επισκέπτης δεν αντίκρυζε έναν
τεράστιο, πανύψηλο πέτρινο κύλινδρο με την μεταλλική κωνική επίστεψη, τον πύργο δηλαδή του Γαλατά, κι
αν από κάποιο άνοιγμα προς την θέα, ανάμεσα σε δύο
κτήρια, δεν φαινόταν, στην άλλη πλευρά της θάλασσας, η άκρα του Σεραγιού και η Αγία Σοφία.
***
Όσο για τα της Ρωμηοσύνης, τι να πω που να μην ακουσθεί ως άκρως απαισιόδοξο; Πώς να μη καταφερθώ εναντίον της σχεδόν βεβήλωσης από τον τουρισμό της Αγίας Σοφίας ως τόπου ιερού ασχέτως θρησκείας, καθώς
και για τις χωρίς ευαισθησία, χωρίς αγάπη, χωρίς οικειότητα, αποκαταστάσεις κάποιων βυζαντινών ναών; Για
την οριστική απονέκρωση των τειχών, μετά τις οικτρές

«αναστηλώσεις» τις δεκαετίας του 1990 – που εξακολουθούν μέχρι σήμερα, κάπως βελτιωμένες ποιοτικά –
κι από τα οποία τείχη λιγοστεύουν, κάθε φορά που τα
επισκέπτομαι, οι βυζαντινές επιγραφές και τα χριστιανικά σύμβολα (*). Εσχάτως εξαφανίσθηκε ο ρωμαϊκός
μαρμάρινος αετός που, από την εσωτερική της πλευρά, κοσμούσε την πύλη του Γεντί-κουλέ –Επταπυργίου!
Πώς να αποκρύψω επίσης την οδυνηρή εντύπωση που μου έκαμαν οι εν λειτουργία εκκλησίες μας καθώς και ορισμένα από τα σχολεία μας των οθωμανικών
αιώνων, που μοιάζουν πιά να βυθίζονται σε μια σιωπή
που λίγο διαφέρει από την λήθη; Το μέγα, το σχεδόν
ανυπέρβλητο πρόβλημα της λειψανδρίας. Το μέγα, επίσης, και πόσο ελληνικό, πρόβλημα της διχόνοιας, καθώς και της απροκάλυπτης ιδιοτέλειας, που γίνεται
ακόμη πιό ωμή και πιό ξετσίπωτη, σε περιπτώσεις κοινοτήτων όπου το μέλλον μοιάζει αδιέξοδο και όπου η
αίσθηση μιας προσωπικής ευκαιρίας πλουτισμού που
δεν πρέπει να χαθεί, αποχαλινώνει τους φτηνούς ανθρώπους και τους μετατρέπει σε αρπακτικά, των οσίων και των ιερών! Να επωφεληθούν εδώ και τώρα, διαμερίζοντας τον ιερό χιτώνα του Γένους! Άτομα αδηφάγα, από τα οποία παντελώς απουσιάζει η αίσθηση του
ανήκειν σε μία κοινότητα, πόσο μάλλον σε μία κοινότητα τόσο βαθύρριζη και επιφανή. Πώς να σχολιάσω,
επίσης, την προς το γηγενές ρωμαίικο στοιχείο άφιλη
και υπεροπτική συμπεριφορά πολλών εκπροσώπων της
ελληνικής πολιτείας, καθώς και ελλαδιτών πολιτικών,
κυβερνητικών και μη, που καταπλέουν κάθε τόσο στην
Κωνσταντινούπολη για να δώσουν αφ’ υψηλού και εκ
του ασφαλούς μάθημα στους ιθαγενείς!

Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Εκείνη της αντίστασης, της πεισματώδους βήμα το βήμα προσπάθειας
να κερδηθεί χρόνος, να ανακτηθεί λίγο από το χαμένο
έδαφος, να μην παραδοθούν κι αυτές οι Θερμοπύλες,
να περάσει η σκυτάλη στην επόμενη γενιά. Άτομα λίγα,
ελάχιστα, από τα οποία άλλα μάλλον γνωστά κι άλλα
αφανή, αλλ’ όχι λιγώτερο επιμόνως γενναία, τα οποία
έχουν τάξει ως σκοπό της ζωής τους την επιβίωση
της Ρωμηοσύνης στις ακτές της Προποντίδος και του
Κατάστενου. Αρχηγός τους, εμπνευστής και υποστηρικτής τους ο Οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος,
που μέσα στα είκοσι χρόνια της πατριαρχίας του επέτυχε να προσδώσει νέα και σύγχρονη, ως προς το περιεχόμενο, αίγλη στον πανάρχαιο πατριαρχικό θεσμό, όπως
επίσης επέτυχε επί τόπου, στην Κωνσταντινούπολη,
να αποκαταστήσει, χάρις στην υποστήριξη πλουσίων
και φιλογενών Ελλήνων από όλον τον κόσμο, αλλά
και στην συμπαράσταση ορισμένων ισχυρών Τούρκων,
όλους σχεδόν τους εν λειτουργία ναούς της αρχιεπισκοπής του, εξασφαλίζοντάς τους κάποια επί πλέον
χρόνια ύπαρξης.
Μεταξύ των λιγοστών εκείνων που αγωνίζονται τον
καλόν αγώνα είναι ο Γιάννης Δεμιρτζόγλου, ο διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου, το οποίο αριθμεί 119
χρόνια ζωής και περί τους 50 μαθητές. Αληθινός πατέρας του σχολείου του, ο Γ. Δ., σκορπίζει γύρω του γενναιόδωρα το περίσσιο της μεγάλης του καρδιάς και διδάσκει διά του παραδείγματός του τους νεωτέρους κι
εμάς τους φίλους του. Εκτός της πολύωρης απασχόλησής του στο Ζωγράφειο, όπου ανά πάσα στιγμή αναφύονται μύρια προβλήματα, κι όπου, παρά τις αντιξοότη-

τες, η σειρά επιτυχίας της σχολής στις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο είναι κάθε χρόνο εντυπωσιακά υψηλή, εκτός από την μέριμνα σε τρεις διαφορετικές
κοινότητες, στις οποίες, από την μία ή την άλλη θέση
ευθύνης, είναι μέλος της τοπικής τους εφορίας, ο Γ. Δ.
βρίσκει επί πλέον τον χρόνο πότε να διδάξει θέατρο
στους μαθητές του, πότε να παίξει ακορντεόν στους
ηλικιωμένους στο γηροκομείο, πότε να επισκεφθεί κατάκοιτους γέροντες στα σπίτια τους, πότε να οργανώσει αιμοδοσίες, πότε να τρέξει για να εξασφαλίσει υποτροφίες, σιτισμό και φάρμακα σε απόρους μαθητές και
πότε να υποδεχθεί φίλους από ολόκληρο τον κόσμο, κι
όλα αυτά χωρίς να παραμελεί την οικογένειά του.
Βλέποντάς τον, καθώς επίσης και κάποιους άλλους
Πολίτες ο αριθμός των οποίων δεν ξεπερνά τα δάκτυλα του ενός, φοβούμαι, χεριού, δεν μπορώ να μη σκεφθώ ότι, χάρις σε παρόμοιους αφανείς ήρωες, χάρις σε
τέτοιους σεμνούς, στιβαρούς κι αφιερωμένους ανθρώπους, επιβίωσε ανά τον κόσμο ο Ελληνισμός μέχρι σήμερα, χωρίς σχεδόν ποτέ επίσημα να αναγνωριστεί το
αθόρυβο, πλην ουσιαστικώτατο επιτελούμενο από αυτούς εθνικό έργο. Κι αυτοί, σοβαροί και μετρημένοι, θα
‘ λεγες άτρωτοι, προχωρούν στον μοναχικό δρόμο εφ’ ώ
ετάχθησαν, μη προσδοκώντας επαίνους και εκδηλώσεις
ευγνωμοσύνης, απαρέγκλιτα προσηλωμένοι σε μία αίσθηση εθνικού καθήκοντος, η οποία, αντανακλώμενη
πάνω μας, μάς εξευγενίζει και μας διασώζει, ακόμη και
χωρίς να το θέλομε.
***
Παράλληλοι σχεδόν προς την ανοικτή καμπύλη που διαγράφουν τα θεοδοσιανά τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, βρίσκονται οι οκτώ ναοί των ακραίων πάλαι ποτέ
συνοικιών μας στην Βασιλεύουσα, ήτοι η Παναγία των
Βλαχερνών (διάσημη από τα χρόνια ήδη του Βυζαντίου), η Παναγία η Σούδα, η Παναγία η Χατζεριώτισσα,
η Παναγία Κυρία των Ουρανών, ο Άγιος Γεώργιος του
Εντιρνέ καπού (πύλη Χαρσιανού-Αδριανουπόλεως), ο
Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου, ο Άγιος Νικόλαος του
Τοπ καπού (πύλη Αγίου Ρωμανού), και τέλος, στα βόρεια του Γεντί κουλέ (Επταπυργίου), η Παναγία του Βελιγραδίου. Πλην της Βλαχερνίτισσας, οι λοιποί ναοί είναι κλειστοί στον άνευ αδείας επισκέπτη.
Ελάχιστοι οι εναπομείναντες στις μακρυνές αυτές
ενορίες Ρωμηοί. Έτσι, το Πατριαρχείο έχει εμπιστευτεί την φύλαξή τους σε αραβόφωνους ορθοδόξους χριστιανούς από τα μέρη της Αντιόχειας, που κατοικούν
σε κάποιο από τα οικήματα της αυλής του ναού. Αυλή
περίφρακτη, με υψηλό τοιχογύρι απροσπέλαστη στα

βλέμματα των έξω, και στην οποία αυλή-κιβωτό θησαυρίζεται σε ελάχιστη κλίμακα και με τα πενιχρά μέσα μεροκαματιάρηδων βιοπαλαιστών – διότι τέτοιοι ήσαν οι
κάτοικοι των συνοικιών αυτών - παρών και άρτιος κατά
το δυνατό, ο απανταχού της γης ελληνικός ομφαλός
και πυρήνας: ο ναός, το σχολείο, η κοινοτική αίθουσα,
ενίοτε δε και κάποιο αγίασμα - ιερή πηγή, ιδιάζον χαρακτηριστικό της Πόλης.
Οι εκκλησίες που σήμερα βλέπομε, έζησαν, όπως
και οι ενορίες και οι κοινότητές τους, ανάμεσα σε δύο
καταστροφές: εκείνη του Απριλίου του 1821, όταν στο
άκουσμα της επανάστασης στον ελλαδικό νότο ο τουρκικός όχλος ξεχύθηκε στις ελληνικές γειτονιές σφάζοντας, καίγοντας, καταστρέφοντας και λεηλατώντας.
Και εκείνη της νύκτας της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου
1955, όταν, με πρόφαση το Κυπριακό, επανελήφθησαν οι ίδιες σκηνές φρίκης, και αρκετοί ναοί, όπως η
Παναγία Βελιγραδίου, ο Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθιά, ο
Άγιος Κωνσταντίνος «Καραμανίας» ή η Γοργοεπήκοος
στα Έξη Μάρμαρα, λαμπάδιασαν γιά μία ακόμη φορά.
Όμως, οι σωζόμενες παλαιότερες επιγραφές, που επανεντοιχίσθηκαν στις εκκλησίες που ξανακτίσθηκαν
όλες μαζί στα χρόνια 1831-1835, καθώς και οι σημειώσεις αφιερωτών πάνω σε αρκετά από τα διασωθέντα εικονίσματα ή τέλος κάποιες επιτύμβιες επιγραφές στους νάρθηκες, άλλες ελληνικές και άλλες καραμανλήδικες, μας μεταφέρουν πίσω έως και τα μέσα του
17ου αιώνα. Όπως επίσης, επέκεινα της δεύτερης συμφοράς, είναι οι σχεδόν σύγχρονές μας επιγραφές, που
μνημονεύοντας δωρητές κι αφιερώματα στην περίοδο
μετά τα Σεπτεμβριανά, επεκτείνουν τον ιστορικό χρόνο των τοπικών κοινοτήτων έως μετά το 1970, όταν δηλαδή η ντόπια Ρωμηοσύνη προσπαθούσε ακόμη, τούτο δε για πολλοστή φορά, να επουλώσει τις πληγές της
και να συγκρατηθεί, παντελώς αβοήθητη και πανταχόθεν βαλλόμενη, στην προαιώνια εστία της.
Εκεί, στις ακραίες συνοικίες της Πόλης, μακριά από
τον λογιωτατισμό του Φαναριού και την εκσυγχρονιστική υπεροψία του Πέραν, αφουγκράσθηκα με συγκίνηση πιό έντονη από αλλού, ερχόμενη από τα βάθη
του χρόνου, την ψυχή της πονεμένης Ρωμηοσύνης.
Σκύβοντας με αγάπη πάνω στις ανορθόγραφες συχνά
επιγραφές, ήταν σαφές ότι δεν είχα να κάνω με τους
επιφανείς του πλούτου ή του πνεύματος του πολίτικου ρωμαίϊκου παρελθόντος μας, αλλά με ανθρώπους
αγράμματους, περιβολάρηδες, μπακάληδες, φουρνάρηδες, όπως καταμαρτυρούν οι επιγραφές, και οι οποίοι,
δρώντας όχι ως μεμονωμένα άτομα αλλά συσπειρωμέ-

νοι, πέραν της ενορίας, σε συντεχνίες – τα «ευλογημένα ρουφέτια» του γένους μας – ή σε αγαθοεργές αδελφότητες, μορφώματα ενίοτε μικροσκοπικά, πάσχιζαν,
γρόσι το γρόσι, να συγκεντρώσουν, εν μέσω στερήσεων και καθημερινής αβεβαιότητας, ένα μικροποσό, για
να επισκευάσουν την εκκλησιά, να της αφιερώσουν
ένα εικόνισμα ή να στηρίξουν το σχολείο της ενορίας
τους και να καλύψουν την δαπάνη ενός έστω δασκάλου. Κι αναρωτήθηκα, βλέποντας αυτούς τους ακάματους, φιλοπρόοδους, ταπεινούς αγωνιστές του εθνικού
μας παρελθόντος, που είχαν να παλέψουν με μύριες καθημερινές αντιξοότητες, αλλά και με ένα άφιλο, καταπιεστικό, ενίοτε και εχθρικό κράτος, μήπως αυτοί δείχνουν τον δρόμο στην χειμαζόμενη κοινωνία μας για

να βγει αν όχι από την κρίση τουλάχιστον από την απόγνωση, κάτι που ισοδυναμεί με την αρχή της θεραπείας. Πώς; Μα με το να γίνομε εμείς τα μέλη της χρήσιμοι στα απλά και στα μικρά του αμέσου περιβάλλοντός
μας, προσφέροντας αφειδώλευτα τον εαυτό μας και συνεργαζόμενοι με άλλους, για την επίτευξη ενός απτού,
συγκεκριμένου, ρεαλιστικού κοινωφελούς σκοπού.
Αρκετοί από αυτούς δεν ήσαν Κωνσταντινουπολίτες
εκ καταγωγής. Συνέρρεαν στην μεγαλούπολη από κάθε
γωνιά του Ελληνισμού για να βιοπορισθούν, όπως συνήθως συμβαίνει σε κάθε πρωτεύουσα. Κι αναζητώντας
συγγενείς και συντοπίτες τους ή έχοντας κληθεί από
αυτούς, φώλιαζαν στις συνοικίες στις οποίες αυτοί είχαν προηγηθεί, εντασσόμενοι στο συλλογικό και οικείο
εθνικό σχήμα της ενορίας, της κοινότητος και, κατά περίπτωσιν, της επαγγελματικής συντεχνίας. Κάτι παρόμοιο έγινε αργότερα και στην Αμερική.

Στην Πόλη, σήμερα, η ελλαδική κρίση έφερε πάνω
από τρεις χιλιάδες άτομα, ορισμένα από τα οποία μετοίκησαν εκεί συν γυναιξί και τέκνοις. Θα μπορούσαμε να
ισχυρισθούμε ότι η Ιστορία απλώς επαναλαμβάνεται,
αν δεν διαπιστώναμε πως, με εξαίρεση λίγα άτομα, που
και αυτά καινοτόμησαν βρίσκοντας νέους – όμως γιατί όχι;- τρόπους συσπείρωσης, οι πιό πολλοί από τους
νεο- Πολίτες ζούν στην Πόλη ανέντακτοι, εσωστρεφείς
και απομονωμένοι, ανήμποροι να κάνουν το αδιανόητο
γι’ αυτούς βήμα προς την εκκλησία και την κοινότητα,
για να ενισχυθούν αλλά και να ενισχύσουν την γηγενή
Ρωμηοσύνη. Η απόσταση από την, χωρίς εξαίρεση έως
τα χθες, πρακτική των προγόνων τους, δείχνει τον βαθμό του αφελληνισμού μας. Δείχνει, όμως, και τον ανάστροφο δρόμο. Ας τον ακολουθήσομε, εφευρίσκοντας
ίσως ένα νέο, σύγχρονο περίβλημα στην αιώνια ουσία,
και με το παράδειγμά μας, ας μυήσομε τους νεωτέρους
στα πάτρια.
(*) Το κείμενο αυτό γράφτηκε το 2012. Έκτοτε, η μεν
εικόνα της Τουρκίας είναι λιγώτερο ανθηρή, οι δε καταστροφές συνεχίστηκαν, εκ μέρους πάντα της αυτής παρέας εργολάβων με «άκρες» στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, και της οποίας στόχος είναι η μετατροπή της
Πόλης σε ένα τεράστιο Ντουμπάϊ, και φυσικά και πρώτιστα ο δικός τους πλουτισμός. Κατά την τελευταία μου
επίσκεψη, τον Νοέμβριο του 2013, διαπίστωσα την κατεδάφιση ενός λαμπρού μεγάρου στο κάτω μέρος της λεωφόρου Ιστικλάλ (με την επιγραφή στον γωνιακό πεσσό Georges Colouthros architecte 1905), την πλήρη «ανάπλαση» των Βλαχερνών, κυρίως όμως την πλήρη παραμόρφωση, από κοινούς εργολάβους, του «παλατίου του
Πορφυρογεννήτου» (Tekfur Sarayi), που είναι/ήταν ένα
από τα δύο στον κόσμο σχεδόν άρτια σωζόμενα βυζαντινά
ανάκτορα της περιόδου των Παλαιολόγων. Το άλλο είναι
στον Μυστρά. Τρεις ακόμη απειλές επικρέμονται πάνω
στην ιστορική Πόλη: α. η «ανάπλαση» με την ανέγερση
εκατοντάδων πανομοιότυπων μαιζοννετών, των συνοικιών βορείως του Κερατίου (Χάσκιοϊ και Οκμεϋντάν), β. η
μετατροπή της βασιλικής του Στουδίου (μέσα Ε΄αιώνα)
σε τζαμί, και γ. η ανέγερση εμπορικού κέντρου στο Ταξίμ,
αντίγραφο υποτίθεται των παλαιότερα ευρισκομένων εκεί
στρατώνων, στην θέση του πάρκου που συνορεύει με την
πλατεία. Ας προσθέσομε τον κίνδυνο ανέγερσης εικοσαόροφης οικοδομής διαμερισμάτων στους λαχανόκηπους
που περιβάλλουν την Παναγία του Βελιγραδίου, κοντά
στα τείχη και το Επταπύργιο, για να ολοκληρώσομε την
εικόνα της «κοσμογονίας» που συντελείται στην Πόλη και
ισοδυναμεί με μία νέα της βαρβαρική άλωση.

Αφιέρωμα

Η Αγία Σοφία να ανακηρυχθεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Μελέτη Η. Μελετόπουλου

Ο

Ερντογάν υιοθέτησε το ισλαμικό αίτημα
της μετατροπής της Αγίας-Σοφίας σε τζαμί. Καθώς τα ερείσματά του συρρικνώνονται,
επιχειρεί να επανασυσπειρώσει την ισλαμική εκλογική του βάση, ανατρέχοντας σε πρωτοβουλίες που επαναφέρουν την συζήτηση στο κλίμα του 1453. Αλλά και
το όραμά του, δηλαδή η ανασύσταση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και η αναβίωση του Χαλιφάτου, περνούν από την λειτουργία της Εκκλησίας της Του Θεού
Σοφίας σε τέμενος.
Η μεταφορά, από τους Τούρκους, της συζήτησης σε
μακρο-ιστορικές συντεταγμένες δεν διευκολύνει την
τουρκική εξωτερική πολιτική, ούτε την ήδη οριακή ελληνοτουρκική συνύπαρξη. Με τέτοια συμπεριφορά, η
Τουρκία δεν αφήνει την Ιστορία να παραμείνει Ιστορία
και την χρησιμοποιεί ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής
πολιτικής. Λάθος ολέθριο και μοιραίο γιά την ίδια.
Διότι η μνήμη της 29ης Μαϊου 1453 αποτελούσε και
συνεχίζει να αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της νεοελληνικής συλλογικής συνείδησης. Η είσοδος του Ελληνικού
Στρατού στην Πόλη και η επαναλειτουργία της ΑγιάΣοφιάς ως ορθόδοξου ναού στοίχειωσε και στοιχειώνει το συλλογικό φαντασιακό του Ελληνισμού από την
εποχή της Αλώσεως, και λειτουργεί ως άξονας εθνικής
συνοχής. Ώστε δεν είναι σοφό εκ μέρους των Τούρκων
να ξανανοίγουν ένα θέμα που έκλεισε πολύ σωστά ο
Κεμάλ μετατρέποντας την Αγία-Σοφία σε μουσείο.
Σε όλη την διάρκεια της τουρκοκρατίας, η απελευΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 9 . ΜΑΪ 2014

θέρωση του υπόδουλου Ελληνικού κόσμου από τους
Οθωμανούς κατακτητές υπήρξε το συλλογικό όραμα του ελληνικού λαού και γενεσιουργός αιτία δεκάδων επαναστατικών κινημάτων. Ο Ρήγας σχεδίασε την
αναβίωση της Βυζαντινής Οικουμένης σε μία δημοκρατική, φιλελεύθερη βάση. Η Φιλική Εταιρεία σχεδίασε την έκρηξη της επαναστατικής δράσης στα όρια
του Βυζαντίου και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη.
Η Επανάσταση του 1821 είχε ως στόχο την αναβίωση της Αυτοκρατορίας και ο πραγματικός στόχος των
Επαναστατών ήταν η Πόλη, όπως σαφέστατα δηλώνει
ο στρατιωτικός αρχηγός της Επανάστασης Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης στα Απομνημονεύματά του. Αυτό υπενθύμισε μπροστά στον Γεώργιο Α΄ και στην Ελληνική
κυβέρνηση, με το συγκλονιστικό του ποίημα γιά τον
Γρηγόριο τον Πέμπτο, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης,
στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Εθνομάρτυρα
Πατριάρχη.
Όταν ξεκίνησε ο Ελληνικός Στρατός στις 14
Σεπτεμβρίου του 1912 από το Πεδίον του Άρεως, το
συγκεντρωμένο πλήθος κραύγαζε: «και στην Πόλη».
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν το 1919 ο Ελληνικός
στρατός έφτασε στην Τσαλτάτζα, λίγα χιλιόμετρα από
την Κωνστατινούπολη, ζήτησε να φέρουν από την
Μονή Ιβήρων την Δαλματική του Ιωάννη Τσιμισκή και
από την Μεγίστη Λαύρα το στέμμα του Νικηφόρου
Φωκά, γιά να στέψει τον νεαρό βασιλιά Αλέξανδρο
Αυτοκράτορα στην Αγία-Σοφία. «Θα σας πάω στην
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Κωνσταντινούπολη», του είπε. Ο Αλέξανδρος, όταν
έφυγε ο Βενιζέλος από το παλάτι, σύμφωνα με την
αφήγηση του βιογράφου του, έκανε τον σταυρό του
και είπε «Μακάρι να βγει αληθινός!» Όταν το καλοκαίρι του 1919 ο Βενιζέλος ξεπροβοδίζει τον Αλέξανδρο,
που πηγαίνει περιοδεία με το θωρηκτό Αβέρωφ στην
Προποντίδα, τον αποχαιρετά με την φράση: «Και στην
Πόλη, Μεγαλειότατε». Το βράδυ της κατάληψης της
Αδριανούπολης, ο Αλέξανδρος καταρρέει. Βλέποντας
τα πλήθη να παραληρούν στις ακτές του Βοσπόρου,
μονολογεί: «Τώρα καταλαβαίνω τι συγκίνηση μπορεί
να κρύβει η λαϊκή φράση: «Θα πάρουμε την Πόλη και

την Αγιά Σοφιά». [Χρ. Ζαλοκώστας, Αλέξανδρος, εκδ.
Άλφα-Σκαζίκης, s.d., σ. 148 κ.ε].
Ακόμη και μετά την Μικρασιατική Καταστροφή,
η Πόλη και η Αγιά-Σοφιά συνέχισαν να εμπνέουν τον
ιστορικά ακρωτηριασμένο Ελληνισμό. Το επαναστατικό
καθεστώς Πλαστήρα-Γονατά, το 1923, είχε αποφασίσει
να καταλάβει αιφνιδιαστικά την Κωνσταντινούπολη,
αλλά το απαγόρευσε ο Βενιζέλος από την Λωζάννη. Ο
Πάγκαλος, ως δικτάτωρ το 1925, σχεδίαζε εισβολή στην
Ανατολική Θράκη, και μάλιστα σε μία επίσκεψή του
στο Άγιον Όρος ζήτησε να δει το περίφημο στέμμα του
Φωκά. Το 1952, όταν ο βασιλιάς Παύλος επισκέφθηκε
την Κωνσταντινούπολη, σε ατμόσφαιρα θερμής ελληνοτουρκικής φιλίας, αρνήθηκε [όπως αποκαλύπτει το
πρόσφατο εξαιρετικό ντοκυμανταίρ του Νίκου Πολίτη
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με τίτλο «Παύλος, ένας ασυνήθιστος βασιλιάς»] να
πάει στην Αγία Σοφία, λέγοντας ότι «ένας Έλληνας βασιλιάς δεν μπορεί να μπει στην Αγιία-Σοφία ως επισκέπτης». Ο Αθηναγόρας υποδέχθηκε τον Έλληνα βασιλιά
στο Φανάρι με την φράση: «Μεγαλειότατε, κάναμε πεντακόσια χρόνια να ειδωθούμε». Όταν το 1963 επισκέφθηκε ο Α/ΓΕΣ Καρδαμάκης την Κωνσταντινούπολη,
ο Αθηναγόρας τον ρώτησε με αγωνία «αν ο Ελληνικός
Στρατός μπορεί να κάνει τα πάντα».
Παρά που η Ελλάδα δεν προβάλλει απολύτως κανένα αναθεωρητικό στοιχείο επισήμως, στο επίπεδο
του νεοελληνικού ψυχισμού, του συλλογικού φαντασιακού, της μεταφυσικής προσδοκίας, παραμένει ιστορική εκκρεμότητα η επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως ορθόδοξης εκκλησίας. Όπως αποδεικνύεται από την τεράστια διάδοση των προφητειών του Κοσμά
Αιτωλού και του Παϊσιου [είναι αποκαλυπτικός ο αριθμός των «κλικς» στο διαδίκτυο,
που υπερβαίνουν το εκατομμύριο].
Αυτό που κωδικοποιήθηκε ως «Μεγάλη
Ιδέα» και που υπήρξε η επίσημη εξωτερική
πολιτική του Ελληνικού κράτους μέχρι την
Μικρασιατική Καταστροφή, ήταν η αυτονόητη επιθυμία ενός έθνους να ολοκληρώσει
την απελεύθερωσή του σε όλη την επιφάνειά
του. Η Αρβελέρ παρατήρησε προσφυώς ότι
το Ελληνικό έθνος είναι το μόνο σύγχρονο
έθνος που δεν απελευθέρωσε την ιστορική
του πρωτεύουσα. Αλλά στα πλαίσια της μεταπολεμικής διασυμμαχικής συνεργασίας με
την Τουρκία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, η Ελλάς
καλόπιστα δεν προέβαλε απολύτως κανένα
αναθεωρητικό αίτημα έναντι της τουρκικής πλευράς.
Αντιθέτως η Τουρκία έχει καταστήσει επίσημη εξωτερική της πολιτική τον αναθεωρητισμό και πιό πρόσφατα τον νεο-οθωμανισμό. Με την πρόσφατη ανακίνηση
του απαράδεκτου αιτήματος γιά μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε τζαμί, οι Τούρκοι θα ανοίξουν τους ασκούς
του Αιόλου.
Η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία
της και να καταθέσει, σε πρώτη φάση, άμεσα αίτηση
στην Ουνέσκο να ανακηρυχθεί η Αγία-Σοφία μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Οπότε το θέμα
θα περιέλθει στην αρμοδιότητα του ΟΗΕ, του ισχυρότερου οργανισμού στον πλανήτη.
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Family stories
της Biljana Srbljanovic
Χώρος: 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών
Σκηνοθεσία: Esther Andre Gonzales

Ε

ίχα καιρό να νιώσω τόσο έντονα σε παράσταση, να βγω από την αίθουσα και να μη θέλω να
μιλήσω, να μη μπορώ να μιλήσω, σαν οι λέξεις
να είναι αδύναμες να εκφράσουν αυτό που αισθανόμουν, αυτό που μου προσφέρθηκε, αυτό που είδα και
βίωσα. Το έργο της Σέρβας ακτιβίστριας, δημοσιογράφου και θεατρικής συγγραφέως Biljana Srbljanovic,
γραμμένο το 1998, αντλεί από την ιστορική εμπειρία
της διάσπασης της πρώην Γιουγκοσλαβίας και παρουσιάζει τέσσερα παιδιά στα ερείπια μιας ισοπεδωμένης
από τον πόλεμο χώρας.
Το παιχνίδι τους, κάθε άλλο παρά αθώο και ανώδυνο, είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά έναν κόσμο
καχυποψίας, αμοραλισμού, προδοσίας, υποκρισίας και
παθητικότητας. Έναν κόσμο ωμής και συγκαλυμμένης
βίας, όπου η προσωπική τάξη, η ευημερία και η ασφάλεια πρέπει να διατηρηθούν με οποιοδήποτε κόστος.
Κάθε παιχνίδι των παιδιών και μία ιστορία - και
οι ιστορίες ακολουθούν η μία την άλλη και τα παιδιά
κάθε φορά αλλάζουν ρόλους σ’ αυτό το παιχνίδι και
σε κάθε ιστορία στο τέλος η μαμά και ο μπαμπάς σκοτώνονται, σαν έτσι να είναι το παιχνίδι, γιατί ο κόσμος
των μεγάλων πρέπει να πεθάνει.
Ώσπου φτάνουμε στην τελευταία ιστορία, με την
οποία τελειώνει και η παράσταση. Μόνο που τώρα ο
θάνατος των γονιών δεν είναι μέρος του παιχνιδιού, είναι μέρος της πραγματικότητας, κομμάτι της ζωής, το
παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι πιά. Μπορούμε να παίζουμε
στο θέατρο, αλλά το θέατρο δεν είναι παρά ένα παιχνίδι αποκάλυψης της αλήθειας που μας διαφεύγει συνέχεια, μας ξεγλιστρά, καθώς στροβιλιζόμαστε ζαλισμένοι και τυφλοί στην δίνη της καθημερινότητας.
Η φόρμα που χρησιμοποιεί η σκηνοθέτις είναι αυτή

της μάσκας και του παιχνιδιού, τα πρόσωπα των ηθοποιών λειτουργούν με το κατάλληλο μακιγιάζ ως μάσκες που μεγεθύνουν με τρόπο γκροτέσκο τις καταστάσεις. Το χιούμορ εναλλάσσεται με τη βία, δεν υπάρχει τρυφερότητα, μόνον ένας κυνικός ωμός ρεαλισμός,
σε μία παράσταση που δεν είναι εύπεπτη, με εξαιρετικό ρυθμό και ενέργεια σε μιά δουλειά ομαδική, αφού οι
ηθοποιοί αλλάζουν συνεχώς ρόλους υποδυόμενοι τα
παιδιά που παίζουν τους μεγάλους - και κάθε παιχνίδι
δεν είναι παρά μία καινούρια μικρή ιστορία ενός παραπαίοντα κόσμου, του κόσμου των μεγάλων.
Ο χώρος που παρουσιάζεται η παράσταση, είναι μία
τάξη στο ενιαίο πολυκλαδικό Λύκειο Αμπελοκήπων.
Η παράσταση αυτή μας αποκαλύπτει πως η θεατρική
εμπειρία δεν χρειάζεται, δεν έχει ανάγκη απαραίτητα
έναν άρτιο εξοπλισμένο χώρο, τον χώρο του αστικού
θεάτρου. Η ιερότητα και η κατάνυξη μπορεί να δοθεί,
να βιωθεί, και σε άλλους χώρους, ίσως πιό κατάλληλους. Πολύ καλές οι ερμηνείες των ηθοποιών, με αυτήν της Αιμιλίας Βασιλακάκη να ξεχωρίζει, καθώς χαρακτηρίζονταν και από μία εσωτερικότητα και έναν
σπαραγμό, ο οποίος ήταν τόσος όσο να δίνει το απαραίτητο βάθος, χωρίς το οποίο το παιχνίδι παραμένει
απλά και μόνο παιχνίδι. Μία παράσταση - όαση στο
χλωμό θεατρικό τοπίο του τόπου, που αν και πραγματεύεται ένα θέμα πολύ αγαπημένο στους θεατρικούς
κύκλους, τη βία, παραδίδει μαθήματα απλότητας και
θεατρικού ρεαλισμού, κάνοντας πολλές σύγχρονες
παραστάσεις σε μεγάλα θέατρα, από μεγάλα ονόματα, που έχουν ως θεματική την βία, να φαίνονται κενές και φλύαρες…

Επιμέλεια: Γιάννης Δρακόπουλος

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να καθίσουν σε μία καρέκλα για είκοσι λεπτά. Γι’ αυτό αγαπάω τα οικογενειακά τραπέζια στην Ελλάδα. Κρατάνε ώρες!»
Αλεξάντερ Πέϊν

Ο Έλληνας ποιητής
της Nebraska
του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ο

Αλεξάντερ
Πέιν,
«ο
Κωνσταντίνος
Αλέξανδρος Παπαδόπουλος», όπως συστήνεται, είναι γεννημένος στην Νεμπράσκα κι
εκεί γύρω κατοικούν συνήθως και οι ταινίες του. Είναι
μάλλον η πιό ξεχωριστή περίπτωση στον αμερικάνικο κινηματογράφο των τελευταίων χρόνων, με ταινίες που ξεφεύγουν από τις χολλυγουντιανές συνταγές,
κερδίζουν ωστόσο παγκόσμια αναγνώριση και επιτυχία. Ο πρωταγωνιστής της τελευταίας του ταινίας, ο
Γούντι Γκραντ, ένας φτωχός παράξενος γέρος, θέλει
να πάει, έστω και με τα πόδια, από το Μπίλινγκς της
Μοντάνα, όπου μένει η οικογένειά του, στο Λίνκολν
της Νεμπράσκα, για να εισπράξει το τυχερό κουπόνι
του ενός εκατομμυρίου, που νομίζει ότι έχει κερδίσει.
Καθώς η ταινία ξετυλίγεται, ο Γούντι οικογενειακώς θα
βρεθεί στο Χόθορν, κωμόπολη της Νεμπράσκα όπου
γεννήθηκε, μεγάλωσε και παντρεύτηκε. Κι ο ίδιος ο
Πέϊν γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει εκεί κοντά, στην
Ομάχα της Νεμπράσκα.
Το να βάλεις πρωταγωνιστή ένα γέρο, μαζί με τον
όχι και τόσο γοητευτικό γιό του, ηθοποιούς που δεν είναι ευρέως γνωστοί, είναι ένα στοίχημα που δεν κερδίζεις εύκολα, ιδιαίτερα σε μία κινηματογραφία όπως η
αμερικάνικη, όπου κατοικούν συνήθως γενναίοι ωραίοι σταρ. Αν και ο Μπρους Ντερν, ο γέρος, είναι γνωστός απ’ όταν το 1978 ήταν υποψήφιος γιάΌσκαρ –μα

ποιοί τον θυμούνται πια;– στο Coming Home, στο πλάϊ
της Τζέην Φόντα και του Γιόν Βόϊτ. Μοιάζει το εγχείρημά του μ’ εκείνο του Νταίηβιντ Λυντς στην Ιστορία
του κ. Στέητ (1999), όπου ένας γέρος διασχίζει με το
τρακτεράκι του όλη την Αμερική για να συναντήσει
τον αδελφό του. Εάν, όμως, πιστεύεις στην δύναμη των
ανθρώπινων ιστοριών, όπως ο Πέην, τότε άφοβα μπορείς να χτίσεις μία γοητευτική και συγκινητική ιστορία
με ήρωα έναν γέρο, που η νοητική του διαύγεια έχει
αρχίσει να θολώνει.
Ο Γούντι Γκραντ, λοιπόν, ξεκινάει να πάει με τα πόδια από το Μπίλινγκ της Μοντάνα στο Λίνκολν της
Νεμπράσκα, μία απόσταση ημερών ακόμα και με το
αυτοκίνητο. Καθώς βαδίζει στον αυτοκινητόδρομο,
ένας αστυνομικός τον σταματά και ειδοποιεί την οικογένειά του. Πρώτος τρέχει ο νεώτερος γιος του, ο
Ντέιβιντ, συνηθισμένος και από τις άλλες φορές που
ο γέρος είχε χαθεί. Η γυναίκα του Γούντι, η Κέϊτ, τον
υποδέχεται με την ακατάπαυστη μουρμούρα της, κουρασμένη από την άνοιά του και τον αγιάτρευτο αλκοολισμό του.
Ο πρεσβύτερος γιος τους, ο Ρος, είναι παρουσιαστής των ειδήσεων σε ένα κανάλι της τιβί, μάλλον αμέτοχος στο δράμα της οικογένειας. Ο Νταίηβιντ, κλασσικός τύπος λούζερ, δουλεύει πουλώντας στερεοφωνικά σ’ ένα μεγάλο πολυκατάστημα. Τρέχει όμως, πάντα

Κινηματογράφος
πρώτος, όταν ο πατέρας του πολύ συχνά παίρνει τους
δρόμους και χάνεται. Η τελευταία του εμμονή είναι να
πάει στη Νεμπράσκα να εισπράξει το εκατομμύριο που
νομίζει πως κέρδισε, παρά το ότι ο Νταίηβιντ πολλές
φορές του εξηγεί πως είναι ένα διαφημιστικό κόλπο.
Εκείνος, όμως, επιμένει, και όταν ο πατέρας παραπονιέται πως θα μπορούσε να τον πάει με το αυτοκίνητο,
αντί να ξεκινάει κάθε φορά με τα πόδια, ο Νταίηβιντ
αποφασίζει να του κάνει το χατήρι και να κάνουν μαζί
το ταξίδι. Καθ’ οδόν θα παρακάμψουν στο Χόθορν της
Νεμπράσκα, τόπο καταγωγής τους. Όλοι στην οικογένεια εκεί έχουν γεννηθεί κι ο Νταίηβιντ θα συνοδέψει
πιστά τον πατέρα του ώς το τέλος σε «μα πράξη καλοσύνης», όπως πολύ όμορφα το περιγράφει ο Σταύρος
Ζουμπουλάκης.1
Ο Αλεξάντερ Πέϊν δεν περιορίζεται σ’ έναν συναισθηματισμό, ούτε ωραιοποιεί τους χαρακτήρες του. Ο
γέρο Γούντι ήτανε από τα νιάτα του άφροντις πατέρας
και κακός οικογενειάρχης. Ο αλκοολισμός του είναι
η βασική αιτία, όπως και γιά την τωρινή του ανέχεια.
Ένα συνεργείο αυτοκινήτων που είχε κάποτε, το πούλησε στον επιτήδειο συνεταίρο του για εκατό δολλάρια. Η καλοσύνη, όμως, πράγμα που ο ελληνορθόδοξος
Πέϊν μοιάζει να ξέρει καλά, δεν είναι πράξη ανταπόδοσης. Είναι μονάχα μία χειρονομία. Ο Νταίηβιντ, ο νεώτερος γιός, που βρίσκεται πιό κοντά στον πατέρα του
απ’ όλους στην οικογένεια, αποφασίζει απλά να του κάνει το χατήρι, ακόμα κι αν αυτό που ζητάει ο γέρος είναι πέρα απ’ τη λογική. Κάπως έτσι, όμως, ψυχανεμίζεται πως η βαθύτερη έγνοια του πατέρα δεν είναι το εκατομμύριο, αλλά η οικογένειά του και η επιστροφή στον
τόπο που ξεκίνησε. Γι’ αυτό οργανώνει καθ’ οδόν μία
οικογενειακή συγκέντρωση και πείθει τον γέρο να κάνουν την παράκαμψη στο μικρό τους χωριό, όπου βρίσκονται ξανά μαζί όλα τα αδέρφια του Γούντι με τις δικές τους οικογένειες. Μία οικογενειακή σύναξη αλά ελληνικά.
Η ταινία θα μπορούσε να είναι ένα μελόδραμα. Ο
σκηνοθέτης αντίθετα οργανώνει το δράμα σε χαμηλούς τόνους, ώστε να ταιριάζει στο ήθος των ανθρώπων που συναντά κανείς στις μεσοδυτικές Πολιτείες
των Η.Π.Α. Αυτόν τον χαρακτήρα έχει και η ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός άλλου Ελληνοαμερικάνου,
του Φαίδωνα Παπαμιχαήλ του νεώτερου –ο Φαίδων
Παπαμιχαήλ πατήρ υπήρξε ο μόνιμος φωτογράφος
του Τζων Κασσαβέτης. Το ίδιο ισχύει και στο παίξιμο
των ηθοποιών. Ο Μπρους Ντερν, ο γέρος, με τον Γουίλ
1 Εφημερίδα Η Καθημερινή, 06/04/2014

k

Φόρτε, στον ρόλο του νεώτερου γιου, κάνουν ένα ερμηνευτικό δίδυμο μαζί με την Τζέην Σκουίμπ, που την
είχαμε δει σε προηγούμενη ταινία του Πέιν, το Σχετικά
με τον Σμιντ (2002), στο πλάϊ του Τζακ Νίκολσον.
Αυτό που ξεχωρίζει τον Πέϊν ως σκηνοθέτη είναι
ένας ιδιαίτερος ανθρωποκεντρισμός και στις τέσσερεις
ταινίες του. Όλες οι ταινίες του –εμείς τον γνωρίσαμε
από την ταινία του Πλαγίως (2004), που πήρε Όσκαρ
σεναρίου, και που, μαζί με τη Νεμπράσκ, είναι μάλλον
οι πιό προσωπικές του– έχουν αυτόν τον ιδιαίτερο αέρα
των απλών ανθρώπων, οι οποίοι όμως δεν μεταμορφώνονται σε ήρωες, όπως συμβαίνει συνήθως στο αμερικάνικο σινεμά. Παραμένουν απλοί άνθρωποι, περιπτώσεις που δεν θα τις σημείωνε καμμιά εφημερίδα, ούτε
θα γίνονταν οι πρωταγωνιστές –έστω για λίγα λεπτά–
των ειδήσεων στην τιβί, όπως συνηθίζεται στις ιστορίες
των απλών ανθρώπων που βλέπουμε στο Χόλλυγουντ.
Χωρίς εφέ που θα προκαλούσαν ένταση ή συγκίνηση,
και με μία κινηματογραφική γλώσσα αρχέγονη, που
ίσως για κάποιους είναι εκτός μόδας, καταφέρνει να
δώσει στους ανθρώπους αυτούς αίφνης την αίγλη από
κάτι τις το εξαιρετικό, που δεν είναι ορατή έξω από τον
μικρό κύκλο των ανθρώπων που τους αγαπούν.
Εάν επιβιώνει κάτι το ελληνικό πάνω του –ο Πέϊν δεν
έχει αποκοπεί από την ελληνική του ταυτότητα, όπως
ίσως άλλοι Ελληνοαμερικανοί του Χόλλυγουντ–, σ’
αυτόν που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νεμπράσκα,
είναι νομίζω ακριβώς αυτό. Η μεγαλύτερη περιπέτεια
του κόσμου είναι ο άνθρωπος, μας λέει ο Πέϊν. Ή, για
να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός πολύπειρου κριτικού,
«είναι ποιητής ο Αλεξάντερ Πέϊν, Αμερικανός ποιητής,
ποιητής ανθρώπων προπάντων».2 Φαίνεται πως ο Πέϊν
έχει βρει αυτήν την ησυχαστική ποιητική ενόραση, ίδιον του ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας, εκεί στην μακρινή Νεμπράσκα, όπως κι ο ίδιος, ανύποπτα μάλλον,
λέει: «Όταν το μυαλό λειτουργεί ακατάπαυστα, σημαίνει ότι το “εγώ” δεν ησυχάζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να καθίσουν σε μια καρέκλα για είκοσι
λεπτά. Γι’ αυτό αγαπάω τα οικογενειακά τραπέζια στην
Ελλάδα. Κρατάνε ώρες!»3
Φοβάμαι ότι κάποιοι από τους μεγαλωμένους στην
Ελλάδα σήμερα σκηνοθέτες (και κριτικούς) αδυνατούν
να καταλάβουν τι θέλει να πει ο ποιητής.

2 «Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης κριτικάρει την ταινία Νεμπράσκα
του Αλεξάντερ Πέιν», 24/01/2014, στο www.kulturosupa.gr
3 «Ο “κρυφός Ελληνας” από την Νεμπράσκα», συνέντευξη στην
Μαρία Κατσουνάκη, εφημερίδα Η Καθημερινή, 26/01/2014

Zωγραφική

Τζένη Αντωνοπούλου: «Κορμοί»

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στο
Κέντρο Γαία, στην Κηφισιά, η έκθεση ζωγραφικής της Τ. Αντωνοπούλου, με θέμα «Κορμοί». Οι κορμοί
είναι ένα σημείο αναφοράς, ζωής και ενέργειας, εκφράζουν την ανάπτυξη, την άνοδο, την φύση, την συμβίωση.
Οι πίνακες της Τζένης Αντωνοπούλου αιφνιδιάζουν
τον επισκέπτη με την αίσθηση ενός εκρηκτικού δυναμισμού από σχήματα και χρώματα, τα οποία κυριαρχούν την αίθουσα κυρίως στα μεγάλων διαστάσεων
έργα. Ταυτόχρονα το μεγάλο μέγεθος αντισταθμίζεται
από μία αισθητική πεθαρχία. Πρόκειται γιά σύνθεση της
έμπνευσης με την τεχνική.
Ο Κορμός συμβολίζει το σώμα. Διατρέχονται και τα
δύο από χυμούς. Τα έργα της Αντωνοπούλου κυμαίνο-

νται ανάμεσα στην αφαίρεση και στον αισθησισασμό. Η
ζωγραφική της δεν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη σχολή ή στυλ, αλλά έχει προσωπικό χαρακτήρα και αντλεί
στοιχεία από διάφορες τάσεις.
Η Τζένη Αντωνοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε ζωγραφική (1979-1984) στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας, με δάσκαλο τον Δημοσθένη
Κοκκινίδη, σκηνογραφία με τον Βασίλη Βασιλειάδη
και θεωρητικά με τους Παύλο Μυλωνά και Μαρίνα
Λαμπράκη - Πλάκα. Από το 1988 μέχρι το 2013 δίδαξε εικαστικά στο Κολλέγιο Αθηνών. Έχει έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις, ενώ έχει λάβει μέρος σε ομαδικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νίκος Λιναρδάτος

Η Τζένη Αντωνοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική (1979-1984) στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας, με δάσκαλο τον Δημοσθένη Κοκκινίδη, σκηνογραφία με
τον Βασίλη Βασιλειάδη και θεωρητικά με τους Παύλο Μυλωνά και
Μαρίνα Λαμπράκη–Πλάκα. Από το 1988 μέχρι το 2013 δίδαξε εικαστικά στο Κολλέγιο Αθηνών.
Ατομικές εκθέσεις:
2014 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Κηφισιά
2002 Γκαλερί ΙΡΙΣ, Αθήνα
Ομαδικές εκθέσεις:
2010 «Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη», Τεχνόπολις, Γκάζι
2006 «Ήταν κάποτε η Πηνελόπη Δέλτα», Θέατρο Κολλεγίου
Αθηνών, Ψυχικό
2003 «205 Καλλιτέχνες ζωγραφίζουν για την ΙΟΛΗ», Αθήνα
2001 «Ζωγραφική», Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, Ψυχικό
1996 «Φωτογραφία», Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, Ψυχικό
1994 «Ζωγραφική», Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, Ψυχικό
1988 «Έκθεση Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης», Λευκωσία, Κύπρος

Χρήστος Π. Μπαλόγλου
Μελετήματα στα Οικονομικά
του Αριστοτέλους
Αθήναι 2013, 158σσ.

Ο

Αριστοτέλης έχει πραγματευθεί και θέματα
οικονομίας, στα έργα του Πολιτικά, Ηθικά
Νικομάχεια, Ηθικά Ευδήμεια, Ρητορική,
αλλά έργο ειδικό για την οικονομία δεν είχε συγγράψει. Το φερόμενο με τίτλο Οικονομικά ως έργο του
Αριστοτέλους έχει συγγραφεί από κάποιον της Σχολής
του. Ο κ. Χρήστος Π. Μπαλόγλου, διδάκτωρ οικονομολόγος, πολυγραφότατος, συνεργάσθηκε με τον κ.
Βασίλειο Α. Κύρκο στην έκδοση το 2013 του συγγράμματος Οικονομικά, που, αν και όχι του Αριστοτέλους, είναι όμως σπουδαία μαρτυρία για την σκέψη και δράση
των αρχαίων Ελλήνων στο πεδίο της οικονομίας. Αλλά
ήδη από το 1995, επανειλημμένα, ο κ. Μπαλόγλου είχε
δημοσιεύσει μελετήματα με αναφορά στο σπουδαίο
αυτό σύγγραμμα.
Συλλογή των πολυφρόντιστων αυτών μελετημάτων είναι το βιβλίο του κ. Μπαλόγλου Μελετήματα
στα Οικονομικά του Αριστοτέλους. Ιδού οι τίτλοι
των κεφαλαίων του, ξενόγλωσσοι ή ελληνόγλωσσοι, όπως και τα κείμενά τους: Μέρος Α’. 1) Η συμβολή του έργου «Οικονομικά» επί της οικονομικής
σκέψεως των Νεωτέρων Χρόνων, 2) The influence
of the work «Oeconomica» on the formation of
economic thought and policy in the Middle Ages and
in the Renaissance, 3) Η περί δουλείας θεωρία του
Αριστοτέλους, 4) Ο λακωνικός τρόπος οικονομίας.
Μέρος Β’. 5) Δημοσιονομική και ρυμοτομική πολιτική του Ιφικράτους, 6) Η οικονομική πολιτική του «τυράννου» Κυψέλου του Κορινθίου, 7) Η δημοσιονομική πολιτική των Σπαρτιατών έναντι των Σαμίων εξορίστων, 8) Μία πρόταση οικονομικού ενδιαφέροντος
για τα μεταλλεία του Λαυρίου, 9) Η καταπληκτική οικονομική πολιτική του Αντιμένους του Ροδίου, 10) Η
«ευφυής» οικονομική πολιτική του Κλεομένους του
Ναυκρατίτη, 11) Η οικονομική πολιτική των Εφεσίων,

12) Μία πρώτη μορφή Τραπέζης στο Βυζάντιο, Μέρος
Γ’. 13) Renate Zoepffel, Aristoteles Oeconomica.
Schriften zu Hauswirtschaft und Finanzwesen, 14)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Schriften zur Wirtschaftstheorie der
griechischen Antike.
Τα πρώτα δύο κεφάλαια εξαίρουν τις επιδράσεις που άσκησε το οιονεί αριστοτελικό σύγγραμμα
Οικονομικά σε οικονομολόγους ή και πολιτικούς της
οικονομίας κατά τον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και
τους Νεωτέρους Χρόνους. Το τρίτο κεφάλαιο έχει θέμα
την περί δουλείας θεωρία του Αριστοτέλους, με πολλές
αναφορές και στον Ξενοφώντα και σε άλλους σωκρατικούς. Τα κεφάλαια τέταρτο και έβδομο περιγράφουν
την μορφή της οικονομίας των Σπαρτιατών και την συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική των, ενώ το ενδέκατο κεφάλαιο την οικονομική πολιτική των Εφεσίων.
Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει μία πρόταση οικονομικού ενδιαφέροντος για τα μεταλλεία, ενώ το δωδέκατο μία πρώτη μορφή Τραπέζης στο Βυζάντιο. Σε τέσσερα κεφάλαια, πέμπτο, έκτο, ένατο και δέκατο, αξιολογείται η οικονομική πολιτική του «τυράννου» της
Κορίνθου Κυψέλου, του «στρατηγού» των Αθηναίων
Ιφικράτους, του Ροδίου Αντιμένους, του Ναυκρατίτη
Κλεομένους.
Αξίζει να τονισθεί ο πνευματικός μόχθος του κ.
Μπαλόγλου και η εκπληκτική πολυμέρεια της επιστημοσύνης του, οικονομολογικής, φιλολογικής, ιστορικής. Εκπλήσσει το πλήθος των παραπομπών, είτε σε
κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας είτε σε νεώτερα ειδικά συγγράμματα. Το έργο του είναι πολύτιμο, και όχι μόνο για τους ιστορικούς της αρχαίας ελληνικής οικονομίας.

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος
Ακαδημαïκός

Χρήστος Ν. Τεάζης
Η δεύτερη μεταπολίτευση στην Τουρκία
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η άνοδος των «μη προνομιούχων»

Σ

Πατάκης, Αθήνα 2013, σελ. 231.

την τόσο πλούσια ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για την Τουρκία, το παρόν βιβλίο δεν
αποτελεί μόνον συμπλήρωμα της υπάρχουσας
γνώσης μας για την γείτονα, αλλά αποκαλύπτει τον ρόλο
και την σημασία μίας σημαντικής πλευράς του τουρκικού πολιτικού κόσμου, της Δεύτερης Ομάδας. Η ομάδα
αυτή πρωτοεμφανίστηκε στην Μεγάλη Εθνοσυνέλευση
(Büğük Millet Meclisi) το 1920 και απηχούσε μία νοοτροπία αντιπολιτευόμενη προς την ιδρυτική φιλοσοφία
της μετέπειτα Τουρκικής Δημοκρατίας (1923). Ο συγγραφέας παρουσιάζει με σαφήνεια και γλαφυρότητα την
κοινωνικο-οικονομική και πολιτική «διαδρομή» ενός
πολιτικού χώρου, ο οποίος αποτελεί συνέχεια της νοοτροπίας της «Δεύτερης Ομάδας» από το 1920 μέχρι των
ημερών μας. Ο χώρος αυτός, σύμφωνα με τον συγγραφέα, συνιστά την «πολιτική» έκφραση του Ισλάμ, όρο
τον οποίο θεωρεί ως τον πλέον δόκιμο αντί του όρου
«πολιτικό Ισλάμ».1 Η βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη,
επικεντρώθηκε στην ανάλυση της «Πρώτης Ομάδας».
Ηταν η ομάδα εκείνη της οποίας η κοσμοθεωρία
αποτέλεσε τον πυρήνα της ιδρυτικής φιλοσοφίας της
Τουρκικής Δημοκρατίας και πολιτικά εκφραζόταν μέσω
του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (C.H.P.) Η Δεύτερη
Ομάδα απουσίαζε από το πεδίο έρευνας των αναλυτών, ενώ η σημασία της περιοριζόταν στην βραχεία χρονικώς κοινοβουλευτική περίοδο της Μεγάλης Εθνικής
Εθνοσυνέλευσης του 1920. Πέραν αυτού, οι πολιτικές δυνάμεις επέκεινα της ιδεολογίας του Μουσταφά
Κεμάλ, που είχαν θρησκευτικές αναφορές, περιβάλλονταν με ένα πέπλο αναχρονισμού και οπισθοδρόμησης, σύμφωνα με την οπτική γωνία του Bernard Lewis
στο κλασσικό έργο του «Η ανάδυση της σύγχρονης
Τουρκίας».2 		

Ο συγγραφέας θέτει το ερώτημα «Πότε μετασχηματίζεται η Τουρκία;» και απαντά ότι πρώτα αλλάζει
το διεθνές περιβάλλον, κατόπιν το κράτος αφουγκράζεται τις διεθνείς αξίες και μετά το ίδιο τις μεταλαμπαδεύει στην κοινωνία. Με την ανάλυση που ακολουθεί
στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι το πνεύμα της Δεύτερης Ομάδας ταυτιζόταν με
τις αξίες του νεοφιλελευθερισμού. Μετά το 1980, έτος
που σηματοδοτεί την αρχή της νεοφιλελεύθερης κοσμοθεωρίας στην Τουρκία, η Δεύτερη Ομάδα αναδύεται στην επιφάνεια, και, ύστερα από το 2002, αποτελεί τον πυρήνα της εξουσίας στην γείτονα. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η νοοτροπία του κράτους κατά
την οθωμανική περίοδο, ενός ιερού κράτους ή άλλως
«κράτους-πατέρα». Η νοοτροπία αυτή εξακολούθησε να ισχύει και ύστερα από την ίδρυση της Τουρκικής
Δημοκρατίας.
Ο συγγραφέας εξετάζει συνοπτικά, μεταξύ άλλων,
τον τρόπο με τον οποίο οι οθωμανικές δομές μετεξελίχθηκαν σε νοοτροπία της Δεύτερης Ομάδας μέχρι την
ιδεολογία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(Α.Κ.Ρ). Υποστηρίζει ότι «... με την έναρξη της πολυκομματικής ζωής και του εκδημοκρατισμού που ξεκίνησε με το Σχέδιο Μάρσαλ αναπτύχθηκε και το ισλαμικό κίνημα»3. Στην μελέτη αυτή αναλύεται διεξοδικά η
πορεία του ισλαμικού κινήματος καθ’όλη την διάρκεια
της Τουρκικής Δημοκρατίας μέχρι των ημερών μας,
ενώ χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά
της Εθνοσυνέλευσης, ο Τύπος και πολύτιμο υλικό από
πολυάριθμες συνεντεύξεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η
ανάλυση της Θρησκευτικής Άποψης ( Milli Görüs), η

1 Τεάζης , όπ.π. σ. 43, υπος. 18

εις : J. P. Monferrer – Sala , V. Christides, Th. Papadopoulos, East
and West. Essays on Byzantine and Arab Worlds in the Middle Ages,
Piscataway, N.J. 2009, σ. 88

2 G. Tsoutsos, East and West: From the Ottoman Empire to Turkey

3 Τεάζης, όπ.π. σ. 58

οποία αποτελεί μία ιδεολογία, ένα κίνημα το οποίο δίνει έμφαση στις ισλαμικές αξίες οι οποίες πρέπει να είναι κυρίαρχες στο κράτος.
Η Θρησκευτική Αποψη αγγίζει τον διανοητικό κόσμο των Τούρκων, ενώ οι »...κοινωνικές, πολιτισμικές
, οικονομικές και πολιτικές αλλαγές και εξελίξεις που
σημειώθηκαν στην Τουρκία μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2002
(οπότε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ανήλθε
στην εξουσία), μπορούν να χαρακτηριστούν πολιτικές
πράξεις που επιβλήθηκαν από τα πάνω»4. Τα κόμματα
που εκφράζουν την Θρησκευτική Άποψη εκπροσωπούν
το κεφάλαιο της Ανατολίας, τους εμπόρους και τους μικροβιοτέχνες της εγχώριας αστικής τάξης, και η κοινωνικο-οικονομική τους βάση απαρτίζεται από το τμήμα
του πληθυσμού που δεν έπαιρνε μερίδιο από την εξουσία. Εξ ού και ο υπότιτλος για την άνοδο των μη προνομιούχων. Σε αντίθεση όμως με το ΠΑΣΟΚ, οι εκφραστές
της νοοτροπίας της Θρησκευτικής Άποψης πιστεύουν
σε ένα μοντέλο της οικονομίας της αγοράς , σε έναν
καπιταλισμό στηριγμένο στις παραδόσεις, σύμφωνα με
την πολιτική ατζέντα του κόμματος Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης. Στο δεύτερο μέρος,εξετάζεται ο μετασχηματισμός της οικονομίας και η διεύρυνση του καπιταλισμού στην Τουρκία. Η τελευταία εισήλθε στην καπιταλιστική περίοδο με το Tanzimat το 1839.		
Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η οθωμανική εξουσία «...συσπείρωνε το λαό γύρω από το Ισλάμ έναντι
των μη μουσουλμανικών πληθυσμών που άρχισαν να
ενισχύονται με την επιρροή της Δύσης»5 Όταν όμως
επικράτησε η μουσουλμανική ταυτότητα, τέθηκαν σε
εφαρμογή πολιτικές εκκοσμίκευσης. Οι πολιτικές αυτές, σε συνδυασμό με τις παρενέργειες των διομολογήσεων, την απουσία εθνικού κεφαλαίου και την πλήρη εξάρτηση των Οθωμανών από την οικονομία της
Μεγάλης Βρεταννίας, δημιούργησαν αντιδράσεις. Η
οικονομική και πολιτική εξάρτηση των Οθωμανών από
τους Βρεταννούς οδήγησε εξ αντιδράσεως προς τον
κρατικισμό. ώστε να δημιουργηθεί μία «εθνική οικονομία» στην οποία οι Τούρκοι θα κατελάμβαναν την οικονομική θέση των μη μουσουλμάνων. Ο Μουσταφά
Κεμάλ διαχώρισε τον τουρκικό κρατικισμό από τους
θεωρητικούς του σοσιαλισμού του 19ου αιώνα και κατηύθυνε την χώρα προς ένα μοντέλο μεικτής οικονομίας.
Ο συγγραφέας αναπτύσσει εκτενώς την τουρκική οι4 Τεάζης, όπ.π. σ. 27
5 Τεάζης, όπ.π. σ. 111

κονομική πολιτική έναντι του κεφαλαίου της Ανατολίας
στα χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας. Οι ρίζες του
κεφαλαίου της Ανατολίας αναλύονται με βάση το δόγμα του Γκιουμουσχανεβί (Gümüşhanevi) του σουννιτικού τάγματος των Νακσιμπεντί. Σκοπός του τελευταίου ήταν η δημιουργία «θρησκευτικού κεφαλαίου»,
η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας κ.λπ. χωρίς τοκογλυφία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανση του συγγραφέα ότι ο Ερμπακάν είχε τονίσει την
ανάγκη εκλογής του προέδρου της Δημοκρατίας από
τον λαό, πράγμα που έγινε πράξη επί Ερντογάν στις 2110 -2007 και συνάδει προς τις αμερικανικές πολιτειακές
αντιλήψεις.
Ο συγγραφέας αναφέρεται εκτενώς στον τρόπο που
το Κόμμα Δικαιοσύνης και ανάπτυξης προσεγγίζει τις
θρησκευτικές ελευθερίες. Στο τρίτο μέρος, ο συγγραφέας αναλύει τον κοινωνικο-πολιτικό μετασχηματισμό της Τουρκίας,που άρχισε να παίρνει σάρκα από το
2002 και εντεύθεν .Ο συγγραφέας κάνει την πρόβλεψη ότι, με την εφαρμογή του προεδρικού συστήματος,
θα υϊοθετηθεί το δικομματικό πολιτικό σύστημα. Την
μία πτέρυγα θα αποτελούν οι Δημοκράτες και την άλλη
οι Συντηρητικοί. Η προσέγγιση του Χρήστου Τεάζη διαφοροποιείται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, η οποία επικεντρώνεται στο πρόσωπο
του Ταγίπ Ερντογάν.
Παρά την αδιαμφισβήτητη σημαντική συμβολή του
στην διαμόρφωση της νέας πολιτικής πραγματικότητας, ο Ερντογάν αποτελεί εκφραστή αυτού του μετασχηματισμού που συντελείται στην Τουρκία απο το
1980 και εντεύθεν. Ο μετασχηματισμός αυτός προηγείται της ανόδου του Ερντογάν στην εξουσία και διαπνέεται από τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού. Από τα
ανωτέρω καθίσταται προφανής η σημασία του παρουσιαζόμενου βιβλίου για την κατανόηση της τουρκικής
πραγματικότητας.
Ο συγγραφέας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975,
σπούδασε στο Πάντειο πολιτικές επιστήμες και συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου της Αγκύρας, όπου πραγματοποίησε διπλωματική εργασία με θέμα το Κόμμα Εθνικιστικής
Γκρίζας (MHP). Στην συνέχεια εκπόνησε στο ίδιο πανεπιστήμιο διδακτορική διατριβή με θέμα το Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Από το 2011 είναι
λέκτωρ στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων του κρατικού πανεπιστημίου της Αγκύρας.

Γιώργος Αθ. Τσούτσος
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Συνέβησαν τον Mάιο

Την 1η Μαΐου του 1886 το συνέδριο της
Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας αποφάσισε
να γίνουν απεργιακές κινητοποιήσεις στο Σικάγο
των ΗΠΑ, πόλη η οποία αποτελούσε το μεγαλύτερο
βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Αίτημα των
κινητοποιήσεων ήταν η μείωση των ωρών εργασίας και
ως εκ τούτου οι εργάτες υιοθέτησαν το σύνθημα «Οχτώ
ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο».
Στο Σικάγο συγκεντρώθηκαν πάνω 80.000 άνθρωποι
για να διεκδικήσουν το οκτάωρο, ενώ υπολογίζεται ότι
σε όλες τις ΗΠΑ ο αριθμός των απεργών έφτασε τους
400.000. Όταν οι απεργοί του Σικάγο έφτασαν στην
πλατεία Haymarket, εκεί βρίσκονταν παρατεταγμένα
οπλισμένα με οπλοπολυβόλα σώματα της αστυνομίας,
τα οποία άνοιξαν πυρ εναντίον των απεργών όταν για
ανεξιχνίαστους λόγους μια βόμβα έσκασε δίπλα τους.
Μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστος ο αριθμός των
νεκρών, καθώς πολλοί κατέληξαν από τα τραύματά
τους τις επόμενες μέρες. Στην Ελλάδα, η πρώτη
πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση έλαβε χώρα από τον
Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλλέργη το 1892, ενώ ένα
χρόνο αργότερα 2.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν
ζητώντας την θέσπιση του οχταώρου, η Κυριακή να
είναι αργία και να θεσπιστεί κρατική ασφάλιση στα
θύματα εργατικών ατυχημάτων.
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Ιδρύεται στις 3 Μαΐου του 1837 με απόφαση
του βασιλιά Όθωνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών
και προς τιμήν του έλαβε το όνομα Οθώνειον
Πανεπιστήμιον. Το πανεπιστήμιο αποτελείτο αρχικά
από τις σχολές της Θεολογίας, της Νομικής, της
Ιατρικής και των Τεχνών (στο γνωστικό πεδίο της
οποίας συγκαταλέγονταν οι Eφαρμοσμένες Eπιστήμες
και τα Mαθηματικά). Αρχικά τα μαθήματα γίνονταν
στο σπίτι του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη στην
Πλάκα που σήμερα στεγάζεται το Μουσείο του
ιδρύματος και μόνο τον Νοέμβριο του 1841 το
ίδρυμα μεταστεγάσθηκε στο Κεντρικό Κτήριο του
Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο σχεδιάστηκε από τον
Δανό αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν και διακοσμήθηκε
από τον ζωγράφο Karl Rahl. Στις 20 Οκτωβρίου του
1862, αμέσως μετά την έξωση του Όθωνα το ίδρυμα

μετονομάσθηκε σε Εθνικόν Πανεπιστήμιον. Το 1911 το
πανεπιστήμιο μετονομάσθηκε εκ νέου στο σημερινό του
όνομα σε Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο.
Μολονότι ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε αντιταχθεί
στην ίδρυση πανεπιστήμιου, καθώς θεωρούσε
σημαντικώτερη την βελτίωση της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, το πανεπιστήμιο έλαβε το όνομα του
πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος κατόπιν ρήτρας που
είχε θέσει στην διαθήκη του ο Ηπειρώτης ευεργέτης
Ιωάννης Δόμπολης, ο οποίος άφησε όλη την περιουσία
του στο Πανεπιστήμιο. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα,
ότι ο Δόμπολης ζήτησε να ανοίξει το κληροδότημα
αφού περάσουν 50 χρόνια από τον θάνατό του, στην
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, ελπίζοντας όμως
ότι αυτή θα ήταν η Κωνσταντινούπολη.
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Στις 5 Μαΐου του 1876 ο μουσουλμανικός όχλος
κατακρεούργησε μέσα στο Σαατλή τζαμί της
Θεσσαλονίκης, που λειτουργούσε στη σημερινή
Αγίου Δημητρίου, δίπλα στο «σπίτι του Κεμάλ», τον
Ζιλ Μουλέν, πρόξενο της Γαλλίας και τον Ερρίκο
Άμποτ, πρόξενο της Γερμανίας. Αφορμή για αυτήν
την αγριότητα υπήρξε η μεταστροφή μιας νεαρής
Βουλγάρας στο ισλάμ, αφού θα παντρευόταν έναν
Τούρκο γαιοκτήμονα. Η μεταστροφή της κοπέλας
έβρισκε αντίθετη την μητέρα της, η οποία όταν την
βρήκε ζήτησε την βοήθεια ενός χριστιανού να την
σταματήσει και ο οποίος με την σειρά του έσκισε την
μαντίλα της (βαρύτατη παράβαση του οθωμανικού
εθίμου) και στην συνέχεια φυγάδευσε μάνα και κόρη
στην άμαξα του Αμερικανού υποπρόξενου που έτυχε
να βρίσκεται εκεί. Όταν μαθεύτηκε το γεγονός πλήθη
Τούρκων και Αλβανών ζήτησαν από το αμερικανικό
προξενείο να παραδώσει την κοπέλα, αλλά τους
απάντησαν ότι δεν ξέρουν που βρίσκεται. Όταν οι
διαμαρτυρόμενοι έσμιξαν και με Αλβανούς ενόπλους
στο Σαατλί τζαμί τα πνεύματα είχαν οξυνθεί πολύ
και τότε έτυχε να περνούν ο Γάλλος και ο Γερμανός
πρόξενος, οι οποίοι κρατήθηκαν αιχμάλωτοι εωσότου
ικανοποιηθεί το αίτημα του όχλου. Όταν βρέθηκε η
κοπέλα, οι πρόξενοι ήταν νεκροί και ο όχλος διαλύθηκε
με ζητωκραυγές και πυροβολώντας στον αέρα.
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Στις 11 Μαΐου του 330 μ. Χ. γίνονται τα
εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης από
τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Ο Μέγας
Κωνσταντίνος θέλοντας να ενώσει την διχασμένη
από το θρήσκευμα και από την γλώσσα Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία, καθώς και να της δώσει ένα κέντρο από
όπου θα ήταν εύκολο να αποκρούει τους εχθρούς της
Αυτοκρατορίας (κυρίως τους Πέρσες) επέλεξε τελικά
ως τοποθεσία το αρχαίο Βυζάντιο για να οικοδομήσει
την νέα πρωτεύουσα. Ωστόσο, η αρχική επιλογή δεν
ήταν η Κωνσταντινούπολη, αλλά το αρχαίο Ίλιον,
η Τροία, πόλη από την οποία σύμφωνα με τον μύθο
καταγόταν ο Αινείας, ο οποίος ίδρυσε την πολιτεία του
στο Λάτιο, όπου οι απόγονοι του Ρέμος και Ρωμύλος
θα κτίσουν αργότερα την Ρώμη. Η επιλογή αυτή όμως
απορρίφθηκε από τους ναυάρχους του, οι οποίοι του
είπαν ότι το λιμάνι της ήταν ακατάλληλο για τον
στόλο. Στην συνέχεια επέλεξε την Θεσσαλονίκη ως
πρωτεύουσα, αλλά και αυτή απορρίφθηκε, καθώς θα
ήταν δύσκολο να ξεκινήσουν από εκεί τα στρατεύματα
εναντίον των Περσών, οπότε η πρωτεύουσα θα
έπρεπε να βρίσκεται περισσότερο ανατολικά. Ως
τρίτη επιλογή προτάθηκε η Χαλκηδόνα, και εκεί ο
μύθος λέει ότι ένας άγγελος μάζευε τις πέτρες από την
Χαλκηδόνα και τις πέταγε στην αντίπερα όχθη. Έτσι,
προτάθηκε η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και η οποία αφιερώνεται
από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα στον Δεσπότη Χρηστό.
Ωστόσο, η μεταφορά της εξουσίας από την Ρώμη στην
Κωνσταντινούπολη θα γίνει πολύ αργότερα, όταν η
Ρώμη θα έχει λεηλατηθεί από τους βαρβάρους, και οι
Αυτοκράτορες θα μένουν αποκλειστικά στην Πόλη,
από την οποία θα ελέγχουν όλοι την Αυτοκρατορία.
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Γεννιέται στο Κόμπλεντς της Γερμανίας στις
15 Μαΐου 1773 ένας από τους μεγαλύτερους
διπλωμάτες του 19ου αιώνα, ο Κλέμεντ φον
Μέττερνιχ. Ο Μέττερνιχ κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή
διπλωματία όλο το μισό του 19ου αιώνα, από το συνέδριο
της Βιέννης (1815), οπότε και έπαιξε ηγετικό ρόλο στην
διαμόρφωση του χάρτη της Ευρώπης και στην ίδρυση
της Ιεράς Συμμαχίας, η οποία αποσκοπούσε στην
αποφυγή επαναστάσεων. Ο Μέττερνιχ αντιτάχθηκε
σθεναρά στην ελληνική Επανάσταση του 1821,
καθώς την έβλεπε ως μία μεγάλη απειλή στο σύστημα
που είχε δημιουργήσει και στην Ιερά Συμμαχία, ενώ
απεχθανόταν ήδη από το συνέδριο του Λάιμπαχ (1821)
τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος διαφωνούσε μαζί

του. Το άστρο του Μέττερνιχ έδυσε κατά την διάρκεια
των μεγάλων ευρωπαϊκών επαναστάσεων του 1848,
οπότε και μεγάλα πλήθη Αυστριακών συγκεντρώθηκαν
έξω από την καγκελαρία ζητώντας την αποχώρησή
του, με αποτέλεσμα ο Μέττερνιχ να φυγαδευτεί και
να μεταβεί στο Λονδίνο μαζί με την οικογένειά του.
Πέθανε στην Βιέννη στις 11 Ιουνίου του 1859.
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Λαμβάνει χώρα στις 20 Μαΐου του 1825
η μάχη στο Μανιάκι. Ο Ιμπραήμ αφού
κατέλαβε το Νεόκαστρο θέλησε να μην
αφήσει εχθρούς πίσω, προτού προχωρήσει στα ενδότερα
της Πελοποννήσου, και έτσι μαθαίνοντας ότι είχαν
συγκεντρωθεί στο Μανιάκι υπό τους Παπαφλέσσα,
Κεφάλα, Καπητανάκη, Βαοϊδή 600 Έλληνες, βάδισε
εναντίον τους με στρατό 3.000 Αιγυπτίων. Μετά το
τέλος της μάχης και αφού σκοτώθηκαν τουλάχιστον
300 Αιγύπτιοι, ο Ιμπραήμ λέγεται ότι είπε για τον
Παπαφλέσσα «Αμαρτία να χαθεί τέτοιος πολέμαρχος».
Όπως αναφέρει ο μεγάλος ιστορικός της Επανάστασης
Σπυρίδωνας Τρικούπης: «Ο Δικαίος θύμιζε πολύ τον
ασυνεπή χαρακτήρα του Αλκιβιάδη που ζούσε άλλοτε
μέσα στις απολαύσεις και άλλοτε μέσα στις κακουχίες
και όλοι τον θεωρούσαν δεύτερο Αλκιβιάδη εξαιτίας
της φιλαυτίας του, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι
αγαπούσε την πατρίδα του περισσότερο από εκείνο τον
πρόγονό του.
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Στις 29 Μαΐου του 1453, ύστερα
από σθεναρή αντίσταση έπεσε η
Κωνσταντινούπολη και μαζί με αυτήν η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η πολιορκία της Πόλης
από τον Μωάμεθ τον Πορθητή είχε ξεκινήσει από τις 6
Απριλίου 1453, ο οποίος είχε συγκεντρώσει έναν στρατό
από 80.000-100.000 στρατιώτες ενώ είχε συγκεντρώσει
και μία ναυτική δύναμη από 150 πλοία. Από την μεριά
των πολιορκούμενων, τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο
ΙΑ’ είχαν συνδράμει λίγες δυνάμεις Γενοβέζων
υπό τον Τζουστινιάνη και λίγοι Βενετοί, αλλά η
συνολική δύναμη των αμυνόμενων δεν ξεπερνούσε
τους 8.500 στρατιώτες. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία
αποδυναμωμένη από τις εσωτερικές συγκρούσεις
μεταξύ Ενωτικών και Ανθενωτικών, καθώς και από τις
υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις δεν μπόρεσε να αντέξει
στην τρίτη μεγάλη επίθεση που πραγματοποιήθηκε
στις 29 Μαΐου.

επιμέλεια: Βασίλης Σπυράκος-Πατρώνας

Λόγος κλασσικός και λόγος νεωτερικός

Διαφορές ανάμεσα στα δύο ορθολογικά παραδείγματα
του Γιάννη Μαθιουδάκη

Η

συνεισφορά του αρχαιοελληνικού πνεύματος
σε ό,τι αποκαλούμε σύγχρονο Δυτικό Πολιτισμό είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Η νεώτερη Ευρώπη, αφού διένυσε την σκοτεινή περίοδο
του Μεσαίωνα, μετέβη στην Αναγέννηση, στην Μεταρρύθμιση, στην Γαλλική και την Βιομηχανική Επανάσταση, μέσα και από την υιοθέτηση των κορυφαίων
θεσμών, αξιών και πνευματικών επιτευγμάτων του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Έτσι, η επιστήμη, η φιλοσοφία, η δημοκρατία και ο ανθρωπισμός αποτέλεσαν βασικές συνιστώσες της νεωτερικότητας. Εντεταγμένες,
ασφαλώς, σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο επίσης περιλαμβάνει στοιχεία που συνεισέφερε η ίδια η Δύση ή η
έως τότε ιστορία της περιοχής, όπως είναι το Ρωμαϊκό
Δίκαιο, ο Χριστιανισμός, η βιομηχανική και κεφαλαιοκρατική οικονομία και η τεχνολογία.
Πέρα από αυτούς τους θεσμούς, τις αξίες και τα επιτεύγματα, ο νεωτερικός και ο κλασσικός πολιτισμός
εμφανίζουν μια ριζική ομοιότητα, που ανάγεται στην
βάση τους. Και οι δύο πολιτισμοί είναι λογοκεντρικοί:
η ουσία τους εντοπίζεται στην αναγνώριση του Ορθού
Λόγου ως κατευθυντήριας δύναμης του πολιτισμού
στο σύνολό του.
Παρ’ όλ’ αυτά, η εμφανής αυτή ομοιότητα δεν πρέπει να συσκοτίζει και τις βασικές διαφορές που μπορούν να εντοπιστούν στα δύο αυτά ορθολογικά παραδείγματα: το αρχαιοελληνικό-κλασσικό από την μία,
και το ευρωπαϊκό-νεωτερικό από την άλλη. Τις διαφο-

ρές αυτές, που εκκινούν από την διαφορετική αντίληψη περί Ορθού Λόγου (και επεκτείνονται ακτινωτά σε
όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του πολιτισμού), επιχειρεί
να σκιαγραφήσει το παρόν άρθρο.
Ως παραδειγματικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται εδώ ο Εφέσιος φιλόσοφος Ηράκλειτος, αφ’ ενός,
και ο Άγγλος φιλόσοφος και πολιτικός στοχαστής T.
Hobbes, αφ’ετέρου. Οι περιπτώσεις αυτές επιλέχθηκαν
για τους εξής λόγους: πρώτον, και οι δύο στοχαστές
ανήκουν χρονικά στους πρωτοπόρους της εποχής τους
και, δεύτερον, θεωρώ ότι αποτελούν χαρακτηριστικές
περιπτώσεις του κλασσικού και νεωτερικού πνεύματος, αντίστοιχα, καθώς συναρθρώνουν στην θεωρία
τους έννοιες (Φύση – Λόγος – άνθρωπος - πόλεμος),
με έναν τρόπο που χαρακτηρίζει τον κυρίαρχο λόγο
της κάθε εποχής.
Ι. Το φιλοσοφικό πνεύμα κάνει την εμφάνισή του
στην Αρχαία Ελλάδα τον 6ο αι. π.Χ. με τους Προσωκρατικούς. Ανήσυχα πνεύματα, που γεννώνται και
δρουν κυρίως στις ιωνικές πόλεις-κράτη στα παράλια
της Μικράς Ασίας, θέτουν στο επίκεντρο των προσπαθειών τους την απάντηση σε κοσμολογικά ερωτήματα. Ένας από τους πλέον γνωστούς εκπροσώπους των
Προσωκρατικών υπήρξε ο Ηράκλειτος από την Έφεσο.
Ο Εφέσιος φιλόσοφος εκκινεί από την αντίληψη ότι
ο κόσμος συνεχώς κινείται και μεταβάλλεται («πάντα
χωρεί και ουδέν μένει»). Η κίνηση, το γίγνεσθαι, απο-

τελούν τον μοναδικό τρόπο ύπαρξης του κόσμου και
όλων των πραγμάτων εντός αυτού. Κάθε σταθερότητα
και ακινησία δεν μπορεί παρά να είναι μόνον προσωρινή. Χαρακτηριστική για τον φιλόσοφο, που τόσο αγαπούσε να παρουσιάζει την θεωρία του μέσα από εικόνες, είναι η απεικόνιση του κόσμου σαν ένα ποτάμι, που
τα νερά του κυλούν αέναα, βρίσκεται σε συνεχή ροή και
άρα δεν μένει ποτέ το ίδιο («ποταμώ γαρ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ»).
Η κίνηση αυτή πραγματώνεται μέσα από τον πόλεμο των αντιθέτων. Ο πόλεμος γεννά και κυβερνά τα πάντα, κατέχει κυρίαρχη θέση στον κόσμο, αποτελεί τον
τρόπο ύπαρξής του («πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί»).
Παρ’ όλ’ αυτά –και αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό
της σκέψης του- ο ηρακλείτειος κόσμος δεν εκπίπτει σε
ένα χαοτικό πεδίο συγκρούσεων. Οι αντιθέσεις, δηλαδή, που διατρέχουν τον κόσμο, δεν τον διαμελίζουν αλόγιστα. Ο ίδιος ο πόλεμος δεν μεροληπτεί υπέρ καμμιάς «παράταξης» και δεν είναι άδικος· αντίθετα, η «έρις»
απονέμει και φροντίζει για την κοσμική δικαιοσύνη («ειδέναι χρη τον πόλεμον εόντα ξυνόν, και δίκην έριν, και
γινόμενα πάντα κατ’ έριν και χρεών»). Υπ’ αυτό το πρίσμα, η σύγκρουση των αντιθέτων αποκαλύπτεται ως η
δυναμική τους ένωση. Αποκαλύπτεται, με άλλα λόγια,
η φαινομενικότητα των αντιθέσεων, καθώς τα αντίθετα
συσχετίζονται αρμονικά κάτω από την αισθητή επιφάνεια του κόσμου μας – συσχετίζονται είτε ως διαφορετικές όψεις του ίδιου πράγματος («οδός άνω κάτω μία»),
είτε καθώς μεταπίπτει το ένα στο άλλο στο πλαίσιο μιας
μοναδικής συνέχειας (continuum) («ταυτό τα’ ένι ζων
και τεθνηκός και εγρηγορός και καθεύδον και νέον και
γηραιόν· τάδε γαρ μεταπεσόντα εκείνα εστί κακείνα πάλιν μεταπεσόντα ταύτα»), είτε επειδή το ένα χρωστά την
ύπαρξή του στο άλλο («νούσος υγιείην εποίησεν ηδύ και
αγαθόν»).
Καθώς είναι δίκαιος και αμερόληπτος, ο ανταγωνισμός των αντιθέτων ακολουθεί κάποιο μέτρο και υπακούει σε νομοτέλειες απαραβίαστες από οποιονδήποτε
(«ήλιος ουχ υπερβήσεται μέτρα»). Η αλλαγή διέπεται
από μία κανονικότητα, που οδηγεί στο εξής –φαινομενικά- παράδοξο: την στιγμή που ο κόσμος διαρκώς μεταβάλλεται, παραμένει και ίδιος με τον εαυτό του – η
ουσία της ταυτότητάς του παραμένει αμετάβλητη («ποταμοίσιν τοίσιν αυτοίσιν εμβαίνουσι έτερα και έτερα ύδατα επιρρεί»). Η δικαιοσύνη αυτή, η κανονικότητα αυτή καθορίζεται από και ταυτίζεται με τον κοσμικό
Λόγο. Ο Λόγος αποτελεί την αιώνια κοσμική αλήθεια,
που συνίσταται στον αιώνιο κοσμικό νόμο. Το περιεχόμενό του είναι πως όλα τα πράγματα είναι ένα. Ο Λόγος

είναι καθολικός, αρχή των όντων με ποιόν νοητικό, μετέχει σε όλα και κυβερνά τα πάντα, αποτελεί το συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στα πράγματα και είναι ο κανόνας
διακυβέρνησής τους. Σ’ αυτόν ακριβώς ανάγεται και η
ουσιαστική και πραγματική σύνδεση των πραγμάτων· οι
άλλοι τρόποι ενότητας είναι απλώς επιφανειακοί («αρμονίη αφανής και φανερής κρείτττων»). Όλος ο κόσμος
αποτελεί Ένα, συνεχές και αδιαίρετο. Όμως, αυτή η ενότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί και ως πολλαπλότητα.
Ένα ζεύγος (ή ένα σύνολο ζευγών) αντιθέτων θεωρείται ως ετερογενές και αναλύεται σε αντίθετα ή ως τείνον προς τον εαυτό του για να σχηματίσει ενότητα («ο
θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός (ταναντία άπαντα· ούτος ο νους)»).
Όλα αυτά συντελούν στην επικράτηση της αρμονίας
στον κόσμο. Τα αντίθετα, η θέση και η άρνηση, συνταιριάζονται ιδανικά και διαλεκτικά μέσα από την «παλίντονος αρμονία», όπως το τόξο και η λύρα, που αποτελούν ένα ισορροπημένο και σταθερό σύστημα, αν
και απαρτίζεται από αντίρροπες δυνάμεις («ου ξυνιάσιν όκως διαφερόμενον εωυτώ ομολογέει παλίντροπος
αρμονίη όκωσπερ τόξου και λύρης»). Πρόκειται για την
αφανή αρμονία, που συνίσταται σ’ αυτήν ακριβώς την
συναρμογή των «διαφερομένων», των εναντίων, αρμονία που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε άμεσα με τις αισθήσεις μας.
Για τον Ηράκλειτο, η σκέψη του ανθρώπου είναι μέρος του Λόγου, το περιεχόμενό της είναι ο ίδιος ο Λόγος. Γι’ αυτό ακριβώς ο καθένας έχει την ικανότητα να
τον κατανοήσει. Ο σκοπός της γνώσης είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος αυτόν τον Λόγο, τον κοινό σε όλα («εν
το σοφόν, επίστασθαι γνώμην, οτέη εκυβέρνησε πάντα
δια πάντων»). Ο άνθρωπος διαβλέπει την ενότητα των
πάντων και φτάνει στην «ομολογία», οπότε ο ατομικός
λόγος συμφωνεί με τον καθολικό. Μέσα από αυτήν την
διαδικασία, η ψυχή συλλαμβάνεται ως Λόγος που αυξάνεται («ψυχής εστί λόγος εαυτόν αύξων»). Κατ’ ουσίαν,
για να φτάσουμε στην αλήθεια αυτή, αρκεί να στραφούμε προς την γνώση του εαυτού μας, ως προς την καθ’
αυτό φύση μας, την εσωτερική μας πραγματικότητα, τον
Λόγο («εδιζησάμην εμεωυτόν»). Οι άνθρωποι, όμως, αν
και υπάρχει μια αλήθεια, ένας Λόγος, κοινός για όλους,
σκέφτονται και ενεργούν σαν να υπήρχε ένας λόγος διαφορετικός για τον καθένα, ατομικός. Παραβλέπουν,
έτσι, ουσιαστικά, το γεγονός ότι όλοι μετέχουν στην
ίδια «εν τω Λόγω» κοινότητα και, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
κινούνται ενάντια στην ίδια την φύση τους.
ΙΙ. Το 1651, ο Άγγλος φιλόσοφος και πολιτικός στο-

χαστής T. Hobbes δημοσιεύει το magnum opus του, το
γνωστό Λεβιάθαν. Κατ’ αρχάς, το έργο του Hobbes είναι βαθειά επηρεασμένο από την επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα, που ήταν αποτέλεσμα του έργου επιστημόνων και φιλοσόφων, όπως ο Ντεκάρτ και
ο Γαλιλαίος. Συνέπεια, μεταξύ άλλων, της πραγματικής
αυτής επανάστασης στον χώρο του πνεύματος, ήταν η
κυριαρχία ενός νέου κοσμοειδώλου στην επιστημονική
και φιλοσοφική σκέψη. Το σύμπαν, πλέον, παρουσιάζεται ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή· κυρίαρχοι της κοσμικής κίνησης είναι οι απαράβατοι νόμοι της φύσης, οι
οποίοι καθορίζουν και γι’ αυτό είναι ικανοί να εξηγήσουν κάθε φυσικό φαινόμενο.
Η κανονικότητα της συμπεριφοράς της ύλης, όμως,
σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν ανάγεται σε κάποιο κυρίαρχο κοσμικό πνεύμα. Το ερώτημα αυτό παραμένει
αδιάφορο και ξένο προς την σύγχρονη επιστημονική
σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό, το φιλοσοφικό-επιστημονικό
πνεύμα που εκφράζει ο Hobbes είναι εκείνο του μηχανιστικού υλισμού. Ο μηχανιστικός υλισμός προσφέρει
στην φιλοσοφία του Hobbes την ενότητα εκείνη, που
του επιτρέπει να θεωρεί την αληθινή γνώση ως ενιαίο
σύνολο, το οποίο έχει ως χωριστούς κλάδους την φυσική φιλοσοφία αφ’ ενός, και την πολιτική φιλοσοφία αφ’
ετέρου. Και οι δύο αυτοί κλάδοι έχουν ως αντικείμενο
τον άνθρωπο ως φυσικό ον στην πρώτη περίπτωση, και
ως δημιουργό της πολιτικής κοινότητας στην δεύτερη.
Έτσι, η φιλοσοφία του ξεκινά από μια φιλοσοφική
ανθρωπολογία, που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ένα
φυσικό αυτόματο, του οποίου η συμπεριφορά ορίζεται από τις φυσικές διεργασίες του ανθρώπινου οργανισμού: τις αισθήσεις και τα πάθη του. Από την εικόνα αυτή, ο Hobbes προχωρά ντετερμινιστικά έως την
αναπόφευκτη δημιουργία πολιτικής κοινότητας μέσω
ενός συμβολαίου που προσυπογράφουν όλοι οι άνθρωποι, σχεδόν από φυσική αναγκαιότητα. Το κίνητρο
εδώ είναι βαθύ, υπαρξιακό: ο φόβος που καταλαμβάνει τον άνθρωπο στην προ-πολιτική, φυσική κατάσταση (η οποία περιγράφεται ως «πόλεμος όλων εναντίον
όλων»), μπροστά στον ενδεχόμενο βίαιο θάνατό του.
Η φιλοσοφία, λοιπόν, αποτελεί μια ειδική μορφή
του ανθρώπινου λογισμού, που ο Hobbes «ταύτιζε με
την πειθαρχημένη χρήση του ‘φυσικού λόγου’, διακρίνοντάς την εμφατικά από την υπερφυσική αποκάλυψη.
Η φιλοσοφία περιορίζεται στην κατανόηση των πραγμάτων αυτού του κόσμου, που ο Hobbes ορίζει ως ‘σώματα’ ή οντότητες, είτε έμψυχες είτε άψυχες, που είναι
αυτόνομες, δηλαδή υπάρχουν ‘ανεξάρτητα από μας’ και
καταλαμβάνουν ορισμένο ιδιαίτερο διάστημα ή ‘χώρο’.

Αυτά τα σώματα είναι η πραγματικότητα… Ο σκοπός
της φιλοσοφίας, πίστευε ο Hobbes, ήταν να κατανοήσει
τα σώματα αυτά, μέσω της κατανόησης του πώς ‘παράγονται’ ή ‘δημιουργούνται’, είτε από την φύση στην περίπτωση των φυσικών σωμάτων, είτε από τον άνθρωπο
στην περίπτωση των τεχνητών σωμάτων. Συνεπάγεται,
λοιπόν, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμμιά φιλοσοφική
γνώση του Θεού, που δεν αποτελεί δημιούργημα, και
που δεν καταλαμβάνει έναν καθορισμένο ‘χώρο’ στο
σύμπαν, αλλά είναι ‘άπειρος’. Η ‘φύση του Θεού είναι
ασύλληπτη· δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από
το τι είναι, μόνον το ότι υπάρχει’».1
Ας δούμε, όμως, πώς εφαρμόζει ο Hobbes τις παραπάνω αρχές στην ανθρωπολογία του, εκκινώντας από
την θεωρία του για τα πάθη, που συνιστούν την ουσία
της φιλοσοφικής του εικόνας για τον άνθρωπο. Κατά
τον Hobbes, κάθε εκούσια κίνηση έχει ως πρώτη εσωτερική απαρχή την φαντασία, το υπόλοιπο δηλαδή που
αφήνουν τα αντικείμενα μέσα μας μέσω των αισθήσεων. «Αυτές οι μικρές απαρχές της κίνησης μέσα στο ανθρώπινο σώμα, προτού εκδηλωθούν στο περπάτημα,
στην ομιλία, στην πίεση και σ’ άλλες ορατές ενέργειες, αποκαλούνται κοινώς ροπή. Αυτή η ροπή, όταν κατευθύνεται προς το πράγμα που την προκαλεί, αποκαλείται όρεξη ή επιθυμία, όπου επιθυμία είναι το γενικό
όνομα, ενώ το όνομα όρεξη συνήθως περιορίζεται να
δηλώνει την επιθυμία της τροφής, ήτοι πείνα και δίψα.
Όταν αντίθετα η ροπή είναι προς την απομάκρυνση
από κάτι, αποκαλείται γενικά αποστροφή».2
Έτσι, μέσω της επιθυμίας και της αποστροφής, ο άνθρωπος επιδιώκει την ευχαρίστηση και την απόλαυση και αποφεύγει την ενόχληση και την δυσαρέσκεια.
Υπό αυτήν την οπτική, καλό για τον άνθρωπο είναι ό,τι
τον ευχαριστεί και κακό ό,τι αυτός αποστρέφεται. Διαφαίνονται, έτσι, κατά τον φιλόσοφο, δύο βέβαιες αρχές, που καθοδηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά: η
τάση αποφυγής του βίαιου θανάτου και η φυσική βουλιμία του, που τον ωθεί να καρπωθεί για τον εαυτό του
ο,τιδήποτε κοινό και να κυριαρχήσει απόλυτα στο περιβάλλον του. Επάνω σε αυτά τα βασικά πάθη, την όρεξη, την επιθυμία, την αγάπη, την αποστροφή και το
μίσος, ο Hobbes θεμελιώνει όλη την ψυχολογία του ανForsyth and Keens-Soper, The political classics, v. 1, OUP, Oxford/
New York 1992, p.p. 125-126. Επισημαίνεται, πάντως, ότι ο Θεός
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην θεωρία του Hobbes, καθώς η
αλυσσίδα των φυσικών αιτιών της κίνησης των σωμάτων δεν μπορεί
παρά να οδηγεί σε ένα μοναδικό και πρώτο αίτιο.
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θρώπου. Ο άνθρωπος κινείται από τα πάθη του, και σ’
αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από τα υπόλοιπα ζώα. Είναι όμως ικανός να «σταθμίζει» και να «υπολογίζει» τα
πάθη του, ώστε να φτάνει σε μία τελική επιθυμία ή αποστροφή, που είναι ό,τι ονομάζουμε βούληση.
Στην «φυσική» αυτή «κατάσταση», η δυναμική του
ανθρώπου είναι εκείνη της ισχύος. «Κατά πρώτο λόγο,
λοιπόν», λέει ο Hobbes, «θεωρώ ως γενική διάθεση του
ανθρώπινου είδους στο σύνολό του την αιώνια και ασίγαστη επιθυμία για ισχύ και ακόμα περισσότερη ισχύ,
που σταματά μόνο με τον θάνατο». Βασικός στόχος του
ανθρώπου είναι η επιβίωση και η ικανοποίηση των επιθυμιών του· αυτό όμως επιτυγχάνεται μόνον μέσω της
συνεχούς αύξησης της ισχύος του. Η επιθυμία του για
ισχύ φέρει τελικά τον άνθρωπο σε κατάσταση πολέμου
με τους συνανθρώπους του. «Είναι, λοιπόν, φανερό ότι,
όσο οι άνθρωποι ζουν χωρίς μια κοινή εξουσία που θα
τους κρατούσε όλους υποτεταγμένους, βρίσκονται σε
κατάσταση πολέμου. Και, μάλιστα, αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος των πάντων εναντίον πάντων».3 Πρόκειται για μια κατάσταση, όπου, ακόμη και αν δεν υπάρχει
ο πόλεμος ως εκδηλωμένη ένοπλη αναμέτρηση, υπάρχει μια τέτοια φανερή προδιάθεση. Σ’ αυτήν την κατάσταση λοιπόν, «ο ανθρώπινος βίος είναι μοναχικός, ενδεής, ρυπαρός, κτηνώδης και βραχύς».4
Έως εδώ, ο Hobbes αναπτύσσει έναν ηθικό νατουραλισμό, που δεν αφήνει κανέναν χώρο στον ανθρώπινο λόγο. Με άλλα λόγια, η φυσική κατάσταση δεν μπορεί να κριθεί με βάση όρους όπως δίκαιο και άδικο, οι
οποίοι εμφανίζονται και αποκτούν νόημα μόνον εντός
της πολιτικής κοινότητας. «Εκεί όπου δεν υπάρχει κοινή εξουσία, δεν υπάρχει νόμος· και εκεί όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και αδικία… πρόκειται για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους ανθρώπους μέσα
σε μια κοινωνία και όχι κατά μόνας».5
Είναι, πάντως, αξιοσημείωτο το ότι ο Hobbes θεμελιώνει την κατάσταση αυτή στην φυσική ισότητα των
ανθρώπων και σε ό,τι ονομάζει «φυσικό δίκαιο». «Το
φυσικό δικαίωμα», αναφέρει, «είναι η ελευθερία που διαθέτει κάθε άνθρωπος να χρησιμοποιήσει την ισχύ του
κατά βούληση, για να συντηρήσει την φύση του, δηλαδή την ζωή του, και κατ’ ακολουθίαν η ελευθερία να κάνει ο,τιδήποτε που κατά την κρίση και τον λόγο του θα
θεωρήσει καταλληλότερο μέσο γι’ αυτόν τον σκοπό».6
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Στο φυσικό αυτό δικαίωμα, ο Hobbes αντιπαραβάλλει τους «νόμους της φύσης»: «Ένας νόμος της φύσης…
είναι μια εντολή ή ένας γενικός κανόνας, που έχει ανακαλυφθεί μέσω του Λόγου και απαγορεύει στον άνθρωπο να κάνει κάτι που θα καταστρέψει την ζωή του ή που
θα τον στερήσει από τα μέσα συντήρησής της· κι ακόμα
του απαγορεύει να παραλείπει όσα ο ίδιος θεωρεί απαραίτητα για την διατήρησή της».7 Δηλαδή, το δικαίωμα
συνίσταται στην ελευθερία του πράττειν, ενώ ο νόμος
στον καθορισμό του. Διαφέρουν τόσο, λέει ο Hobbes,
όσο η υποχρέωση και η ελευθερία. Οι νόμοι της φύσης,
διευκρινίζει ο Hobbes, αποτελούν στην ουσία επιταγές
του Λόγου· καλούνται καταχρηστικά νόμοι της φύσης,
αν θεωρήσουμε ως νομοθέτη και εντολοδόχο τον Θεό.
Ενσαρκώνουν τους λογικά συναγόμενους τρόπους συμπεριφοράς, που απαιτούνται από όντα ελεύθερα και
ίσα, εάν επιθυμούν να συμβιώσουν ειρηνικά μεταξύ
τους. Συνοψίζονται δε στην εξής περίληψη: μην κάνεις
στους άλλους ό,τι δεν θα έκανες στον εαυτό σου.8 Γιατί όμως υπερισχύουν, τελικώς, έναντι του φυσικού δικαιώματος;
Για όσον καιρό ισχύει το φυσικό δικαίωμα, ο άνθρωπος τελικά δεν είναι δυνατόν να νιώσει ποτέ ασφαλής
για την ζωή του. Γι’ αυτό και αποδέχεται να απεμπολήσει το δικαίωμά του αυτό και να υποταχθεί στους νόμους της φύσης, τις επιταγές, δηλαδή, του Λόγου. Ο Λόγος, δηλαδή, από ένα ακόμη όργανο στην υπηρεσία της
επιβίωσης, όπως τον ορίζει το φυσικό δικαίωμα, γίνεται
νομοθέτης, για χάρη της ίδιας της επιβίωσης. Πραγματικά, κατά την φυσική κατάσταση, η γνώση αντιμετωπίζεται από τον άνθρωπο εργαλειακά: δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από ένα μέσο, μεταξύ άλλων, όπως
για παράδειγμα είναι και η σωματική δύναμη, που χρησιμοποιείται για την απόκτηση όλο και περισσότερης
ισχύος. Το αξιοσημείωτο εδώ, όμως, είναι ότι τελικά ο
Λόγος αυτονομείται και καταλήγει στο να είναι εκείνος
που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανθρώπινης συμβίωσης: εάν ο άνθρωπος επιθυμεί να είναι
ευδαίμων, δηλαδή να είναι ικανός να εκπληρώνει τις
επιθυμίες του, πρέπει να υπακούσει στις επιταγές του.
Βέβαια, η ουσία του φυσικού δικαιώματος επιβιώνει
και μέσα στις εντολές του Λόγου: εάν η φυσική κατά7
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Έτσι, αν και ο άνθρωπος δεν μπορεί βέβαια ποτέ να απεμπολήσει
ολοκληρωτικά το δικαίωμά του στην αυτοσυντήρηση, είναι δυνατή
η ελαστική εφαρμογή του. Από την άλλη, το καθήκον μας απέναντι
στους νόμους της φύσης είναι απόλυτο, και υποχωρεί μόνον όταν
κινδυνεύει η ζωή μας.
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σταση, η κατάσταση όπου ισχύει το φυσικό δικαίωμα,
είναι εκείνη του συνεχούς πολέμου και της δυστυχίας,
«αποτελεί, επομένως, εντολή ή γενικό κανόνα του Λόγου ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει την ειρήνη, στο μέτρο που έχει ελπίδα να την επιτύχει. Εάν δεν
μπορεί να την επιτύχει, πρέπει να επιδιώκει και να χρησιμοποιεί την αρωγή και τα πλεονεκτήματα του πολέμου. Το πρώτο σκέλος αυτού του κανόνα περιέχει τον
πρώτο και θεμελιακό νόμο της φύσης, δηλαδή την επιδίωξη και διατήρηση της ειρήνης. Το δεύτερο σκέλος
συνοψίζει το φυσικό δικαίωμα, που είναι η αυτοάμυνα
με όλα τα δυνατά μέσα».9 Ο δεύτερος θεμελιώδης νόμος της φύσης συνάγεται από τον πρώτο, που προστάζει την επιδίωξη της ειρήνης: «ένας άνθρωπος πρέπει να
είναι πρόθυμος, όταν και οι άλλοι είναι επίσης πρόθυμοι, να παραιτηθεί από το δικαίωμά του πάνω σε όλα τα
πράγματα για τόσο διάστημα, όσο απαιτεί η ειρήνη και
η αυτοάμυνά του και να αρκεστεί σε τόση μόνον ελευθερία έναντι των άλλων, όση θα επέτρεπε και στους άλλους έναντι του εαυτού του».10 Με την αποδοχή αυτού
του νόμου της φύσης είναι που εμφανίζεται πλέον και η
έννοια του δικαίου. Η αμοιβαία απεμπόληση ή μεταβίβαση του δικαιώματος αποτελεί σύμβαση, που δεσμεύει το άτομο σε συνεπή προς αυτήν την ενέργεια συμπεριφορά. Όταν δρα ενάντια στην αρχική απεμπόληση ή
μεταβίβαση, ο άνθρωπος δρα sine jure, κάνοντας δηλαδή χρήση ενός δικαιώματος που εκούσια πλέον δεν κατέχει. Με άλλα λόγια, δρα ενάντια σε εκείνο που είχε
αρχικά εκούσια διαπραχθεί.
Φαίνεται, λοιπόν, εδώ καθαρά το αίτιο, αλλά και
ο τρόπος της δημιουργίας της πολιτικής κοινότητας.
Λόγω του φόβου για την ζωή τους και την επιθυμία για
διατήρηση ειρήνης, οι άνθρωποι συνάπτουν ένα αμοιβαίο συμβόλαιο, με το οποίο απεμπολούν το φυσικό τους δικαίωμα να πράττουν ό,τι θέλουν και παραδίδουν την εξουσία στο κυρίαρχο πολιτικό όργανο. Η
ύπαρξη της πολιτικής εξουσίας βοηθά στην λύση της
σύγκρουσης των επιταγών του Λόγου με τα ανθρώπινα
πάθη, που δεν σταματούν να ωθούν τον άνθρωπο συνεχώς προς την φυσική κατάσταση. Πρόκειται για το ξίφος, που επιτρέπει στις συμβάσεις να είναι τελικά κάτι
περισσότερο από λόγια: να είναι αναγκαστικές. «Πράγματι», λέει ο Hobbes, «οι νόμοι της φύσης, όπως η δικαιοσύνη, η ευθυδικία, η μετριοπάθεια, η ευσπλαχνία
και κοντολογής το ‘κάνε στους άλλους ό,τι θα ήθελες
να σου κάνουν εκείνοι’, από μόνοι τους, χωρίς το φό9

βητρο κάποιας εξουσίας που να επιβάλλει την τήρησή
τους, αντίκεινται στα φυσικά πάθη μας, που μας εξωθούν στην μεροληψία, την οίηση, την εκδίκηση και τα
παρόμοια. Οι συμβάσεις, δίχως το ξίφος, δεν είναι παρά
λόγια, εντελώς αδύναμα να εξασφαλίσουν οποιονδήποτε ακόμα και στο παραμικρό».11
ΙΙΙ. Συμπερασματικά, ο Ηράκλειτος συλλαμβάνει έναν Λόγο με διάσταση κατ’ αρχήν κοσμολογική,
ο οποίος διασφαλίζει την ενότητα του κόσμου και την
αρμονική σχέση των μερών του. Στον Ηράκλειτο, ο Λόγος είναι μέρος της Φύσης (και όχι απλή ανθρώπινη ιδιότητα), που εγγυάται την αρμονία πίσω από τις φαινομενικές συγκρούσεις οι οποίες κυριαρχούν γύρω μας.
Επικρατεί, λοιπόν, εδώ η έννοια ενός Λόγου κοσμικού,
που χαρίζει αρμονία στο σύνολο, και στον οποίο συμμετέχει ο άνθρωπος με το λογικό μέρος της ψυχής του.
Ο ανθρώπινος Λόγος, λοιπόν, αναγνωρίζεται ως «ομοούσιος» αυτού του κοσμικού Λόγου, ενώ υποχρέωση
του ανθρώπου είναι να ακολουθήσει το λογικό του –με
την παραπάνω έννοια-, ώστε να μπορέσει όχι μόνον να
κατανοήσει αληθώς τον κόσμο γύρω του, αλλά και να
συμφιλιωθεί μαζί του. Ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι
οι άνθρωποι, καθώς μετέχουν στον κοινό αυτό Λόγο,
αποτελούν εκ φύσεως τα μέλη μιας αδιάρρηκτης κοινότητας, η οποία μόνον παρά φύσει παραβιάζεται.
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με την κλασσική αντίληψη, ο Hobbes αποσπά τον Λόγο από την Φύση, στην
οποία δεν χωρά πλέον η απόδοση χαρακτηριστικών
όπως είναι η ενότητα, η αρμονία κλπ. Ο κόσμος εδώ
συλλαμβάνεται μηχανιστικά και υλιστικά, απογυμνωμένος από οποιαδήποτε πνευματική ποιότητα. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για το βασίλειο της ισχύος, και
όχι γιά εκείνο του πνεύματος. Έτσι, ο πόλεμος ως φυσική κατάσταση χάνει την χάρη και το νόημα που είχε
αποκτήσει στον Ηράκλειτο: πρόκειται εδώ για την τυφλή προσπάθεια επικράτησης, που δεν έχει καμμία σχέση με την ηρακλείτεια «αμεροληψία» και «δικαιοσύνη». Η σύλληψη του Λόγου, από την άλλη, είναι στον
Hobbes αποκλειστικά ανθρωπολογική. Αποτελεί ο Λόγος μια ανθρώπινη ιδιότητα, εντελώς αποκομμένη μάλιστα από το βουλητικό μέρος της ψυχής, που συντελεί
ασφαλώς στην υπέρβαση της φυσικής κατάστασης και
στην επιβολή της τάξης στο χάος της φύσης.
Ουσιαστικά, όμως, ο Λόγος δεν φαίνεται τελικά να
αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο στην υπηρεσία του ενστίκτου της επιβίωσης. Τα χομπσιανά αν-
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θρώπινα αυτόματα, λοιπόν, παρουσιάζονται περιχαρακωμένα στον ατομισμό και την δυσπιστία τους·12 εδώ
δεν υπάρχει, συνεπώς, η έννοια της «κοινότητας εν τω
Λόγω», αλλά η κοινή, από τον καθένα, χρήση του, για
την εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος. Έτσι,
όμως, ακόμη και η επιβολή της τάξης στις σχέσεις κυριαρχίας που επικρατούν στην φυσική κατάσταση, επιτυγχάνεται με την μετάβαση σε μία άλλη σχέση κυριαρχίας, κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες στην
πολιτική κοινότητα αναγνωρίζουν την εξουσία ενός κυρίαρχου πολιτικού οργάνου.
Επομένως, ενώ στον Ηράκλειτο, ως εκπρόσωπο της
κλασσικής αντίληψης, η σύλληψη του Λόγου κινείται
στον άξονα Φύση => Λόγος (ως ουσία της Φύσης) =>
Αρμονία (ως χαρακτηριστικό του κόσμου) => Άνθρωπος (ως μέρος της Φύσης που μετέχει στον κοσμικό
Λόγο) => Αρμονία (ως εναρμόνιση του ανθρώπου με
την κοσμολογική ουσία και μετοχή στην κοινότητα των
πάντων), στον Hobbes ο άξονας αυτός μετατρέπεται ως
εξής: Φύση => Άνθρωπος (ως μηχανιστικό αυτόματο)
=> Κυριαρχία (ως επέκταση της ισχύος για την ικανοποίηση των παθών) => Λόγος (ως ανθρώπινη ιδιότητα στην υπηρεσία των παθών και των ενστίκτων) =>
Κυριαρχία (ως δημιουργία της πολιτικής κοινότητας).
Έτσι, η αρμονία που διέπει τις σχέσεις ανθρώπων και
πραγμάτων εντός του κόσμου, κατά την αρχαιοελληνική αντίληψη, η κοινότητα των κοσμικών συστατικών
και των ανθρώπων μεταξύ τους, αντικαθίσταται στον
νεωτερικό Λόγο από την κοσμική «αποξένωση» και την
ανάδειξη του μεμονωμένου ατόμου, που αναζητά την
ισχύ και, από την φύση του, οδηγείται σε σχέσεις κυριαρχίας με το περιβάλλον του. Εδώ ο Λόγος επιβάλλεται
ως αρωγός της ατομικής ανάγκης και όχι ως καθολική
φύση· και επιβάλλεται με την εγκατάσταση μιας νέας
σχέσης κυριαρχίας, αναγνωρισμένης από τα άτομα χάριν της επιβίωσής τους.
Το αρχαιοελληνικό παράδειγμα, λοιπόν, προωθεί
«Τι γνώμη έχει λοιπόν για τους συμπολίτες του [ο κάθε άνθρωπος], όταν ιππεύει ένοπλος και αμπαρώνει τις πόρτες του σπιτιού
του; Τι γνώμη έχει για τα παιδιά του και τους υπηρέτες του, όταν
κλειδώνει τις κασέλες του; Δεν κατηγορεί μ’ αυτές τις πράξεις του
την ανθρωπότητα, τόσο, όσο την κατηγορώ εγώ με τα λόγια μου;
Αλλά κανείς από τους δυό μας δεν κατηγορεί την ανθρώπινη φύση
αυτή καθεαυτή. Οι επιθυμίες και τ’ άλλα ανθρώπινα πάθη δεν είναι
αμαρτήματα καθεαυτά. Ούτε, άλλωστε, είναι οι πράξεις που απορρέουν από αυτά τα πάθη, μέχρι να γίνει γνωστός ένας νόμος που
να τις απαγορεύει. Και τέτοιο πράγμα δεν είναι δυνατόν ωσότου να
δημιουργηθούν οι νόμοι· αλλά οι νόμοι δεν μπορούν να δημιουργηθούν προτού συμφωνηθεί από κοινού ποιό πρόσωπο θα τους θεσπίσει». Όπ. παρ., σ. 196-197.
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έναν ορθολογισμό που στηρίζεται στην έννοια του Λόγου ως κοσμολογικής αρχής, που διασφαλίζει την ενότητα του κόσμου και την κοσμική αρμονία. Στο πλαίσιο
αυτό, ο άνθρωπος εντάσσεται και αυτός αρμονικά στο
σύνολο και στην κοινότητα της οποίας αποτελεί μέρος.
Στο νεωτερικό παράδειγμα, αντίθετα, φαίνεται να κυριαρχεί η απογύμνωση του κόσμου από κάθε λογικό περιεχόμενο, η ρήξη του υποκειμένου με τους άλλους ως
αντικείμενα της ισχύος του και η σύλληψη του Λόγου
ως μιας ανθρώπινης ιδιότητας, που αντιδιαστέλλεται
από την καθαυτό ανθρώπινη φύση (το βουλητικό μέρος της ψυχής) και, εν τέλει, υποτάσσεται, με τον έναν
ή τον άλλον τρόπο, στις σχέσεις κυριαρχίας που επικρατούν στον κόσμο.
Η μετάβαση του Hobbes από την αντίληψή του περί
φύσεως και ανθρώπου προς την θεωρία του για την πολιτική κοινότητα, αναδεικνύει ακριβώς ορισμένες από
τις προεκτάσεις αυτής της (νεωτερικής) αντίληψης.
Έτσι, κατά το αρχαιοελληνικό ορθολογικό παράδειγμα, ο άνθρωπος, κατά την πασίγνωστη ρήση του Αριστοτέλους, είναι «φύσει πολιτικόν ζώον». Και, εάν αναλογιστούμε ότι στην Αρχαιότητα η πολιτική κοινότητα
δεν διακρινόταν από τις λοιπές διαστάσεις της κοινωνικής ζωής (η οικονομία, οι οικογενειακές και κοινωνικές
σχέσεις, οι θρησκευτικές εκδηλώσεις δεν έχουν κατ’ ουσίαν αποσπαστεί, ώστε να διαμορφώσουν ξεχωριστές
σφαίρες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στον βαθμό
που αυτό συμβαίνει στην νεωτερικότητα),13 τότε κατανοούμε ότι η ρήση αυτή του Αριστοτέλους μας παραπέμπει στην ιδιαίτερη, αδιάρρηκτη, «φυσική» σχέση του
ανθρώπου με την κοινότητα, και μάλιστα στην πολιτική της μορφή.
Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει το αρχαιοελληνικό πνεύμα στην κοινότητα διαφαίνεται, νομίζω, και από
τον σημαντικώτατο ρόλο που λαμβάνει εδώ η έννοια
της «αισχύνης».14 Αντίθετα, κατά την νεωτερική αντί13
«Συχνά έχει παρατηρηθεί ότι, όπου ο Αριστοτέλης δηλώνει πως ο
άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό, θα ήταν προτιμότερο να πούμε κοινωνικό, που έχει ανάγκη τους συνανθρώπους του όχι μόνον ως απλούς
συμπολίτες αλλά για σειρά δραστηριοτήτωνς. Η διάκριση κράτους
και κοινωνίας οπωσδήποτε δεν είναι σαφής σε κανέναν στοχαστή
της αρχαίας Ελλάδας. Η θρησκεία είχε τόσο πανεθνικό χαρακτήρα και ήταν συνήθως τόσο εξωτερικό και συμβατικό σχήμα, ζήτημα
λατρείας και όχι βαθειάς πίστης και συγκίνησης, ώστε η ιδέα μιας
ενδεχόμενης διάσπασης κράτους και εκκλησίας… ήταν άγνωστη…
Τέλος, όσον αφορά άλλες εκούσιες οργανώσεις μέσα στο κράτος,
η παρέμβαση του αρχαιοελληνικού κράτους σε όλους τους τομείς
της ζωής ήταν τόσο μεγάλη ώστε τέτοιες οργανώσεις θεωρούνταν
επίσης κρατικές λειτουργίες», Ross W.D., Αριστοτέλης, σ. σ. 339-40.
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Θυμίζω εδώ τον όρκο των Αθηναίων εφήβων κατά την ενηλικίω-

ληψη, της οποίας ο Hobbes φαίνεται να αποτελεί αρχετυπικό παράδειγμα, το άτομο περιχαρακώνεται στα
δικαιώματά του, χωρίς όμως τελικά να καταφέρνει να
συναντήσει τον άλλο σε έναν πραγματικά κοινό τόπο.
Η αστική κοινωνία, εδώ, η οικονομική σφαίρα όπου
όλα τα άτομα επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, όπως λέει ο Hegel, σπαράσσεται από αντιθέσεις και ανταγωνισμούς, που είναι δύσκολο να συμφιλιωθούν. Πρόκειται για την περιοχή όπου είναι εμφανής
η κυριαρχία της υποκειμενικότητας. Ο μόνος εγγυητής
για την αρμονική συνύπαρξη των ατόμων και την συμφιλίωση των αντιθέσεων είναι το κράτος. Ως ένα δημιούργημα εξωτερικό προς την κοινωνία, το κράτος
αποτελεί την πραγματοποίηση της ηθικής ιδέας που
επιφέρει την συνοχή στον διαμελισμένο κοινωνικό κόσμο, παρέχοντας αξίες καθολικής ισχύος.
Φαίνεται, δηλαδή, ότι αυτές οι διαφορές ανάμεσα
στα δύο ορθολογικά παραδείγματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς, πέραν της αξίας τους για την εν
γένει φιλοσοφία του πολιτισμού, δείχνουν να διαθλώνται και να εισχωρούν στους επιμέρους τομείς των δύο
αυτών κόσμων, του αρχαιοελληνικού και του ευρωπαϊκού: στην σύλληψη και την υλοποίηση του κοινωνικού
και του πολιτικού, ακόμη-ακόμη και στην σύλληψη του
μεταφυσικού και θρησκευτικού στοιχείου.15 Από αυτήν
σή τους («ου καταισχυνώ τα όπλα τα ιερά»). Επίσης, στον Επιτάφιο
λόγο του για τους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου, ο Περικλής παρουσιάζεται από τον Θουκυδίδη να λέει: «Ανενοχλήτως δε
επικοινωνούντες προς αλλήλους εις τον ιδιωτικόν βίον σεβόμεθα
τα δημόσια, υπακούοντες εις τας εγκατεστημένας αρχάς και τους
νόμους, εκ τούτων δε εις εκείνους μάλιστα οι οποίοι είναι γραμμένοι
προς ωφέλειαν των αδικουμένων και εις εκείνους οι οποίοι, αν και
άγραφοι, εγκολάπτουσιν εις τους παραβάτας αυτών αισχύνην ομολογουμένην» (Θουκυδίδης, Βιβλίο Β΄, 37, μτφ. Ι. Ζερβού).
Σε αυτό το πλαίσιο, και σε ό,τι αφορά την κλασσική αντίληψη, περαιτέρω διερεύνησης χρήζει το κατά πόσον η μεταφυσική του Ορθόδοξου Χριστιανισμού παραλαμβάνει αυτήν την αντίληψη, καθώς η Εκκλησία του Δήμου μετατρέπεται σε Εκκλησία και ο Θεός
παρουσιάζεται στην τριαδικότητά του, δηλαδή υπάρχει και γίνεται
αντιληπτός ως πρόσωπο. Όπως λέει ο Χρ. Γιανναράς, «ο Θεός της
εκκλησιαστικής εμπειρίας είναι Ένας και Τριαδικός. Για την κατανόηση της αλήθειας του Ενός Θεού, η Εκκλησία χρησιμοποιεί καταχρηστικά την φιλοσοφική έννοια της μιας Ουσίας. Και για τον
προσδιορισμό της τριαδικότητας του Θεού, χρησιμοποιεί την έννοια των τριών Υποστάσεων ή Προσώπων. Έτσι για την Εκκλησία
ο Θεός είναι ομοούσιος (μια Ουσία) και τρισυπόστατος (τρεις Υποστάσεις ή Πρόσωπα)… Αγνοούμε τι είναι στην Ουσία του ο Θεός,
γνωρίζουμε όμως τον τρόπο υπάρξεώς του. Ο Θεός είναι προσωπική ύπαρξη, τρεις συγκεκριμένες προσωπικές υπάρξεις, που η Εκκλησία έχει την άμεση ιστορική εμπειρία της προσωπικής τους ετερότητας» (Γιανναράς Χρήστος, Το αλφαβητάρι της πίστης, Εκδ. δόμος,
Αθήνα 2006, σ. σ. 48-51). Η δε σημασία του προσώπου, του τρόπου
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την άποψη, η νεώτερη και σύγχρονη Ελλάδα μοιάζει
να μετέχει «άμεσα» σε μια κληρονομιά, που όμως την
παραλαμβάνει εκ νέου, εμφανώς αλλοιωμένη, από την
ευρωπαϊκή Δύση. Έτσι, μοιάζει να χρειάζεται περαιτέρω ιδιαίτερης διερεύνησης, το κατά πόσον αυτές οι διαφορές αποτελούν έναν από τους παράγοντες για τις
όποιες δυσκολίες εμφανίζει η Ελλάδα να προσαρμοστεί
στο σύγχρονο δυτικο-ευρωπαϊκό παράδειγμα.

ύπαρξης του Θεού στην Ορθοδοξία, ανάγεται ακριβώς στο φαινόμενο της σχέσης, της κοινότητας, της κοινωνίας προσωπικής ελευθερίας και αγάπης: «Είναι η δυνατότητα που συνιστά τον άνθρωπο:
να βρίσκεται απέναντι σε κάποιον ή σε κάτι, να έχει όψη-προς κάποιον ή κάτι, να είναι προς-ωπον. Να λέει: εγώ, απευθυνόμενος σε
ένα συ, να διαλέγεται, να κοινωνεί. Το πρόσωπο δεν είναι μια αριθμητική μονάδα, άτομο ενός συνόλου, μια οντότητα καθεαυτήν. Είναι, μόνον ως αυτοσυνειδησία ετερότητας, επομένως μόνον έναντι
κάθε άλλης ύπαρξης, μόνον σε σχέση, σε αναφορά» (όπ. παρ., σ. 53).
Όπως προκύπτει από τα παρατιθέμενα αποσπάσματα και επισημαίνει ο Γιανναράς, η ορθόδοξη θεολογία, παρ’ότι επηρεασμένη από
την αρχαιοελληνική σκέψη, εγκαταλείπει, σε οντολογικό επίπεδο,
την έννοια της ουσίας προς χάριν εκείνης της υπάρξεως. Παραμένει,
όμως, προσκολλημένη στην αρχαιοελληνική αντίληψη περί γνωσιολογίας: «Οπωσδήποτε, δεν πρέπει να λησμονάμε πως η Εκκλησία
αναπτύχθηκε ιστορικά μέσα σε έναν κόσμο και πολιτισμό ελληνικό
ή εξελληνισμένο, που είχε μιαν αντίληψη για την αλήθεια πολύ διαφορετική από αυτήν των απαιτήσεων ‘αντικειμενικότητας’. Από τον
Ηράκλειτο ώς τους νεοπλατωνικούς, η γνώση επαληθεύεται ως γεγονός κοινωνίας: ‘καθ’ ότι αν κοινωνήσωμεν, αληθεύομεν, ά δε αν
ιδιάσωμεν, ψευδόμεθα’. Η γνώση αληθεύει, μόνον όταν επαληθεύεται από την κοινή εμπειρία – μόνον όταν με την κοινοποίησή της
κοινωνούμε με τους άλλους, κατανοούμε και κατανοούμαστε, συντονιζόμαστε με την κοινή εμπειρική βεβαιότητα. Δεν είναι λοιπόν
η ατομική κατανόηση που συνιστά πρόσβαση στην αλήθεια, αλλά
μόνον η κοινωνική της επαλήθευση, το γεγονός της μέθεξης στον
κοινό λόγο. Χωρίς αυτήν τη γνωσιολογία που σκοπεύει στην δυναμική της κοινωνίας, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε ούτε την ελληνική φιλοσοφία ούτε την ελληνική τέχνη, ούτε το κοινωνικό κατόρθωμα της πόλεως, το ιδεώδες της δημοκρατίας των Ελλήνων»
(όπ. παρ., σ. 229). Αντίθετα, καταλήγει ο Γιανναράς, η «δυτική απόκλιση» διατηρεί την έννοια της ουσίας από την οντολογία των αρχαίων, απομακρύνεται όμως από την γνωσιολογία τους, εγκαταλείποντας έτσι και την έννοια της «εν τω Λόγω» κοινότητας.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γρουσουζιά όταν σπάει – Για δεξιώσεις του Νάσιουτζικ – Αρχικά για κατοικίες
2. Ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής της αρχαιότητας – Σύμβολο εξουσίας – Όχι τακτικό
3. Ο αδελφός των Υάδων – Υπάρχει και γενική – Κομμένο… χέρι
4. Και αυτή ψαρεύει – Δεν πιστεύει σε θεό – Διπλό, αντιλέγει
– Χτύπος ρολογιού
5. Αρχή… υστερίας – Ιδιωματικό άρθρο – Γυναικείο χαϊδευτικό – Παραπέτασμα σε παράθυρο
6. Κωμόπολη της Αχαΐας – Αρχικά σχολής πολέμου – Η απόπνοια του στόματος – Άρθρο για πολλά
7. Δεν φαίνονται – Είδος φυτού – Πρόθεμα πόλεων – Μια νότα
8. Όχι όλο – Ευρωπαϊκή χώρα – Περί όνου …, γνωστή φράση
9. Ο οποίος – Ανώτατα αξιώματα – Γνωστή οργάνωση – Ήρωας του Τρωικού Πολέμου
10. Πόλη της Γερμανίας – Μισό… όταν – Αμόρφωτα (μία γραφή) – Κομμένη άκατος
11. Θυμός – Συμβολίζουν άριστη ποιότητα – Βάζουμε στον
καφέ – Αρχαίων όνειρο
12. Βερίκοκο – Γάλλων όνομα – Αμέριμνο
13. Βασιλιάς του Ιούδα – Πλεούμενο – Κατηγορία αυτοκινήτων – Δεν αρρωσταίνουν αυτές
14. Αγροτική εργασία – Με το σίγμα, ακριβολογεί – Μόριο
αδιαφορίας- Υποθέτει
15. Φάρμακο – Υπάρχει και ειδικό – Αποτελούν το σκελετό
16. Υπάρχουν και σε κονσέρβα – Ασιάτες και αυτοί – Τα ζώα
του χωρικού
17. Διετέλεσε υπουργός παιδείας – Εξασφαλίζεται από τα εμβόλια – Μονωδία
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μορφή συσκευασίας – Μέλος του Τρίο Στούτζες – Πνευστό

μουσικό όργανο
2. Μισές… αμαρτίες – Αξίωμα των Ρωμαίων – Αρχή κάθε…
ατρόμητου
3. Κρύβεται σε σεντούκια – Των υδάτων γίνεται τα Θεοφάνεια
4. Όμοια σύμφωνα – Έλληνας Ζωγράφος – Δηλώνει προτροπή
5. Οργάνωση που έδρασε στην Κύπρο – Μισό… ταξί – 95 με
γράμματα - … Ζίμα, νησί γνωστό από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Ποίημα του Κίπλινγκ
6. Φυσιολατρικός Σύλλογος Αττικής (αρχ.) – Γνωστή και η
Στεφανίδου – Σύζυγος του Αλκίνοου και μητέρα της Ναυσικάς
7. Λέξη από σπαρτιατικό ρητό – Ξένων τέχνη – Φτάνουμε και
σε αυτά – Προτρέπει
8. Νομός της Μακεδονίας - …Τσε, Κινέζος φιλόσοφος – Άφωνη… αλκή – Συμφωνεί ξενικά
9. Στημένος αγώνας – Βελγική λουτρόπολη - … Κόλινς, Αμερικανίδα ηθοποιός – Σταυρολεξολούλουδα
10. Πνευστό μουσικό όργανο – Μισή… Άννα – Ήταν τρομερός
11. Υπάρχει και ροζέ – Υφαντικό όργανο
12. Όργανο σχεδίασης – Άφωνο… νύχι – Φάρμακο – Λέγεται
η Αλεξίου
13. Γυναικείο χαϊδευτικό – Συμπεραίνει – Μάρκα στερεοφωνικών (μία γραφή)
14. Ο μήνας των λουλουδιών – Το τέλος του… Νώε – Η πρωτεύουσά μας – Στρατολογική Διεύθυνση Αττικής (αρχ.)
15. Αστυνομικά αρχικά – Αλλιώς η αστάθεια – Αρχή στο μέτρημα
16. Συνθετικό αναστεναγμού – Άρθρο – Ο αιώνας μας – Πλατεία των Αθηνών
17. Ακίλε… Ιταλός κομμουνιστής – Παλιό εμπροσθογεμές όπλο
18. Μισό… έτος – Ακέραια, ολόκληρα – Πρωθυπουργικό χωριό
19. Πολλές φορές είναι μετρημένα – Τεμπέλικο ψάρι – Αρχικά
άψογης ποιότητας

επιμέλεια: Νίκος Λιναρδάτος

... και, μάλιστα, για δυνατούς λύτες!
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