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Ο Δημοσιογράφος Βαγγέλης Πάλλας γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αθήνα. Έμαθε να διαβάζει, να γράφει, 
να σκέφτεται, να μιλά, να αντιδρά και με τούτα τα όπλα 
να πορεύεται στη ζωή του Ο Βαγγέλης Πάλλας είναι 
Δημοσιογράφος μέλος των A.E.J. & I.F.J.. Ασχολείται 
κυρίως με κοινωνικά και πολιτικά θέματα, παρακολου-
θεί τις διεθνείς εξελίξεις, και συγκεντρώνει ειδήσεις για 
ιστορικά θέματα - μνήμης, μειονότητες, Roma, ανθρώ-
πινα δικαιώματα, περιβάλλον, ιατρικά θέματα.
Μέλος του ΑΚΕΛ ΕΛΛΑΔΟΣ 
e-mail: pallas.eu@gmail.com

ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ . . .

1. Συμμετοχή στην παιδική χορωδία των ανακτό 
 ρων (4 χρόνια).
2. Στέλεχος την πολυεθνικής δισκογραφικής ε 
 ταιρείας «POLYGRAM» (20 χρόνια).
3. Στέλεχος στην λαϊκή επιμόρφωση στην Κρήτη  
 (3 χρόνια) και στην Αθήνα .υπεύθυνος του   
 γραφείου τύπου (3 χρόνια).
4. Ραδιοφωνικός Παραγωγός σε δημοτικούς   
 σταθμούς Δίαυλος 10, Ράδιο 5, 9.31FMTIK- 
 TAK (4 χρόνια), ΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1982-1985)
5. Δημοσιογράφος FreeLancer, μέλος της διε  
 θνούς ένωσης δημοσιογράφων και μέλος την  
 Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιογράφων από το  
 2000.
6. Μέλος της επιτροπής διαβούλευσης της περι 
 φέρειας Αττικής

ΒΡΑΒΕΙΑ

3 βραβεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2 βραβεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2 βραβεία από την UNESCO
1 βραβείο από την Ένωση Δημοσιογράφων Κύπρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Ραμάλα - Παλαιστίνη - Λίβανος - Κάιρο - 
Αλεξάνδρεια - Κύπρος - Κατεχόμενη Κύπρος -
Μαυροβούνιο - Βόννη - Κόσσοβο - Βρυξέλλες - 
Βερολίνο - Στρασβούργο Φρανκφούρτη - Βαρσοβία 
- Μόναχο - Νυρεμβέργη - Πράγα - Ιορδανία - Γάζα - 
Μάλτα - Τίρανα

Είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στα μιντιακά 
καρτέλ, στα fake news, στην παραπλη-

ροφόρηση και σε κάθε μορφή χειραγώ-
γησης της σκέψης. Υπάρχουν δύο όψεις 
στις ειδήσεις; Σίγουρα, αυτή που μας 
προσφέρετε και η άλλη η πραγματική. Το 
ταξίδι αρχίζει από τον Βορρά, συνεχίζεται 
στον Νότο  και καταλήγει εδώ και στο 
«περίπτερο».
Είναι αφιλτράριστες ειδήσεις, εικόνες 
και σκίτσα αλιευμένα από ιστοσελίδες 
και έντυπα από όλον τον κόσμο. Όλες 
οι ειδήσεις περιέχουν και την πολιτική 
– ιδεολογική ταύτιση του γραφόντος, 
χωρίς χαρακτηρισμούς, συκοφαντίες και 
διασυρμούς. Οι ιδέες εδώ κυριαρχούν, 
όλες απέναντι στο σύστημα που τις απο-
κρύπτει και τις παραποιεί. Ένα ταξίδι με 
οδηγό την ενημέρωση, αφιλτράριστη και 
ανεξάρτητη, με θέματα που αφορούν την 
πλειοψηφία των πολιτών.

Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα 
στο σεργιάνι μου προχθές, τ’ αλφαβητάρι 
πάνω στο τριφύλλι, σου μάθαινε το αύριο 
και το χθες, μα εγώ περνούσα τη στερνή 
την πύλη, με του καιρού δεμένος τις κλω-
στές.

Καλό μας ταξίδι…



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. ΤΙ 
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ;...
 
ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ AEJ/IFJ

Γιορτές της χριστιανοσύνης αυτές τις μέρες  που 
γιορτάζονται …παγκοσμίως και περίσσεψαν 
τα λόγια και οι προτροπές για αλληλεγγύη και 

αγάπη που θα αλλάξουν τον κόσμο. Ο κυρίαρχος 
λόγος  εστιάζει  στην ευθύνη μας, του καθένα χωριστά, 
που ανεχόμαστε τη φτώχεια και την ανέχεια για το 
συνάνθρωπό μας και δεν κάνουμε τίποτε για να τις 
θεραπεύσουμε. Το γεγονός ότι ένα  μεγάλο  ποσοστό 
συνανθρώπων βυθίζεται  στην αθλιότητα, που είναι 
περισσότερο ζήτημα τύχης και ανικανότητας,  ενώ 
κάποιοι θα επιβιώσουν και θα ξεφύγουν από αυτήν 
θα πρέπει να αποτελεί για τους τελευταίους  μια 
ανεξάλειπτη ευθύνη αν δεν προσπαθήσουν  να 
χαρίσουν και στους αναξιοπαθούντες κάποιες στιγμές 
χαράς. Η αρχή της αλληλεγγύης βέβαια στηρίζεται 
στην πεποίθηση ότι με τους συνανθρώπους μας  δεν 
μας ενώνουν μόνο  ορθολογικές συνεννοήσεις και 
πολιτικές ή νομικές συμφωνίες, αλλά η αντίληψη 
ότι  ανήκουμε  γενικά στην ανθρωπότητα, δεν  μιλάμε 
σε καμιά περίπτωση για ταξική αλληλεγγύη,  ότι 
ο  άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντοτε ως 
σκοπός και ποτέ ως μέσο, ότι αναγνωρίζουμε τον 
εαυτό μας μέσα στον άλλο και άλλα τέτοια ηχηρά 
που παρακάμπτουν ολοκληρωτικά τις αιτίες που 
προκαλούν την φτώχεια και την ανέχεια.  
Κι έτσι η φτώχεια και η ανέχεια γίνεται ζήτημα 
ηθικής ευθύνης και πεδίο όπου μετρείται η ικανότητα 
των ανθρώπων να δρουν ως αυτόνομα ηθικά 

υποκείμενα.  Και οι γιορτές της χριστιανοσύνης 
αντιμετωπίζονται σαν την …εξ ύψους  ευκαιρία να 
ανασταλεί, έστω και για κάποιες μέρες, η υπονόμευση 
της ηθικής μας ευθύνης  από την  πολύπλοκη 
και  δύσκολη καθημερινότητα που απονεκρώνει τα 
ηθικά συναισθήματά μας. 
Μέρες γιορτινές, μέρες χαράς και ευφορίας. 
Τουλάχιστον έτσι λέει το παραμύθι των 
Χριστουγέννων. Είναι οι μέρες που οι κυρίες – 
σύζυγοι λαθρεμπόρων, όπλων και πετρελαίου ασκούν 
φιλανθρωπίες. Οι ημέρες που αυτοί που ευθύνονται 
για την ανεργία χιλιάδων οικογενειών χρηματοδοτούν 
τα Χριστούγεννα κάποιων εκατοντάδων άλλων 
απόρων με την απαραίτητη διαφημιστική καταχώρηση 
βέβαια… 

Οι γιορτές είναι μια ακόμα ευκαιρία για εφαρμογή της 
γενικευμένης τάσης ερμηνείας της πραγματικότητας 
με όρους ψυχολογικούς και ηθικούς που συνοψίζει 
στη λέξη αγάπη κάθε αιτία για μεταμόρφωση της 
πραγματικότητας, υποσκάπτοντας μ’ αυτόν τον τρόπο 
αιώνες τώρα κάθε πραγματική προσπάθεια  για 
ερμηνεία και μετασχηματισμό της κοινωνίας  που 
στηρίζεται στους υλικούς όρους παραγωγής.  
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Η ιδεολογική χρήση των 
εορτών για δικαίωση 
της υπάρχουσας τάξης 
πραγμάτων δεν αποτελεί 
βέβαια αποκλειστικότητα 
των χρόνων μας. Η 
δύναμη  μάλιστα του 
καπιταλισμού φαίνεται 
και από το γεγονός ότι 
όχι μόνο πέρασε  παντού 
τη δική του λογική αλλά 
ότι σε πολλές περιπτώ-
σεις  προσαρμόστηκε σ’ αυτά 
που βρήκε.  Δεν αρνήθηκε 
από τη μια το φιλάνθρωπο 
πνεύμα των  χριστιανικών 
γιορτών, που   όταν το εργατικό κίνημα ήταν 
ισχυρό υποχρεώθηκε να το υλοποιήσει με διάφορες 
κοινωνικές παροχές (π.χ. δώρο Χριστουγέννων) και 
όχι πια με ατομικές φιλανθρωπίες και από την άλλη 
έδωσε νέο περιεχόμενο σ’ αυτές προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες του καταναλωτισμού. Όλες οι γιορτές 
μεταμορφώθηκαν σε  ένα ατέλειωτο καταναλωτικό 
πανηγύρι («shopping»  ταξίδια κλπ.)  Στις μέρες 
της ευμάρειας στις συλλογικές φαντασιώσεις η 
κατανάλωση, ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών,  είχε 
αναχθεί  σε αποδεικτικό στοιχείο επιτυχίας και 
ευτυχίας. Και τώρα, σε περιόδους ανέχειας, ξανάρθε 
στο προσκήνιο το φιλάνθρωπο πνεύμα τους, πολύ 
βολικό για το κυρίαρχο σύστημα, ενώ η κατανάλωση 
μετατρέπεται στο όνειρο που ο καπιταλισμός με τις 
ευκαιρίες που προσφέρει μόλις ξεπεραστεί η κρίση 
του θα πραγματοποιηθεί. Μέχρι τότε θα πρέπει να 
δουλεύουν, όσοι ακόμα εργάζονται, σε συνθήκες που 
όλο και θα θυμίζουν τον 19ο  αιώνα. 
Η ανελέητη μάλιστα επίθεση του καπιταλισμού φαίνεται 
και από την προσπάθειά του όχι μόνο μείωσης των 
μεροκάματων αλλά και εντατικοποίησης της εργασίας, 
που αντανακλάται στις πιέσεις για  περιορισμό ή και 

κατάργηση των αργιών, ξεκινώντας από το άνοιγμα 
των καταστημάτων την Κυριακή. Γιατί μη ξεχνάμε, ότι 
αυτά που είχαμε κερδίσει  από το καπιταλιστικό σύ-
στημα  δεν ήταν μόνο  οι εργατικές κατακτήσεις, αλλά 
και οι κάθε τύπου ανθρώπινες αντιστάσεις –εθνικές, 
θρησκευτικές κλπ. Έτσι, το κυρίαρχο σύστημα συμμα-
χώντας με την εκκλησία δεν μπορούσε να αρνηθεί τις 
πολλές γιορτές της και κατά συνέπεια τις αντίστοιχες 
αργίες. 
Και τελικά μένει κανείς ν’ αναρωτιέται, αυτές τις 
μέρες που ανταλλάσσουμε ευχές τι ακριβώς είπαμε 
πως  γιορτάζουμε; 

13.000 καρέκλες για τους πρό-
σφυγες στη Μόρια έξω από τη 
γερμανική Βουλή 

Οι 13.000 καρέκλες συμβολίζουν τα 12.714 
άτομα που μένουν αυτήν τη στιγμή στη Μόρια, 
όπου η χωρητικότητά της αρκεί για μόλις 2.757 

ανθρώπους. Το έναυσμα δόθηκε ύστερα από τη διά-
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γνωση κρούσματος κορονοϊού εντός του κέντρου, κάτι 
το οποίο υπενθύμισε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης 
των ανθρώπων που ζουν εκεί καθώς και τον συνωστι-
σμό, που μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο επιδημιο-
λογικό συναγερμό.
Οι ακτιβιστές θέλησαν με αυτό τον τρόπο να υπογραμ-
μίσουν στη γερμανική κυβέρνηση την αναγκαιότητα να 
αποσυμφορηθεί η Μόρια, κάτι το οποίο αποτελεί σημα-
ντικό ζήτημα εδώ και πολύ καιρό.  Αυτό που τόνισαν, 
επίσης, είναι η ετοιμότητα πολλών γερμανικών πόλεων 
και περιφερειών να υποδεχτούν πρόσφυγες και μετα-
νάστες.
Η κυβέρνηση της Γερμανίας έχει συμφωνήσει να υπο-
δεχτεί 243 παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους, τα 
οποία διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα 
και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι 
στιγμής έχουν μετακινηθεί 99 παιδιά, καθώς και 53 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, από τους 1.600 που θα δεχτεί 
συνολικά το γερμανικό κράτος. 

94 χρόνια από την ίδρυση του 
ΚΚΚ – ΑΚΕΛ 

Η ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, 
το Δεκαπενταύγουστο του 1926, ήταν ο σπόρος 
του βαθύρριζου δέντρου του Κόμματος της ερ-

γατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού της πατρίδας 
μας. Με μαγιά τα μηνύματα της Οκτωβριανής Επανά-
στασης και με προζύμι το πιο συνειδητό κομμάτι της 
κυπριακής εργατιάς μαζί με προοδευτικούς διανοούμε-
νους νέους της εποχής, το ΚΚΚ για πρώτη φορά στην 
Ιστορία του τόπου έβαλε τον ίδιο το λαό στο προσκή-

νιο των αγώνων και της ζωής.
Σε μια περίοδο που η ντόπια πλουτοκρατία και ο 
ανώτατος κλήρος ήταν σε αγαστή συνεργασία με τους 
αποικοικράτες -ενώ ο λαός μας ήταν στη σκλαβιά και 
την εξαθλίωση- το ΚΚΚ καλούσε σε δημιουργία ενιαίου 
αντιαποικιακού μετώπου πάλης όλων των Κυπρίων 
ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία που δυνάστευε 
το νησί μας. Το ΚΚΚ ήταν, ακόμα, ο ιδρυτής του εργατι-
κού κινήματος της Κύπρου και ο οργανωτής των πρώ-
των εργατικών αγώνων σφραγίζοντας τις διεκδικήσεις 
της κυπριακής εργατιάς για το οκτάωρο, τα μεροκάμα-
τα, την κοινωνική ασφάλιση. Προέταξε τη συμμαχία ερ-
γατιάς και αγροτιάς απέναντι στην εκμετάλλευση των 
τοκογλύφων και των μεγαλοτσιφλικάδων θέτοντας 
ριζοσπαστικά αιτήματα όπως να διανεμηθεί η εκκλη-
σιαστική, βακουφική γη και τα μεγαλοτσιφλίκια στους 
ακτήμονες, να σβηστούν τα χρέη των ξεκληρισμένων 
αγροτών. Το ΚΚΚ ήταν η φωνή που μίλησε για πρώτη 
φορά στην Κύπρο για την ισότητα των φύλων και την 
προστασία της μητρότητας, για την δωρεάν παιδεία 
και την απαγόρευση της παιδικης εργασίας. Ενέπνευσε 
καλλιτέχνες και διανοούμενους να στρατευτούν στην 
οργανωμένη πάλη για ένα καλύτερο κόσμο. Έσπειρε 
τις κομμουνιστικές ιδέες, τα διεθνιστικά ιδεώδη και 
το όραμα του σοσιαλισμού μέσα στην κοινωνία. Οι 
πρώτοι Κύπριοι κομμουνιστές λειτούργησαν ως φάρος 
μέσα στο σκοτάδι της αμάθειας, των προκαταλήψεων 
και του θρησκευτικού σκοταδισμού.
Ακριβώς για όλα αυτά, το Κόμμα μας, ως ΚΚΚ στην 
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αρχή και ως ΑΚΕΛ στη συνέχεια, έγινε στόχος ντόπιων 
και ξένων συμφερόντων που το πολέμησαν με διώξεις, 
φυλακίσεις, εξορίες, δολοφονίες, οργανωμένη συκο-
φάντηση ενώ δύο φορές τέθηκε στην παρανομία. Ο 
ίδιος ο λαός όμως το καταξίωσε σε μια πρωτοπόρα και 
πρωταγωνιστική δύναμη γιατί ήταν με τους αγώνες και 
τις θυσίες των χιλιάδων λαϊκών αγωνιστών και αγωνι-
στριών του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ που έγινε καλύτερη η ζωή του 
λαού, των εργαζομένων, της φτωχολογιάς. Η ένδοξη 
Ιστορία του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ δεν μάς επαναπαύει. Αντίθετα, 
ανεβάζει τον πήχη της ευθύνης για το Κόμμα μας σή-
μερα, να δυναμώνει τους δεσμούς του με το λαό και τη 
νεολαία. Να διορθώνει λάθη και αδυναμίες. Να συνεχί-
σει ακόμα πιο ριζοσπαστικά να παράγει πολιτική και να 
προτάσσει αιτήματα που να απαντούν στα σύγχρονα 
προβλήματα του λαού μας. Γιατί ο τόπος και ο λαός 
μας χρειάζονται ένα ισχυρό και πρωταγωνιστικό ΑΚΕΛ, 
μαχητικό και ριζοσπαστικό, ενωμένο και σφικτοδεμένο, 
σύγχρονο και διαρκώς ανανεούμενο. Δεμένο με τους 
εργαζόμενους, τη νέα γενιά. Με το λαό. Δύναμη αγώ-
να. Δύναμη αλλαγής. 

2021… ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ… ΕΝΑΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

Γράφει: Ο ΠΑΛΛΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ   
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ – 
Α.Ε.J./I.F.J.

Η χρονιά τελειώνει και εμείς απλά στρατιωτάκια 
περιμένουμε στη σειρά, ενώ μας 
προσπερνούν γεγονότα, ειδήσεις, εγκλήματα, 

περιβαλλοντολογικές καταστροφές, προδοσίες, και ότι 
άλλο βασανιστικό μας συμβαίνει.
Η συμβατικότητα της ημερολογιακής αλλαγής μιας 
χρονιάς, στέκει πάντα πηγή αναστοχασμού για όσα 
διαδραματίστηκαν στη διάρκειά της και ταυτόχρονα 
προσπάθεια/ πρόκληση κατανόησης των επερχομένων 
στη νέα. Και επειδή ως γνωστόν στις 31 Δεκέμβρη 
δεν κλείνει μια ακόμη χρονιά, αλλά μια σημαδιακά 
σημαντική χρονιά.

Η χρονιά που φεύγει, κόντρα σε μια 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
αποδιάρθρωσης κάθε 
αξιακού περιεχομένου 

και εννοιών και νεοφιλελεύθερης απαξίωσης κάθε 
έννοιας κοινωνικής αλληλεγγύης, συλλογικότητας 
και συντροφικότητας, ανέδειξε μια νέα ριζοσπαστική 
και αντιστασιακή συλλογικότητα εργαζομένων - 
διανοουμένων.
Τελειώνοντας το 2020 μια μικρή ανασκόπηση της 
χρονιάς σε διεθνές επίπεδο αρκεί να μας πείσει ότι 
ζούμε ιστορικές μέρες. Η φράση «ιστορικές μέρες» 
από μόνη της, είναι ελαφρώς αντιφατική. Η ιστορία 
εξ ορισμού αποτελείται από μια συνέχεια ημερών, 
συνεχείς εναλλαγές νύχτας και μέρας, η μία μετά την 
άλλη μέσα στην άπειρη γραμμή του χρόνου, με το 
μολύβι που την χαράσσει να είναι πάντα στο παρόν. 
Από την άλλη όμως, το φτωχό μας μυαλό, επειδή 
δεν μπορεί να αντιληφθεί τα εκατομμύρια των 
καθημερινοτήτων πίσω μας, έχει θέσει ορόσημα 
για να προσπαθήσει να κατανοήσει την ιστορία. 
Ιστορικές χρονιές: το 1789, το 1917 ή το 1821 για 
εμάς κυρίως. Ή ιστορικές στιγμές: η Αμερικανική 
Επανάσταση ή ο Ισπανικός εμφύλιος. Στιγμές που 
θυμόμαστε συνήθως αυτούσιες, χωρίς να μπορούμε 
να τις συνδέσουμε με τα χρόνια πριν από αυτές, 
και τις κοινωνικές διεργασίες που συνέβαιναν πριν 
καταλήξουμε εκεί. Στιγμές στην ιστορία, άπειρα μικρές 
σε σύγκριση με την συνέχεια του χρόνου, όπου οι 
κοινωνικές διεργασίες συμπυκνώνονται σε κάποιο 
μεγάλο γεγονός: μια μάχη, μια επανάσταση, μια νέα 
ιδέα που απλώνεται και κυριαρχεί.
Ένας χρόνος ακόμη φεύγει. Ένας χρόνος που μας 
απομακρύνει ακόμη περισσότερο από την αθωότητα 
μας, από την παιδική μας ηλικία.
Επιστρέφοντας στην αρχική σκέψη, το έτος που 
πέρασε ήταν μια χρονιά στην οποία γράφτηκε Ιστορία, 
μια χρονιά που δεν γέννησε απαντήσεις, αλλά 
ερωτήσεις. Μαθημένοι να μελετάμε και να θαυμάζουμε 
μεμονωμένα ιστορικά γεγονότα, το 2020δεν έφερε 
κάτι εμφανώς νέο. Δεν έγινε καμία επανάσταση 
στην χώρα μας, ούτε κρεμάλες στήθηκαν για τους 
πολιτικούς, ούτε μπήκαμε στην βουλή. Μια γρήγορη 



ματιά, θα δείξει μικρές αλλαγές 
στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, 
με τους ίδιους να κυβερνούν και 
τους ίδιους να κυβερνώνται στο 
12μηνο που πέρασε. Κοιτάζοντας 
πίσω, στα βιώματα του 2020 που 
περνάει, θα δούμε βία, θάνατο, 
φτώχεια, εξαθλίωση, ντροπή και 
βαρβαρότητα. Δεν θα δούμε την 
κίνηση των τεκτονικών πλακών στο 
υπόβαθρο της κοινωνίας, χιλιοστό 
το χιλιοστό, μέχρι την σύγκρουσή 
τους και την διαμόρφωση ενός 
νέου τοπίου στην χώρα. Αυτά θα 
τα θυμηθούμε δεκάδες χρόνια 
από τώρα, καθισμένοι ίσως σε 
κάποιο τραπέζι, με φαγητό και 
κρασί, διηγούμενοι ιστορίες, 
κομμάτι ενός νέου, καλύτερου 
παρόντος. Ίσως όμως και να μην 
ξεδιπλωθεί έτσι, η ιστορία δεν είναι νομοτελειακή 
και οι καλοί δεν κερδίζουν πάντα στο τέλος. Ίσως η 
πραγματικότητα του σημερινού παρόντος στο μέλλον 
να αντικατασταθεί από άλλες, ψεύτικες διηγήσεις και 
από διαστρεβλωμένα γεγονότα που θα δικαιολογούν 
νέες, χειρότερες καταστάσεις.
Καθώς του 2020 αποχωρεί, κυριαρχεί μια γενική 
αίσθηση φόβου στις κυρίαρχες κυβερνήσεις. Και είναι 
δύσκολο να βρεθεί ένα ίχνος αισιοδοξίας. Σχολιαστές 
στα συστημικά αστικά ΜΜΕ, με συνεχείς αναλύσεις, 
προσδιορίζουν ότι το 2021 θα υπάρξει ένα βαθύ σοκ, 
με απρόβλεπτες συνέπειες.
Η άρχουσα τάξη υπερασπίζοντας τη θέση της, 
προσπαθεί να καλύψει την πραγματική εικόνα του 
καπιταλισμού, μέσα από ψέματα και υποκρισία. Ο 
πόλεμος στη γλώσσα της ισότητας και της ελευθερίας, 
είναι χαρακτηριστικό της περιόδου της κρίσης. Με τα 
βασικά χαρακτηριστικά του καπιταλισμού, επιβλήθηκε 
ένα σύστημα εκμετάλλευσης, στην ανισότητα, στην 
καταπίεση, στον πόλεμο. Και όταν οι ψευδαισθήσεις 
διαλυθούν, θα εμφανιστεί η ουσία. Η οικονομική κρίση, 
δημιουργώντας κοινωνική και πολιτική ανισότητα, 
συναντήθηκε με τις έντονες γεωπολιτικές συγκρούσεις, 
που το 2020έφεραν τον κόσμο πιο κοντά στον πόλεμο. 
Σχεδόν κάθε μέρος του κόσμου είτε έχει γίνει πεδίο 
μάχης ή πρόκειται να γίνει νέα εστία πολέμου. 
Ο ιμπεριαλισμός λειτουργεί στο επίπεδο της 
αναλγησίας και της εγκληματικότητας και μπορεί 
να συγκριθεί μόνο με τη περίοδο του πρώτου μισού 
του 20ου αιώνα. Ολόκληρες χώρες και οι λαοί τους, 
σπαράσσονται με αγριότητα, θυμίζοντας τη βομβιστική 
επίθεση στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο νοσοκομείο 

στο Αφγανιστάν. Αυτοί οι πόλεμοι ξεκίνησαν με το 
πρόσχημα της διεθνούς νομιμότητας. 
Η μεγάλη δύναμη (ΗΠΑ), που δημιούργησε 2 
καταστροφικούς πολέμους τον 20ο αιώνα, αναδύεται 
ξανά ως βασική δύναμη των παγκόσμιων σχέσεων. Η 
αδυσώπητη του Αμερικανικού ιμπεριαλισμού προς τον 
πόλεμο, μπορεί την να φέρει σε σύγκρουση όχι μόνο με 
την Ρωσία και την Κίνα, αλλά και άλλες ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις. Το περασμένο έτος, η Γερμανία κατέβαλε 
σημαντική προσπάθεια, για να επιβεβαιώσει την 
κυρίαρχη θέση της στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Για άλλη 
μια φορά η Γερμανική άρχουσα τάξη, αναπτύσσει 
σχέδια για τον έλεγχο εκτός Ευρώπης, όλου του 
κόσμου, μέσω της οικονομικής της δύναμης.
Στη χρονιά που πέρασε, οι εργαζόμενοι σε όλο 
τον κόσμο, απέκτησαν μεγαλύτερη συνείδηση των 
κοινωνικών και πολιτικών που αντιμετωπίζουν. Τα 
πολιτικά προβλήματα τίθενται με τεράστια ευκρίνεια. 
Ότι ο καπιταλισμός αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση 
είναι πλέον αυτονόητο. Το ερώτημα που τίθεται είναι 
το εξής: Πως θα επιλυθεί αυτή η κρίση; αυτό είναι 
το ερώτημα που τίθεται καθώς ξεκινά ο καινούργιος 
χρόνος, το 2021 Την «βρώμικη» δουλειά, αναλαμβάνει 
να την κάνει το ΔΝΤ μέσα από τις παρεμβάσεις του. 
Αυτές περιλαμβάνουν τον σφετερισμό της εθνικής 
κυριαρχίας, τις ιδιωτικοποιήσεις και την μείωση των 
κοινωνικών δαπανών, των μισθών, των συντάξεων, 
καθώς και την διασφάλιση στην προτεραιότητα 
εξόφλησης του χρέους. Το ΔΝΤ ενεργεί ως «κρυφός» 
σύμμαχος για της μεγάλες τράπεζες, 
με πολιτικές και κοινωνικές 
αναταραχές.
Η στρατηγική τόσο του ΔΝΤ, 
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όσο και των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων, είναι 
ο απόλυτος έλεγχος κυβερνητικών και υπηρεσιακών 
θέσεων, στις χώρες υπό κρίση, παράδειγμα τη Ελλάδα. 
Έτσι κινούν τα νήματα, σε πολλές περιπτώσεις με τις 
«μαριονέτες» που έχουν υπό έλεγχο στις πιο αδύναμες 
χώρες, πολιτικούς η στελέχη της κρατικής μηχανής, 
καθώς και ελεγχόμενα με δάνεια ΜΜΕ.
Έχει τεράστιο ενδιαφέρον πως προκρίνονται, 
επιλέγονται, εγκρίνονται, προσεγγίζονται και 
ελέγχονται τα πολιτικά πρόσωπα που καταλαμβάνουν 
καίριες θέσεις, στις υπό έλεγχο χώρες
Οπότε, ας μην απογοητευόμαστε που μπαίνουμε σε 
μια νέα χρονιά με τα σκήπτρα να κρατούν οι ίδιοι 
άνθρωποι. Ας σταματήσουμε όμως να περιμένουμε 
τον νέο μεσσία ή την μεγάλη εξέγερση που θα μας 
λυτρώσει από το κακό. Η ιστορία δημιουργείται κάθε 
μέρα, μέσα και γύρω από τον καθένα. Όλοι είμαστε 
κομμάτι της και όλοι την δημιουργούμε, ακόμα και με 
την απραξία μας. Σε έναν χρόνο από τώρα, θα μιλάμε 
για έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Το μεγάλο ερώτημα 
δεν είναι αν θα ζήσουμε μια μεγαλειώδη στιγμή 
ιστορίας: αυτές τις ζούμε κάθε λεπτό που περνάει. 
Το ερώτημα είναι αν οι επόμενες 365 μέρες θα 
συμπυκνωθούν σε μια αργή ανάβαση προς τα άστρα, 
η μια γρήγορη κατάβαση προς την κόλαση. Το σωτήριο 
έτος 2021 δεν θα είναι σωτήριο: δεν θα μας λυτρώσει. 
Ίσως όμως, το τέλος του να μας βρει λίγο πιο ψηλά.
 Τι είναι αυτό που τρέφει την αισιοδοξία μας ότι κάθε 
νέα χρονιά θα είναι καλύτερη και θα φέρει λύσεις σε 
προβλήματα στα οποία οι προηγούμενες απέτυχαν. 
Ίσως το ότι είναι φυσιολογικό να προοδεύουμε, να 

κινείται η κοινωνία προς τα εμπρός, έστω και με τα 
«ζιγκ -ζαγκ της ιστορίας». Ίσως να’ ναι μόνον η ελπίδα, 
που ως γνωστόν πεθαίνει τελευταία.. Χρονιάρες μέρες 
όμως, ας μην είμαστε απαισιόδοξοι.
Ας σκεφτούμε λίγο, στο μεταίχμιο αυτού του χρόνου, 
τι θα έπρεπε και θα μπορούσε να αλλάξει σ’ αυτήν 
τη χώρα, ώστε να πάει μπροστά και να ζούμε όλοι 
καλύτερα.
Ο ελληνικός και ο κυπριακός λαός, σχεδόν, στο 
σύνολο του γνωρίζει ότι το 2021  με τις επιλογές των 
ΗΠΑ  και ΠΣΕΕΕ  ίσως αποδειχθεί μοιραίος χρόνος για 
τον τόπο τους.
Αυτό που εναγώνια αναζητούν σύσσωμοι σχεδόν 
οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, νέοι και νέες, είναι να 
«πιαστούν» από κάπου. Αναζητούν την ελπίδα!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ! 
Μπορούν οι δυνάμεις της Αριστεράς να τολμήσουν 
αυτά τα πρώτα βήματα αλλαγών μέσα στο 2021
Μπορούν να αναμετρηθούν ξανά με την ιστορία και 
να τα καταφέρουν; Έχουν το κουράγιο, τη δύναμη, το 
σφρίγος, τη ζωτικότητα και την τόλμη να επιχειρήσουν 
ένα ενωτικό, καινοτόμο και ριζοσπαστικό άλμα προς τα 
εμπρός και να απειλήσουν ξανά στην πράξη και όχι με 
μεγάλα και κενά λόγια, το σύστημα;
Μπορεί η Αριστερά να ξανασμίξει με την πλειοψηφία 
του ελληνικού λαού και να εκφράσει αυθεντικά τις 
αγωνίες της για διέξοδο και καλύτερες μέρες;
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ μπορεί να αναγεννηθεί η ίδια και να 
πρωτοπορήσει σε μια νέα, εθνική, προοδευτική και 
σοσιαλιστική αναγέννηση του τόπου.
Αρκεί να πράξουμε όλοι το καθήκον μας με 
ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία.
Και όταν λέμε όλοι μας, λέμε όλοι μας και φυσικά, 
πρώτα απ’ όλα, όλοι/ες οι αριστεροί/ες, πέρα από 
διαφορετικές προτιμήσεις και εντάξεις! Μπορούμε!
Τι πραγματικά κρατήσαμε; Πόσο μεγαλώσαμε ακόμα; 
Πόσο φτιάξαμε τις λίστες του χαμένου μας χρόνου. 
Κάπου εκεί στο τέλος του χρόνου θα πρέπει να 
καταγράψουμε τις υποσχέσεις που μας δώσανε και τις 
αποφάσεις (ενέργειες) που υλοποιήσαμε εμείς! ...
Ο καθένας πρέπει μέσα από τον απολογισμό του να 
πιστεύει ότι μπορεί, μπορεί να κάνει περισσότερα, 
περισσότερες θετικές σκέψεις, περισσότερα όνειρα... 
Και όχι να ρίξουμε όση χρυσόσκονη μπορούμε πάνω 



στην καθημερινότητα που μας πληγώνει.
Ξεχνώντας ότι η επιβίωση στην ξένοιαστη και λαμπερή 
ζωή μας είναι μια ψευδαίσθηση ότι ζήσαμε σε εποχές 
της επίπλαστης ευημερίας μας, μιας και αθροίζουμε τις 
πρωτοχρονιές, τα ρεβεγιόν, τις ευχές για μια καλύτερη 
χρονιά, αμέτρητες ... πόσες αξιοποιήσαμε; Ελάχιστες 
έως καθόλου.
Ξεχνάμε όμως ότι αύριο, μεθαύριο δεν θα θυμόμαστε 
τις αποτυχίες μας σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνονται 
μέσα από μια μακρά πορεία πνευματικής, αλλά και 
συναισθηματικής εκπαίδευσης με πολλά πάνω και 
κάτω.
Σας εύχομαι να φορέσετε τα γιορτινά σας τις επόμενες 
μέρες, να βγάλετε από το ντουλάπια τα καλά ποτήρια 
και να τσουγκρίσετε λέγοντας ευχές που να αξίζουν.
Να αφήσουμε τα ίχνη μας στο χώρο και στον χρόνο 
που έρχεται.
Σε λίγες ώρες ο παλιός χρόνος, θα παραδώσει την 
σκυτάλη στον καινούργιο... άλλος ένας χρόνος θα πάει 
να συναντήσει αυτούς που πέρασαν... και είναι τόσοι 
πολλοί. Κι εμείς θα υποδεχτούμε το 2021 με ευχές, και 
με την ελπίδα να είναι μια καλή χρονιά.
Δεν είναι λίγα αυτά; Σκεφτείτε μόνον αν στη σημερινή 
Ελλάδα μπορούν να γίνουν και μη μελαγχολήσετε. Η 
ελπίδα πεθαίνει τελευταία... Καλό το 2021 

Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων» μετονομάστη-
κε δρόμος στη Λευκωσία 

Ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα αφεντικά 
επιχειρεί να καταδείξει μάλλον ο ΟΕΒ με το 
σεμνό του αίτημα να μετονομαστεί δρόμος στη 

Λευκωσία «Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομη-
χάνων».
Ήταν πριν λίγα χρόνια, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης 
πρότεινε μεταξύ αστείου και σοβαρού, να υπάρξει 
“οδός Παπασταύρου”, αναφερόμενος στο φερώνυμο 
συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμα-
ρά. Εκείνο που ο σημερινός υπουργός ανάπτυξης δεν 
είχε τολμήσει να εκφράσει δημόσια ως τώρα, ήταν να 
υπάρξουν και μετονομασίες οδών ή πλατειών προς 
τιμήν του ΣΕΒ. Από αυτή την άποψη, πιθανότατα θα 
πρασίνιζε από τη ζήλια του στο άκουσμα της είδησης 
πως οι δήμοι Λευκωσίας και Στροβόλου στην Κύπρου, 
με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων, μετονομά-
ζουν την οδό Γλαύκου σε “Οδό Ομοσπονδίας Εργοδο-
τών και Βιομηχάνων”.
Μάλιστα, το σεμνό αυτό αίτημα προήλθε από τον ίδιο 
τον ΟΕΒ, προφανώς με το σκεπτικό ότι στο δρόμο αυτό 
στεγάζεται το μέγαρο της ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, 
στην ανακοίνωσή του, τα αφεντικά της Κύπρου δεν 
παρέλειψαν να εκφράσουν τη “βαθιά συγκίνηση”, την 
“περηφάνια” και τις “ολόθερμες ευχαριστίες” τους για 
την απόφαση, γιατί δεν είναι και τίποτε αχάριστοι.
Κάθε φιλελεύθερος σε Ελλάδα και Κύπρο δεν μπορεί 
να συμμερίζεται αυτά τα συναισθήματα αγαλίασης, 
χειροκροτώντας τους τοπικούς άρχοντες της πρωτεύ-
ουσας της Μεγαλονήσου για το ξεπέρασμα ιδεολογι-
κών αγκυλώσεων και την απόδοση της δέουσας τιμής 
στους στυλοβάτες της καπιταλιστικής οικονομίας που 
μοιράζει ψωμάκι στον κοσμάκη. Μετά από αυτό, και 
προκειμένου να αποτιναχθεί και το τελευταίο ίχνος 
ελληνικής σοβιετίας, ο Άδωνις αναμένεται να κάνει 
τη ρελάνς, προτείνοντας μια αντίστοιχη μετονομασία 
της πλατείας Συντάγματος, με παράλληλη ανέγερση 

μνημείου του αγνώστου 
κεφαλαιοκράτη αν όχι 
και αγάλματος κάποιου 
“εθνικού ευεργέτη”, 
κατά προτίμηση δίπλα 
στον 
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ανδριάντα του Τρούμαν, γιατί μια λεωφόρος Συγγρού 
δε φέρνει την άνοιξη. ήλ

Η λύση του Κυπριακού στη 
βάση του συμφωνημένου πλαι-
σίου είναι η διέξοδος για πραγ-
ματική ασφάλεια και ειρήνη για 
την Κύπρο 

Την αποκλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότη-
τας στη θαλάσσια ζώνη νότια του Καστελόριζου 
ακολούθησε νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες 

στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι φανερό 
ότι η επιθετικότητα και η παράνομη δραστηριότητα της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα αναχαιτι-
στεί, αν δεν υπάρξει οριστική και πραγματική επίλυση 
των προβλημάτων της περιοχής.
Το ΑΚΕΛ εκτιμά ότι η κυβέρνηση πρέπει να διεκδικήσει 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο την υλοποίηση μιας πολιτικής 
–αξιοποιώντας ανάμεσα σε άλλα και το εργαλείο των 
κυρώσεων- η οποία θα ανοίξει το δρόμο για δίκαιη 
και ορθή επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η 
Τουρκία στις σχέσεις της με την Ευρώπη.
Πρωτίστως όμως, η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πολι-
τική που να προτάσσει τον πρώτιστο στόχο του λαού 
μας, την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας 
μας, τον τερματισμό της κατοχής και της διαίρεσης. 
Ελλοχεύει ο κίνδυνος να προχωρήσει ο διάλογος 
ΕΕ-Τουρκίας αλλά στην Κύπρο να μείνει η κατοχή και η 
διαίρεση, το άλυτο Κυπριακό. Ελλοχεύει επίσης ο κίν-
δυνος να αναδειχθούν ζητήματα όπως ο διαμοιρασμός 
των εσόδων από το φυσικό αέριο πριν τη λύση του 
Κυπριακού, τα οποία είναι συμφωνημένα με τη λύση 
και δεν αποτελούν την ουσία του Κυπριακού.
Η λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου 
πλαισίου είναι η διέξοδος για πραγματική ασφάλεια 
και ειρήνη για την Κύπρο. Είναι, ταυτόχρονα, μια 
εξέλιξη που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμά-
κωση, στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, 
στην επίλυση άλλων προβλημάτων της περιοχής, στη 
σταθερότητα και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να επικεντρώσουμε 

τις προσπάθειες και την προσοχή μας, ιδιαίτε-
ρα ενόψει της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα. 

Αυτή, άλλωστε, είναι η προ-
τροπή των Ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ, περιλαμβανομένου 

του τελευταίου, ο οποίος αναμένει από τις ηγεσίες των 
δύο κοινοτήτων να αρχίσουν να εργάζονται και στο 
εσωτερικό των κοινοτήτων τους για τη λύση του Κυ-
πριακού και την επανένωση της κοινής μας πατρίδας. 

Η έκθεση των ΗΠΑ για τα 10 
ναυτικά μίλια και οι προκλήσεις 

Για τις ΗΠΑ οι αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως ο 
σεβασμός στο Δίκαιο της Θάλασσας, στην ανεξαρ-
τησία των κρατών, αλλά και η επιμονή στη στρα-

τηγική του ΝΑΤΟ, που απορρίπτει την ανάπτυξη των 
S-400 σε μία χώρα μέλος, που η ίδια διακήρυσσε ότι 
οι S-300 έφερναν τη Ρωσία μέσα στο ΝΑΤΟ, παραμέ-
νουν σταθερές 
Ό,τι μας προκαλεί , μας κάνει πραγματιστές. Σε έκθεσή 
του το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται 
στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, 6 ναυτικά μίλια, και 
στην διαφοροποίηση των 10 ναυτικών μιλίων εναε-
ρίου χώρου. Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ ανακοινώνει επίσκεψη στην ΑΘΠ τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη, στην έδρα του Θρόνου, στο Φανάρι. 
Η Τουρκία δέχεται, χωρίς ιδιαίτερες διαμαρτυρίες, τον 
Αμερικανό αξιωματούχο αντιλαμβανόμενη ότι η χειρο-
νομία προς την Ορθοδοξία δεν αφορά μόνο τη διπλω-
ματία των Εκκλησιών, αλλά εμπεριέχει και πολιτικά 
μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.
Για τις ΗΠΑ οι αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως ο 
σεβασμός στο Δίκαιο της Θάλασσας, στην ανεξαρτησία 
των κρατών, αλλά και η επιμονή στη στρατηγική του 
ΝΑΤΟ, που απορρίπτει την ανάπτυξη των S-400 σε μία 
χώρα μέλος, που η ίδια διακήρυσσε ότι οι S-300 έφερ-
ναν τη Ρωσία μέσα στο ΝΑΤΟ, παραμένουν σταθερές. 
Ο σεβασμός του διεθνούς Δικαίου αποτελεί επίμονη 
διαχρονική επιλογή και των ελληνικών κυβερνήσεων. 
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Αναδρομή στις δηλώσεις Πρωθυπουργών και Προέ-
δρων της Ελληνικής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει αξιω-
ματική σταθερότητα στη θέση αυτή.
Για να προληφθούν παρορμητικές αναλύσεις, με αφορ-
μή την έκθεση των ΗΠΑ που πιθανώς θα βαρύνουν 
υπέρμετρα, σε μία στιγμή που απαιτείται συντονισμός, 
δεν παραβλέπονται αρχές επί των οποίων οικοδομή-
θηκε η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική καθώς και ό,τι έχει 
επιτευχθεί. 
1. Η δημοκρατική μεταπολιτευτική Ελλάδα ξεπέ-
ρασε σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από τη 
δικτατορία. Μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση σταδιακά προσαρμοσθήκαμε στην πραγματικότητα 
της Ευρωπαϊκής μας επιλογής.
2. Αποτελούμε αξιόπιστο συνομιλητή, που εξήλθε 
από μία σοβαρή οικονομική κρίση. Η πρόσφατη ανα-
βάθμιση του αυστηρού οίκου αξιολόγησης Moody’s 
σηματοδοτεί την κατεύθυνση της Ελληνικής Οικονο-

μίας και τις θετικές προσδοκίες των διεθνών αγορών.
3. Η σύντομη αποχώρησή μας από το ΝΑΤΟ συ-
νοδεύθηκε από δυσκολίες. Σήμερα συμβάλουμε στην 
προώθηση των επιδιώξεων της συμμαχίας τόσο στο 
πολιτικό όσο και στο στρατιωτικό επίπεδο.
4. Σύμμαχοι και εταίροι αποδέχθηκαν, παρά τις 
αρχικές αντιρρήσεις τους, την ένταξη της Κύπρου στην 
ΕΕ.
5. Περισσότερες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, πέραν 
του Ηνωμένου Βασιλείου, αναβάθμισαν σε μικρό 
χρονικό διάστημα πολιτική και αμυντική σχέση με την 
Κυπριακή Δημοκρατία μετά την ένταξή της στην ΕΕ.
6. Η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ συμ-
βάλλει στη διεθνή μας παρουσία και στην εξέλιξη των 
σχέσεων με χώρες που βρίσκονται 
κοντά στο Ισραήλ.
7. Αξιοπρόσεκτη είναι η 
προσέγγιση με Σαουδική Αρα-
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βία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαρόκο, Μπαχρέϊν, 
Κουβέιτ, Ομάν και σε δεύτερη ταχύτητα με Κατάρ.
8. Υπάρχει ταχύτατη εξέλιξη της στρατηγικής σχέ-
σης με χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ. 
Ενδελεχής μελέτη δημοσιοποιημένων πρακτικών και 
αλληλογραφίας του State Department παρέχει τη δυ-
νατότητα ακριβέστερης αντίληψης για τη θέση που δια-
μορφώνεται από το διεθνή παράγοντα, ειδικότερα την 
ΕΕ, τις ΗΠΑ αλλά και την Τουρκία. Μένει στην πλευρά 
μας να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν 
τα συμφέροντα μας και τα διασυνδέουν με διεκδική-
σεις που εξελίσσονται στην περιοχή μας. Γνωρίζουμε 
πολύ καλά τον τρόπο, διαθέτουμε τα μέσα, αλλά και τη 
στήριξη πολλών στο στίβο των διεθνών σχέσεων. 
Αδικούμε τις προσπάθειες μας όταν δεν αξιοποιούμε 
ό,τι έχουμε επιτύχει. Διήλθαμε μέσα από πολλές και 
δυσκολίες, όπως συμβαίνει με πολλά κράτη. Ποιος 
μπορούσε να προβλέψει τη διάλυση της Γιουγκοσλα-
βίας, το βελούδινο διαζύγιο Τσεχίας και Σλοβακίας, τη 
λήξη του Συμφώνου της Βαρσοβίας, τη διεύρυνση του 
ΝΑΤΟ, την ενοποίηση της Γερμανίας, την προσέγγιση 
Αράβων και Ισραήλ, τη συνάντηση του Προέδρου των 
ΗΠΑ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και τόσα άλλα 
σημαντικά γεγονότα, που καταγράφηκαν από τον ιστο-
ρικό των ημερών μας;
Μέσα στον ταχύτατα κινούμενο κόσμο των προκλήσε-
ων, των συνεργασιών και των συγκρούσεων η Ελλάδα 
υποχρεώθηκε να επιλέξει δυσκολότατες διαδρομές, με 
τίμημα και συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. 
Η Τουρκία παρανομεί και η συμπεριφορά της προκαλεί 
πολλούς. 
Η Ελλάδα παραμένει αμετακίνητη στο σεβασμό του 
Διεθνούς Δικαίου. Όσο ισχυρότερα προβάλλεται η 
αποφασιστικότητα και σταθερότητα των επιλογών μας 
τόσο προσεκτικότεροι γίνονται οι προκλητικοί συνο-
μιλητές μας. Επειδή όμως οι διαχειριστές των διεθνών 
θεμάτων, στην απόγνωσή τους, μπορεί να επιλέξουν το 
«ολοκαύτωμα» φροντίζουμε με πολύ μεγάλες θυσίες, 
σε μία δύσκολη εποχή, όχι μόνο τη διπλωματία, αλλά 
και τον εξοπλιστικό μας εκσυγχρονισμό.
Σημαντικό στοιχείο για την ποιοτική και αποτελεσμα-
τική εξέλιξη της διπλωματικής διαδικασίας αποτελεί η 

ικανότητα ορθής ερμηνείας των κειμένων. 
Η έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτε-

ρικών δεν αμφισβητεί κανένα από τα σημεία 
που προέταξε η Νομική Υπηρεσία του ελληνικού 

Υπουργείου Εξωτερικών με την σχετική 
ανακοίνωση. Το νομικό «παράδοξο» 

εναερίου χώρου που ξεπερ-
νά την εδαφική κυριαρχία 

κράτους 

έχει επισημανθεί πολύ πριν το προβάλλει η Τουρκία. 
Η επιχειρηματολογία μας αντιμετωπίζει μακροχρόνια 
αμφισβήτηση με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται και 
η θέση μας περί δημιουργίας εθιμικού κανόνα. Γνω-
ρίζουμε τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία της επιχει-
ρηματολογίας μας. Οι πρωτοβουλίες ανήκουν στην 
Ελλάδα, επειδή διαθέτει όλα τα μέσα για την ειρηνική 
επίλυση διαφορών που αφορούν στις θαλάσσιες ζώνες 
και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. 
Οι προκλήσεις μας κάνουν ρεαλιστές, αλλά η εμπειρία 
και η γνώση των κυβερνήσεων, των πολιτικών ανα-
λυτών, των ερευνητικών κέντρων και των δεξαμενών 
σκέψης θα πρέπει να μεταφέρονται στην κοινωνία, η 
οποία αγωνιά και πραγματικά ενδιαφέρεται για την 
επόμενη κίνηση, για την επόμενη ημέρα. 
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ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

Βαγγέλης Πάλλας Δημοσιογράφος – Ερευνητής – Ανα-
λυτής AEJ/IFJ

Ήρθαν και φέτος τα Χριστούγεννα, οι άγιες 
γιορτές, της αγάπης, της γενναιοδωρίας της 
καλοσύνης, οι μέρες που όλοι αγαπούν όλους 

και εύχονται χρόνια πολλά. Υπό το φάντασμα της 
κρίσης όμως, η κατανάλωση δεν μπορεί να είναι τόσο 
μεγαλόπρεπη για όλους. Οι περισσότεροι αναγκάζονται 
να περιορίσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες στα 
”βασικά” ή να δανειστούν, να στερηθούν αργότερα 
δηλαδή, για να ζήσουν την αίγλη που αρμόζει στις 
εορτές. Όλοι όμως λίγο- πολύ κάτι θα πάρουν, έτσι για 
το ”καλό” ή για το κακό;
Ας δούμε τι κρύβεται πίσω από τα ”βασικά” αγαθά και 
τα δώρα των Χριστουγέννων.
Κάθε τι που οι κάτοικοι των πόλεων καταναλώνουν 
με μανία τις γιορτές κρύβει πίσω του τον πόνο και το 
θάνατο άλλων ανθρώπων, ζώων και φυσικών πλα-
σμάτων.
Μια περιπλάνηση στους δρόμους και τα μαγαζιά του 
κέντρου της Αθήνας μπορεί να είναι αποκαλυπτική αν 
προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε πίσω από τα φώτα των 
δρόμων και των βιτρινών και δούμε από πού προέρχο-
νται όλα αυτά τα εξαίσια δώρα.
Ξεκινάμε λοιπόν το μικρό μας ταξίδι από τη λεωφόρο 
Αλεξάνδρας, στο πεδίον του Άρεως, όπου εκατοντάδες 
έλατα κείτονται νεκρά περιμένοντας τον επίδοξο αγο-

ραστή-νεκροθάφτη να τα αγοράσει και να στολίσει το 
σπίτι του με αυτά, για να πεταχτούν στα σκουπίδια δύο 
βδομάδες αργότερα. Αυτά τα δέντρα που μας χαρίζουν 
τόσο απλόχερα το οξυγόνο που αναπνέουμε τα σκοτώ-
νουμε για μια εφήμερη ευχαρίστηση και ματαιοδοξία. 
Τι ηλικία να έχουν άραγε αυτά τα δέντρα; Τι ηλικία να 
έχει άραγε ο αγοραστής τους; Ο σπλαχνικός πατέρας 
που θα γυρίσει σπίτι αγκαλιά με το νεκρό δέντρο για 
να γεμίσει χαρά τα παιδιά του. Έχει σκεφτεί άραγε πώς 
θα μπορούσε να ήταν εκείνα στη θέση του δέντρου;
Και ναι κάποια άλλα παιδιά είναι κατά ένα τρόπο στη 
θέση του δέντρου, εκείνα στις φάμπρικες του τρίτου 
κόσμου που κατασκευάζουν τα παιδικά παιχνίδια, 
πολλές φορές νηστικά και αλυσοδεμένα. Πώς αλλιώς 
μπορείς να κάνεις ένα παιδί να κάτσει ακίνητο και να 
δουλεύει 12 και 15 ώρες; Πάλι για να χαρούν τα δικά 
μας παιδιά, για να εξαγοράσει ο νονός, ο γονιός, ο 
θείος τις ώρες που δεν πέρασε μαζί τους επειδή ήταν 
απασχολημένος με τα ζητήματα των μεγάλων. Χα-
ρίζουμε πόνο και δυστυχία. Πίσω από τα ράφια των 
παιχνιδάδικων μάτια πρησμένα από το κλάμα και την 
αϋπνία, παιδικά ουρλιαχτά, μώλωπες στο σώμα , ψυχές 
για πάντα σημαδεμένες από τη κακοποίηση σε κοιτάνε 
και σου λένε πόσο ακόμα θα συναινείς;
Η βόλτα συνεχίζεται στα καταστήματα νέας τε-
χνολογίας, όπου εκατοντάδες νέα πανάκριβα 
γκατζετάκια προορίζονται για δώρα Χριστουγέν-
νων για εφήβους και νεολαίους που τα θεωρούν 
προέκταση του χαρακτήρα τους και 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς και 
που φτιάχνονται όλα αυτά τα 
υπερσύγχρονα 
εργαλεία; Σε 
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εργοστάσια κολαστήρια της Ασίας όπου νέοι εργάτες 
έως 21 ετών δουλεύουν ασταμάτητα σα σκλάβοι μέσα 
σε πόλεις φάμπρικες, όπου και οι ίδιοι αντιμετωπίζο-
νται ως αναλώσιμοι. Τους ξεζουμίζουν και μετά τους 
διώχνουν, Τα ποσοστά αυτοκτονίας είναι τεράστια σε 
αυτές τις φάμπρικες. Για να παραχθούν όλα αυτά τα 
προϊόντα χρειάζονται ένα σωρό σπάνια μέταλλα που 
ξεκοιλιάζουν τη γη για να τα πάρουν από τα ορυχεία. 
Δάση και ποτάμια καταστρέφονται πληθυσμοί ολόκλη-
ροι ξεσπιτώνονται για να μπορούν οι πολυεθνικές να 
βγάζουν περισσότερα κέρδη. Και επειδή η τεχνολογία 
συνεχώς εξελίσσεται, όλα αυτά τα προϊόντα όντας 
πλήρως αναλώσιμα και προσπελάσιμα μετά από ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα είτε πετιόνται στα σκουπί-
δια είτε ”ανακυκλώνονται”. Σε τι συνίσταται όμως αυτή 
η ανακύκλωση; Εταιρίες από όλο το κόσμο μαζεύουν 
αναλώσιμα υπολογιστών κλπ και τα πηγαίνουν σε πό-
λεις σκουπιδοτόπους των φτωχών χωρών όπου εξα-
θλιωμένοι άνθρωποι ζουν μέσα σε βουνά τεχνοσκου-
πιδιών τα οποία και αποσυναρμολογούν σταδιακά.
Αναστενάζοντας από θλίψη προχωρούμε προς την 
Ομόνοια, εκεί δεσπόζει ένα μεγάλο πολυκατάστημα, 
ένας υπέροχος κόσμος ομορφιάς για κάθε γυναίκα. 
Πέρα από το γεγονός της μαζικής θλίψης που προκα-
λούν τα επιβαλλόμενα πρότυπα ομορφιάς στις γυναί-
κες που σπαταλούν τη ζωή τους προσπαθώντας να 
τα πλησιάσουν και το γεγονός ότι πολλές από αυτές 
εργάζονται μόνο και μόνο για να καταναλώνουν τέτοια 
προϊόντα που θα τους εξασφαλίσουν την προσωπι-
κή ευτυχία, αυτά τα προϊόντα ευθύνονται για τους 
μαζικούς βασανισμούς των ζώων. Στα ράφια βλέπει 
κανείς μόνο το αποτέλεσμα, κρέμες σώματος, αποτρι-
χωτικά κεριά, μάσκαρες, βαφές μαλλιών, σαμπουάν 
και αφρόλουτρα. Για να φτάσουν όμως όλα αυτά να 
είναι ασφαλή για το μυγιάγγιχτο δυτικό καταναλωτή 
δοκιμάζονται με κάθε είδους βάναυση μέθοδο σε ζώα. 
Οι πειραματισμοί είναι εξωφρενικοί κουνέλια ταΐζο-
νται με το ζόρι κραγιόν για να διαπιστωθεί σε ποια 
ποσότητα επέρχεται ο θάνατος, τους ρίχνουν τα τοξικά 
που χρησιμοποιούν στα μάτια για να μετρήσουν πότε 
θα τυφλωθούν. Βέβαια αν τα προϊόντα αυτά δεν ήταν 

τοξικά και επικίνδυνα και για την ανθρώπινη υγεία 
δεν θα υπήρχε ανάγκη πειραματισμού.

Η διαδρομή τελειώνει εδώ, όμως τίποτα δεν 
τελείωσε. Όπου και αν πήγαμε ακούγονταν χα-

ρούμενα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 
που προσπαθούν να αμβλύνουν την 

απόγνωση και τη θλίψη που 
είναι ζωγραφισμένη στα πρό-

σωπα των 

ανθρώπων, προσπαθούν να τους κάνουν να νιώσουν 
στιγμιαία μιαν ανέμελη χαρά, μια αισιοδοξία για το 
αύριο, αφού μπορείς να καταναλώνεις έστω και λίγο 
σήμερα είναι όλα μια χαρά, και αν δεν μπορείς να 
καταναλώσεις δεν πειράζει ας κάνεις μια βόλτα χα-
ζεύοντας τις βιτρίνες και τα νέον. Αν μπορούσαν όμως 
τα μεγάφωνα να παίζουν τις κραυγές των παιδιών, 
των ανθρώπων, των ζώων που υπέφεραν για αυτά τα 
άχρηστα αντικείμενα, για την ικανοποίηση της κατανα-
λωτικής μανίας τότε όλοι θα προσπαθούσαν να κλεί-
σουν τ’ αυτιά τους και να τρέξουν μακριά. Το σύστημα 
εξουσίας τρίβει τα χέρια του όσο υπάρχει η κατανα-
λωτική αποχαύνωση, όσο η ατομική απόλαυση μπαίνει 
πάνω από τις ζωές των άλλων.
Μας λένε πως υπάρχει κρίση χρέους στην Ευρώπη, 
χρωστάμε λέει χρήματα στους δυνάστες μας.
Χρωστάμε αλλά όχι σ’ αυτούς. Χρωστάμε στα παιδιά 
του τρίτου κόσμου, στα ζώα που σκοτώνονται, στα 
δάση που αποψιλώνονται και στα βουνά που σκά-
βονται, χρωστάμε στις θάλασσες που μολύνονται και 
στους λαούς που βομβαρδίζονται για τα πετρέλαια. 
Χρωστάμε στους εαυτούς μας μια ζωή ελεύθερη μα-
κριά από τις πόλεις φυλακές, το 8ωρο, την κατανάλω-
ση, την οικογένεια και τη μοναξιά. 
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Επιστήμονες βρήκαν συνταγή 
για πιθανό αντιβιοτικό σε... με-
σαιωνικό βιβλίο 1.000 ετών 

Η αντοχή στα αντιβιοτικά είναι πραγματική. Στα 
επόμενα χρόνια, ενδέχεται να μην είμαστε πλέον 
σε θέση να θεραπεύσουμε πολλές από τις λοι-

μώξεις που κάποτε μπορούσαμε, καθώς τα βακτήρια 
ξεπερνούν τα πιο εξελιγμένα φάρμακά μας.
Καθώς αυτή η αντοχή στα φάρμακα αναμένεται να 
οδηγήσει σε έως και 10 εκατομμύρια θανάτους έως 
το 2050, οι επιστήμονες ψάχνουν για εναλλακτικούς 
τρόπους θεραπείας. Μια ομάδα Βρετανών ερευνητών 
βρήκε ελπίδα σε ένα απρόσμενο μέρος: ένα μεσαιωνι-
κό χειρόγραφο. 
Ένα φυσικό σκεύασμα 1.000 ετών που παρασκευά-
ζεται από κρεμμύδια, σκόρδο, κρασί και χολικά άλατα 
έχει δείξει ότι έχει αντιβακτηριδιακή δράση πολλά 
υποσχόμενη στη θεραπεία λοιμώξεων των διαβητικών 
ποδιών, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθη-
κε την Τρίτη. Γνωστή ως «μάτι του Bald», η θεραπεία 
έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει μολύνσεις από 
βιομεμβράνη (biofilm) - κοινότητες βακτηρίων που 
αντιστέκονται στα αντιβιοτικά -καθιστώντας τις πολύ 
πιο δύσκολες στη θεραπεία, ανέφεραν οι ερευνητές, 
σύμφωνα με το CNNi. 
Το μεσαιωνικό σκεύασμα αναγνωρίστηκε για πρώτη 
φορά ως πιθανή βοήθεια στη μάχη κατά των υπερμι-
κροβίων το 2015 και η τελευταία μελέτη στο περιοδι-
κό Scientific Reports ρίχνει περισσότερο φως στο πώς 
λειτουργεί και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. 
Το σκεύασμα ήταν μεταξύ των συνταγών για φάρμα-
κα, άλατα και θεραπείες στο «Bald’s Leechbook», ένα 
παλιό αγγλικό δερματόδετο βιβλίο που βρίσκεται στη 
Βρετανική Βιβλιοθήκη και είναι ένα από τα πρώτα γνω-
στά ιατρικά κείμενα. 
Για την παρασκευή του μείγματος χρησιμοποιού-
σαν σκόρδα και κρεμμύδια αγορασμένα από κάποια 

συνηθισμένη αγορά, ενώ το κρασί ήταν ένα αγγλικό 
λευκό και τα χολικά άλατα προέρχονταν από στομάχι 
αγελάδας. Το κάθε ένα από τα συστατικά έχει κάποια 
αντιβακτηριδιακή δράση, όπως επισημαίνει η Φρέια 
Χάρισον, μικροβιολόγος στη Σχολή Επιστημών Ζωής 
στο Πανεπιστήμιο του Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και συγγραφέας της μελέτης. 
Η ανακάλυψη έγινε τυχαία, όταν η Χάρισον, η οποία 
έχει πάθος για την ιστορία του Μεσαίωνα και τις 
ιστορικές αναπαραστάσεις, άκουσε για το βιβλίο και 
συνεργάστηκε για την έρευνα με μια πρώην συνάδελ-
φό της, ειδική στα Αρχαία Αγγλικά στο Πανεπιστήμιο 
του Νότιγχαμ. 
Ένα από τα βασικά ευρήματα της μελέτης ήταν ότι 
όλο το μείγμα των φυσικών προϊόντων, και όχι μια 
και μόνο ένωση, προσέδιδε στη θεραπεία μια «ισχυρή 
δράση κατά του βιοφίλμ». 
Η ομάδα έχει επίσης δοκιμάσει την ασφάλεια του μείγ-
ματος και η προκαταρκτική έρευνα –η οποία πρόκειται 
να δημοσιευτεί σύντομα- δείχνει ότι «έχει ένα πολλά 
υποσχόμενο προφίλ ασφάλειας», δήλωσε η Χάρισον. 
Το επόμενο βήμα τότε θα ήταν ο χημικός χαρακτηρι-
σμός του μείγματος και η έναρξη δοκιμής επιθέματος 
σε ανθρώπινο δέρμα, αλλά αυτό καθυστέρησε εξαιτίας 
της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Ωστόσο, όπως εξήγησε η Χάρισον, η φύση της έρευνας 
ενός συνδυασμού συστατικών, παρά μεμονωμένων 
φυτών ή ενώσεων, θα μπορούσε να καταστήσει τη 
διαδικασία ανάπτυξης και έγκρισης της διαδικασίας πιο 
χρονοβόρα. 
Η μελέτη ιστορικών βιβλίων για νέες θεραπείες κάθε 
άλλο παρά ασυνήθιστη είναι. Η αρτεμισίνη, το φάρ-
μακο κατά της ελονοσίας που προέρχεται από το 
φυτό των σκουληκιών, ανακαλύφθηκε από τον Κινέζο 
ερευνητή Tu Youyou, έπειτα από τη μελέτη αρχαίων 
κινεζικών κειμένων. 
Σύμφωνα με τη Χάρισον, το «Bald’s Leechbook», περι-
είχε επίσης μια θεραπεία για την ελονοσία από το ίδιο 
φυτό που ήταν ενδημικό σε περιοχές της Αγγλίας κατά 
την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο, ωστόσο μέχρι τότε 
κανείς δεν το είχε λάβει σοβαρά υπόψιν.

 
ΠΗΓΗ: 

1,000-year-old medieval remedy could be 
potential antibiotic, scientists say, By Katie 

Hunt, CNNi 
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Επιπλέον 187.000 άνεργοι 
μέσα σε έναν χρόνο 

Αποκαλυπτικά για την πορεία της εργασίας στη 
χώρα μας είναι τα στατιστικά στοιχεία εγγε-
γραμμένης ανεργίας που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. 

Όπως καταγράφεται, ο αριθμός των ανέργων αυξή-
θηκε κατά περίπου 20% (ήτοι 187.361 νέοι άνεργοι) 
μέσα σε μόλις έναν χρόνο (από τον Ιούνιο του 2019 
ώς το Ιούνιο του 2020). Συγκεκριμένα, σε 1.126.173 
άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέρ-
γων, τον Ιούνιο του 2020, έναντι 1.162.955 ατόμων 
τον Μάιο του 2020 (ποσοστιαία μεταβολή -3,16%) και 
938.812 ατόμων τον Ιούνιο του 2019 (ποσοστιαία με-
ταβολή +19,96%), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 
Αναλυτικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων 
ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (ανα-
ζητούντων εργασία), τον Ιούνιο του 2020, ανήλθε 
σε 1.068.856 άτομα. Από αυτά, 536.144 (ποσοστό 
50,16%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ 
για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 
μηνών και 532.712 (ποσοστό 49,84%) είναι εγγε-
γραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστη-
μα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 
391.401 (ποσοστό 36,62%) και οι γυναίκες ανήλθαν 

σε 677.455 (ποσοστό 63,38%). 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη ανα-

ζητούντων εργασία), τον μήνα Ιούνιο του 2020, 
ανήλθε σε 57.317 άτομα. Οι άνδρες ανήλθαν σε 

18.668 (ποσοστό 32,57%) και οι γυναί-
κες σε 38.649 (ποσοστό 67,43%). 

Το σύνολο των επιδοτούμε-
νων ανέργων, τον Ιούνιο 

του 2020, 

(αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθη-
καν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 171.521 
άτομα, από τα οποία οι 133.423 (ποσοστό 77,79%) εί-
ναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 
38.098 (ποσοστό 22,21%) είναι εποχικοί τουριστικών 
επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανήλθαν σε 79.848 (πο-
σοστό 46,55%) και οι γυναίκες σε 91.673 (ποσοστό 
53,45%). Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέρ-
γων, 122.712 (ποσοστό 71,54%) είναι κοινοί, 3.615 
(ποσοστό 2,11%) είναι οικοδόμοι, 38.098 (ποσοστό 
22,21%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 
6.230 (ποσοστό 3,63%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτι-
κά), 334 (ποσοστό 0,19%) είναι εκπαιδευτικοί, και 532 
(ποσοστό 0,31%) είναι λοιποί. 

United Cyprus Now: ο μόνος 
δρόμος είναι η ειρήνη

 

Με σημερινό δελτίο τύπου που εξέδωσε η οργά-
νωση σε ελληνικά, τούρκικα και αγγλικά καλεί 
τους ηγέτες της περιοχής σε διάλογο με στόχο 

την ειρήνη. Ακολουθεί το περιεχόμενο της ανακοίνω-
σής τους:
Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα Ειρήνης, εμείς οι άνθρωποι 
της Κύπρου και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, 
βρισκόμαστε ξανά στα πρόθυρα πολεμικής σύγκρου-
σης.
Οι διχασμοί ανάμεσα στις κοινότητές μας, μας έχουν 
κρατήσει πίσω για πολύ καιρό. Είναι η ώρα να ακου-
στούν οι φωνές της ειρήνης.
Μπορούμε να ακολουθήσουμε το μονοπάτι του πο-
λέμου, της αιματοχυσίας και των καταρρακωμένων 
οικονομιών, ή μπορούμε να επιλέξουμε το μονοπάτι 
της ειρήνης.
Καλούμε τους ηγέτες της περιοχής μας να ακολουθή-
σουν αυτό το μονοπάτι: να συμμετάσχουν σε διάλογο, 
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να αναζητήσουν κατανόηση και να εργαστούν μαζί για 
να βρουν λύσεις προς όφελος όλων των ανθρώπων 
της περιοχής.

Ποιος είναι ο Don Gallo;

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ DON ANDREA 
GALLO
«Ένας ιερέας που αποδείχθηκε 
άντρας» 

Ο Αντρέα γεννήθηκε στη Γένοβα στις 18 Ιουλίου 
1928 και αμέσως ανακλήθηκε από την εφηβεία 
από τον Ντον Μπόσκο και την αφοσίωσή του 

να ζήσει με πλήρη απασχόληση «με» τους τελευταίους, 
τους φτωχούς, τους περιθωριοποιημένους , για να 
αναπτύξουμε μια εκπαιδευτική μέθοδο που θα βρούμε 
παρόμοια με την εμπειρία του Don Milani, μακριά από 
οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού.
Προσελκύστηκε από τη ζωή του Salesian, ξεκίνησε το 
μυθιστόρημα του στο Varazze το 1948, στη συνέχεια 
συνέχισε το γυμνάσιο και τις φιλοσοφικές σπουδές του 
στη Ρώμη.
Το 1953 ζήτησε να φύγει για τις αποστολές και στάλ-
θηκε στη Βραζιλία στο Σαν Πάολο όπου έκανε θεολογι-
κές μελέτες: η δικτατορία που υπήρχε στη Βραζιλία τον 
ανάγκασε, σε ένα αφόρητο κλίμα για αυτόν,
Συνέχισε τις σπουδές του στην Ivrea και χειροτονήθηκε 
ιερέας την 1η Ιουλίου 1959·
Ένα χρόνο αργότερα διορίστηκε ιερέας στο σχολικό 
πλοίο Garaventa, ένα γνωστό μεταρρυθμιστικό για 
ανηλίκους: σε αυτήν την εμπειρία προσπάθησε να 
εισαγάγει ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
όπου η εμπιστοσύνη και η ελευθερία προσπάθησαν να 
πάρουν τόπος αποκλειστικά κατασταλτικών μεθόδων 
· Τα αγόρια μίλησαν με ενθουσιασμό για αυτόν τον ιε-
ρέα που τους επέτρεψε να βγουν, να μπορούν να πάνε 
στον κινηματογράφο και να ζήσουν κοινές στιγμές 
μικρής αυτοδιαχείρισης, μακριά από τη μόνη ιδέα που 
έχει δημιουργηθεί μέχρι εκείνη την εποχή, δηλαδή αυτή 
της εξιλέωσης για τιμωρία.
Ωστόσο, οι ανώτεροι πωλητές, μετά από τρία χρόνια 
τον απομάκρυναν από το γραφείο χωρίς να δώσουν 
εξηγήσεις και το ‘64 ο Αντρέα αποφάσισε να αποχω-
ρήσει από την εκκλησία των Σαλτσιάνων ζητώντας να 
εισέλθει στην επισκοπή της Γενουέζης: ζήστε πλήρως 
την ιερατική κλίση «.
Εστάλη στην Καπράια και διορίστηκε αρχηγός φυλα-
κής: δύο μήνες αργότερα διορίστηκε αναπληρωτής 

ιερέας ενορίας στην εκκλησία της Καρμίν όπου παρέ-
μεινε μέχρι το 1970, έτος κατά το οποίο «μεταφέρθη-
κε» με εντολή του Καρδινάλιου Σίρι.
Στη «διαφανή» γλώσσα του Curia ήταν μια φυσιολογι-
κή εναλλαγή των ιερέων, αλλά δεν υπήρχε καμία αμ-
φιβολία για κανέναν: υπενθυμίζοντας ότι η σύγκρουση 
είναι πολύ σημαντική, γιατί ρίχνει πολύ φως στο νόημα 
του κηρύγματος και της δέσμευσης του Andrea εκείνα 
τα χρόνια, στη συνέπεια επικοινωνιακός με τον οποίο 
ζει τις επιλογές του στο πεδίο «με» τους περιθωριοποι-
ημένους και τις αντιφάσεις που ανοίγει αυτή η επιλογή 
στην τοπική εκκλησία.
Το κήρυγμα του Αντρέα ερεθίζει ένα μέρος των πιστών 
και ανησυχεί τους θεολόγους του Curia, ξεκινώντας 
από τον ίδιο τον Καρδινάλιο επειδή, όπως ειπώθηκε, 
το περιεχόμενό του «δεν ήταν θρησκευτικό αλλά 
πολιτικό, όχι χριστιανικό αλλά κομμουνιστικό».
Μια επιβαρυντική περίσταση για το Curia είναι ότι 
ο Αντρέα δεν κηρύττει απλώς από τον άμβωνα, 
αλλά ισχυρίζεται ότι εξασκεί αυτό που 
λέει και καλεί τους πιστούς να κά-
νουν το ίδιο: η ενορία γίνεται 
σημείο συνά-
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ντησης για νέους και ενήλικες, από κάθε σημείο της 
πόλης , σε αναζήτηση φιλίας και αλληλεγγύης για τους 
φτωχότερους, για τους περιθωριοποιημένους που βρί-
σκουν ένα θεμελιώδες σημείο ακρόασης.
Λόγω της σαφούς πολιτικής θέσης της, η ενορία γίνε-
ται σημείο αναφοράς για πολλούς μαχητές της νέας 
αριστεράς, Χριστιανούς και μη Χριστιανούς.
Το επεισόδιο που ενεργοποιεί την εντολή απέλασης 
είναι ένα ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια ενός 
Κυριακού κηρύγματος: το εβδομαδιαίο «Seven Days» 
της 12ης Ιουλίου 1970 το περιγράφει με ένα άρθρο με 
τίτλο «Να μην διαταράξει την ειρήνη».
Στη γειτονιά, είχε ανακαλυφθεί μια χασίς ομίχλη και το 
επεισόδιο προκάλεσε αγανάκτηση στην 
ανώτερη μεσαία τάξη της γειτονιάς: Ο Αντρέα, παίρ-

νοντας έμπνευση από το γεγονός, θυμήθηκε 
στο κήρυγμά του ότι άλλα φάρμακα παρέμει-

ναν διαδεδομένα, για παράδειγμα αυτά της 
γλώσσας, χάρη στα οποία Το αγόρι μπορεί 

να γίνει «ακατάλληλο για εκπαίδευ-
ση» εάν είναι γιος των φτωχών 

ανθρώπων ή ένας βομβαρδι-
σμός ανυπεράσπιστων 

πληθυσμών μπορεί να γίνει «δράση για την υπεράσπι-
ση της ελευθερίας».
Κάποιος είπε ότι ο Αντρέα ήταν πλέον γενναία κομ-
μουνιστής και οι κατηγορίες πολλαπλασιάστηκαν 
ισχυριζόμενες ότι είχε ξεπεράσει όλα τα όρια: η Curia 
αποφάσισε την απομάκρυνσή του από την Carmine.
Αυτή η διάταξη προκαλεί ένα έντονο κίνημα διαμαρ-
τυρίας στην ενορία και στην πόλη, αλλά η Curia δεν 
επιστρέφει και ο «άβολος ιερέας» πρέπει να υπακού-
ει: παραιτείται από τον τόπο που «προσφέρεται» στο 
νησί της Capraia που θα τον απομόνωσε εντελώς και 
οριστικά.
Το να αφήσεις την ενορία ουσιαστικά δεν σημαίνει ότι 
πρέπει να εγκαταλείψει τη δέσμευση που προκάλεσε 
την κατασταλτική στάση απέναντί του: οι τελευταίες 
συναντήσεις του με τον πληθυσμό, που βγήκαν στους 
δρόμους για να εκφράσουν την αλληλεγγύη, είναι μια 
αποφασιστική επιβεβαίωση της πίστης στα ιδανικά του 
και στα μάχη «Το πιο σημαντικό πράγμα, είπε, ότι όλοι 
πρέπει πάντα να κάνουμε το δικό μας είναι ότι συνεχί-
ζουμε να ενεργούμε έτσι ώστε οι φτωχοί να μετράνε, 
να έχουν τη λέξη: οι φτωχοί, δηλαδή, οι άνθρωποι που 
ποτέ δεν έχουν σημασία, αυτός που μπορεί να κακομε-
ταχειρίζεται και να μην ακούει ποτέ.
Λοιπόν, γι ’αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύου-
με! «
Λίγο αργότερα, τον υποδέχτηκε ο ενοριακός ιερέας 
του S. Benedetto, Don Federico Rebora, και μαζί με μια 
μικρή ομάδα γεννήθηκε η βασική κοινότητα, η κοινότη-
τα του S. Benedetto al Porto: φέτος γιορτάζουμε τριά-
ντα δύο χρόνια: εάν το έργο μας με πολλοί σύντροφοι 
δεν ήταν λίγο επιτυχημένοι, θα μπορούσαμε να είμαστε 
ακόμα εδώ ;;;
Μετά από τόσα χρόνια, η πόρτα μας είναι πάντα ανοι-
χτή! 

Γερμανία: «Εθελοντική στρατι-
ωτική θητεία στην Εσωτερική 
Ασφάλεια» - μια πρόσκληση σε 
νεοναζί

Η εισαγωγή της «εθελοντικής στρατιωτικής θητείας 
στην Εσωτερική Ασφάλεια» από το Bundeswehr 
(Ένοπλες Δυνάμεις) από τον Απρίλιο του επόμε-

νου έτους, είναι μια πρόσκληση προς τους νεοναζί και 
άλλους δεξιούς εξτρεμιστές να λάβουν στρατιωτική εκ-
παίδευση από τη γερμανική κυβέρνηση σε αντάλλαγμα 
για την πληρωμή. Αυτό είναι σαφές τόσο από το όνομα 
όσο και από το ιστορικό, πολιτικό και διεθνές πλαίσιο.



Ο όρος «Εσωτερική Ασφάλεια» («Heimatschutz»), ο 
οποίος χρησιμοποιείται με σχεδόν ιδεολογικό τρόπο - 
εμφανίζεται έντεκα φορές στο σύντομο διαφημιστικό 
κείμενο στον ιστότοπο του Υπουργείου Άμυνας - είναι 
μια κραυγή μάχης της ακροδεξιάς. Έχει τόσο σημερι-
νούς όσο και ιστορικούς συντονισμούς.
Οι νεοναζιστικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικές επιθέσεις και δολοφονίες θέλουν να 
αυτοαποκαλούνται «ασφάλεια της πατρίδας». Για πα-
ράδειγμα, το «Thuringia Homeland Security», το οποίο 
δημιουργήθηκε με κρατικά κονδύλια από τη μυστική 
υπηρεσία Confidential Informant (CI) Tilo Brandt, 
στρατολόγησε τους Uwe Mundlos, Uwe Bohnhardt 
και Beate Zschape, οι οποίοι αργότερα σχημάτισαν το 
νεοναζιστικό Εθνικό Σοσιαλιστικό Υπόγειο ( NSU) που 
διέπραξε τουλάχιστον δέκα ρατσιστικές δολοφονίες 
και αρκετές επιθέσεις.
Αλλά υπήρχε - ή είναι - επίσης το «Frankischer 
Heimatschutz», το «Markischer Heimatschutz» κ.λπ. 
Ένα βιβλίο που δημοσιεύθηκε το 2014 από τους 
Stefan Aust και Dirk Laabs με τίτλο: Heimatschutz: 
Der Staat und die Mordserie des NSU . ( Εσωτερική 
Ασφάλεια: Το κράτος και η σειρά των δολοφονιών που 
πραγματοποιήθηκαν από την NSU ).
Μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων, πολλές δεξιές 
παραστρατιωτικές μονάδες αποκαλούσαν τον εαυτό 
τους «Heimatschutz». Για παράδειγμα, στην Αυστρία, 
σχηματίστηκαν ενώσεις υπεράσπισης της πατρίδας με 
αυτό το όνομα, οι οποίες διαμορφώθηκαν βάσει των 
φασιστών του Μουσολίνι. Το 1928, επιτέθηκαν στη 
σοσιαλδημοκρατική περιοχή της εργατικής τάξης του 
Wiener Neustadt κατά τη διάρκεια του «Μαρτίου στη 
Βιέννη».
Με βάση τη ναζιστική ιδεολογία του αίματος και του 
εδάφους, το Heimatschutzverband (Σύνδεσμος Εσω-
τερικής Ασφάλειας) ανάμιξε επίσης τη διατήρηση της 
φύσης και την προστασία των ιστορικών μνημείων με 
εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες. Για παράδειγμα, η 
Βαυαρική Εσωτερική Ασφάλεια, της οποίας ο επίτιμος 
πρόεδρος ήταν ο Πρόεδρος της Περιφέρειας Gustav 
von Kahr από το 1927, ήταν βασική προσωπικότητα 
στις δεξιές εξτρεμιστικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
μια τοπική βοηθητική μονάδα μέσα στο Waffen-SS στη 
Σλοβακία αποκαλούσε τον εαυτό της «Heimatschutz 
Slowakei» (HS). Μεταξύ άλλων, το HS φρουρούσε τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και συμμετείχε στη σύλλη-
ψη, βασανισμό και δολοφονία πολλών Εβραίων.
Με την πρόσκληση να εκτελέσει «υπηρεσία στην 
Εσωτερική Ασφάλεια» και να εκπαιδευτεί στη χρήση 
όπλων, το Bundeswehr στέλνει ένα σαφές μήνυμα 
στους δεξιούς εξτρεμιστικούς νέους ότι δεν χρειάζεται 
πλέον να κρυφτούν για να προετοιμαστούν για ένα 
επερχόμενο πολιτικό πόλεμος.
Κατά την περίοδο από τη δίκη του NSU στο Μόναχο, τη 
δολοφονία του προέδρου της επαρχίας Κάσελ Walter 
Lubcke, την επίθεση στη συναγωγή στο Halle, τις 
ρατσιστικές μαζικές δολοφονίες στο Hanau και την έκ-
θεση των δεξιών δικτύων εντός και γύρω από την ελίτ 

της μονάδας Bundeswehr KSK, 
δεξιά τρομοκρατικά δίκτυα 
έχουν μπει στο κοινό, 
όπου η απάντηση είναι 
ο τρόμος, ο θυμός και 
η αγανάκτηση.
Ο μεγάλος 
συνασπι-
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σμός των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλ-
δημοκρατών αντιδρά σε αυτό διπλασιάζοντας και 
δημιουργώντας στρατιωτικές μονάδες υπό την αιγίδα 
του Bundeswehr για χρήση εναντίον πολιτικών αντιπά-
λων. Στις δημόσιες ανακοινώσεις της, το Bundeswehr 
ομολογεί με αξιοσημείωτο άνοιγμα ότι αφορά ένοπλες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός της Γερμανίας, οι οποί-
ες απαγορεύονται βάσει του συντάγματος.
«Η μεγαλύτερη διαφορά στην κλασική εθελοντι-
κή στρατιωτική θητεία», αναφέρει η ιστοσελίδα της 
Bundeswehr, είναι «ο στενός-οικιακός προγραμματι-
σμός της υπηρεσίας εφεδρικής μετά από βασική και 
εξειδικευμένη εκπαίδευση και υπηρεσία στην Εσωτερι-
κή Ασφάλεια αντί για ανάπτυξη στο εξωτερικό».
Αυτό δεν είναι ένα είδος πολιτικής υπηρεσίας με τη 
στολή. Οι εθελοντές πρέπει να εκπαιδεύονται πλήρως 
στρατιωτικά. Μέρος της συνολικής επτάμηνης βασικής 
και ειδικής εκπαίδευσης είναι «επίσης η εκπαίδευση 
πυροβόλων όπλων», υπογραμμίζει το Bundeswehr. 
Απαιτούνται επίσης «φυσική κατάσταση και επιδεξιότη-
τα σε ένα εμπόδιο». Όσοι ασχολούνται με «εθελοντική 
στρατιωτική θητεία για την προστασία της πατρίδας» 
θα εκτελέσουν επίσης «αυτές τις στρατιωτικές προκλή-
σεις». 
Κατά τους τελευταίους πέντε μήνες της μονοετούς 
υπηρεσίας τους, οι εθελοντές θα κάνουν επιφυλακή. 
Στη συνέχεια, θα έχουν την ευκαιρία να «εξελιχθούν 
στο εδαφικό αποθεματικό», το οποίο συστάθηκε συ-
στηματικά τα τελευταία οκτώ χρόνια.
Ένα πιλοτικό έργο για αυτό είναι το «Landesregiment 
Bayern» («Βαυαρικό Κρατικό Σύνταγμα»), το οποίο 
υποστηρίζεται από το Bundeswehr και την εφεδρική 

ένωση. Σύμφωνα με το Bundeswehr, το πρώτο 
σύνταγμα του είδους του στη Γερμανία εξυ-

πηρετεί τόσο την εθνική άμυνα όσο και την 
ασφάλεια της πατρίδας. Μεταξύ άλλων, 

υποστηρίζει την αστυνομία «σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης». 

Συμβάλλει στην γρήγορη και 
εύκολη ενσωμάτωση 

ενός «σύγχρονου και αποτελεσματικού αποθέματος» 
στις «υπάρχουσες ενεργές [στρατιωτικές] δομές».
Με άλλα λόγια, αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομα-
λής συνεργασίας μεταξύ εφεδρικών στρατευμάτων 
που προορίζονται για εγχώριες επιχειρήσεις και της 
μαχητικής δύναμης. Είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι, 
όπως θέλει η κυβέρνηση να το απεικονίσει, να παρέ-
χει βοήθεια σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, να 
καταπολεμήσει τους σκαθάρια του φλοιού, να πραγμα-
τοποιήσει δοκιμές κοραναϊού κ.λπ.
Αντίθετα, το μοντέλο είναι το Υπουργείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας στις ΗΠΑ. Αυτή η εταιρεία, που ιδρύθη-
κε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, 
έχει εξελιχθεί σε μια γιγαντιαία συσκευή με 240.000 
υπαλλήλους και ετήσιο προϋπολογισμό 62 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων. Παρακολουθεί, κατασκοπεύει και 
τρομοκρατεί ολόκληρο τον πληθυσμό των Ηνωμένων 
Πολιτειών.
Τις τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος Τραμπ έστειλε πολύ 
εκπαιδευμένες μονάδες μάχης Εσωτερικής Ασφά-
λειας σε αμερικανικές πόλεις για να πολεμήσουν τις 
διαδηλώσεις. Σε σκηνές που θυμίζουν στρατιωτικές 
δικτατορίες της Νότιας Αμερικής, άγνωστοι στρατιώτες 
συλλαμβάνουν ειρηνικούς διαδηλωτές και τους με-
ταφέρουν σε άγνωστες τοποθεσίες σε οχήματα χωρίς 
πινακίδες. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τραμπ ετοιμάζεται να 
δημιουργήσει μια δικτατορία ενόψει μιας κλιμακούμε-
νης κοινωνικής και πολιτικής κρίσης.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει στη Γερμανία. Η άρχου-
σα τάξη ετοιμάζεται για σκληρούς ταξικούς αγώνες. 
Η πανδημία του κορανοϊού έχει εντείνει μαζικά την 
παγκόσμια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. 
Εκατομμύρια απειλούνται να χάσουν τη δουλειά τους 
και τα εισοδήματά τους, ενώ άλλοι αναγκάζονται να 
εργαστούν με κίνδυνο τη ζωή τους.
Πριν από ενενήντα χρόνια, οι άρχουσες τάξεις στη 
Γερμανία αντέδρασαν σε μια παρόμοια κρίση με τη 
ναζιστική δικτατορία και έναν πόλεμο αφανισμού. Σή-
μερα, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Εξοπλίζουν 
συστηματικά και προετοιμάζονται για νέες πολεμικές 
αποστολές και τη βίαιη καταστολή της κοινωνικής και 
πολιτικής αντιπολίτευσης. Αλλά σε αντίθεση με τη δε-
καετία του 1930, δεν έχουν φασιστικό μαζικό κίνημα. 
Η διάθεση στον πληθυσμό τείνει προς τα αριστερά. Η 
ανάπτυξη δεξιών και φασιστικών δυνάμεων καθοδη-
γείται κυρίως από το κράτος.
Το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος, όπως καλεί-
ται η μυστική υπηρεσία, λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου 
της δεξιάς τρομοκρατίας. Στο Bundeswehr και την 
αστυνομία, υπάρχουν ακροδεξιά εξτρεμιστικά δίκτυα 
που καλύπτονται και τετριμμένα από πάνω. Ακόμη και 



η ακροδεξιά εναλλακτική λύση για τη Γερμανία (AfD), 
της οποίας οι τάξεις περιλαμβάνουν πολυάριθμους 
εκπροσώπους της αστυνομίας, το Bundeswehr και 
τις μυστικές υπηρεσίες, συνομιλείται και προωθείται 
συστηματικά από το κράτος και τα κόμματα της εγκα-
τάστασης.
Τα κόμματα του μεγάλου συνασπισμού - CDU, CSU και 
SPD - φέρουν την κύρια ευθύνη για αυτήν την πολιτι-
κή. Αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης - το Αριστερό 
Κόμμα, οι Πράσινοι, το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα 
(FDP) και φυσικά το AfD - το υποστηρίζουν. Ο αγώνας 
ενάντια στον φασισμό και τον μιλιταρισμό απαιτεί την 
οικοδόμηση ενός ανεξάρτητου κινήματος της εργατικής 
τάξης που αγωνίζεται για την ανατροπή του καπιταλι-
σμού και ενός διεθνούς σοσιαλιστικού προγράμματος.
 

Γερμανία: Δέκα δήμαρχοι λένε 
«ναι» στους
πρόσφυγες

 

Σε ανοιχτή επιστολή προς την καγκελάριο και τον 
υπουργό Εσωτερικών δήμαρχοι δέκα γερμανικών 
πόλεων δηλώνουν πρόθυμοι να φιλοξενήσουν 

πρόσφυγες από τη Μόρια. Συνέντευξη με τον δήμαρχο 
του Φράιμπουργκ.
Ανθρωπισμός, αλλά και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη- αυτό 
είναι το κίνητρο των δέκα δημάρχων από όλη τη Γερ-
μανία, οι οποίοι, σε ανοιχτή επιστολή προς την καγκε-
λάριο Άγκελα Μέρκελ και τον υπουργό Εσωτερικών 
Χορστ Ζέεχοφερ, την Παρασκευή, δηλώνουν διατε-
θειμένοι να φιλοξενήσουν τους χιλιάδες πρόσφυγες 
που παραμένουν άστεγοι και εντελώς αβοήθητοι μετά 
την καταστροφή στη Μόρια. Για να γίνει αυτό όμως, 
απαιτείται η έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς, 
με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ένας δήμαρχος δεν 
μπορεί να αναλάβει μόνος του σχετική πρωτοβουλία.
Μιλώντας στη Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF), ο δήμαρ-
χος του Φράιμπουργκ Μάρτιν Χορν, επισημαίνει: «Δεν 

είναι η πρώτη κοινή έκκληση σε αυτή την κατεύθυνση, 
πριν από έξι μήνες είχαμε προχωρήσει ένα βήμα πιο 
πέρα, ξεκινώντας σχετικές διαπραγματεύσεις με τον 
υπουργό Εσωτερικών. Όπως λέγαμε και τότε είναι τρο-
μακτικό να βλέπεις την αποτυχία της Ευρώπης σε αυτό 
το θέμα και μάλιστα επί σειρά ετών, κάποιος θα πρέπει 
να αναλάβει δράση. Τώρα όλοι εστιάζουν στη Μόρια, 
αλλά η Μόρια δεν είναι παρά ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα για ό,τι συμβαίνει και σε άλλους καταυλισμούς, 
για την όλη κατάσταση. Απλά στο συγκεκριμένο νησί 
η κατάσταση είναι πλέον τόσο δραματική, ώστε απαι-
τείται άμεση δράση με αίσθηση ευρωπαϊκής, αλλά και 
ανθρωπιστικής αλληλεγγύης,»

Δικαιολογία η επίκληση «κοινής ευρωπαϊκής στά-
σης»;
 

Στη συμμαχία των «προθύμων» περιλαμβάνονται 
πόλεις με κραταιά πνευματική και πανεπιστημιακή 
παράδοση, όπως το Φράιμπουργκ και το Γκέτινγκεν, 
αλλά και μεγαλουπόλεις, όπως το Ανόβερο και η 
Κολωνία. Το αντεπιχείρημα της πολιτικής ηγεσίας είναι 
ότι η Γερμανία θέλει μεν να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί 
να αναλάβει μόνη της την επίλυση του προβλήματος 
και πιέζει για μία κοινή ευρωπαϊκή στάση. Ο δήμαρ-
χος του Φράιμπουργκ λέει ότι αυτό το επιχείρημα δεν 
είναι πειστικό, για πολλούς λόγους: «Κατ’αρχάς, μετά 
από τόσα χρόνια στασιμότητας η επίκληση μίας κοινής 
ευρωπαϊκής λύσης ακούγεται πλέον ως απλή δικαιο-
λογία. Μιλάμε για μία ΕΕ που έχει κερδίσει το Νόμπελ 
Ειρήνης! Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες. Προφανώς δεν είναι εύκολο να πείσεις 
όλα τα κράτη-μέλη, αλλά αν βάλουμε τους αριθ-
μούς σε μία λογική σειρά, βλέπουμε ότι έχουμε 
12.000 ανθρώπους στη Μόρια και περίπου 
175 δήμους και κοινότητες στη Γερμανία που 
δηλώνουν διατεθειμένοι να τους υπο-
δεχθούν. Δηλαδή μιλάμε για είκοσι 
άτομα σε κάθε πόλη, δεν είναι 
καμία δραματική κατάσταση. 
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Ο συνάδελφός μου Γκέοργκ Βίλυ στο Ίνσμπρουκ της 
Αυστρίας- πόλη με την οποία έχουμε αδελφοποιηθεί- 
έχει διατυπώσει και αυτός το ίδιο αίτημα απέναντι στην 
κυβέρνηση της Βιέννης, υπάρχουν σε πολλές χώρες 
δήμοι και κοινότητες με διάθεση να βοηθήσουν.»
Μέχρι στιγμής η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 
θα υποδεχθεί 150 ανηλίκους από τη Μόρια, ενώ δέκα 
ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν πρόθυμες να δεχθούν 
συνολικά 400 προσφυγόπουλα. Ο Μάρτιν Χορν υπεν-
θυμίζει ότι έχει εκλεγεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος, 
που δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και το τελευταίο που 
θέλει είναι να κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολί-
τευση, αλλά, όπως επισημαίνει, αυτή η πρωτοβουλία 
δεν πείθει. «Κάποτε εργαζόμουν για το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και, το 2016, είχα πάει πολλές φορές στη 
Σάμο», λέει ο 36χρονος δήμαρχος του Φράιμπουργκ. 
«Είδαμε τρομακτικές σκηνές. Την πρώτη μέρα που 
βρεθήκαμε στο νησί, έντεκα άνθρωποι πνίγηκαν λίγα 
μέτρα από την ακτή, φορούσαν αυτά τα ψεύτικα σωσί-
βια. Χρόνια ολόκληρα συνεχίζεται αυτό το κακό και η 
αντίδρασή μας είναι να μοιράσουμε τετρακόσια παιδιά 
σε δέκα χώρες;»

Οι σκιές του μεταναστευτικού
 

Ωστόσο, δεν είναι όλα ρόδινα στο Φράιμπουργκ. Το 
2016 ένας νεαρός πρόσφυγας είχε δολοφονήσει μια 
19χρονη φοιτήτρια. Ο δράστης καταδικάστηκε σε 
ισόβια. To 2019 o ομαδικός βιασμός μιας 18χρονης 
από πρόσφυγες, αλλά και έναν Γερμανό που ήταν 
μαζί τους, συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Και αυτή τη 

φορά οι δράστες εντοπίστηκαν και τιμωρήθηκαν 
με ποινές φυλάκισης έως πεντέμισι ετών. Είναι 

σίγουρος ο δήμαρχος ότι έχει τη στήριξη του 
πληθυσμού στο αίτημά του να δεχθεί και άλ-
λους πρόσφυγες; «Ασφαλώς το θέμα αυτό 

προκαλεί πόλωση», λέει ο Μάρτιν 
Χορν. «Στην τοπική κοινωνία δεν 

υπάρχουν μόνο εκείνοι που 
υποστηρίζουν την πρω-

τοβουλία μας, αλλά και αυτοί που την επικρίνουν. Ήδη 
έχω λάβει τα πρώτα υβριστικά ή και απειλητικά μη-
νύματα και τηλεφωνήματα, φαντάζομαι ότι το ίδιο θα 
συμβαίνει με τους συναδέλφους μου. Υπάρχει μίσος, 
υπάρχει επιθετικότητα. Κι όμως το Φράιμπουργκ, παρά 
τα όσα έγιναν, παρότι είχαμε και δύο βαριά εγκλήματα, 
διατηρεί ακόμη την ηθική πυξίδα του.»

Μάρτιν Χορν, DLF
 

KAΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΥΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ AEJ/IFJ

Τι ωραία λαμπάκια, δέντρα και χαραγμένα χαμόγελα. 
Γιορτή της αγάπης; Δεν νομίζω. Η κρατικοποιημένη 
εκκλησία από τον Μέγα Κωνσταντίνο, καθιέρωσε για 

το τεράστιο πλήθος των νεοφώτιστων χριστιανών, που 
έγιναν πιστοί μόλις είδαν ότι συμφέρει, την γιορτή των 
γενεθλίων του αήττητου Ηλίου, που ήταν βασικά η γιορτή 
του χειμερινού ηλιοστασίου και κύρια γιορτή του Μίθρα 
που ήταν ειδικά δημοφιλής στο στρατό, σαν γενέθλια του 
Χριστού. Η 25η Δεκεμβρίου ήταν γιορτή των Παγανιστών 
και η τότε χριστιανική εκκλησία ποτέ δεν μπόρεσε να την 
αφανίσει-όπως θα ήθελε-γι’ αυτό αναγκάστηκε να την 
προσεταιριστεί, καθώς η παγανιστική λατρεία είχε μεγάλη 
απήχηση. 
Στην αρχή η εκκλησία δεν ενδιαφέρθηκε για τέτοιες γιορ-
τές, ούτε ήταν γνωστό πότε γεννήθηκε ο Χριστός (ιστορι-
κοί επιμένουν πως γεννήθηκε Απρίλιο) και η μόνη ημερο-
μηνία που της δώσανε σημασία ήταν το Πάσχα, η αρχαία 
εβραϊκή γιορτή και ημερομηνία του θανάτου του Χριστού, 
όλες οι άλλες ημερομηνίες, σαν τον Ευαγγελισμό, κανονί-
στηκαν ύστερα με βάση τα Χριστούγεννα. Ξέρω ότι πολ-
λοί θα δυσαρεστηθούν διαβάζοντας τις παρακάτω γραμ-
μές και θα τους χαλάσω την διάθεση…Όμως δεν μπορώ 
να μην καταφερθώ ενάντια στο καταναλωτικό πανηγύρι 
των Χριστουγέννων, σ’ αυτή την γιορτή της απόλυτης 
εμπορευματοποίησης, της θρησκευτικής υποκρισίας και 
του φιλανθρωπικού αγώνα μεταξύ φορέων, μη-κυβερνη-
τικών οργανώσεων κ.α. στην «προσφορά αγάπης». 
Η γιορτή της Coca Cola και του χοντρού κυρίου με τα 
κόκκινα (έμβλημα της μάσας και του βολέματος, σύμβολο 
της υπερκατανάλωσης και της παχυσαρκίας), του κέρ-
δους που καλπάζει λόγω των υπέρμετρων δαπανών των 
καταναλωτών και από την άγρια οικονομική εκμετάλλευ-
ση των εργαζομένων που πολλοί απ’ αυτούς θα δου-
λεύουν εξοντωτικά ωράρια για να συνεισφέρουν στον 
μαραθώνιο αλλοτρίωσης και καταναλωτικού ηδονισμού. 
Ο Άγιος Βασίλης του δυτικού πολιτισμού είναι ένα παλιό 
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κόλπο του marketing, το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει 
ως αυτοτελές σύμβολο και ν’ αποκοπεί απ’ το γνωστό 
αναψυκτικό.
Το επίπλαστο ευχάριστο κλίμα των Χριστουγέννων, το 
οποίο δημιουργείται μέσω των διαφημίσεων και των 
καταναλωτικών προτύπων είναι μια επικίνδυνη αυταπάτη. 
Βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην κοινωνική αποξένωση 
και την μελαγχολία που αισθάνονται πολλοί άνθρωποι 
εξαιτίας του αστικού πολιτισμού . Τα άτομα αυτά ωθού-
νται στην ανάγκη για κατανάλωση, ώστε να συμπληρώ-
σουν το εσωτερικό τους κενό, βρίσκοντας υποκατάστατα 
για τη χαμένη τους ευτυχία. Μόνο που το κενό μεγαλώνει 
όσο αυξάνονται τα αντικείμενα. Τα Χριστούγεννα υπο-
τίθεται ότι είναι η γιορτή της αγάπης προς τον συνάν-
θρωπο κ.λ.π, μα παρ’ όλα αυτά υπερτονίζεται η ταξική 
διαφορά.
Που είναι η καθημερινή αλληλεγγύη και αγάπη; Γιατί σας 
αρέσει να ζείτε σε παρενθέσεις και πραγματικότητες με 
ημερομηνία λήξης; Βέβαια όσο πιο ψεύτικο το σενάριο, 
τόσο καλύτερα παίζετε τον ρόλο σας. Τόσο πιο εύκολα 
κρύβετε τον αληθινό σας εαυτό πίσω από προσωπεία. 
Μάσκες ψευτοηθικής και δήθεν αυθόρμητες προσφορές. 
Ελάτε, λυπηθείτε ξανά έστω και για μια φορά τον χρόνο 
τους αστέγους, τους ηλικιωμένους στους Οίκους ευγηρί-
ας, τα παιδιά στα ορφανοτροφεία, τις φτωχές οικογένειες.
Αποκτήστε το άλλοθι που ζητάτε για να συνεχίζετε να 
καταβροχθίζετε ότι trendy προϊόν κυκλοφορήσει. Συμβά-
λετε στην μιζέρια των «μη προνομιούχων», ανεβάστε την 
δική σας θέση.
Το ενδιαφέρον σας είναι κίβδηλο και θα χαθεί μόλις σβή-
σουν τα λαμπάκια στα παράθυρα, μόλις μαζευτούν τα δέ-
ντρα και εξαφανιστούν τα λοιπά στολίδια. Προσποιηθείτε 
εγκαρδιότητα λόγω της «εορταστικής ατμόσφαιρας». 
Δεν θα συμμετέχω σε καμία φιέστα σαν κι αυτές που 
διοργανώνετε «για να ξεχάσει ο κόσμος τα προβλήματά 
του». Δεν μ’ αρέσουν οι στημένες σας γιορτές. Γιατί δίνε-
τε δώρα μια φορά τον χρόνο μόνο; Και δεν εννοώ υλικά 
απαραίτητα. Αντικαταστάθηκαν τα δικαιώματα από τα 
δώρα; Δεν θέλω δώρο από κανέναν Άγιο Βασίλη.

Διέσωσε 133 ανθρώπους στη 
Μεσόγειο το γερμανικό πλοίο 
Alan Kurdi
 

Το πλοίο διάσωσης Alan Kurdi περισυνέλεξε 133 
μετανάστες που προσπαθούσαν να φθάσουν στην 
Ευρώπη στη Μεσόγειο, ενώ άλλο γερμανικό πλοίο 

συνελήφθη από τις ιταλικές αρχές, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης 

Sea-Eye.
Αρχικά το πλήρωμα του Άλαν Κούρντι διέσωσε 114 
ανθρώπους από ένα φουσκωτό κι ένα ξύλινο πλεού-
μενο, σύμφωνα με τη Sea-Eye. Ανάμεσα στους ανθρώ-
πους οι οποίοι διασώθηκαν ήταν οκτώ παιδιά και οκτώ 
γυναίκες, η μία έγκυος.
Αργότερα, το πλήρωμα του Άλαν Κούρντι διέσωσε 19 
ανθρώπους από ένα αλιευτικό, ανάμεσά τους τέσσερις 
γυναίκες και δέκα παιδιά, με το σύνολο των ανθρώ-
πων που περισυνέλεξε και μεταφέρει να αυξάνεται σε 
133, διευκρίνισε η ΜΚΟ μέσω Twitter.
Οι μετανάστες αυτοί ήταν «απίστευτα τυχεροί» που 
τους εντόπισε το πλήρωμα, σχολίασε ο Γκόρντεν Ίσλερ, 
πρόεδρος της Sea-Eye. Το πλήρωμα ανέφερε πως το 
Άλαν Κούρντι αργότερα έφθασε στο ιταλικό νησάκι 
Λαμπεντούζα.
Ταυτόχρονα, η λιβυκή ακτοφυλακή διέσωσε και οδή-
γησε πίσω στη χώρα 128 μετανάστες, ανάμεσά τους 
πολλά παιδιά, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Διε-
θνούς Οργάνωσης Μετανάστευσης (ΔΟΜ) των Ηνωμέ-
νων Εθνών, η οποία εκφράστηκε επίσης μέσω Twitter. 
Η ίδια η λιβυκή ακτοφυλακή σπανίως κάνει ανακοινώ-
σεις, για αυτή ή άλλες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τη Sea-Eye, ούτε τα ευρωπαϊκά κέντρα 
συντονισμού επιχειρήσεων διάσωσης ούτε κάποια 
ακτοφυλακή απάντησε σε επείγουσες ειδοποιήσεις 
τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παράλληλα, «όλες οι επικοινωνίες με τις οργανώσεις 
βοήθειας έχουν σταματήσει και κανένας στην Ευρώπη 
δεν θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για τους ανθρώ-
πους αυτούς. Παραδίδονται στους Λίβυους ή αφή-
νονται στη θάλασσα», στηλίτευσε ο Γιαν Ρίμπεκ της 
ομάδας συντονισμού επιχειρήσεων της ΜΚΟ.
Το Άλαν Κούρντι, που διασώζει μετανάστες που κινδυ-
νεύουν, επιχειρεί ξανά στη Μεσόγειο εδώ και περίπου 
μία εβδομάδα.
Οι ιταλικές αρχές είχαν προχωρήσει στην κατάσχεσή 
του τον Μάιο, υποστηρίζοντας πως είχε τεχνικά προ-
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βλήματα. Του επιτράπηκε να πάει στη Βαλένθια της 
Ισπανίας για επισκευές, από όπου πριν από μία εβδο-
μάδα έλαβε την άδεια να επιστρέψει στη θάλασσα.
Πρόσφυγες και μετανάστες προσπαθούν σχεδόν 
καθημερινά να φθάσουν στην Ευρώπη αποπειρώμενοι 
τον επικίνδυνο διάπλου της Μεσογείου από τη Λιβύη, 
συχνά με κάθε άλλο παρά αξιόπλοα σκάφη. Κατά εκτι-
μήσεις του ΔΟΜ, πάνω από 590 εξ αυτών έχουν χάσει 
τη ζωή τους στη Μεσόγειο φέτος.
Χθες Κυριακή, οι αρχές στο Παλέρμο συνέλαβαν άλλο 
πλοίο, το Sea-Watch 4, διότι όπως ισχυρίστηκαν με 
βάση τα έγγραφα που έχει δεν του επιτρέπεται να 
συμμετέχει σε επιχειρήσεις διάσωσης, κατήγγειλαν οι 
γερμανοί συντονιστές του.
Οι αρχές έκαναν 11 ωρη επιθεώρηση του σκάφους 
πριν ανακοινώσουν ότι κατέληξαν στο συμπέρασμα 
αυτό νωρίς το πρωί.
«Αυτή η προχειροφτιαγμένη δικαιολογία δείχνει για 
ακόμη μια φορά ότι το θέμα δεν είναι να υπάρξουν 
εγγυήσεις πως το πλοίο είναι ασφαλές, αλλά να απο-
τραπούν οι επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο από 
πολίτες», τόνισε ο Φίλιπ Χαν, επικεφαλής επιχειρήσεων 
του Sea-Watch 4, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργά-
νωσης-ομπρέλας United4Rescue.
Τον Ιούλιο οι γερμανικές αρχές είχαν επιβεβαιώσει 
πως το Sea-Watch 4 εκπλήρωνε όλες τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή επιχειρήσε-
ων διάσωσης, σύμφωνα με το ίδιο δελτίο Τύπου.
Το Sea-Watch 4 διαχειρίζεται μια ιδιαίτερα ευρεία 
συμμαχία, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και η 
γερμανική προτεσταντική εκκλησία. 

Επιθυμούν λύση οι Κύπριοι και 
στις δύο κοινότητες - Νέα έρευ-
να με συμμετοχή Ε/κ και Τ/κ 

Σε κάθε προσπάθεια - πρωτοβουλία προς την επί-
λυση διαφορών ή συγκρούσεων, μία από τις πιο 
σημαντικές παραμέτρους είναι το να γνωρίζεις 

τις επιθυμίες, τους φόβους αλλά και τις προσδοκίες 
της άλλης πλευράς. Σε μια περίοδο λοιπόν στην οποία 
αναμένονται εξελίξεις, με βασική επιδίωξη την επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, εν μέσω 
μάλιστα δημόσιων τοποθετήσεων από πλευράς Άγκυ-
ρας και μερίδας Τ/Κ σε σχέση με την επιδιωκόμενη 

μορφή λύσης, είναι ιδιαίτερης σημασίας 
να έχουμε μια καθαρή εικόνα για 

το τι ακριβώς επικρατεί σε επίπεδο 
κοινής γνώμης και στις δύο πλευ-
ρές του νησιού. 

Νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμε-
τοχή Ε/Κ και Τ/Κ και η οποία χρηματοδοτήθηκε από 
το LSE - Hellenic Observatory - A.G Leventis Research 
Innovation Programme on Cyprus, κατέδειξε πως 
υπάρχει καθαρή πλειοψηφία και στις δύο κοινότητες, η 
οποία εκφράζει επιθυμία για λύση του Κυπριακού, είτε 
αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη προσέγγιση της 
ειρήνης στο νησί είτε πιο συγκεκριμένα 
σε σχέση με τη λύση ΔΔΟ. Την ίδια όμως στιγμή, όταν 
οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την εκτίμηση ή την 
προσδοκία τους σε σχέση με τη λύση, εξέφρασαν την 
απογοήτευσή τους, με τα ποσοστά επιτυχίας να κυ-
μαίνονται πολύ χαμηλά. Ωστόσο, πρόκειται για κάτι 
απολύτως αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς πως 
υπάρχει μακρύ ιστορικό αποτυχημένων προσπαθειών 
επίλυσης τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχο παράδειγ-
μα είναι αυτό στη Βόρειο Ιρλανδία, όπου ο Quintin 
Oliver, ο οποίος είχε διοργανώσει την καμπάνια για το 
«ναι» στο Good Friday Agreement, τόνισε πως ακόμα 
και λίγο πριν από το επιτυχές δημοψήφισμα, σχεδόν 
κανένας δεν πίστευε πως θα έφταναν σε λύση, παρά το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία το επιθυμούσε. Εξίσου σημα-
ντικό εύρημα στην έρευνα είναι το ότι μετά από αρκετά 
χρόνια στην τ/κ κοινότητα η πλειοψηφία εκφράζει 
θετικά συναισθήματα για την ε/κ κοινότητα, γεγονός 
που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τα επόμενα βή-
ματα. Συγκεκριμένα, το 33% των Τ/Κ εκφράζει θετικά 
συναισθήματα απέναντι στους Ε/Κ, το 29% αρνητικά 
και το 38% ουδέτερα. 

Οι πιο επικίνδυνες χώρες για να 
εργαστείς 

Πολλές είναι οι χώρες οι οποίες έχουν αυστηρούς 
κανονισμούς για την εργασιακή ασφάλεια, όμως 
υπάρχουν κι εκείνες με πολύ χαμηλά πρότυπα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργοδότες σε όλο 
τον κόσμο είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ένα ασφα-



λές εργασιακό περιβάλλον στους εργαζομένους τους, 
όμως αυτό δεν ισχύει παντού και οι νόμοι σε πολλές 
χώρες δεν επαρκούν.
Το Ίδρυμα Lloyd’s Register κυκλοφόρησε πρόσφα-
τα μία παγκόσμια δημοσκόπηση, η οποία ερεύνησε 
150.000 άτομα σε 142 χώρες σχετικά με την ασφά-
λεια και τον κίνδυνο στο χώρο εργασίας τους. Η 
έρευνα διαπίστωσε πως, το 19% των εργαζομένων 
παγκοσμίως έχουν κάποια στιγμή τραυματιστεί σοβαρά 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Τα δεδομένα απεικονίζουν δύο κόσμους: τις οικονομίες 
χαμηλού εισοδήματος όπου τα πιο επικίνδυνα επαγ-
γέλματα είναι αυτά της γεωργίας και τις αλιείας και τις 
οικονομίες υψηλού εισοδήματος των οποίων οι με-
γαλύτεροι εργασιακοί κίνδυνοι έρχονται με τη μορφή 
ζητημάτων ψυχικής υγείας εξαιτίας της παρενόχλησης 
και της βίας στον εργασιακό χώρο.
Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχει ένα σημαντικό έμ-
φυλο χάσμα όσο αφορά την επαγγελματική ασφάλεια 
με το 23% των ανδρών παγκοσμίως να δηλώνουν ότι 
έχουν κάποια στιγμή τραυματιστεί σοβαρά, έναντι του 
14% των γυναικών. Το 34% των αγροτών, των ψα-
ράδων και των εργαζόμενων στον τομέα της γεωργίας 
σε ορισμένες από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου 
δήλωσε ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά, γεγονός που 
καθιστά αυτά τα επαγγέλματα τα πιο επικίνδυνα στον 
πλανήτη. Ακολουθούν οι τομείς της κατασκευής και της 
βιομηχανίας.
Το μερίδιο των ατόμων που τραυματίζονται σοβαρά 
δεν είναι ίδιο για όλες τις χώρες, ιδιαίτερα την Αφρική. 
Το σοκαριστικό ποσοστό του 69% των εργαζόμενων 
στην Σιέρα Λεόνε δηλώνει ότι έχει υποστεί σοβαρό 
τραυματισμό στο χώρο εργασίας, καθώς υψηλά ποσο-
στά έχουν και η Γκάμπια με το Μαλάουι, 64% και 62% 
αντίστοιχα.
Το Μιανμάρ είναι η μόνη μη αφρικανική χώρα που 
συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες παγκοσμίως. Στο 
άλλο άκρο βρίσκεται η Πολωνία με το χαμηλότερο πο-
σοστό σοβαρών τραυματισμών, 4%, και ακολουθούν 
η Σιγκαπούρη με 5% κι η Ιταλία με 7%. Οι ΗΠΑ έχουν 
ένα υψηλό ποσοστό 20%.
Ο Joaquim Paulo Pintado Nunes, του Διεθνούς Οργανι-
σμού Εργασίας (ILO), δηλώνει, ότι:
“Οι σωματικοί τραυματισμοί αποτελούν μόνο ένα
μέρος του ζητήματος και η έρευνα διαπίστωσε ότι, το
50% των εργαζομένων σε ορισμένες χώρες έχουν
υποστεί βία και παρενόχληση στην εργασία τους.
Είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε τις φωνές των
απλών εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, μιλώντας για
τους κινδύνους στο χώρο εργασίας, οι οποίοι
απειλούν την ψυχική και σωματική τους ευημερία.
Αυτό, θα μας δώσει μια καλύτερη εικόνα,

συμπληρώνοντας τις πληροφορίες από επίσημες
στατιστικές, οι οποίες συχνά είναι ελλιπείς ή λιγότερο
λεπτομερείς”. 

Η Human Rights Watch καταγγέλ-
λει την Κύπρο για επαναπροωθή-
σεις προσφύγων

Οι κυπριακές Αρχές επαναπροώθησαν διακό-
σιους μετανάστες και πρόσφυγες από τον 
Λίβανο, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους, νωρί-

τερα αυτό το μήνα, αγνοώντας τα αιτήματά τους για 
χορήγηση ασύλου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησι-
μοποίησαν βία και μεθόδους απώθησης, σύμφωνα με 
καταγγελία οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η οργάνωση Human Rights Watch κατηγορεί μέλη του 
Λιμενικού της Κύπρου ότι χτύπησαν ορισμένους μετα-
νάστες και ότι τους απείλησαν. Η οργάνωση τονίζει ότι 
σκάφη του Λιμενικού προσπάθησαν να απωθήσουν 
τις λέμβους των μεταναστών περικυκλώνοντάς τες 
και δημιουργώντας κυματισμούς με μεγάλη ταχύτητα, 
ενώ εγκατέλειψαν τουλάχιστον μία λέμβο μεσοπέλαγα 
χωρίς τρόφιμα και καύσιμα.
Η οργάνωση αναφέρει ότι οι κατηγορίες προέρχονται 
από συνεντεύξεις με δεκαπέντε Λιβανέζους και Σύ-
ρους, οι οποίοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν το μέ-
λος της Ε.Ε. Κύπρο, αφού απέπλευσαν από την Τρίπολη 
του Λιβάνου, με επτά βάρκες μεταξύ 29 Αυγούστου 
και 7 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με την Human Rights Watch, αυτόπτες μάρ-
τυρες και θύματα που επέβαιναν σε δύο βάρκες και 
επέστρεψαν στον Λίβανο, δήλωσαν ότι το κυπριακό 
Λιμενικό έβαλε χειροπέδες και χτύπησε άτομα που 
αντιστέκονταν στην επαναπροώθηση.
Η οργάνωση τόνισε ότι ένας Λιβανέζος, 
του οποίου αναφέρει μόνο το μικρό 
του όνομα, κατηγορεί το κυπριακό 
Λιμενικό ότι χρησιμοποίησε μια 
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βουκέντρα πάνω του σε μια βάρκα στις 6 Σεπτεμβρίου, 
αφού τους φώναξε για να σώσουν ένα ζευγάρι που 
πήδηξε στη θάλασσα.
Η Human Rights Watch κάλεσε τις δικαστικές αρχές της 
Κύπρου να διεξάγουν έρευνα για αυτές τις καταγγελί-
ες και να παραπέμψουν σε δίκη όποιον αποδειχτεί ότι 
προέβη σ’ αυτές τις πράξεις. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή θα πρέπει να αναγκάσει την Κύπρο να σε-
βαστεί τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων 
που αναζητούν άσυλο και να μην προβαίνει σε επανα-
προωθήσεις σε μέρη όπου η ασφάλεια και η ελευθερία 
τους μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο.
Οι κυπριακές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στις εκκλή-
σεις για σχόλιο σ’αυτές τις καταγγελίες. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκό-
τωσε σχεδόν 500.000 νεο-
γέννητα το 2019, σύμφωνα με 
έρευνα 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκότωσε 476.000 
νεογέννητα το 2019, κυρίως στην Ινδία και την 
υποσαχάρια Αφρική, σύμφωνα με νέα έρευνα η 

οποία αποδίδει σχεδόν τρεις στους τέσσερις τέτοιους 
θανάτους στο τοξικό νέφος που εκλύεται από τα καύ-
σιμα που χρησιμοποιούνται για το μαγείρεμα.
Περισσότερα από 116.000 βρέφη στην Ινδία πέθαναν 
λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τον πρώτο μήνα 
από τη γέννησή τους και 236.000 στην υποσαχάρια 
Αφρική, σύμφωνα με το State of Global Air 2020, 
το οποίο χρησιμοποιεί στοιχεία από δύο αμερικανικά 
ινστιτούτα (το Health Effects Institute και το Institute 
for Health Metrics and Evaluation).
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, υπάρχουν 
ολοένα και περισσότερα στοιχεία που συνδέουν την 
έκθεση των μητέρων στην ατμοσφαιρική ρύπανση στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης με τον αυξημένο κίνδυνο τα 
μωρά τους να γεννηθούν με μικρό βάρος ή πρόωρα.
« Αν και υπάρχει μια βραδεία και συνεχής μείωση της 
εξάρτησης των νοικοκυριών από κακής ποιότητας 
καύσιμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση που προέρχεται 
από αυτή εξακολουθεί να είναι ένας παράγοντας-κλει-
δί στον θάνατο αυτών των μικρών παιδιών”, εκτίμησε 
ο Νταν Γκρίνμπαουμ, πρόεδρος του Health Effects 

Institute.
Τα νεογέννητα στη νότια Ασία και 
την υποσαχάρια Αφρική επηρεά-
ζονται ιδιαίτερα, πρόσθεσε.
Συνολικά η ατμοσφαιρική ρύπαν-

ση προκάλεσε 6,7 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως 
το 2017, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, γεγονός που 
την καθιστά την τέταρτη συχνότερη αιτία θανάτου.

Η ιστορία της 9χρονης Σουντζέλ 
μοιάζει με το παραμύθι που η 
ίδια έγραψε 

Το κορίτσι που σε ηλικία τεσσάρων ετών ήρθε 
πρόσφυγας από τη Συρία, μεγάλωσε στην Ελλάδα, 
πήγε σε ελληνικό σχολείο, έμαθε να μιλάει ελλη-

νικά και διακρίθηκε στον διαγωνισμό παραμυθιού που 
διοργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας.

Για την 9χρονη Σουζντέλ Μουσλίμ από την πόλη Αφρίν 
της Συρίας κάθε τι καινούργιο που ανακαλύπτει στο 
μικρό της κόσμο είναι και μια ξεχωριστή εμπειρία. Με 
το σπινθηροβόλο βλέμμα της, τον αυθορμητισμό της 
και τη «φλόγα» για μάθηση, η 9χρονη κερδίζει αμέσως 
τον συνομιλητή της. Μιλάει πολύ καλά ελληνικά και 
προσπαθεί, μέσα από τη νέα της γλώσσα, να μεταφέρει 
και να περιγράψει εμπειρίες, εικόνες, γνώσεις.
Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, η μικρή Σουζντέλ, μαζί με την 
4χρονη αδελφή της Ναζλί και τους γονείς της, τους 
τελευταίους μήνες ζουν στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας 
προσφύγων στην Καβάλα, μέσω του προγράμματος 
«Supporting the Greek Authorities in Managing the 
National Reception System for Asylum Seekers and 
Vulnerable Migrants», του Διεθνούς Οργανισμού Με-
τανάστευσης, που υλοποιείται με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συμμετείχε στον διαγωνισμό γράφοντας ένα μικρό 
παραμύθι, με τίτλο «Η αρρώστια», που μπορεί να 
μην πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού, ωστόσο 
τα μέλη της κριτικής επιτροπής το ξεχώρισαν για τα 
μηνύματα που ήθελε να περάσει μέσα από τους πρω-
ταγωνιστές, που ήταν τα μέλη μιας οικογένειας και οι 



σχέσεις των παιδιών με 
τους γονείς τους.
Τα στελέχη του Διε-
θνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 
είχαν ενημερωθεί για 
το διαγωνισμό και είναι 
αυτά που προέτρεψαν 
τόσο τη Σουζντέλ όσο 
και τα άλλα παιδιά της 
δομής να γράψουν ένα 
παραμύθι με φαντασία. 
Χάρη στην υποστήριξη 
που είχαν τα παιδιά 
μέσα στην ανοιχτή δομή 
φιλοξενίας κατάφεραν 
να δημιουργήσουν κάτι 
πραγματικά όμορφο. 
Μάλιστα, άλλα δυο 
αδέλφια είχαν συμμε-
τάσχει και διακριθεί 
στο διαγωνισμό αλλά 
πλέον έχουν φύγει με 
την οικογένειά τους 
από τη δομή φιλοξενίας. 
Τα στελέχη του ΔΟΜ 
μετέφρασαν τα παρα-
μύθια των παιδιών στα 
ελληνικά και φρόντισαν 

για την ηλεκτρονική αποστολή τους στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη.
Ο διαγωνισμός συγγραφής πρωτότυπου παραμυθιού 
«γεννήθηκε εν μέσω πανδημίας, στις αρχές Απριλίου, 
από μια πρωτοβουλία που πήραν η Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» και η καθόλα δρα-
στήρια ομάδα μελέτης, διατήρησης και διάδοσης του 
λαϊκού παραθυριού και παιχνιδιού «Οι Παραμυθάδες». 
Στόχος αυτής της σύμπραξης και της συνένωσης δυνά-
μεων ήταν η δημιουργική ενασχόληση μικρών και με-
γάλων, με αφορμή τον «εγκλεισμό»» τους στα σπίτια. 
Το θέμα του διαγωνισμού της συγγραφής παραμυθιού 
ήταν: «Τα παιδιά σώζουν τον πλανήτη Γη».
Το γεγονός ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι από 
όλη την Ελλάδα και την Κύπρο «αγκάλιασαν» το εγχεί-
ρημά αυτό, στην πρώτη του προσπάθεια, γέμισε τους 
διοργανωτές με αισιοδοξία και ελπίδα για τη συνέχισή 
του. Μικροί φίλοι με καλπάζουσα φαντασία... Μεγά-
λοι φίλοι που θέλησαν να θυμηθούν τα παιδικά τους 
χρόνια... Ομάδες παιδιών, τάξεις σχολείων, αλλά και 
συνεργασίες μικρών με μεγάλους... Όλοι συμμετείχαν 
ισάξια και τα αποτελέσματα ήταν πράγματι εντυπωσια-
κά. Οι προσωπικές και ομαδικές δημιουργικές δουλειές 

που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στην κριτική επιτροπή 
αποκάλυψαν τη δυναμική του διαγωνισμού.

Δεν υπάρχει τίποτα ομορφοτερο απο το παιδικό 
χαμόγελο
Ήταν τεσσάρων ετών όταν οι γονείς της πέρασαν πρό-
σφυγες με μια βάρκα από την Τουρκία στην Ελλάδα. Κι 
εκείνο το φοβισμένο, μικρό κοριτσαάκι μεγάλωσε και 
γνώρισε την Ελλάδα ως πατρίδα της. Πήγε σε ελληνικό 
σχολειό, γνώρισε Έλληνες φίλους και συμμαθητές και 
σήμερα μιλάει τέσσερις γλώσσες: αραβικά, ελληνικά, 
αγγλικά και κουρδικά. Φέτος θα πάει στην πέμπτη τάξη 
του δημοτικού.
Στην ερώτηση τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, τι της 
αρέσει περισσότερο, γυρνάει αστραπιαία προς το μέ-
ρος της μητέρας της και απαντάει: «η μαμά θέλει όταν 
μεγαλώσουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα στη ζωή 
μας». Αμέσως μετά συμπληρώνει: «όταν μεγαλώσω, 
όμως, θέλω να γίνω κυρία, που να μιλάει γαλλικά και 
να τα μαθαίνει στα παιδιά», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κάθε πρόσφυγας και μια ιστορία...
Η ιστορία της οικογένειας της Σουζντέλ δεν διαφέρει 
από τις ιστορίες των χιλιάδων μεταναστών που ένα 
κρύο βράδυ πέρασαν με μια πλαστική βάρκα από την 
Τουρκία στην Ελλάδα. Η οικογένεια του Μαρουάν και 
της Ναϊρούζ Μουσλί έχει πέντε παιδιά- τέσσερα κορί-
τσια κι ένα αγόρι. Η τελευταία, η Ναζλί, γεννήθηκε σε 
κάποιο νοσοκομείο της Τουρκίας στο δρόμο για την 
Ελλάδα.
Στην πόλη Αφρίν, στα σύνορα με την Τουρκία, ο Μα-
ρουάν και η Ναϊρούζ είχαν κομμωτήριο. Αποφάσισαν 
να φύγουν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος για χάρη των 
παιδιών. «Ήταν όλα τρομαχτικά, βόμβες, καταστροφές, 
σφαγές, δε νιώθαμε ασφαλείς», θυμάται η Ναϊρούζ και 
συνεχίζει: «ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Αν δεν 
υπήρχαν τα παιδιά, αν ήμασταν μόνο εγώ και ο άντρας 
μου, δεν θα φεύγαμε, θα μέναμε πίσω και θα ακολου-
θούσαμε τη μοίρα μας. Είχαμε όμως τέσσερα παιδιά και 
περίμενα το πέμπτο».
Ερχόμενοι στην Ελλάδα έζησαν για δυο μήνες στον 
προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας, στη Μυτιλήνη. 
Όταν πέρασαν στην ηπειρωτική Ελλάδα έμειναν στον 
καταυλισμό της Βόλβης. Εκείνη την περίοδο και όσο 
τα σύνορα ήταν ανοιχτά έφυγαν από την Ελλάδα τα 
μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας. Η μια κόρη και ο 
γιος της πήγαν στην Αυστρία και η άλλη κόρη πήγε στη 
Γερμανία. Ζουν πέντε χρόνια εκεί και 
εργάζονται.
Βασικός στόχος για την ίδια είναι 
η επανένωση με τα άλλα παιδιά 
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της, στην Αυστρία ή τη Γερμανία. Θέλει να πάνε εκεί να 
τα συναντήσουν, να μπορέσει η οικογένεια να επανα-
συνδεθεί. Ωστόσο, δεν διστάζει να πει ότι αν έβρισκε 
μια δουλειά και μπορούσε να βελτιωθεί η υγεία του 
συζύγου της θα ήθελε να μείνει και στην Ελλάδα.
Δώδεκα μέρες διήρκησε το ταξίδι της οικογένειας 
από την πόλη Αφρίν της Συρίας μέχρι την Ελλάδα και 
στο ερώτημα πότε φοβήθηκε περισσότερο σε αυτό το 
διάστημα, λέει χαρακτηριστικά: «και οι δώδεκα αυτές 
μέρες ήταν γεμάτες από φόβο και ανασφάλεια αν θα 
φτάσουμε ζωντανοί στην Ελλάδα χωρίς να κινδυνέψει 
κανένα παιδί μας». 

Κύπρος γέφυρα ειρήνης των 
λαών και όχι πεδίο ασκήσεων 
για ξένους

Η παρουσία πολεμικών αεροσκαφών του Ισραήλ 
στους ουρανούς της Κύπρου δεν υπηρετεί ούτε 
θέσεις αρχών, ούτε τα συμφέροντα του λαού 

μας. Οι στρατιωτικές συνεργασίες και ασκήσεις της 
Κύπρου με στρατούς χωρών που για χρόνια τώρα 
πρωταγωνιστούν σε αιματοχυσίες και συστηματικές 
παραβιάσεις διεθνούς δικαίου στην περιοχή μας δεν 
ενισχύουν, αλλά αποδυναμώνουν τη θέση της χώρας 
μας.
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη με την στρατηγική της 
επιλογή να ευθυγραμμίσει τη χώρα μας στους σχεδια-
σμούς ΗΠΑ-Ισραήλ για την Ανατολική Μεσόγειο, δημι-
ουργεί περισσότερους κινδύνους και όχι περισσότερη 
ασφάλεια για την πατρίδα και το λαό μας. Προκαλεί 
προβλήματα στις σχέσεις της Κύπρου με άλλα κράτη 
της περιφέρειας και του κόσμου, με τα οποία η χώρα 
μας είχε διαχρονικά άριστες και αμοιβαία επωφελείς 
σχέσεις.
Εδώ και χρόνια η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συνα-
γερμού καλλιεργεί τη θεωρία ότι με τις στρατιωτικές 
συνεργασίες με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα θωρακιστεί η 
κυπριακή ΑΟΖ από την τουρκική επιθετικότητα και θα 
αναβαθμιστεί γεω-
πολιτικά η χώρα μας. 
Πλέον όμως, ο κυπρι-
ακός λαός γνωρίζει 
πολύ καλά ότι αυτά τα 

σχήμα-
τα 

ούτε αναχαίτισαν την τουρκική επιθετικότητα ούτε 
εμπόδισαν τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ.
Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της Κύπρου ανα-
βαθμίζεται όταν λειτουργεί ως γέφυρα ειρήνης και 
συνεργασίας των λαών της περιοχής. Όχι όταν καθί-
σταται πεδίο ασκήσεων για ξένους στρατούς.

ΗΠΑ: Αποζημίωση 20 εκατ. σε 
οικογένεια Αφροαμερικανού 
που δολοφονήθηκε από 
αστυνομικό

Ο Ουίλιαμ Γκριν, ηλικίας 43 ετών, δέχθηκε 6 
σφαίρες την 27η Ιανουάριου, ενώ βρισκόταν 
μέσα σε ένα περιπολικό, φορώντας χειροπέδες. 

Οι αρχές έκαναν μία «ιστορική συμφωνία» με την οικο-
γένεια του για την αποζημίωση.
Η οικογένεια ενός Αφροαμερικανού τον οποίο σκότω-
σε ένας αστυνομικός, ενώ του είχε φορέσει χειροπέδες, 
θα λάβει αποζημίωση 20 εκατομμυρίων δολαρίων, στο 
πλαίσιο μιας συμφωνίας με τις αρχές, έγινε σήμερα 
γνωστό από τον δικηγόρο της οικογένειας.
Ο Ουίλιαμ Μέρφι χαιρέτισε μια «ιστορική συμφωνία» 
με την κομητεία Πρινς Τζορτζ (Μέριλαντ), κοντά στην 
Ουάσιγκτον, το ποσό της οποίας είναι ένα από τα 



μεγαλύτερα για ένα περιστατικό αστυνομικής βίας στις 
ΗΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Ουίλιαμ Γκριν, ηλικίας 43 ετών, δέχθηκε 6 σφαίρες 
την 27η Ιανουαρίου, ενώ βρισκόταν μέσα σε ένα περι-
πολικό, φορώντας χειροπέδες. Υπέκυψε στα τραύματά 
του στο νοσοκομείο δύο ημέρες μετά.
Είχε συλληφθεί από τον αστυνομικό Μάικλ Όουεν για 
εμπλοκή σε τροχαίο. Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι πυ-
ροβόλησε στο πλαίσιο αυτοάμυνας εναντίον του Γκριν, 
καθώς εκείνος προσπάθησε να του πάρει το όπλο.
Ο Μάικλ Όουεν απολύθηκε από το σώμα και σε βάρος 
του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία.
«Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία που αντικατο-
πτρίζει τη γεμάτη μίσος, βίαιη και αποκλίνουσα φύση 
των όσων συνέβησαν στον κ. Γκριν», σχολίασε ο Ουί-
λιαμ Μέρφι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.
Ο δικηγόρος καταδίκασε την έλλειψη αντανακλαστι-
κών από μεριάς της κομητείας, καθώς ο αστυνομικός, 
επίσης Αφροαμερικανός, είχε βρεθεί στο στόχαστρο 
δύο ερευνών για βίαιη συμπεριφορά λίγους μήνες νω-
ρίτερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.
«Υπήρχε μια φοβερή τάση άσκοπης βίας, πράγματα στο 
παρελθόν του που ήταν τρομακτικά», επισήμανε.
Η διευθύντρια της κομητείας του Πρινς Τζορτζ Άντζελα 
Άλσμπρουκς «ανέλαβε την ευθύνη» του θανάτου του 
Ουίλιαμ Γκριν.
Η συμφωνία αυτή ανακοινώνεται δύο εβδομάδες έπει-
τα από εκείνη μεταξύ της δημοτικής αρχής του Λούιβιλ 
στο Κεντάκι και της οικογένειας της Μπριόνα Τέιλορ, 
μιας νεαρής Αφροαμερικανίδας που έπεσε νεκρή από 
αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια εφόδου, η οποία 
έλαβε αποζημίωση ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων. 

 

ΗΠΑ:Πώς παγιδεύτηκαν 46 εκα-
τομμύρια άνθρωποι από φοιτη-
τικό χρέος; Η ιστορία μιας ανεκ-
πλήρωτης υπόσχεσης
 

Η δημοκρατική αρχή της εκπαίδευσης χωρίς δίδα-
κτρα στη χώρα μας προηγείται της ίδρυσης των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρώτη δημόσια πρωτο-

βάθμια εκπαίδευση προσφέρθηκε στο Massachusetts 
Bay Colony το 1635, και το νομοθετικό σώμα του 
δημιούργησε το Harvard College τον επόμενο χρόνο 
για να καταστήσει την εκπαίδευση διαθέσιμη σε όλους 
τους ειδικευμένους μαθητές.

Ακόμη και πριν από την επικύρωση του Συντάγματος, 
το Συνέδριο Συνομοσπονδίας θέσπισε το Land Land 
Ordinance του 1785 , το οποίο απαιτούσε από τους 
νεοσύστατους δήμους σε περιοχές που παραχωρήθη-
καν από τους Βρετανούς να αφιερώσουν ένα τμήμα 
γης για ένα δημόσιο σχολείο. Πέρασε επίσης τα βορει-
οδυτικά διατάγματα, οι οποίες καθορίζουν τις οδηγίες 
για τον τρόπο με τον οποίο οι περιοχές μπορούν να 
γίνουν πολιτείες. Μεταξύ αυτών των κατευθυντήριων 
γραμμών ήταν η απαίτηση ίδρυσης δημόσιων πανεπι-
στημίων και η προϋπόθεση ότι «τα μέσα εκπαίδευσης 
θα ενθαρρύνονται για πάντα». Αφού το έθνος κήρυξε 
ανεξαρτησία, ο Τόμας Τζέφερσον υποστήριξε ένα επί-
σημο εκπαιδευτικό σύστημα χρηματοδοτούμενο από τη 
φορολογία της κυβέρνησης.
Το όραμα του Τζέφερσον διαμορφώθηκε για περισσό-
τερο από έναν αιώνα, καθώς οι πολιτειακές και τοπι-
κές κυβερνήσεις άρχισαν να δημιουργούν δημοτικά 
σχολεία και στη συνέχεια γυμνάσια. Η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση ασχολήθηκε με την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση τον 19ο αιώνα με τη δημιουργία κολλεγίων 
επιχορήγησης γης και άλλων ιδρυμάτων, που χρησι-
μοποιούνται κυρίως για τη διδασκαλία της γεωργίας 
και της εκπαίδευσης μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Αυτά τα 
ιδρύματα δημιούργησαν ευκαιρίες για άτομα που είχαν 
από καιρό αποκλεισθεί από τη διαδικασία μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένων πρώην σκλαβωμένων Αφροα-
μερικανών και φτωχών ανθρώπων όλων των φυλών.
Τα κρατικά πανεπιστήμια και τα κολέγια επεκτάθηκαν 
γρήγορα. Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, σε πολλές 
αμερικανικές πολιτείες υπήρχε εκπαίδευση χαμηλού 
κοστους ή χωρίς δίδακτρα. Μετά τον Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στράφηκε 
και πάλι στην εκπαίδευση για να προωθήσει τις ευκαι-
ρίες για τους πολίτες της και την οικονομική ανάπτυξη 
για όλους. Το GI Bill πλήρωσε εκπαιδευτικά έξοδα για 
8 εκατομμύρια ανθρώπους, ανεξάρτητα 
από τον ατομικό πλούτο, το οποίο 
βοήθησε στη δημιουργία μιας ισχυ-
ρής μεσαίας τάξης και συνέβαλε 
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στη ζωντανή αναπτυξιακή οικονομία της δεκαετίας του 
1950 και του 1960. Ενώ αυτές οι ευκαιρίες εξακολου-
θούν να αρνούνται σε πολλούς ανθρώπους ως αποτέ-
λεσμα του ρατσισμού, συνεχίστηκαν προσπάθειες για 
τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρόσβασης για τους 
έγχρωμους ανθρώπους.
Η εποχή του Ρέιγκαν οδήγησε στην πεποίθηση ότι τα 
κυβερνητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης, εμπόδισαν τα όνειρα των ανθρώπων 
και πρέπει να μειωθούν σοβαρά. Τα δημόσια αγαθά 
θεωρήθηκαν επενδύσεις, καθαρά οικονομικής φύσης. 
Για αυτούς τους λόγους, μεταξύ άλλων, ένα έθνος 
που είχε επεκτείνει τη δημόσια χρηματοδότηση της 
εκπαίδευσης για αιώνες αποφάσισε να αντιστρέψει 
την πορεία του. Αντί να χρηματοδοτεί την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με βάση την αρχή ότι μας ωφελεί όλους, 
η χώρα άρχισε να μεταφέρει το κόστος σε μεμονωμέ-
νους μαθητές.
 

Στη δεκαετία του 1950, ως μέρος του Εθνικού Νόμου 
για την Εκπαίδευση στην Άμυνα, τα φοιτητικά δάνεια 
δημιουργήθηκαν ως πείραμα στην κοινωνική μηχανική. 
Ανησυχώντας για τον ανταγωνισμό με τη Σοβιετική 
Ένωση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήθελαν να 
αυξήσουν τις ικανότητες των μαθητών στα μαθηματικά 
και τις επιστήμες. Για να γίνει αυτό, η χώρα χρειαζό-
ταν περισσότερους εκπαιδευτικούς. Έτσι, οι νομοθέτες 
προσέφεραν δάνεια σε φοιτητές, με τη δυνατότητα να 
ακυρωθεί το μισό από το δάνειο μετά από 10 χρόνια 
εάν γίνονταν δάσκαλοι.
Το πείραμα απέτυχε. Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να 
αποδείξουν ότι το πρόγραμμα φοιτητικών δανείων 
οδήγησε περισσότερους ανθρώπους να γίνουν εκπαι-

δευτικοί, παρά τις πολλές προσπάθειες να το κάνουν. 
Το πείραμα ήταν επίσης σκληρό. Με την πάροδο 
των ετών, το πρόγραμμα φοιτητικών δανείων επε-
κτάθηκε, με τον ισχυρισμό ότι η προσωπική επέν-

δυση ενός μαθητή στην εκπαίδευσή του ήταν μια 
«επένδυση» που θα αποδίδει υψηλότερους μι-

σθούς. Οι τράπεζες και άλλοι ιδιώτες δανειστές μπήκαν 
στη διαδικασία και τους δόθηκαν σημαντικά κίνητρα 
και επιδοτήσεις για την έκδοση φοιτητικών δανείων, 
χωρίς να ληφθεί υπόψη το βάρος που επιβάλλεται 
στον φοιτητή. Αυτή η οικονομική ευκαιρία δόθηκε σε 
τραπεζικά συμφέροντα που ήταν ήδη πλούσια, με λίγη 
σκέψη για την επακόλουθη ζημιά σε ένα οικονομικά 
βιώσιμο μέλλον.
Οι υποστηρικτές της χρηματοδότησης του κόστους 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςυποστήριξαν ότι ήταν 
φθηνότερο να δανείζουν χρήματα σε φοιτητές από ότι 
οι ομοσπονδιακές και κρατικές κυβερνήσεις παρέχουν 
επιχορηγήσεις για την εκπαίδευσή τους, ακόμη και 
μετά την καταβολή επιδοτήσεων στον ιδιωτικό τομέα 
για τα δάνεια τους. Μια ολόκληρη βιομηχανία μεγάλω-
σε γύρω από αυτήν τη διαδικασία. Δημιουργήθηκαν 
κρατικοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί εγγυήσεων 
για την ασφάλιση των δανείων. Αυτοί οι οργανισμοί 
πληρώθηκαν, ανεξάρτητα από το τι παρείχαν: όταν εκ-
δόθηκαν δάνεια, όταν τα δάνεια καθυστέρησαν, όταν 
οι δανειολήπτες αθετούσαν, και όταν εισπράττονταν με 
χρεωστικά δάνεια.
Σε απάντηση, οι περισσότερες πολιτείες δημιούργησαν 
γραφεία εγγυήσεων, ώστε να μπορούν να βγάλουν 
λεφτά από άτομα που έπρεπε να δανειστούν για να 
πληρώσουν για ολοένα αυξανόμενα δίδακτρα και τέλη. 
Τώρα, οι πολιτείες είχαν ένα επιπλέον κίνητρο για τη 
μείωση της χρηματοδότησης για τη δημόσια τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Όχι μόνο θα εξοικονομούσαν δαπάνες, 
αλλά θα μπορούσαν να αυξήσουν την ανάγκη δανει-
σμού των μαθητών, γεγονός που αύξησε τα έσοδά 
τους. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι οργανισμοί εγ-
γυήσεων δεν χειρίζονται τα δάνεια τους. Μεταβιβάζουν 
το έργο σε ιδιώτες συλλέκτες χρέους που παίρνουν 
τέλη είσπραξης και είναι επιθετικοί στη διαχείριση των 
υποθέσεων.
Το σύστημα πήρε τη δική του ζωή. Στα μέσα της 



δεκαετίας του 1990, τα φοιτητικά δάνεια είχαν ξε-
περάσει τις επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των φοιτητών. Αλλά ένα 
σύστημα που βασίζεται στη χρηματοδότηση χρέους 
λειτουργεί μόνο εάν οι δανειολήπτες αποπληρώσουν 
τα δάνεια τους. Αυτό οδήγησε το Κογκρέσο να κά-
νει το σύστημα ακόμα πιο σκληρό με τις Πράξεις περί 
Πτωχευτικής και Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας του 
1984, η οποία απαλλάσσει τα φοιτητικά δάνεια από τις 
διαδικασίες πτώχευσης και υπέβαλε τους δανειολήπτες 
σε δρακόντεια εργαλεία συλλογής. Αυτά τα εργαλεία 
περιελάμβαναν κατάσχεση μισθών χωρίς δικαστική 
απόφαση και κατάσχεση επιταγών κοινωνικής ασφά-
λισης και επιστροφών φόρου. Οι κυβερνήσεις Κλίντον 
και Ομπάμα προσπάθησαν να μειώσουν ελαφρώς το 
βάρος επιτρέποντας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
να δανείζει απευθείας στους φοιτητές, ενώ εισήγαγε 
επιλογές αποπληρωμής βάσει εισοδήματος, αλλά η 
βασική σκληρότητα του συστήματος παραμένει αμετά-
βλητη σήμερα.
Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι το σκληρό πείρα-
μα στη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
μέσω φοιτητικών δανείων έχει αποτύχει. Έχει συλλάβει 
46 εκατομμύρια ανθρώπους και τις οικογένειές τους 
σε παγίδα φοιτητικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων που έλαβαν επαγγελματική κατάρτιση, και 
εξασθένησε την οικονομική δύναμη της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το αναπόφευκτο χρέος είναι μια σημα-
ντική κινητήρια δύναμη της κοινωνικής κατάρρευσης 
. Έχει επιδεινώσει το χάσμα του φυλετικού πλούτου 
και εξασθένισε ολόκληρη την οικονομία, καθώς οι 
κάτοχοι χρέους εμποδίζονται να αγοράσουν σπίτια ή 
καταναλωτικά αγαθά, να ξεκινήσουν οικογένειες ή να 
ανοίξουν νέες επιχειρήσεις. Ήρθε η ώρα να επαναφέ-
ρετε χρήματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να 
ακυρώσετε το φοιτητικό χρέος για τα θύματα αυτού 
του αποτυχημένου πειράματος. 

Κρατικά πακέτα «διάσωσης»: η 
περιουσία των υπερπλουσίων 
ξεπέρασε τα 10 τρισ. δολάρια

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της τράπεζας UBS 
και της εταιρείας συμβούλων PwC, η οποία δημο-
σιεύτηκε στις 7 Οκτώβρη, μόλις 2.189 άνθρωποι 

κατέχουν συνολική περιουσία 10,2 τρισ. δολαρίων!
Την στιγμή που πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς του 
κορονοϊού έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες 
εκατομμύρια άνθρωποι τις δουλειές τους, οι δισεκα-

τομμυριούχοι αύξησαν τον πλούτο τους κατά 27% 
μέσα σε μερικούς μήνες.
 
Το προηγούμενο ρεκόρ αύξησης της περιουσίας των 
πλουσιότερων ανθρώπων είχε καταγραφεί πέρυσι 
φθάνοντας τα 8,9 τρισ. δολάρια, ενώ τα τελευταία 25 
χρόνια ο αθροιστικός πλούτος των δισεκατομμυριού-
χων έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί.
Πώς τα κατάφεραν; Όπως συνηθίζουν - με τη βοήθεια 
του κράτους.
«Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων συσχετίζεται 
ευρύτερα με τις χρηματιστηριακές αγορές.
Από τα τέλη Μαρτίου, τα τεράστια πακέτα δημοσιονο-
μικής και ποσοτικής χαλάρωσης τροφοδότησαν την 
ανάκαμψη των χρηματοοικονομικών αγορών.»
αναφέρει η κοινή έρευνα «Riding the Storm» των UBS 
και PwC.
Οι τιμές των μετοχών εκτινάχθηκαν, κατά την διάρκεια 
της πανδημίας, χάρη στα χρήματα που δόθηκαν από τα 
δημόσια ταμεία των κυβερνήσεων.
Ασφαλώς μετοχές δεν μπορεί να έχει η μεγάλη πλει-
οψηφία των εργαζομένων και απλών ανθρώπων, 
ρισκάροντας τις πενιχρές αποδοχές τους, αλλά και οι 
λίγοι που έχουν διαθέτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό.
Αντιθέτως, στις ΗΠΑ πάνω από το 50% του συνό-
λου των μετοχών βρίσκονται στα χέρια του 1% των 
πλουσιότερων Αμερικανών πολιτών, οι οποίοι είδαν 
τις περιουσίες τους να αυξάνονται μέσα στην πανδη-
μία κατά 845 δισ. Δολάρια (αυτό αντιστοιχεί, για να 
έχουμε μια εικόνα σε περίπου 4,5 φορές το ετήσιο ΑΕΠ 
της Ελλάδας).
Πέρα όμως από την έμμεση ενίσχυση των δισεκατομ-
μυριούχων, μέσω των χρηματιστηρίων, υπήρξαν απευ-
θείας χρηματοδοτήσεις στις τσέπες μεγαλοεπιχειρημα-
τιών οι οποίοι έλαβαν κατά μέσο όρο 1,7 εκατομμύρια 
δολάρια ο κάθε ένας στις ΗΠΑ.
Εκτός αυτών άλλες 133 μεγάλες εταιρείες έχουν ει-
σπράξει από το αμερικανικό υπουργείο οικονομικών 
5 δισ. δολάρια μέσα σε 6 μήνες.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο δημόσιο χρήμα ύψους 20,6 
δισ. δολαρίων προσφέρθηκε σε υπερκερδοφόρες 
(σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Guardian) 
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επιχειρήσεις, ενώ δεν έλειψαν οι απευθείας αναθέσεις 
δημοσίων έργων σε εταιρείες προσκείμενες στο Συντη-
ρητικό κόμμα των Τόρηδων, εκμεταλλευόμενοι τους 
ελλιπείς ελέγχους κατά την διάρκεια της πανδημίας.
Η κερδοσκοπία εις βάρος εργαζομένων - κοινωνίας 
συνεχίζεται
Οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις χρηματοδοτούν το 
μεγάλο κεφάλαιο, υποτίθεται, για να στηρίξουν τις 
επενδύσεις, την οικονομία και να επωφεληθεί ολό-
κληρη η κοινωνία στη συνέχεια με δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας κλπ.
Η πραγματικότητα βέβαια δείχνει ότι τα χρήματα αυξά-
νουν απλώς την οικονομική ισχύ των επιχειρήσεων και 
τις προσωπικές περιουσίες των μεγαλοπιχειρηματιών 
και στη συνέχεια την ανεργία και την επισφάλεια των 
εργαζομένων και της κοινωνίας.
Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, ο Τζέφ Μπέζος, 
και η εταιρεία του Amazon αύξησαν τις τιμές, κατά 
την διάρκεια της πανδημίας, σε βασικά είδη πρώτης 
ανάγκης όπως μάσκες μίας χρήσης (αύξηση 1000%) 
αλεύρι (αύξηση 941%), αντιβακτηριδιακά σαπούνια 
(αύξηση 470%) κ.α.
Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι της Amazon δουλεύουν 

κάτω από εξοντωτικές συνθήκες εργασίας, οι αμοιβές 
δεν τους εξασφαλίζουν τις ελάχιστες βιοτικές τους 
ανάγκες ενώ πέρυσι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασι-
ακής Ασφάλειας και Υγείας κατέταξε την εταιρεία 

ανάμεσα στους 10 πιο επικίνδυνους εργοδότες 
στις ΗΠΑ.

Με την έναρξη της πανδημίας εργαζόμενοι της 
Amazon πραγματοποίησαν στάσεις εργασίας 
και οργάνωσαν διαμαρτυρίες έξω από τους 
χώρους εργασίας ζητώντας καλύτερα μέτρα 
προστασίας.
Πριν από μερικές μέρες έγινε γνωστό ότι περί-
που 20.000 τακτικοί εργαζόμενοι της Amazon 
έχουν προσβληθεί από κορονοϊό στις εγκατα-
στάσεις της εταιρείας χωρίς να συνυπολογίζο-
νται οι εποχικοί εργαζόμενοι.
Καπιταλισμός: ένα σύστημα για τους 
υπερ-πλούσιους
Ο Λιούκ Χίλιαρντ, διευθύνων σύμβουλος του 
ερευνητικού οργανισμού High Pay Centre, 
σχολιάζοντας τις πρόσφατες μελέτες των UBS - 
PwC μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
«Κάθε αύξηση και συγκέντρωση πλούτου θα 
έπρεπε να οδηγεί στη βελτίωση των αμοιβών 
των εργαζομένων, που είναι αυτοί που πα-
ράγουν αυτόν το πλούτο, ή να οδηγείται σε 
αύξηση της φορολογίας ώστε να βελτιωθούν 
ουσιαστικά οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας.»
Και κατέληξε λέγοντας:
«οι υπερ-πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, 

πράγμα που αποδεικνύει ότι καπιταλισμός δεν λειτουρ-
γεί όπως θα έπρεπε».
Άλλη έρευνα του φιλανθρωπικού οργανισμού Oxfam 
για το 2019 έδειξε ότι μόλις 26 άνθρωποι έχουν ίσο 
πλούτο με τον υπόλοιπο μισό πληθυσμό της γης (3,5 
δισεκατομμύρια ανθρώπους)!
Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που βασίζεται στην 
κερδοφορία των επιχειρήσεων και όχι στην ευημερία 
των πολιτών.
Ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας ο ανταγωνισμός 
του συστήματος δεν επιτρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Αυτό το σύστημα δεν αλλάζει, παρά μόνο ανατρέπε-
ται, όπως έχει συμβεί και με τα παλαιότερα κοινωνικά 
συστήματα της δουλειάς και της φεουδαρχίας στην 
ανθρώπινη ιστορία. Μόνο που κάτι τέτοιο δεν μπορεί 
να συμβεί αυτόματα, από μόνο του, αλλά απαιτεί τη 
συνεργασία και την οργανωμένη παρέμβαση των ερ-
γαζομένων, των ανέργων και της νεολαίας σε κοινωνι-
κό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 

ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 1963 | Η κρίση η οποία ξε-
σπά στην Κύπρο τα Χριστούγεννα έχει τις απαρχές 
της στις 30 Νοεμβρίου 1963. Την ημέρα εκείνη ο 



πρόεδρος Μακάριος διαβιβάζει στον αντιπρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Φαζίλ Κιουτσούκ μνημόνιο 
στο οποίο περιέχονται 13 σημεία για την αναθεώρηση 
του συνταγματικού καθεστώτος. Συνισταμένη των 13 
σημείων είναι η κατάργηση της χωριστής πλειοψηφίας 
(ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής) για την ψήφι-
ση των νόμων καθώς και η θέσπιση ενιαίων δημοτικών 
συμβουλίων στους δήμους. Επίσης το πρώτο από τα 
13 σημεία αποβλέπει στην κατάργηση του δικαιώματος 
αρνησικυρίας τόσο του προέδρου όσο και του αντι-

προέδρου του εκ των πραγμάτων διαχωρισμού των 
δύο κοινοτήτων, καθώς στις 29 Δεκεμβρίου 1963 επι-
βάλλεται η διχοτόμηση της Λευκωσίας με την περίφημη 
«πράσινη γραμμή», όπως αποκλήθηκε λίγο αργότερα. 
Στις προτάσεις Μακαρίου απαντά ο Κιουτσούκ αρνητι-
κά, δηλώνοντας στις 3 Δεκεμβρίου 1963 ότι το ισχύον 
σύνταγμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό του. 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Σπύρος Κυ-
πριανού συναντάται στις 10 Δεκεμβρίου 1963 στην 
Αθήνα με τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου και τον 
ενημερώνει για την κατάσταση στο νησί. Τον συνοδεύ-
ει ο πρεσβευτής στην Αθήνα Νίκος Κρανιδιώτης. Στις 
16 Δεκεμβρίου ο Τούρκος πρεσβευτής στη Λευκω-
σία επιδίδει απορριπτική απάντηση της Άγκυρας στις 
προτάσεις Μακαρίου, τις οποίες ο Κύπριος πρόεδρος 
είχε απλώς «γνωστοποιήσει» στις εγγυήτριες δυνάμεις. 
Ο Μακάριος με τη σειρά του απορρίπτει την τουρκική 
απάντηση ως παρέμβαση στα εσωτερικό της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Τρεις ημέρες αργότερα συναντιόνται 
στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι οι υπουργοί Εξω-
τερικών Ελλάδας Σοφοκλής Βενιζέλος, Κύπρου Σπύρος 
Κυπριανού και Τουρκίας Κεμάλ Ερκίν.
Παρά την αισιοδοξία του Βενιζέλου, η συνάντηση δεν 
μειώνει την ένταση που εν τω μεταξύ έχει δημιουργη-
θεί στην Κύπρο. Πριν περάσουν 48 ώρες, την νύκτα 
της 20ής προς την 21η αρχίζουν επεισόδια στη Λευ-
κωσία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 
τα οποία κορυφώνονται με εκατέρωθεν νεκρούς την 
ημέρα των Χριστουγέννων. Οι Τουρκοκύπριοι δημι-
ουργούν «γραμμή άμυνας» γύρω από την παλαιά πόλη 
και παράλληλα προσβάλλουν ελληνοκυπριακό προά-
στια στη βόρεια περιφέρεια της πόλης, απομονωμένα 
από την κυρίως ελληνοκυπριακή πλευρά. Ελληνο-
κύπριοι πολίτες αντιπαρατίθενται ενόπλως με τους 
Τουρκοκυπρίους, ενώ άλλοι υπό τον Νίκο Σαμψών 
σπεύδουν σε βοήθεια των Ελληνοκυπρίων που 
κατοικούν στο βόρειο προάστιο Ομορφίτσα. Κατά 
τις συγκρούσεις διαπράττονται αγριότητες και 
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από τις δύο πλευρές, οι οποίες έκτοτε δηλητηριάζουν 
τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Την δεύτερη 
ημέρα των Χριστουγέννων τουρκικά πολεμικά σκάφη 
εμφανίζονται προ της Κύπρου. Την ίδια ημέρα βρετανι-
κά τεθωρακισμένα οχήματα παρεμβαίνουν μεταξύ των 
αντιμαχομένων στην Λευκωσία. Η απειλή τουρκικής 
εισβολής αίρεται έπειτα από παρέμβαση του προέδρου 
των ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον και προειδοποίηση της ΕΣΣΔ 
προς την Άγκυρα. Στις 29 Δεκεμβρίου υπογράφεται 
συμφωνία κατάπαυσης των εχθροπραξιών και η Λευ-
κωσία χωρίζεται σε ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπρι-
ακή από την «πράσινη γραμμή»...
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ | ΑΘΗΝΑ | ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 1998 

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: Για 
την φρενίτιδα της χριστουγεν-
νιάτικης καταναλωσης
 
ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ AEJ/IFJ

 

Το δώρο του θανάτου

Δεν υπάρχει τίποτα που να χρειάζονται, τίποτα 
που να μην έχουν ήδη, τίποτα που έστω να 
θέλουν. Οπότε τους αγοράζεις μια κούκλα-βα-

σίλισσα που κινείται με ηλιακή ενέργεια, μια βούρτσα 
για τον αφαλό ή ένα σετ μίνι-γκολφ για την τουαλέ-

τα. Φαίνονται διασκεδαστικά την πρώτη μέρα των 
Χριστουγέννων, βαρετά τη δεύτερη, ντροπιαστικά 
από την τρίτη και μετά. Ως τη δωδέκατη μέρα έχουν 
μετατραπεί σε σκουπίδια. Για 30 δευτερόλεπτα 
αμφίβολης διασκέδασης, ή ένα ηδονιστικό ερέ-
θισμα που διαρκεί όσο και μια δόση νικοτίνης, 

εγκρίνουμε μια χρήση υλικών της οποίας οι επιπτώσεις 
θα είναι ορατές για γενιές μετά.
Κάνοντας έρευνα για την ταινία της ‘Η Ιστορία των 
Πραγμάτων’, η Annie Leonard ανακάλυψε πως από τα 
υλικά που περνούν μέσα από την καταναλωτική οικο-
νομία, μόνο 1% παραμένει σε χρήση έξι μήνες μετά την 
πώληση. Ακόμα και τα αγαθά που θα περιμέναμε να 
διαρκέσουν περισσότερο, σύντομα καταδικάζονται σε 
αχρηστία είτε επειδή είναι προσχεδιασμένα να χάνουν 
τη χρήση τους (χαλάνε γρήγορα), είτε επειδή θεωρείται 
πως την έχασαν (βγαίνουν εκτός μόδας).
Αλλά πολλά από τα προϊόντα που αγοράζουμε, ειδι-
κά για τα Χριστούγεννα, δεν μπορούν να χάσουν τη 
χρησιμότητά τους, γιατί εξαρχής δεν είχαν καμία χρη-
σιμότητα. Ένα ηλεκτρονικό μπλουζάκι drum-machine, 
ένας κουμπαράς Darth Vader που μιλάει, μια θήκη για 
το iPhone σε σχήμα αυτιού, ένας ατομικός ψύκτης για 
κουτάκια μπύρας, μια οδοντόκρεμα με γεύση μπέικον, 
ένας σκύλος που χορεύει: Δεν περιμένουμε κανείς να 
τα χρησιμοποιήσει, ούτε καν να τα ξανακοιτάξει μετά 
τη μέρα των Χριστουγέννων. Είναι σχεδιασμένα για 
να προκαλέσουν ένα ‘ευχαριστώ’, ίσως και κάνα-δυο 
ειρωνικά γέλια, και μετά να πεταχτούν.
Η γελοιότητα των προϊόντων συγκρίνεται μόνο με 
το βάθος των επιπτώσεων. Σπάνια υλικά, πολύπλοκα 
ηλεκτρονικά, η ενέργεια που απαιτείται για την κα-
τασκευή και τη μεταφορά τους, όλα παράγονται και 
συνδυάζονται σε ενώσεις μέγιστης ματαιότητας. Αν 
συμπεριλάβουμε τα ορυκτά καύσιμα των οποίων την 
εξόρυξη και χρήση παραγγέλλουμε σε άλλες χώρες, 
η κατασκευή και η κατανάλωση είναι υπεύθυνες για 
περισσότερη από τη μισή παραγωγή διοξειδίου του άν-
θρακα. Καταστρέφουμε τον πλανήτη για να φτιάξουμε 
ηλιακά θερμόμετρα μπάνιου και επιτραπέζιους παίκτες 
του γκολφ.
Άνθρωποι στο ανατολικό Κονγκό σφάζονται για να 
δημιουργηθούν αναβαθμίσεις για τα smartphone μας, 
όλο και μικρότερης χρησιμότητας. Δάση υλοτομούνται 
για να κατασκευαστούν «προσωποποιημένες, σε σχήμα 
καρδιάς, ξύλινες επιφάνειες για τυριά». Ποτάμια δηλη-
τηριάζονται για να κατασκευαστούν ψάρια που μιλάνε. 
Αυτό είναι παθολογική κατανάλωση: μια παγκόσμια 
επιδημία συλλεκτικής τρέλας, που παρουσιάζεται ως 
τόσο φυσιολογική από τη διαφήμιση και τα media, 
ώστε σχεδόν δεν προσέχουμε τι μας έχει συμβεί.
Το 2007 ο δημοσιογράφος Adam Welz κατέγραψε το 
θάνατο 13 ρινόκερων από λαθροκυνηγούς στη Νότια 
Αφρική. Φέτος, μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 585. Κα-
νείς δεν είναι σίγουρος γιατί, αλλά μια απάντηση είναι 
πως πολύ πλούσιοι άνθρωποι στο Βιετνάμ προσθέ-
τουν σκόνη από κέρατα ρινόκερου στο φαγητό τους ή 



το σνιφάρουν σαν κοκαΐνη ως επίδειξη του πλούτου 
τους. Είναι εφιαλτικό, αλλά δεν διαφέρει πολύ από ό,τι 
κάνουμε σχεδόν όλοι στα βιομηχανοποιημένα κράτη: 
καταστρέφουμε τον κόσμο μέσω μιας χωρίς νόημα 
κατανάλωσης.
Αυτή η καταναλωτική έκρηξη δεν συνέβη τυχαία. Οι 
ζωές μας έχουν φτιαχτεί για να την ενθαρρύνουν. 
Παγκόσμιοι κανόνες εμπορίου αναγκάζουν χώρες να 
συμμετάσχουν στη γιορτή των σκουπιδιών. Κυβερνή-
σεις μειώνουν τους φόρους, απορυθμίζουν τις αγορές, 
αυξομειώνουν τα επιτόκια, όλα για να αυξήσουν την 
κατανάλωση. Αλλά σπάνια οι αρχιτέκτονες αυτών των 
πολιτικών σταματάνε να σκεφτούν «κατανάλωση τίνος 
πράγματος;». Όταν όλα τα «θέλω» και τα «χρειάζομαι» 
έχουν πραγματοποιηθεί (από αυτούς που έχουν λεφτά 
για ξόδεμα), η ανάπτυξη εξαρτάται από τις πωλήσεις 
εντελώς άχρηστων πραγμάτων. Η επισημότητα του 
κράτους, η δύναμη και η μεγαλειότητά του, στην υπη-
ρεσία της παράδοσης στην πόρτα μας του «Τέρι της 
Χελώνας που Βρίζει».
Άντρες και γυναίκες αφιερώνουν τις ζωές τους στην 
κατασκευή και τη διαφήμιση τέτοιων σκουπιδιών, και 
κοροϊδεύουν την ιδέα του να ζεις χωρίς αυτά. «Πά-
ντοτε πλέκω τα δώρα μου», λέει μια γυναίκα σε ένα 
διαφημιστικό αλυσίδας ηλεκτρονικών. «Δεν θα ’πρε-
πε,» απαντά ο αφηγητής. Η διαφήμιση για το τελευταίο 
τάμπλετ της Google δείχνει έναν πατέρα κι ένα γιο να 
κατασκηνώνουν στο δάσος. Η απόλαυσή τους εξαρ-
τάται από τα νέα features του Nexus 7. Τα καλύτερα 

πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν, αλλά βρήκαμε ένα 
τρόπο να σας τα πουλήσουμε.
Η αύξηση της ανισότητας που συνοδεύει την έκρηξη 
καταναλωτισμού, διασφαλίζει πως στην ανερχόμε-
νη οικονομική παλίρροια δεν θα επιπλέουν όλες οι 
βάρκες. Στις ΗΠΑ το 2010, το 1% του πληθυσμού 
είχε άνοδο των εισοδημάτων του κατά 93%. Η χιλιο-
ειπωμένη δικαιολογία, πως πρέπει να διαλύσουμε τον 
πλανήτη για να βοηθήσουμε τους φτωχούς, απλά δεν 
στέκει. Για μερικές δεκαετίες κατά τις οποίες γίνανε 
πλουσιότεροι αυτοί που είχαν ήδη περισσότερα από 
όσα μπορούσαν να ξοδέψουν, οι προοπτικές όλων των 
άλλων εξαφανίστηκαν.
Τόσο αποτελεσματικά έχουν οι κυβερνήσεις, τα media 
και οι διαφημιστές συνδέσει την κατανάλωση με την 
ευημερία και την ευτυχία, που το να λες τα παραπάνω 
σημαίνει ότι θα βρίσκεσαι εκτεθειμένος στο χλευασμό 
και την κοροϊδία. Δείτε την εκπομπή ‘Ηθικός Λαβύ-
ρινθος’ (Moral Maze) της προηγούμενης εβδομάδας, 
στην οποία τα περισσότερα μέλη του πάνελ ενώθηκαν 
για να ειρωνευθούν την ιδέα της μικρότερης κατανά-
λωσης και να τη συνδέσουν με κάποιο τρόπο με τον 
ολοκληρωτισμό. Όταν ο κόσμος τρελαίνεται, αυτοί που 
αντιστέκονται αποκηρύσσονται ως παλαβοί.
Φτιάξτε τους μια τούρτα, γράψτε τους ένα ποίημα, 
δώστε τους ένα φιλί, πείτε τους ένα ανέκδοτο, αλλά 
για το Θεό σταματήστε να καταστρέφετε τον πλανή-
τη για να πείτε σε κάποιον πως νοιάζεστε. Το μόνο 
που αποδεικνύετε είναι το αντίθετο. 
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Μετανάστες ιδρύουν το 1/4 
των νέων εταιρειών στη 
Γερμανία

 

Η Γερμανία επωφελείται από τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες ανθρώπων ξένης καταγωγής.
Μελέτη της κρατικής τράπεζας KfW δείχνει αύξη-

ση του αριθμού νεοσύστατων επιχειρήσεων από άτομα 
με ξένη καταγωγή.
Η περίπτωση της γερμανικής BioNTech έχει κάνει 
τον γύρο του κόσμου. Η φαρμακευτική εταιρεία έχει 
παρασκευάσει εμβόλιο κορωνοϊού με πάνω από 90% 
αποτελεσματικότητα. Πριν ακόμη αδειοδοτηθεί και 
παραχθεί το εμβόλιο η BioNTech έχει ήδη υπογράψει 
συμβόλαια για την πώληση εκατοντάδων εκατομμυρί-
ων δόσεων. Η αξία τής μέχρι πρότινος σχετικά μικρής 
επιχείρησης ξεπερνά αυτή τη στιγμή τα 20 δις ευρώ. 
Ιδρυτές της είναι παιδιά τούρκων μεταναστών στη 
Γερμανία. Η περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση.
Από τις 605.000 εταιρείες που ιδρύθηκαν πέρυσι στη 
Γερμανία οι 160.000 έχουν συσταθεί από άτομα με 
ξένη καταγωγή. Σε σύγκριση με το 2018, το μερίδιό 
τους αυξήθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και 
έφθασε το 26%, αναφέρεται σε έρευνα της κρατικής 
επενδυτικής τράπεζας KfW. Οι λιγότερες ευκαιρίες 
που προσφέρονται στην αγορά εργασίας για άτομα με 
ξένες ρίζες αλλά και μια μεγαλύτερη διάθεση να ανα-
λάβουν ρίσκα, είναι σύμφωνα με τη μελέτη δύο από τις 
βασικότερες αιτίες για αυτή την αύξηση. Ένας άλλος 
παράγοντας είναι οι θετικές εμπειρίες που έχουν κάνει 
γνωστοί και συγγενείς ανοίγοντας επιχείρηση, και που 
στην προκειμένη περίπτωση λειτουργούν ως πρότυπα.

Η πανδημία ως καταλύτης καινοτομίας

«Η Γερμανία επωφελείται εδώ και πολλά χρόνια από 
τη μεγαλύτερη προθυμία των μεταναστών να ανοίξουν 
δική τους επιχείρηση», δηλώνει η επικεφαλής οικο-
νομολόγος της KfW, Φρίτσι Κέλερ-Γκάιμπ, σε ανακοί-
νωση της τράπεζας. Όπως επισημαίνει, «νεοσύστατες 
επιχειρήσεις είναι σημαντικές για την ανανέωση και, 
επομένως, για τη μελλοντική βιωσιμότητα μιας οικο-
νομίας». Το τρέχον έτος συνιστά λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού μια «ιδιαίτερη πρόκληση», εκτιμά η κ. 
Κέλερ-Γκάιμπ. Πολλά σχέδια για την ίδρυση επιχείρη-
σης μπήκαν στο συρτάρι. Ωστόσο, πιστεύει ότι «η κρίση 
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την 
καινοτομία. Οι ιδρυτές που θα ικανοποιούν τις νέες 
ανάγκες με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες μπορούν 
να είναι οι μεγάλοι νικητές του αύριο.»

Ναζίμ Χικμέτ: «Είμαι κομμου-
νιστής. Είμαι αγάπη 0 απ’ την 
κορφή ως τα νύχια...»
 

Από τον Οικοδόμο

Στις 3 Ιούνη του 1963 πεθαίνει στη Μόσχα ο προ-
λεταριακός ποιητής της Τουρκίας, ο κομμουνιστής 
επαναστάτης ποιητής Ναζίμ Χικμέτ. Είχε γεννηθεί 

61 μόλις χρόνια πριν στην —τότε— τουρκοκρατούμε-
νη Θεσσαλονίκη.
Με το στίχο του ξεσήκωσε και έγινε οδηγητής του λαού 
του στις μικρές και μεγάλες μάχες του· έκανε τραγού-
δι τα βάσανα του αγρότη για τη γη, την πείνα και τη 
σκλαβιά του εργάτη. Κυνηγήθηκε ανελέητα, φυλακί-
στηκε (πέρασε δεκαοχτώ σκληρά χρόνια στα κολαστή-
ρια των φυλακών της Προύσας) και εξορίστηκε από 
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το τουρκικό καθεστώς, που για να τον εκδικηθεί του 
αφαίρεσε την υπηκοότητα. Με τη ζωή του και το έργο 
του έγινε ο βάρδος των καταπιεζόμενων σε όλον τον 
κόσμο.

Είμαι κομμουνιστής
Είμαι αγάπη απ’ την κορφή ως τα νύχια,
αγάπη θα πει βλέπω, σκέφτομαι, κατανοώ,
αγάπη θα πει το παιδί που γεννιέται,
το φως που πλημμυρίζει
αγάπη θα πει να δέσεις μια κούνια στ’ άστρα
αγάπη θα πει να χύνεις τ’ ατσάλι μ’ απέραντο μόχθο
Είμαι κομμουνιστής.
Είμαι αγάπη απ’ την κορφή ως τα νύχια... 

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ

[Από τον επίλογο του μυθιστορήματός του «Οι Ρομα-
ντικοί» (Όμορφη που ‘ναι η ζωή!.). Κυκλοφόρησε για 
πρώτη φορά στα ρώσικα το 1962. Η δεύτερη έκδοση 
έγινε στα γαλλικά το 1964. Από αυτή την έκδοση ο 
Κώστας Κοτζιάς το μετέφρασε στα ελληνικά και εκδό-
θηκε το Δεκέμβρη του 1976 από το Θεμέλιο.]
Αγωνιστής της λευτεριάς και της ειρήνης, ενάντια στο 
φασισμό, υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του 
τα πανανθρώπινα ιδανικά του σοσιαλισμού, της φωτει-
νής κοινωνίας του μέλλοντος.

Ο διεθνισμός του μεγάλου Τούρκου ποιητή που είναι 
προφανέστατος από τη ζωή και το συγγραφικό του 
έργο, αποτυπώνεται στο παρακάτω γράμμα. Ο Ναζίμ 
Χικμέτ στέκεται στο πλευρό του ελληνικού λαού που 
αντιστέκεται, σημειώνοντας τον κοινό δρόμο που 
βαδίζουν οι δυο αγωνιζόμενοι λαοί ενάντια στον κοινό 
εχθρό. 
 
Φίλοι, αδέρφια της ψυχής μου. Εσείς που πέσατε στις 
φυλακές και στα νησιά της κόλασης, που σας κρατούν 
αλυσωμένους μας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, γιατί 
πολεμάτε για την ανεξαρτησία, το ψωμί και τη λευτεριά 
του ελληνικού λαού, δεχτείτε την αγάπη μου και το θαυ-
μασμό μου. Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας έχουν 
τους ίδιους εχθρούς: τον αγγλο- αμερικάνικο ιμπεριαλι-
σμό και τους ντόπιους λακέδες του. Οι λαοί της Τουρκίας 
και της Ελλάδας, φιλιωμένοι ο ένας με τον άλλο, με τη 
βοήθεια των φιλειρηνικών λαών όλου του κόσμου, θα 
τσακίσουν στο τέλος αυτούς τους εχθρούς τους. Αυτό 
το πιστεύω. Ο δικός σας ένδοξος αγώνας είναι μια απ’ 
τις πιο λαμπρές αποδείξεις, ότι θα νικήσει η υπόθεση της 
ειρήνης, του ψωμιού και της λευτεριάς.
Σας σφίγγω όλους μ’ αγάπη στην αγκαλιά μου.

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ 10-8-51 Βερολίνο

Το έργο του Ναζίμ Χικμέτ παραμένει σύγχρονο και εξα-
κολουθεί να εμπνέει τους αγώνες του τουρκικού λαού 

και των λαών όλου του κόσμου. 

Νέα τράπεζα στην Ελλάδα με την 
άδεια της PRAXIA
 

H Viva Wallet απέκτησε επίσημα την τραπεζική 
άδεια της Praxia Bank στις 3 Αυγούστου, μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας μετα-

βίβασης των μετόχων από την AMC Oak στην Viva 
Wallet Holdings.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της 
Viva Wallet, το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που 
ήδη δραστηριοποιείται σε 23 χώρες του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, έγινε κι από τις λίγες νέοτράπεζες 
(neobanks) που κατέχει τραπεζική άδεια.
Η τραπεζική άδεια, αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα 
επιτρέψει στη Viva Wallet να προσφέρει προϊόντα 
όπως δάνεια και καταθέσεις για να εξυπηρετήσει τους 
πελάτες της, τα οποία θα ανακοινωθούν επίσημα μέχρι 
το τέλος της χρονιάς.
Ο Μάκης Αντύπας CIO και Co-Founder της Viva Wallet 
θα αναλάβει το ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου 
(CEO) της νέας τράπεζας και ο Βασίλης Τραπεζάνογλου 
θα αναλάβει το ρόλο του μη εκτελεστικού προέδρου. 

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ
Επιμέλεια: Βαγγέλης Πάλλας Δημοσιογράφος – Ερευ-
νητής – Αναλυτής AEJ/IFJ

Την πρώτη φορά που τον είδαμε χιόνιζε. Παραμο-
νή πρωτοχρονιάς, το κρύο τσουχτερό, πελάτες 
πουθενά. «Το χιόνι μας έλειπε τώρα», σχολίασε 

από την πόρτα του μαγαζιού του ο Τάκης. «Κανείς 
δε θα βγει για ψώνια, μαύρες γιορτές θα 
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κάνουμε», σιγοντάρισε η κυρία Ελένη από απέναντι. 
Κούνησα το κεφάλι συμφωνώντας. «Ώρα να κλείνου-
με», είπα, έτσι για να πω κι εγώ κάτι, να συνεισφέρω 
το κατιτίς μου στη συζήτηση.
[Έτσι μιλάμε πια, εμείς οι έμποροι. Αποσπασματικά. 
Μονόλογοι που δεν τέμνονται πουθενά. Μιλάμε για 
το ίδιο – την οικονομική κατάσταση, την κατάρρευση 
της αγοράς, την έλλειψη ρευστού – αλλά ο καθένας 
σκέφτεται την πάρτη του, τα δικά του βάρη. Ούτε 
κοιταζόμαστε πια. Στρέφουμε το βλέμμα στον άδειο 
δρόμο και παραμιλάμε φωναχτά. Έτσι μιλάμε πια, εμείς 
οι άνθρωποι].
Και τότε εμφανίστηκε αυτός από το πουθενά. Κατέβηκε 
τον δρόμο γρήγορα χωμένος στο παλτό του κι έστριψε 
αποφασιστικά στη στοά του παλιού εμπορικού που 
εδώ και χρόνια ρήμαζε αβοήθητο. Καμιά αβεβαιότητα 
στο βήμα του, ήξερε ακριβώς πού πάει και τι πρέπει 
να κάνει. Πλησίασε τους άστεγους της στοάς, έβγαλε 
από την τσέπη του ένα πακέτο τσιγάρα και τα μοίρασε 
ακριβοδίκαια σε όλους. Σε δευτερόλεπτα είχε αδειάσει 
το εμπόρευμα, χαιρέτησε τους εμβρόντητους ταλαίπω-
ρους με ένα νεύμα και ξεμάκρυνε γρήγορα.
Από τότε, δυο τρεις φορές την εβδομάδα, περνάει από 
τη γειτονιά, στρίβει στη στοά, μοιράζει τσιγάρα και 
εξαφανίζεται. Ποτέ δεν κοντοστέκεται σε κάποια βιτρί-
να, ποτέ δεν περιμένει στη στάση, ποτέ δεν ανταλλάζει 
κουβέντα με κανέναν. Ούτε καν με τον Γιώργο, τον 
κουλουρά της γωνίας που τον ξέρουν και οι πέτρες 
εδώ. «Δεν μου αρέσει η φάτσα του», λέει ο Τάκης. 
«Μα είναι δυνατόν να δίνει τσιγάρα σε άστεγους; Αυτό 
τους λείπει;», σιγοντάρει η κυρία Ελένη από απέναντι.
[Ποτέ κανένας μας δεν έδωσε τίποτα σ΄ αυτούς τους 
ανθρώπους. Ούτε τυρόπιτα, ούτε καφέ, ούτε καν μια 

καλημέρα. Η κυρία Ελένη δε, έχει ζητήσει επανει-

λημμένα από την αστυνομία να τους πάρει από εκεί. 
«Βρωμίζουν τη γειτονιά, είναι εστία μολύνσεως», λέει 
και τονίζει την κάθε συλλαβή. Πάντα έτσι κάνει, όταν 
ξεστομίζει δύσκολες λέξεις].
Κι αυτοί οι ίδιοι έκπληκτοι παρακολουθούν το νεαρό 
με το παλτό που τους χαρίζει τσιγάρα. Είναι που είναι 
ασυνήθιστοι σε ανάλογες χειρονομίες. Είναι που δεν 
περίμεναν να φροντίζει κάποιος όχι για τα απαραίτη-
τα (φαί, κουβέρτες), αλλά για τη διασκέδασή τους, το 
μεράκι, το πάθος τους. Πίσω από τη θαμπή βιτρίνα μου 
είδα τον Μένιο, τον πιο παλιό της στοάς, να χαμογελάει 
στο νεαρό, απλώνοντας το χέρι.
[Ο κυρ Μένιος δεν ήταν πάντα άστεγος. Λίγα χρόνια 
πριν ήταν ένας από εμάς. Ανησυχούσε για το ΦΠΑ, 
πλήρωνε το ενοίκιο, κατσούφιαζε όταν χιόνιζε και 
άδειαζε ο δρόμος. Έβγαινε κι αυτός στο πεζοδρόμιο, 
να εδώ λίγο πιο πάνω από το καπνοπωλείο που τώρα 
είναι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και κατέθετε το 
δικό του μονόλογο στη γειτονιά των εμπόρων].
«Δε μου αρέσει η φάτσα του», επιμένει ο Τάκης. «Για 
ποιος περνιέται; Εμείς δεν έχουμε να φάμε κι αυτός 
μοιράζει τσιγάρα». Τσιγάρα στους άστεγους. Τσιγάρα 
στα φαντάσματα της στοάς. Στους ανθρώπους που 
κάθε μέρα αντικρίζουμε και ποτέ μας δε μιλάμε. Ακόμα 
και ο κυρ Μένιος με τον καιρό αφομοιώθηκε, μάζεψε, 
έγινε μια άμορφη, ξεδοντιάρικη μάζα, κρυμμένη κάτω 
από σαρακοφαγωμένες κουβέρτες και ξεχάσαμε ότι 
κάποτε, όχι πολύ παλιά, ήταν ένας από εμάς. Ενώ τώρα 
δεν είναι. Γιατί αν δεν αγκομαχά για το ΦΠΑ, δε λογί-
ζεται δικός μας.
Θα ήθελα πολύ να τον ρωτήσω γιατί το κάνει. Γιατί 
προσφέρει σ’ αυτούς τους ανθρώπους μια απόλαυση 
που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει με τη ζωή τους. 
Οι περισσότεροι είναι μονίμως άρρωστοι, βήχουν, 
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έχουν πυρετό, παραμιλάνε. 
Ακόμα και οι πιο εξαθλιωμένοι όμως, όταν βλέπουν το 
νεαρό χαμογελούν. Αυτός ποτέ δε στέκεται, δεν ανοίγει 
συζήτηση μαζί τους. Τους μοιράζει τα τσιγάρα, χαιρετά 
και φεύγει. Θα έλεγε κανείς ότι τρέμει μην ακούσει κάτι. 
Κάτι σαν ευχαριστώ, ίσως.
Η κυρία Ελένη από απέναντι, βρήκε τον τρόπο. Απευ-
θύνθηκε στα «παλικάρια με τα μαύρα» και θα καθα-
ρίσουν στο πι και φι τη στοά. «Αφού η αστυνομία δεν 
ενδιαφέρεται, το κράτος αδιαφορεί, πρέπει να κάνουμε 
εμείς κάτι». Έτσι λέει η κυρία Ελένη. Και σκύβοντας 
συνωμοτικά μου ψιθυρίζει : «τους είπα ψέματα ότι είναι 
και αλλοδαποί που κοιμούνται στην στοά…καταλαβαί-
νεις, για να ενδιαφερθούν…».

Ντίνος Χριστιανόπουλος: Τι να 
τα κάνω τα τραγούδια σας...

Σε ηλικία 89 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο ποιη-
τής Ντίνος Χριστιανόπουλος, μετά από πολυετή 
ασθένεια.

 
Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος (κατά κόσμον Κωνσταντί-

νος Δημητριάδης), γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 
1931. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Ερ-
γάστηκε ως βιβλιοθηκάριος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Θεσσαλονίκης, ως διορθωτής τυπογραφικών δοκιμίων 
και επιμελητής εκδόσεων.
Την πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία πραγματοποί-
ησε το 1949, με τη δημοσίευση του ποιήματος «Βιο-
γραφία» στο περιοδικό της Θεσσαλονίκης «Μορφές». 
Το 1950 κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλο-
γή με τίτλο «Εποχή των ισχνών αγελάδων». Το 1958 
ίδρυσε και ανέλαβε το περιοδικό «Διαγώνιος» που 
κυκλοφόρησε ως το 1983, και το 1962 δημιούργησε 
τον εκδοτικό οίκο «Εκδόσεις της Διαγωνίου».
Εκτός από ποιητής και εκδότης, ο Ντίνος Χριστιανό-
πουλος υπήρξε διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, 

Δεκέμβριος 2020
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μεταφραστής, ερευνητής, λαογράφος, επιμελητής 
εκδόσεων, βιβλιοκριτικός, συλλέκτης, μελετητής και 
ερμηνευτής ρεμπέτικων τραγουδιών. Είχε ασχοληθεί 
επισταμένα με το Διονύσιο Σολωμό, το Στρατή Δού-
κα, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, το Νίκο Καββαδία, το 
Βασίλειο Λαούρδα, ενώ είχε εντρυφήσει στο έργο του 
Βασίλη Τσιτσάνη κι εξέδωσε μελέτες για το ρεμπέτικο 
τραγούδι.
Το 2011 τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 
για την προσφορά του τόσο στην πνευματική ζωή 
της Θεσσαλονίκης αλλά και γενικότερα στα ελληνικά 
γράμματα. Αρνήθηκε όμως να το παραλάβει παρα-
πέμποντας στο κείμενό του «Εναντίον» από το 1979 
όπου αναφέρει: «Είμαι εναντίον των βραβείων γιατί 
μειώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Βραβεύω 
σημαίνει αναγνωρίζω την αξία κάποιου κατωτέρου 
μου και κάποτε θα πρέπει να διώξουμε τα αφεντικά 
από τη ζωή μας». 

 

Οργανώσεις πολιτών προς κυ-
βέρνηση: προστατεύστε τους 
πληροφοριοδότες δημοσίου 
συμφέροντος

Με πρωτοβουλία της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλά-
δος, του Vouliwatch και του Reporters United, 
οι συνυπογράφουσες οργανώσεις καλούμε την 

Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης να 
προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαμόρφω-
ση ενός ισχυρού, συμπεριληπτικού, προοδευτικού και 
σύγχρονου θεσμικού πλαισίου προστασίας των πληρο-
φοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος - whistleblowers.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβανόμενη τους κινδύνους 
που εγκυμονεί η έλλειψη ισχυρού νομικού πλαισίου 

για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, εξέ-

δωσε την Οδηγία 2019/1937 για την προστασία των 
προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου 
της Ένωσης (whistleblowers).
Η Οδηγία παρέχει μια σειρά από ελάχιστα κοινά πρότυ-
πα, επί τη βάσει των οποίων και η Ελλάδα καλείται να 
σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας 
έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2021. Η Οδηγία της Ε.Ε. 
αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον εκσυγ-
χρονισμό του σχετικού ελληνικού νομικού πλαισίου 
αλλά και ένα σημαντικό βήμα προς την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, που συνιστά ανασταλτικό παράγοντα 
για την πλήρη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και την ευημερία του τόπου μας.
Η διαμόρφωση ισχυρού νομικού πλαισίου είναι υπό-
θεση όλων μας. Ήρθε η ώρα κράτος και κοινωνία 
των πολιτών να συζητήσουμε ανοιχτά και να συνδι-
αμορφώσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας των 
εργαζομένων και όσων τελούν υπό την υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας και οι οποίοι/ες μιλούν εναντίον της 
διαφθοράς, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και άλλων ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος.
Στις 11 Νοεμβρίου αποστείλαμε επιστολή προς την 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την 
οποία αιτηθήκαμε να «ανοίξουν» την νομοπαρασκευ-
αστική διαδικασία, προκειμένου να διαμορφώσουμε 
από κοινού την πρώτη έκδοση του σχεδίου νόμου 
για την αποτελεσματική και σύγχρονη προστασία των 
whistleblowers στην Ελλάδα.
Το whistleblowing έχει αποδειχθεί ένα ισχυρό εργαλείο 
στην πρόληψη και καταπολέμηση δράσεων που υπο-
σκάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Οι δημόσιες αρχές, οι 
θεσμοί αλλά και ιδιωτικοί φορείς οφείλουν να προστα-
τεύουν όσους/-ες καταγγέλλουν εγκαίρως παραβάσεις 
της νομοθεσίας, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και 
τη λογοδοσία της διοίκησης αλλά και του οικονομι-
κοπολιτικού συστήματος ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνεται και να κατοχυρώνεται η δυνατότητα 
προσφυγής του καταγγέλλοντος στα ΜΜΕ, εφόσον δεν 
εμπιστεύεται άλλους διαύλους.
Πόσες περιπτώσεις παράνομων πρακτικών θα είχαν 
αποτραπεί αν οι εργαζόμενοι/-ες ενθαρρύνονταν να 
μιλήσουν;
Οι έρευνες δείχνουν ότι 6 στους 10 Ευρωπαίους 
πολίτες νιώθουν ότι είναι καθήκον τους να καταγ-
γείλουν παραβάσεις, αλλά φοβούνται και αισθάνο-
νται απροστάτευτοι (Global Corruption Barometer). 
Προκειμένου να τους ενθαρρύνουμε να προχωρούν 
σε αναφορές,και να νιώθουν ασφαλείς κάνοντάς το, 
είναι κρίσιμο να θεσπισθεί ένα στιβαρό νομικό πλαίσιο 
προστασίας, τόσο έναντι τυχόν αντιποίνων από την 
εργοδοσία τους (απόλυση, δυσμενής μεταχείριση, απει-
λές για τη ζωή τους κ.ο.κ.) όσο και με την οικονομική 
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ενίσχυσή τους.
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας συνιστά μια εξαιρετική 
ευκαιρία για την Ελλάδα να καινοτομήσει στη δημιουρ-
γία ενός πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας των 
whistleblowers και να πρωτοστατήσει στη μάχη για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εζεκίας Παπαϊωάννου (ν.ν. 
ΑΚΕΛ): “Ανήκουμε στην Κύπρο 
και στην Ελλάδα, όχι στη Δύση” 
(συνέντευξη στη Daily Worker, 
Μάης 1955)
1 Απριλίου. 2020

Επέτειος σήμερα της πρώτης ενέργειας της ΕΟΚΑ 
στην Κύπρο. Κόβοντας και ράβοντας την ιστορία, 
η ελλαδική δεξιά παρουσιάζει (βλ. ενδεικτικά εδώ) 

τη σειρά βομβιστικών εκρήξεων που σφράγισε την 
πρώτη δημόσια εμφάνιση της οργάνωσης αυτής, ως 
την έναρξη ή την κορύφωση του εθνικοαπελευθερωτι-
κού αγώνα του κυπριακού λαού. Ακόμα χειρότερα για 
την αλήθεια, παρουσιάζει την ελλαδική και κυπριακή 
αριστερά ως “προδοτική” για τον αγώνα.

Αξιοποιώντας τη λήθη, κάνει πως δεν γνωρίζει ότι ήταν 
το υπό εκκόλαψη αγγλόδουλο μοναρχοφασιστικό κα-
θεστώς της Αθήνας που, μεταπολεμικά, και ως αποζη-
μίωση για την συμμετοχή της Ελλάδας στο πλευρό των 
Συμμάχων έναντι του ναζιφασισμού, ζητούσε εδάφη 
από την... Βουλγαρία και, “όλως τυχαίως”, ξεχνούσε 
να ζητήσει την Κύπρο. Κάνει πως δεν γνωρίζει ότι το 
αμερικανόδουλο πια καθεστώς της Αθήνας απέσυρε 
την προσφυγή του για την Κύπρο στον ΟΗΕ, ότι δεν 
έθετε ζήτημα ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα στους 
Βρετανούς και τη διεθνή κοινότητα.
Επίσης, δεν έχει κουβέντα να πει για τα πεπραγμέ-
να της κυπριακής δεξιάς, που έσπευσε να ακυρώσει 
μια βασική προϋπόθεση για τη νίκη σε έναν εθνικο-
απελευθερωτικό αγώνα: την ενότητα του λαού που 
ζητά την αυτοδιάθεση. Μεταφέροντας τον ελλαδικό 
εμφύλιο στην Κύπρο, η κυπριακή δεξιά, ήδη από το 
1948, έσπευσε να διασπάσει την κυπριακή κοινωνία, 
σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργούνται εξαιτίας 
της διασπαστικής αυτής στάσης ως και ξεχωριστές... 
ποδοσφαιρικές ομάδες. Η επιδίωξη αποκλεισμού ενός 
μεγάλου κομματιού της κυπριακής κοινωνίας, που ήταν 
η αριστερά, από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 
υπονόμευε τον ίδιο τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. 
Ήταν, με δυο λόγια, φιλοϊμπεριαλιστική στάση. Πολλώ 
δε μάλλον όταν η αριστερά ήδη συμμετείχε στον εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα.

Δεκέμβριος 2020
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Μπορεί, έτσι, η δεξιά να κοκορεύεται για την μονο-
πώληση της πιο δυναμικής δράσης στην Κύπρο από 
το 1955 και μετά, αλλά δεν μπορεί να αποκρύψει το 
ατελέσφορο της όλης δράσης. Γατί, στα παραπάνω, θα 
πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι η έναρξη 
ένοπλου αγώνα στην Κύπρο το 1955 ήταν όχι μόνο 
ασύνδετη με το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα ως τότε, 
δεν ήταν, δηλαδή, κορύφωσή του, μια ποιοτική ανέλιξή 
του, ως συνέχειά του, αλλά και δεν λάμβανε υπόψη τις 
γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή ακριβώς εκείνη την 
εποχή. Η εκδίωξη του βασιλιά Φαρούκ από την Αίγυπτο 
το 1952 έδειξε, παρά το “μνημόνιο” που υπέγραψε 
αρχικά ο Νάσερ με τους Βρετανούς, ότι τα θεμέλια της 
αγγλικής παρουσίας στην ανατολική Μεσόγειο, μετά 
και την εκδίωξή της από την Παλαιστίνη (έστω και 
μέσω της ίδρυσης του φιλοϊμπεριαλιστικού Ισραήλ), 
έτριζαν. Δεν υπήρχε περίπτωση, λοιπόν, ένας εθνικο-
απελευθερωτικός αγώνας που ξεκινά διασπαστικά, 
αποκλείοντας μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, και τη 
χειρότερη στιγμή, να κερδίσει κάτι σημαντικό.
Εξάλλου, πώς να κερδίσει κάτι σημαντικό, όταν του 
διασπαστικού αυτού αγώνα ηγούνται άνθρωποι αυτών 
τους οποίους στοχοποιούσε ο εθνικοαπελευθερωτικός 
αγώνας, άνθρωποι των Άγγλων; Όλα τα στοιχεία που 
έχουν δημοσιευτεί, και είναι γνωστά εδώ και δεκατίες 
στην Κύπρο, αλλά όχι τόσο στην Ελλάδα, πιστοποιούν 
ότι η παρουσία του ανθρώπου των Άγγλων Γρίβα στην 
Κύπρο ήταν γνωστή στους Άγγλους. Δεν είναι τυχαίο, 
άλλωστε, ότι, πρακτικά, πολύ σύντομα το δίκτυο της 
ΕΟΚΑ είχε εξαρθρωθεί. Κι αυτό γιατί, ακριβώς επειδή η 
βάση είναι διαφορετική από την ηγεσία, ενίοτε η βάση, 
που δεν είχε φυσικά υπόψη τις γεωπολιτικές π.χ.εξελί-
ξεις, γίνεται επικίνδυνη έναντι των στόχων της “πιασμέ-
νης” από τον ιμπεριαλισμό ηγεσίας.
Τέλος, η ελλαδική δεξιά έχει το θράσος να λέει πως 
οι παραπάνω επισημάνσεις, που δεν είναι καινούρ-
γιες, είναι προσβολή στους ήρωες νεκρούς της ΕΟΚΑ. 
Πράγματι, η ΕΟΚΑ είχε ήρωες νεκρούς. Όποιος πολεμά, 
πολλώ δε μάλλον πεθαίνει πολεμώντας ιμπεριαλιστές 
είναι ήρωας ανεξαρτήτως πεποιθήσεων ή παράταξης ή 
εσφαλμένης τακτικής των ηγετών του. Όμως η ελλαδι-
κή δεξιά ξεχνά και τους νεκρούς στην Ελλάδα που σκο-
τώθηκαν από τα πυρά της αστυνομίας του κράτους της 
δεξιάς σε συγκεντρώσεις υπέρ της ένωσης της Κύπρου 
με την Ελλάδα, ξεχνά τη λογοκριτική στάση της κυβέρ-
νησης της Αθήνας στα ελλαδικά ΜΜΕ που καλούσαν 

σε απελευθέρωση της Κύπρου, για να μην την 
κάνει “ντα” ο “συμμαχικός παράγων”.

Ενάντια στην αξιοποίηση 
της λήθης από την ελλαδι-
κή δεξιά, παρατίθεται μία 

συνέντευξη που έδωσε ο τότε γενικός γραμματέας του 
ΑΚΕΛ, Εζεκίας Παπαϊωάννου, στην οποία περιλαμβάνο-
νται και άλλα στοιχεία για να έχει κανείς πλήρη εικόνα 
για την πραγματική στάση της ελλαδικής και κυπριακής 
δεξιάς την εποχή της εμφάνισης της ΕΟΚΑ.
Η παράθεση της συνέντευξης αυτής δεν σημαίνει άκρι-
τη υποστήριξη της τότε, πολλώ δε μάλλον της σημερι-
νής στάσης του ΑΚΕΛ ούτε της ακόλουθης πορείας του 
ίδιου του Παπαϊωάννου. Είναι γεγονός πως το ΑΚΕΛ 
έχασε την ηγεσία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 
στην Κύπρο (Άλλο αυτό, βέβαια, και άλλο οι γκαιμπε-
λικές κατηγορίες για προδοσία, που έφτασαν ως και 
στη δολοφονία αρκετών μελών του ΑΚΕΛ εκείνη την 
εποχή). Ο λόγος για την απώλεια της ηγεσίας του εθνι-
κοαπελευθερωτικού κινήματος δεν είναι άλλος από τις 
εξελίξεις στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Η μεταπο-
λεμική επίθεση του ρεβιζιονισμού στο διεθνές κομμου-
νιστικό κίνημα, μάλιστα, “έδεσε” με την ρεφορμιστική 
τάση του ΑΚΕΛ που επηρεαζόταν από το κλίμα άλλων 
εργατικών και κομμουνιστικών κομμάτων της βρετανι-
κής αυτοκρατορίας. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία 
του Εζεκία Παπαϊωάννου ότι, όταν ο γενικός γραμμα-
τέας της ΚΕ του ΚΚ Ελλάδας, Νίκος Ζαχαριάδης, του 
είχε προτείνει να ξεκινήσει ο κυπριακός λαός ένοπλο 
αντιαποικιακό αγώνα, αυτός δεν ήξερε ούτε από ποιο 
σημείο του όπλου βγαίνει η σφαίρα. Ενώ, λοιπόν, σω-
στά το ΑΚΕΛ επέμενε στην απαραίτητη προϋπόθεση για 
νίκη ενός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, την ενότητα, 
την οποία επέκτεινε και στην τουρκοκυπριακή κοινότη-
τα/λαό (άλλο ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας που 
η ΕΟΚΑ όχι απλώς αγνοούσε, αλλά, στην καλύτερη, 
υποτιμούσε), εσφαλμένα είχε βγάλει από τον ορίζοντά 
του την έναρξη ένοπλου αγώνα. Φυσικά, το ΑΚΕΛ, 
παρά την απομόνωσή του από την κυπριακή δεξιά και 
τις δολοφονίες, δεν σταμάτησε τον εθνικοαπελευθε-
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ρωτικό αγώνα και να τον θέτει στη σωστή βάση και 
μάλιστα προέβαινε σε ενέργειες που η κυπριακή δεξιά 
δεν προέβαινε, όπως θα δούμε και στη συνέντευξη. 
Όμως, έπρεπε να απαντήσει ένοπλα στις δολοφονίες 
των μελών του, για να αποκαλύψει τους υπονομευτές 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.

Πώς βλέπει το ΑΚΕΛ και ο κυπριακός λαός τις πρό-
σφατες εξελίξεις στην Κύπρο;
Το ΑΚΕΛ πιστεύει ακράδαντα πως μόνο με την μαζική 
συσπείρωση και πάλη στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση του κυπριακού 
λαού. Η κυπροκαπηλεία σκοπό έχει να συγκαλύψει την 
προδοσία της κυβέρνησης Παπάγου και της Εθναρχίας 
απέναντι στο θέμα της ένωσης. Για τους ίδιους αντικει-
μενικούς σκοπούς προσπαθούν να εκμεταλλευθούν και 
τα πατριωτικά αισθήματα του λαού της Ελλάδας και 
της Κύπρου με δημαγωγίες και πυροτεχνήματα.
Όμως τα αδιάσειστα γεγονότα λένε πως η κυβέρνηση 
Παπάγου ζήτησε παραχώρηση Συντάγματος με αντάλ-
λαγμα την παραχώρηση βάσεων και απέσυρε τη δική 
της προσφυγή στον ΟΗΕ. Και ο Μακάριος, και πριν 
και ύστερα, παζάρευε σε παρασκηνιακές συνομιλίες 
με τους άγγλους την παραχώρηση Συντάγματος και 
υποσχόταν σε αντάλλαγμα βάσεις. Ο Μακάριος απέρ-
ριψε την πρόταση του ΑΚΕΛ για την αποκατάσταση 
συνεργασίας και τάχτηκε ενάντια της μαζικής πάλης 
γιατί αυτή θα προσέκρουε στις αντιδράσεις της Δύσης. 
Κάλεσε έπειτα τους άγγλους αποικιστές να πάρουν 
μέτρα εναντίον του ΑΚΕΛ και επαίνεσε την κυβέρνηση 
Παπάγου που απέσυρε την προσφυγή της στον ΟΗΕ.
Ο Μακάριος είχε δηλώσει ότι “ανήκομεν στη Δύσιν 
και θα υπεραμυνθούμε του Δυτικού πολιτισμού”. Σ’ 
αυτά το ΑΚΕΛ απαντά: Ανήκουμε στην Κύπρο και στην 
Ελλάδα και όχι στους ιμπεριαλιστές της Δύσης. Ούτε 
σπιθαμή γης δεν εκχωρούμε στους ατομομανείς της 
Δύσης. Ένωση χωρίς Σύνταγμα και χωρίς όρους. Το 
ΑΚΕΛ λέει: Ενιαίο Πατριωτικό Μέτωπο με βάση αυτή 
την πατριωτική γραμμή και μαζικό αγώνα του λαού 
της Κύπρου και της Ελλάδας. Αυτά λέει το ΑΚΕΛ και γι’ 

αυτά παλεύει, αυτά υποστηρίζει η τεράστια πλειοψηφία 
του κυπριακού λαού και αυτά κάνει πράξη. Αυτοί που 
ονειρεύονται διάσπαση εκφράζουν ευσεβείς πόθους. 
Γιατί το ΑΚΕΛ ποτέ δεν ήταν τόσο μονολιθικό και τόσο 
σίγουρο για την ορθότητα της γραμμής του. Το Πα-
τριωτικό μέτωπο θα πραγματοποιηθεί, είτε το θέλει ο 
Αρχιεπίσκοπος είτε όχι.

Γιατί ο “Νέος Δημοκράτης” (σ-parapoda: όργανο του 
ΑΚΕΛ) αρνήθηκε να δημοσιεύσει την επικήρυξη ενός 
νέου, σε αντίθεση προς όλες τις δεξιές εφημερίδες;
Ο “Νέος Δημοκράτης” αρνήθηκε, παρά τις συνέπειες 
που επιβάλλει ο δικτατορικός νόμος, γιατί σαν μαχη-
τικό όργανο του λαού δεν μπορεί να μετατρέπεται σε 
βήμα της αστυνομίας. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι το 
πρόσωπο που επικηρύχτηκε ανήκει σε αντίθετη παρά-
ταξη.

Ποια γνώμη έχετε για τις πρόσφατες δηλώσεις του 
κ.Παπάγου, πως η κυβέρνησή του θα επαναλάβει την 
προσφυγή στον ΟΗΕ;
Η κυβέρνηση Παπάγου βρίσκεται κολλημένη στον τοί-
χο και υποχρεώνεται να δημοκοπεί και να μπλοφάρει 
για να κατευνάσει την αγανάκτηση του λαού. Το ζήτη-
μα δεν είναι αν θα επαναλάβει το περσινό της παιχνίδι, 
αλλά αν θα διεκδικήσει εθνοπρεπώς το αίτημα. Αλλά 
αυτό δεν θα το κάνει η κυβέρνηση που παραχώρησε 
όλη την Ελλάδα στους αμερικάνους και που χτυπά 
τους πατριώτες που αγωνίζονται για την ανεξαρτησία 
της Κύπρου και της Ελλάδας.
Ο σίγουρος δρόμος είναι ο ενιαίος μαζικός αγώνας 
του λαού της Κύπρου και της Ελλάδας που θα έχει στο 
πλευρό του και την αλληλεγγύη ολόκληρης της προο-
δευτικής ανθρωπότητας.

Η συνέντευξη μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε στην 
“Αυγή” και αναδημοσιεύτηκε, μεταξύ άλλων, στον “Λα-
ϊκό Αγώνα”, όργανο των προσφύγων της Ελλάδας στη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας, αρ.φ.880, Σάββατο 7 
Μάη 1955, σ.2. Το κείμενο της συνέντευξης είχε δημοσι-
ευτεί με καθαρευουσιάνικες καταλήξεις των λέξεων και 
αναφορά σε ΟΕΕ αντί για ΟΗΕ. 

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΑΣΟΥ 
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
Επιμέλεια: Βαγγέλης Πάλλας 
Δημοσιογράφος – Ερευνητής 
– Αναλυτής AEJ/IFJ

Δεκέμβριος 2020
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ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(1956, γραμμένο στη Μακρόνησο το 1950

Παγωνιά
στον ουρανό ένα χρώμα βρόμικης φανέλας
στεκόμαστε στη γραμμή
όρθιοι
κάποιος χνωτίζει τα νύχια του
κάποιος δαγκώνει τα δάχτυλά του
ένα παιδί με σπυριά δίπλα σου
δε μιλάει
κρυώνει
ένα χαρτάκι κολλημένο στο συρματόπλεγμα
κι εκείνο κρυώνει
καθώς μας πλευρίζουν τα καμιόνια
μια μυρουδιά μπενζίνας
οι πόρτες που ξανακλείνουνε
ο λοχαγός έχει δυο μάτια από κατράμι
η φωνή του μες απ’ τις μύτες του σηκωμένου γιακά
ένας-ένας
ακούει τ’ όνομά του
και βγαίνει
αντίο, αντίο
(…)

Ξεκινάνε τα φορτηγά.
Είκοσι άνθρωποι κουβαριασμένοι μες σ’ ένα αντίσκηνο
δε μπορείς να σαλέψεις ούτε τη γλώσσα σου
μα είναι πολλά τα χέρια να μοιράσεις την πίκρα σου
πολλές οι ανάσες να ξεχνάς τη βροχή.
Έχει αρκετή θέση
για να πεθάνεις.

Θα κουβαλήσουμε κι απόψε το σακί της νύχτας
θα κολλήσουμε τ’ αποτσίγαρο στη μύτη της αρβύλας μας
θ’ ακουμπήσουμε την καρδιά μας σε μια διπλανή καρδιά
όπως το βράδυ ακουμπάνε οι κουβέρτες και τα όνειρά 
μας.

Ελάτε λοιπόν
όλοι μαζί
να φυσήξουμε αυτό το μικρό καρβουνάκι στη χόβολη 
της ελπίδας
τώρα που η λάμπα μας έσβησε
που νυστάζει η σκοπιά
και το στρατόπεδο φόρεσε την κουρελιασμένη χλαίνη
της ομίχλης.
(…)

Μη με λες λοιπόν σύντρο-
φο
έχω ένα σταχτί ουρανό μέσα 

μου
κρύβω στην τσέπη μου ένα όνειρο κουρελιασμένο
σφίγγω στα χέρια τ’ άγνωστο όνομά μου
σαν το παιδάκι που αγκαλιάζει ένα ξύλινο πόδι
ακουμπισμένο σε μια γωνιά.

Μη με λες λοιπόν σύντροφο.
Την ώρα που οι συντρόφοι μας πεθαίνουνε τραγουδώ-
ντας
την ώρα που εσύ ακονίζεις στο μίσος τη σκληρή σου 
παλάμη
εγώ σε προδίνω
καθώς μέσα στη νύχτα κρυώνω και φοβάμαι τη λησμο-
νιά.

Το ξέρω, ένας σύντροφος πρέπει να ζήσει μιαν άλλη ζωή
και να πεθάνει απλά
όπως κανείς τραβάει την κουβέρτα ως τα μάτια του
κι αποκοιμιέται.

Μα όταν εγώ κι αυτούς εδώ τους στίχους τους γράφω
μήπως μιλήσουν για μένα – όχι, μη με λες σύντροφο.
Είμαι ένα τσαλακωμένο χαρτί που κόλλησε στην αρβύλα 
σου
καθώς
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προχωράς.

Η ασετιλίνη που σφυρίζει στη γωνιά
ένα σπασμένο παράθυρο φιμωμένο με σκοτάδι.
Η σκεπή του μαγειρείου μπάζει νερά.
Βουίζει μες στις χαραμάδες ο άνεμος.
— Θωμά, πάρε τσιγάρο
και μη σκαλίζεις τα δόντια σου, Θωμά.
Μάταια ψάχνεις για ένα τριματάκι
απ’ το παλιό παιδικό χριστόψωμο.
Βουίζουνε τα φλόγιστρα του πετρελαίου. Ο Θωμάς
σφίγγει στα γόνατά του μια πατάτα
και καθαρίζει ήσυχα ήσυχα. Τ’ άλλο του χέρι είναι κομ-
μένο.

Κοιτάμε με την άκρη του ματιού το σκοπό που μπαίνει
μ’ ένα φύσημα παγωμένου αέρα. Το σαγόνι του
θα τρέμει πίσω απ’ το χακί κασκόλ.

Σηκώνεις το γιακά της χλαίνης σου. Χιονίζει.
Μια πλάκα φωνογράφου στο Διοικητήριο. Πιο μακριά
η σιωπή. Καλή νύχτα, καλά Χριστούγεννα.
Συλλογιέσαι τ’ άστρα πίσω απ’ την καταχνιά
σκέφτεσαι πως αύριο μπορεί να σε σκοτώσουν.
Μα απόψε αυτή η φωνή είναι μια τσέπη μάλλινη
χώσε τα χέρια σου.
— Καληνύχτα, Θωμά, καλά Χριστούγεννα.

Κι η καρδιά σου φωτίζεται σαν χριστουγεννιάτικο τζάμι.

ΠΟΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ ΜΕΤΑ-
ΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΣΕ 
ΌΠΛΟ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

«Οι κυβερνήσεις που επαινέθηκαν για την 
πολιτική τους απόφαση να απελευθερώ-
σουν κρατούμενους, σε μια προσπάθεια 

περιορισμού των κρουσμάτων του COVID-19, κρατάνε 
ακόμα έγκλειστους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, με τις συλλήψεις ακτιβιστών, δημοσιογρά-
φων και οποιουδήποτε ασκεί κριτική να συνεχίζονται» 
δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία.
Σε πρόσφατη ενημέρωση με τίτλο «Τολμώντας να 
υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην παν-
δημία», στην οποία τεκμηριώνονται επιθέσεις εναντίον 
ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, η οργάνωση υπογραμμίζει την 

υποκρισία κυβερνήσεων όπως η Αίγυπτος, η Ινδία, το 
Ιράν και η Τουρκία, οι οποίες έχουν «ξεχάσει» ακτι-
βιστές κρατούμενους στις φυλακές, παρά τα ευρέως 
δημοσιευμένα προγράμματα απελευθέρωσης κρατου-
μένων.
«Ο COVID-19 υπήρξε μια πρόσθετη τιμωρία για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φυ-
λακίζονται άδικα ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ως πρό-
σχημα για την περαιτέρω παρενόχληση, δίωξη ακόμη 
και δολοφονία αυτών των ανθρώπων», δήλωσε η Λίζα 
Μαρακάνι, ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας.
«Ο αποκλεισμός των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από τα μέτρα απελευθέρωσης υπογραμ-
μίζει τον πολιτικό χαρακτήρα της φυλάκισης τους. Στην 
Τουρκία, για παράδειγμα, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, 
ακτιβιστές και πολιτικοί της αντιπολίτευσης που κρα-
τούνται σε προδικαστική κράτηση με αβάσιμες κατη-
γορίες, παραμένουν πίσω από τα κάγκελα παρά τα 
κυβερνητικά μέτρα που οδήγησαν στην απόλυση πάνω 
από 100.000 ανθρώπων από τον Απρίλιο. Είναι σαφές 
ότι η τουρκική κυβέρνηση εξακολουθεί να φοβάται την 
κριτική περισσότερο από την πανδημία».
Η Διεθνής Αμνηστία έχει εντοπίσει ήδη 131 τέτοια 
άτομα, τα οποία έχουν παρενοχληθεί, διωχθεί, σκοτω-
θεί ή φυλακιστεί με προσχήματα που σχετίζονται με το 
COVID-19, με τον αριθμό αυτό να αποτελεί πιθανώς 
την κορυφή του παγόβουνου.
«Αντί να συνεργαστούν με τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την δημιουργία 
κοινού μετώπου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
τα κράτη λαμβάνουν επιθετικά μέτρα για να σιωπή-
σουν όσους εκλαμβάνουν ως αντιπάλους», δήλωσε η 
Λίζα Μαρακάνι.
Αποκλεισμός από τα μέτρα αποσυμφόρησης
Στις 25 Μαρτίου 2020, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα, κάλεσε όλα τα κράτη να 
απελευθερώσουν «κάθε άτομο 
που κρατείται χωρίς επαρκή 
νομική βάση, συμπεριλαμβα-
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νομένων των πολιτικών κρατουμένων, και εκείνων 
που κρατούνται για επικριτικές, αντίθετες απόψεις» ως 
απάντηση στην πανδημία του COVID-19, προτροπή 
που όπως φαίνεται δεν υιοθέτησαν όλοι.
Στην Ινδία, για παράδειγμα, πολλοί φοιτητές και ακτιβι-
στές που είχαν συμμετάσχει σε ειρηνικές διαμαρτυρίες 
κατά του νόμου περί ιθαγένειας που εισάγει διακρί-
σεις στην Ινδία εξακολουθούν να κρατούνται άδικα. 
Το ίδιο και στην Αίγυπτο, με χιλιάδες προδικαστικούς 
κρατούμενους, να αντιμετωπίζουν υπερβολικά ασαφείς 
κατηγορίες περί «τρομοκρατίας» εν μέσω ανησυχιών 
για παραβιάσεις της δέουσας διαδικασίας.
Στην Τουρκία, τα μέτρα αποσυμφόρησης έχουν απο-
κλειστεί ρητά για εκείνους έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα βάσει της υπερβολικά ευρείας αντιτρο-
μοκρατικής νομοθεσίας της Τουρκίας, με τη λίστα να 
περιλαμβάνει ακτιβιστές πολιτικών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και 
άλλους που έχουν μιλήσει εναντίον της κυβέρνησης.
Στο Ιράν, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν απελευθε-
ρώσει προσωρινά 85.000 κρατούμενους, ωστόσο 
πολλοί ακτιβιστές εξακολουθούν να κρατούνται με πο-
λιτικά κίνητρα υπό άθλιες συνθήκες. Παράδειγμα απο-
τελεί ο Νάργκες Μοχαμάντι, που πάσχει από σοβαρές 
προϋπάρχουσες συνθήκες υγείας και εμφανίζει ύποπτα 
συμπτώματα COVID-19, με τις αρχές συνεχίζουν να 
αρνούνται την υγειονομική περίθαλψή του.
Στο Αζερμπαϊτζάν, η κυβέρνηση προχώρησε σε νέο 
κύμα συλλήψεων και διώξεων δεκάδων πολιτικών 
ακτιβιστών, δημοσιογράφων και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συχνά ως απάντηση στην 
κριτική τους για τον χειρισμό της πανδημίας από την 
κυβέρνηση.
Η Διεθνής Αμνηστία προειδοποίησε επίσης, ότι πολλοί 
έχουν καταστεί εύκολοι στόχοι εξαιτίας της καραντίνας 
για όσους θέλουν να σιωπήσουν τις φωνές τους.
Στην Ονδούρα, το πιο σοβαρό πρόσφατο περιστατικό 
περιλαμβάνει την πιθανή εξαναγκαστική εξαφάνιση 
πέντε νεαρών ανδρών, τέσσερις από τους οποίους εί-
ναι ακτιβιστές της Μαύρης Αδελφικής Οργάνωσης της 
Ονδούρας (ΟΦΡΑΝΗ). Τους πήραν από τα σπίτια τους 
στις 18 Ιουλίου από άνδρες που φορούσαν αστυνομι-
κές στολές και έκτοτε δεν τους έχουν δει.
Στην Κολομβία, η οργάνωση της κοινωνίας των πο-
λιτών INDEPAZ ανέφερε 166 δολοφονίες κατά τους 
πρώτους έξι μήνες του 2020. Μεταξύ αυτών ήταν η 
Carlota Isabel Salinas Perez, ακτιβίστρια για τα δικαιώ-

ματα των γυναικών που σκοτώθηκε έξω από το 
σπίτι της τον Μάρτιο. Η Καρλότα ήταν ηγέτης 

της κοινότητας και μαζεύει 
τρόφιμα για οικογένειες που 
έχουν ανάγκη την ημέρα 

που σκοτώθηκε.
«Ο αγώνας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για την ίση πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη, τα τρόφιμα και την ενημέρωση του κοινού 
για τον ιό και τους τρόπους προστασίας του, είναι 
σήμερα πιο απαραίτητος από ποτέ. Οι κυβερνήσεις που 
εκμεταλλεύονται αυτήν την κρίση για να επιτεθούν 
σε αυτούς τους ανθρώπους ,πρέπει να γνωρίζουν ότι 
παρακολουθούνται στενά», δήλωσε η Λίζα Μαρακάνι.
 

Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων 
στον νεοναζί ηγέτη της 
ακροδεξιάς στη Σλοβακία

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς στη Σλοβακία, Μάριαν 
Κοτλέμπα, του οποίου το κόμμα κατέχει 14 
έδρες στο κοινοβούλιο, καταδικάστηκε σήμερα 

σε 4 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση για διάδοση μίσους, 
καθώς μια δήθεν φιλανθρωπική εκδήλωση που διορ-
γάνωσε είχε ναζιστική κεντρική ιδέα.
(παλαιότερη φωτ. του Κοτλέμπα να συλλαμβάνεται 
από αστυνομικούς - από ένα ενδιαφέρον άρθρο
στο Kafkadesk που αναλύει το πώς και το γιατί της 
ανόδου του νεοναζιστικού κόμματός του. Με ανατριχι-
αστικές ομοιότητες με την Χρ. Αυγή)
Ο ηγέτης της ακροδεξιάς στην Σλοβακία, Μάριαν 
Κοτλέμπα, του οποίου το κόμμα κατέχει 14 έδρες στο 
κοινοβούλιο, καταδικάστηκε σήμερα σε τέσσερα χρό-
νια και τέσσερις μήνες φυλάκιση για διάδοση μίσους, 
με την κατηγορία ότι διοργάνωσε μια δήθεν φιλαν-
θρωπική εκδήλωση που το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι 
είχε ναζιστική κεντρική ιδέα.
Ο Κοτλέμπα, βουλευτής και πρώην περιφερειακός κυ-
βερνήτης, που ίδρυσε το ακροδεξιό κόμμα «Η Σλοβα-
κία μας» (LSNS), είχε κατηγορηθεί ότι διένειμε επιταγές 
των 1.488 ευρώ σε φτωχές οικογένειες σε μια εκδή-
λωση που σηματοδοτούσε την επέτειο της ίδρυσης του 
σλοβακικού κράτους-μαριονέτα της ναζιστικής περιό-
δου.
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Ο αριθμός 1488 είναι ένα σύμβολο για τους ρατσιστές 
της λευκής υπεροχής, που αναφέρεται σε ένα ρατσι-
στικό σύνθημα 14 λέξεων και το ναζιστικό χαιρετισμό 
«Heil Hitler», που ξεκινά με το όγδοο γράμμα της 
αλφαβήτου. Το δικαστήριο αποδέχθηκε το επιχείρημα 
των εισαγγελέων ότι οι ρατσιστικές αναφορές ήταν 
σκόπιμες.
Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο του Πεζινόκ, βόρεια της 
πρωτεύουσας Μπρατισλάβα, κατέληξε ότι ο Κοτλέμπα, 
43 ετών, είναι ένοχος για υποστήριξη ενός κινήματος 
με στόχο την καταστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών.
Η απόφαση είναι εφέσιμη στο Ανώτατο Δικαστήριο και 
ο ακροδεξιός βουλευτής δεν οδηγήθηκε αμέσως στη 
φυλακή. Αν επικυρωθεί η απόφαση, ο Κοτλέμπα θα 
χάσει επίσης την κοινοβουλευτική του έδρα.
Το κόμμα του Κοτλέμπα θέλει να αποσύρει τη Σλοβακία 
από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και είναι βαθιά επικριτικό 
ενάντια στην ΕΕ. Στο παρελθόν το κόμμα έχει εκφράσει 
σεβασμό για το καθεστώς-μαριονέτα της ναζιστικής 
περιόδου, του οποίου ο αρχηγός, Τζόζεφ Τίσο βοήθησε 
στην απέλαση δεκάδων χιλιάδων Σλοβάκων Εβραίων 
και να οδηγηθούν σε στρατόπεδα θανάτου των Ναζί. 
Αργότερα δικάστηκε για προδοσία.
Το κόμμα LSNS τα τελευταία χρόνια άμβλυνε τον τόνο 
του, διατυπώνοντας δεσμεύσεις του να σκληρύνει το 
νόμο και την τάξη και να υπερασπιστεί τους «αξιοπρε-
πούς Σλοβάκους».
Κέρδισε την τέταρτη θέση στις εκλογές του Φεβρου-
αρίου 2020, συγκεντρώνοντας το 8% των ψήφων, 
κερδίζοντας 14 από τις 150 έδρες της Βουλής.

Πούλιτζερ: Τρία βραβεία για 
τους New York Times σε μια 
ανακοίνωση από το σαλόνι 

Με καθυστέρηση λόγω της πανδημίας του κορω-
νοϊού ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδο-
μάδα οι νικητές των βραβείων ΠούλιτΖερ.

Η ανακοίνωση, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμέ-
νη για τις 20 Απριλίου, έγινε από την επικεφαλής της 

επιτροπής, Ντέινα Κάνετι, από το σαλόνι του σπιτιού 
της. Η Κάνετι επεσήμανε ότι τα βραβεία είχαν απονε-
μηθεί, για πρώτη φορά το 1917, περίπου ένα χρόνο, 
δηλαδή, πριν το ξέσπασμα της ισπανικής γρίπης. 
Στην κατηγορία «δημοσιογραφία στην υπηρεσία της 
κοινής γνώμης», το βραβείο κέρδισαν η ιστοσελίδα 
EroEufeljca και η εφημερίδα Anchorage Daily News 
κέρδισαν το Πούλιτζερ για την έρευνά τους σχετικά 
με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις σε μικρά χωριά της 
Αλάσκα όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες με την αστυνό-
μευση να είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας έλαβε το 
Associated Press για τις εικόνες από την κάλυψη της 
καταστολής στο Κασμίρ της Ινδίας ενώ στην κατηγο-
ρία καλύτερη φωτογραφία έκτακτων νέων το βραβείο 
κέρδισε το πρακτορείο Reuters για την κάλυψη των 
διαδηλώσεων στο Χοννκ Κοννκ.
Οι New York Times ήταν το πιο πολυβραβευμένο μέσο 
για φέτος καθώς τιμήθηκαν με τρία βραβεία, για μια 
σειρά άρθρων σχετικά με την κρίση των ταξί στη Νέα 
Υόρκη και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίιιιρ Πούτιν.
Για δεύτερη φορά το Πούλιτζερ κέρδισε ο αμερικανός 
συγγραφέας Κόλσον Ουάιτχεντ, αυτή τη φορά για το 
βιβλίο του «The Nickel Boys», στο οποίο καταγράφει 
τα δεινά και τις κακοποιήσεις που υπέστησαν μαύροι 
ανήλικοι σε αναμορφωτήριο της Φλόριντα.
Το «IheSourjelJournalO.LoujSVjlle» τιμήθηκε με το 
βραβείο έκδοσης Breaking News για την αποκάλυψη 
φυλετικών ανισοτήτων και άλλων προβλημάτων σε 
ομοσπονδιακές φυλακές.
Για πρώτη φορά φέτος απονεμήθηκε βραβείο για ρα-
διοφωνικό ρεπορτάζ. Νικήτρια αναδείχθηκε η εκπομπή 
«Ihjj_Ameii£an_yie>> για το επεισόδιο της «The Out 
Crowd», στο οποίο αναλύθηκε η μεταναστευτική πολιτι-
κή της κυβέρνησης Τραμπ. 

Πώς μπαίνει στο λιανεμπόριο 
τροφίμων ο ΟΤΕ

Τα σημαντικά κενά που διαπιστώθηκαν κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας στοχεύει να καλύψει η 
υπηρεσία ΒΟΧ του ΟΤΕ, που εξυπηρετεί ήδη online 

παραγγελίες φαγητού και καφέ. Οι συζητήσεις με 
Skroutz και τι κάνει ο ανταγωνισμός.
Την επέκταση της υπηρεσίας BOX και στη διανομή 
προϊόντων super market, σε συνεργασία με γνωστές 
αλυσίδες του κλάδου, αναμένεται να ανακοινώσει 
εντός των προσεχών ημερών ο ΟΤΕ 
ΟΤΕ +2,42%
Η διανομή προϊόντων super 
market αναπτύχθηκε ταχύτατα 
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κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οπότε και διαπιστώ-
θηκαν τα σημαντικά κενά, ειδικά στον συγκεκριμένο 
τομέα. Ήδη ανταγωνιστές του BOX, όπως η eFood που 
ανήκει στον γερμανικό κολοσσό της online διανομής 
Delivery Hero, έχουν αναπτύξει συνεργασίες με ελληνι-
κά super market.
Εξελίξεις αναμένονται σύντομα και στο μέτωπο της 
συνεργασίας μεταξύ του BOX και του Skroutz Food, της 
υπηρεσίας online παραγγελίας φαγητού του Skroutz, 
καθώς προχωρούν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο 
πλευρών.
Το BOX είναι υπηρεσία online παραγγελίας φαγητού 
και καφέ, που ξεκίνησε πριν από ένα περίπου χρόνο 
(τον Δεκέμβριο του 2019). Οι χρήστες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή BOX (Android, iOS) 
και το www.box.gr και να δημιουργήσουν το προσω-
πικό τους «γευστικό» προφίλ, ανάλογα με τις προτι-
μήσεις τους, αλλά και να προγραμματίζουν την ώρα 
και την τοποθεσία παράδοσης της παραγγελίας τους 
(scheduled ordering). Στα πλεονεκτήματα του BOX 

συγκαταλέγεται και η δυνατότητα των χρηστών να 
κερδίζουν πόντους κάθε φορά που χρησιμοποιούν 

την υπηρεσία για την παραγγελία τους, εξαργυ-
ρώνοντάς τους σε επόμενη παραγγελία σε εκ-

πτώσεις, σε πακέτα ΜΒ από την COSMOTE 
ή και σε δωροεπιταγές από επώνυμες 

εταιρείες. 
Σήμερα, οι χρήστες του BOX 

μπορούν 

να παραγγέλνουν φαγητό ή καφέ σε περισσότερα από 
5.000 καταστήματα πανελλαδικά. Η υπηρεσία εμπλου-
τίζεται συνεχώς με νέα καταστήματα, καλύπτοντας 
νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα και σε συνεργασία με 
μεγάλες αλυσίδες εστίασης. Πρόσφατα, το BOX ξεκί-
νησε συνεργασία με την Edenred και πλέον μπορεί να 
υποστηρίξει πληρωμές από κάρτες Ticket Restaurant 
-για online παραγγελίες από τα 600 και πλέον συμβε-
βλημένα καταστήματα του δικτύου της Edenred, που 
είναι ταυτόχρονα και συνεργάτες του BOX.
Το BOX είναι μία από τις υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας που επιδιώκει να επεκταθεί ο ΟΤE με βάση τον 
σχεδιασμό της διοίκησης, ώστε να αντιμετωπίσει τον 
ανταγωνισμό και να διαφοροποιηθεί με διεύρυνση 
των πηγών εσόδων. Τον ίδιο σχεδιασμό εξυπηρετεί 
η απόφαση επέκτασης στον χώρο των ηλεκτρονικών 
πληρωμών (Cosmote Payments), των ασφαλιστικών 
υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (Cosmote Insurance) 
αλλά και του Διαδικτυακού Στοιχηματισμού. Ειδικά για 
τον τελευταίο, η διοίκηση του ΟTΕ αναμένεται τους 
επόμενους μήνες να καταθέσει αίτηση για άδεια στην 
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
Στο ίδιο πλαίσιο, τη διεύρυνση των πηγών εσόδων, 
εντάσσεται και η απόφαση της διοίκησης Μιχ. Τσαμά-
ζγια τη μεταφορά σε τρεις θυγατρικές των υπηρεσιών 
που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και συγκεκρι-
μένα των τεχνικών πεδίου, της εξυπηρέτησης πελα-
τών και των καταστημάτων λιανικής. Η απόσχιση των 
τριών κλάδων και η μεταφορά σε τρεις διαφορετικές 
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θυγατρικές του ΟTΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να 
ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών. 

Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑ-
ΡΑΔΕΙΣΟΥ 

ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  – ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ – Α.Ε.J./I.F.J.

Η ιστορία μας μιλάει για μια κανονική ζωή, αλλά  
με λαμπρή μεταξωτή φόδρα. Ίσως να μην είμαι 
στην τελική ευθεία μια κανονική ζωή. Μια κανο-

νική ιστορία σπάνια θεμελιώνεται στην κανονική ζωή.
Ίσως  οι ιστορίες είναι να λέγονται και όχι να γράφο-
ντα. Να τις παίρνει κάποιος και να τις πειράζει λίγο, 
ένας άλλος να τις στρίβει εδώ και άλλος  να τις τεντώ-
νει.
Υπάρχουν τρόποι για να απαλλαγείς από την ιστορία 
σου;  Αλλά το ερώτημα είναι γιατί να απαλλαγείς. Μή-
πως ντρέπεσε για αυτήν; Μήπως σου θυμίζει τα λάθη 
σου; Όπως και να έχει ένα σίγουρο, πως οι περισ-
σότεροι  θέλουν να ξεχάσουν  το παρελθόν, το χθες. 
Υπάρχουν, αρκετοί πολίτες που επιλέγουν στιγμές και 
γεγονότα, άλλες τις ωραιοποιούν και άλλες τις απο-
κρύπτουν. Αρνούνται τη σκοτεινή πλευρά του φεγγα-
ριού.Αναμασούν σε κάθε επέτειο και καμώνονται τον 
θεματοφύλακα των ιερών και οστών της φυλής.
Απέναντι ο κουρασμένος νεοέλληνας, ο αποσυρόμε-
νος μέσος πολίτης, δεν παρακολουθεί καν παρελάσεις, 
αρχαία ελληνικά περνούνα από μπροστά του.
Ποιος θα είναι ο κόσμος που αναμένεται; Ποιοι τον 
έχουν σχεδιάσει;  Αυτοί που χαμογελούν σαδιστι-
κά από μακριά. Ο κόσμος που θα έρθει θα είναι ένα 
θέατρο σκιών, με την ελάχιστη λεπτομέρεια, την πιο 
κρυφή, την πιο αθέατη..
…Τον περισσότερο καιρό σωπαίναμε στο τζάμι το 
θαμπό της ιστορίας … βλέπαμε θεάματα, πληρώναμε 
φόρους και ζούσαμε μονάχα με τους δικούς μας όρους 
…
Αυτοί που απεργάζονται την υποδούλωση… είναι εδώ 
ακόμη… πάντοτε ήταν εδώ. Ποτέ δεν έφυγαν. Μονάχα 
που σε κάποιες εποχές κρύβονταν, λούφαζαν, σε  τρύ-
πες ( στο φυσικό τους χώρο) οργάνωναν την επιστρο-
φή τους δυναμική, εκδικητική επιστροφή τους. Και όλοι 
εμείς από την σκοτεινή πλευρά  του παραδείσου μας, 
τους βλέπουμε, τους νιώθουμε, τους γνωρίζουμε, αλλά 
δεν κάνουμε το παραμικρό για να τους αντιμετωπίσου-
με, κρυμμένοι  πίσω από το θολό τζάμι της ιστορίας 
μας…
Η ιστορία και η ζωή απλά δεν σε αφήνει να την ανακα-

λύψεις. Έτσι κάνουν πάντα και όσο μεγαλώνει κανείς 
το καταλαβαίνει καλύτερα ή μάλλον το βιώνει.
Η ιστορία παίρνει και δίνει στιγμές  στους ανθρώπους. 
Σου δίνει ευκαιρίες, σου δίνει την ευκαιρία, και σου 
λέει ψάξε. Έτσι κάνει και η ζωή, που παίζει παιχνίδια, 
γίνεσαι άθελά σου πιόνι σε σκακιέρα.
Μας τάισαν όσο ακριβώς χρειαζόταν με το σταγο-
νόμετρο και μας μάθανε να αποζητούμε όλο και πιο 
απεγνωσμένα την επόμενη σταγόνα μας. Μας ντύσαμε 
με ρούχα μιας χρήσης. Μας εξόπλισαν με τεχνολογική 
απληστία, για να νιώθουμε πάντα παρωχημένοι…
… Ακόμα δεν έχουν στεγνώσει οι σημαίες, ακόμα δεν 
έπεσαν να κοιμηθούν οι στρατιώτες, όταν άλλαξε ρού-
χο η λευτεριά, όταν μεταβλήθηκε σε τσιφλίκι..
Σ’  αυτό το αστικό σύστημα, το λίγο δεν χωράει, το 
απλό περισσεύει. Και να τώρα που μάθαμε..πώς εξε-
λίσσεται η ζωή. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα μπορεί να 
συμβεί στην επόμενη γωνία. Όλα αλλάζουν από 
τη μια στιγμή στην άλλη. Πέφτουν οι μάσκες, τις 
ραγίζουν οι συνθήκες, τις συνθλίβουν 
τα αποτελέσματα των πράξεών μας.
Και ήρθε η στιγμή που πρέπει 
να αναθεωρή- σουμε 
τους φίλους 
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μας και τους συμμάχους. Ξαφνικά η τράπουλα με τους 
ανθρώπους της ζωής μας ανακατεύεται. Έλαμπε το  
περιτύλιγμα και μας ξεγελούσαν τα χρώματα.
Οι άνθρωποι που αγαπάμε μας πληγώνουν περισσότε-
ρο από όλους. Και αν κοιτάξεις τώρα προσεκτικά γύρω 
σου, θα δεις κάτι, τους μέχρι πρότινος αγνώστους να 
σου απλώνουν χείρα βοηθείας, να σε κατανοούν και 
σου συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο.
Το αστείο της ιστορίας είναι ότι όλοι αυτοί σε δέχονται 
όπως είσαι με τις επιλογές σου, δέχονται τον εαυτό 
σου και δεν επιθυμούν να παρέμβουν για να σε αλλά-
ξουν. Είναι όλοι αυτοί που θα σε κρατήσουν ζωντανή 
και θα σε αγκαλιάσουν χωρίς περιττές κουβέντες την 
στιγμή που τους χρειάζεσαι. Είναι όλοι αυτοί που σου 
προσφέρουν απλόχερα κατανόηση και αγάπη χωρίς 
ανταλλάγματα. Είναι αυτοί με τους οποίους θα περά-
σεις τις επόμενες θύελλες της ζωής σου μα πλέον θα 
σε έχουν και θα τους έχεις μάθει και έτσι μαζί.
Ξέρω ναι είναι άσχημη η προδοσία αλλά μετά την μπό-
ρα ακολουθεί η λιακάδα πάντα με χρώματα φωτεινά.
Παράξενο, αλλά πάντα ο σπουδαίος άνθρωπος  έχει 
και το αντίπαλο δέος. Σε κάθε νίκη υπάρχει και πίκρα 
της ήττας. Οι σπουδαίοι άνθρωποι δεν σπείρανε ποτέ 
στα χωράφια του ανταγωνισμού. Ότι γεύτηκαν ήταν 
από τη σοδειά του συναγωνισμού.
Η εποχή άλλαξε. Το σκηνικό ανατράπηκε. Οι σπουδαίοι 
άνθρωποι αρνούνται τη  δημοσιότητα. Έχουν διδαχθεί 
από τους προγενέστερους. Φροντίζουν να φεύγουν, να 
σβήνουν τα ίχνη τους, για να μπορέσουν την επόμενη 
φορά, να ξανασυστηθούν στο κοινό, να τσουγκρίσουν 
το ποτήρι, αναπολώντας μέχρι να πέσουν διαφημίσεις
…βάλαμε τις στάμνες εκεί που στρώναμε την τρύπια 
κουρελού. Μιλάμε για τη δήλωση τις ώρες που μείναμε 
σκυφτοί. Διαβάζοντας  μια περσινή εφημερίδα.
Στους χαλεπούς καιρούς, ας είμαστε αρκετά γενναίοι, 
να έχουμε το θάρρος να είμαστε αρκετά γενναίοι για 
να ρισκάρουμε να είμαστε μαζί.
 

Σε ποιους θα μεταδώσει τον ιό 
η οικονομία των ΗΠΑ;

Ιστορική βουτιά του ΑΕΠ

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν των ΗΠΑ κατέρρευσε κατά 
32,9%, με αναγωγή σε ετήσια βάση. Πρό-

κειται για τη μεγαλύτερη συρρίκνωση 
του ΑΕΠ από το 1947, όταν η αμερι-

κανική κυβέρνηση άρχισε να 
συγκεντρώνει 

τα σχετικά 

στοιχεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μείωση του ΑΕΠ είναι 
υπερτριπλάσιας της συρρίκνωσης- ρεκόρ (έως τώρα), 
της τάξης του 10%, που είχε καταγραφεί το δεύτερο 
τρίμηνο του 1958. Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο η 
αμερικανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 5%.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της ιστορικής βουτιάς 
του ΑΕΠ αφορά τον Απρίλιο, όταν η οικονομική δρα-
στηριότητα σχεδόν «πάγωσε», εξαιτίας του lockdown. 
Αν και από τον Μάιο η οικονομία άρχισε ξανά να 
κινείται, η δυναμική της έχει επιβραδυνθεί εξαιτίας της 
νέας έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού. Γεγονός που 
περιορίζει τις ελπίδες για απότομη ανάκαμψη το τρίτο 
τρίμηνο του έτους.
Σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, η οικονομία της χώρας το 
δεύτερο τρίμηνο συρρικνώθηκε επίσης σε ποσοστό 
ρεκόρ. Το ΑΕΠ της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομί-
ας συρρικνώθηκε κατά 10,1% σε τριμηνιαία βάση, από 
τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, ύστερα από αναθεωρημέ-
νη συρρίκνωση κατά 2% το πρώτο τρίμηνο. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη βουτιά της γερμανικής οικονομίας 
από το 1970, όταν η στατιστική υπηρεσία της χώρας 
άρχισε να συγκεντρώνει τριμηνιαία στοιχεία.
Επίσης, πρόκειται για χειρότερη συρρίκνωση από την 
ύφεση 9% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημο-
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σκόπηση του Reuters. Πλέον, τα στοιχεία αυτά εξανε-
μίζουν σχεδόν μία δεκαετία ανάπτυξης, σύμφωνα με τη 
στατιστική υπηρεσία. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ μειώθηκε 
κατά 11,7% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, σύμφω-
να με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία. Αναλυτές 
σε έρευνα του Reuters ανέμεναν συρρίκνωση κατά 
11,3%.
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσι-
ών κατέρρευσαν το δεύτερο τρίμηνο,
όπως και οι δαπάνες των νοικοκυριών και οι επενδύ-
σεις σε εξοπλισμό, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρε-
σία. Αυξήθηκαν όμως οι κρατικές δαπάνες. Πάντως, ο 
επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank Γιοργκ 
Κρέμερ δήλωσε ότι η ανάκαμψη ήδη ξεκίνησε στα 
τέλη Απριλίου, το οποίο σημαίνει ότι για το τρίτο 
τρίμηνο αναμένεται ισχυρή αύξηση στην οικονομική 
ανάπτυξη. «Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η 
γερμανική οικονομία θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να 
επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδά της», πρόσθεσε ο 
ίδιος.
Στο μεταξύ, σε μια απρόσμενη εξέλιξη, ο αριθμός των 
ανέργων μειώθηκε τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία 
που ανακοίνωσε το Γραφείο Απασχόλησης. Ο αριθμός 
των ανέργων μειώθηκε κατά 18.000, σε 2,923 εκατ. 
σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, με το ποσοστό 
της ανεργίας να διαμορφώνεται στο 6,4%. Οικονο-
μολόγοι σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν αύξηση 
του αριθμού των ανέργων κατά 43.000, το οποίο θα 
οδηγούσε το ποσοστό της ανεργίας στο 6,5%.
Η Γαλλία κατέγραψε ιστορική μείωση του ΑΕΠ της το 
δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κατά 13,8%, 
εξαιτίας του αντίκτυπου τα πανδημίας του κορονοϊού, 
ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στα-
τιστικής και Οικονομικών Μελετών (INSEE).

Αφότου άρχισε να καταγράφει δεδομένα για την 
οικονομική δραστηριότητα στη Γαλλία σε τριμηνιαία 
βάση, το Ινστιτούτο δεν έχει καταγράψει ποτέ τέτοια 
κατακρήμνισή του. Εξάλλου, αναθεώρησε την εκτίμησή 
του για το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας ότι μειώθηκε 
κατά 5,9% και όχι κατά 5,3%, όπως υπολόγιζε ως εδώ.
Η μείωση της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο 
πάντως ήταν μικρότερη από ότι ανέμενε η πλειονότητα 
των αναλυτών του ίδιου του INSEE (προέβλεπε -17% 
τον Ιούνιο).
Η κατανάλωση των νοικοκυριών, βασική συνιστώσα 
της ανάπτυξης, μειώθηκε κατά 11%, οι επενδύσεις 
υποχώρησαν κατά 17,8%, οι εξαγωγές συρρικνώθη-
καν κατά 25,5%.
Η μείωση του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους «συνδέεται με τη διακοπή των ‘μη απαραίτητων’ 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού 
που επιβλήθηκαν από τα μέσα του Μαρτίου ως τις αρ-
χές του Μαΐου», εξήγησε το Ινστιτούτο σε δελτίο Τύπου 
που δημοσιοποίησε.
«Η προοδευτική άρση των περιορισμών οδήγησε σε 
σταδιακή επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας 
τον Μάιο και κατόπιν τον Ιούνιο, μετά το χαμηλό όπου 
είχε φθάσει τον Απρίλιο», συνεχίζει το κείμενο.
Η πιο απότομη συρρίκνωση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία 
βάση που είχε καταγραφεί στη Γαλλία προτού τη 
χτυπήσει η πανδημία του κορονοϊού ανάγεται στο 
δεύτερο τρίμηνο του 1968 και οφειλόταν στη 
γενική απεργία του Μαΐου, αλλά είχε ακολουθηθεί 
από ανάπτυξη 8% το καλοκαίρι.
Ρωμαλέα ανάκαμψη της γαλλικής 
οικονομίας, μετά την αβυσ-
σαλέα πτώ- ση της, 
προβλέπεται 
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για αργότερα φέτος: το INSEE αναμένει ότι θα φθάσει 
το 19% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο, η Natixis το 16%, 
η Τράπεζα της Γαλλίας (Banque de France, το κεντρικό 
πιστωτικό ίδρυμα της χώρας) το 14%.
Σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπως η σημερινή, 
αρκεί να βουλιάξει ένας για να τραβήξει στο βυθό μαζί 
του και όλους τους υπόλοιπους. Με έντονο προβλημα-
τισμό κοιτάζουν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, τη 
μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, τις ΗΠΑ, να ακρο-
βατεί μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας μη μπορώντας να 
ελέγξει τη συνεχιζόμενη έξαρση της πανδημίας εντός 
των συνόρων της.
Όπως επισημαίνει το Reuters σε ανάλυσή του, μετά 

από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, το 2008 μια 
αχτίδα αισιοδοξίας εμφανίσθηκε και πάλι καθώς 
οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν να τραβήξουν 
τον κόσμο «ξανά στη ζωή» καθώς τα επιπλέον 
μετρητά από τις φορολογικές περικοπές και οι 

κυβερνητικές δαπάνες ενίσχυαν την 
εγχώρια αγορά.

Αλλά αν τότε ήταν οι πολι-
τι- κές των ΗΠΑ που 

τράβηξαν 

τον υπόλοιπο κόσμο προς τα πάνω, από τότε και έως 
και σήμερα οι πολιτικές των ΗΠΑ απειλούν να τραβή-
ξουν τον κόσμο προς τα κάτω, καθώς η προβληματική 
αντίδραση της χώρας στην πανδημία κορονοϊού ανα-
δύεται ως ο κύριος κίνδυνος για οποιαδήποτε παγκό-
σμια ανάκαμψη.
Η οικονομία των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου το ένα 
τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αν
και πολλά από αυτά σχετίζονται με τις υπηρεσίες και 
μεγάλο μέρος του άμεσου αντίκτυπου του
ιού συνδέεται με αγορές όπως εκείνη της εστίασης 
που δεν επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια οικονομία, οι 
συνδέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Μια χαμένη 
δουλειά οδηγεί σε χαμηλότερες καταναλωτικές δαπά-
νες που οδηγούν σε λιγότερες εισαγωγές. Οι αδύναμες 
επιχειρηματικές συνθήκες οδηγούν σε λιγότερες επεν-
δύσεις στον εξοπλισμό ή τις προμήθειες που παράγο-
νται συχνά αλλού.
Οι εισαγωγές στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση έως τον Μάιο 
μειώθηκαν περισσότερο από 13%, ή περίπου σε 176 
δισ. δολάρια. Στη Γερμανία, όπου τα μέτρα για την 
καταπολέμηση της πανδημίας θεωρούνται από τα πιο 
αποτελεσματικά, οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολι-
τείες σημείωσαν πτώση 36% σε ετήσια βάση τον Μάιο. 
Οι αναλυτές βλέπουν λίγες προοπτικές βελτίωσης, με 
τις ετήσιες πωλήσεις αυτοκινήτων στις ΗΠΑ έως τον 
Ιούνιο να έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 24% από την 
περασμένη χρονιά. «Αυτό είναι πραγματικά μια απο-
γοήτευση», δήλωσε ο Gabriel Felbermayr, πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Kiel για την Παγκόσμια Οικονομία, σε 
μια πρόσφατη συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο 
Deutschlandfunk. Όπως είπε αυτή η έξαρση κρουσμά-
των στις ΗΠΑ, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί.
Στην Ιαπωνία, η ταχύτητα της ανάκαμψης φαίνεται να 
συνδέεται άμεσα με την επιτυχία ή αποτυχία των ΗΠΑ 
στον περιορισμό του ιού. «Η ανάκαμψη της Ιαπωνίας 
θα καθυστερήσει πραγματικά εάν η εξάπλωση του 
κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν σταματή-
σει και οι εξαγωγές που συνδέονται με τις ΗΠΑ από 
διάφορες ασιατικές χώρες δεν αυξηθούν», δήλωσε ο 
Hideo Kumano, πρώην αξιωματούχος της Τράπεζας της 
Ιαπωνίας που είναι τώρα επικεφαλής οικονομολόγος 
στο Dai-ichi Life Research Institute.
Το ΔΝΤ προέβλεπε ότι το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα μειωθεί 
φέτος κατά 6,6%. Η Τράπεζα του Καναδά είναι πιο 
απαισιόδοξη, προβλέποντας ότι το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα 
μειωθεί 8,1% σε ετήσια βάση. Μία ακόμα μείωση του 
ΑΕΠ της Αμερικής θα χτυπήσει άμεσα τον Καναδά, με 
τα τρία τέταρτα των εξαγωγών της χώρας να κατευθύ-
νονται στις ΗΠΑ. Στα νότια σύνορα, το Μεξικό δημοσι-
εύει επίσης ρεκόρ ημερήσιων νέων κρουσμάτων, αλλά 
ο Πρόεδρος Andres Manuel Lopez Obrador έχει προ-
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σπαθήσει να αποφύγει την κριτική για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας παραθέτοντας τα χειρότερα νούμερα 
των ΗΠΑ.
Ο Λόπεζ Ομπραντόρ πραγματοποίησε μια επικίνδυνη 
συνάντηση με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα 
τον Ιούλιο, αποκαλώντας το ταξίδι του στην Ουάσιν-
γκτον θέμα οικονομικής ανάγκης, καθώς το Μεξικό 
προσπαθεί να αναζωογονήσει μια οικονομία που θα 
μπορούσε να συρρικνωθεί κατά 10% ή περισσότερο 
φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Στην άλλη όχθη του Ειρηνικού, ωστόσο, η Κίνα ανα-
κοίνωσε πως ο PMI μεταποίησης αυξήθηκε τον Ιούλιο 
για πέμπτο συνεχόμενο μήνα και μάλιστα με ταχύτερο 
ρυθμό, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις για μείωσή του, 
ενώ και στην Ιαπωνία η βιομηχανική παραγωγή κι-
νήθηκε ανοδικά για πρώτη φορά μετά από τέσσερις 
μήνες.
Ετήσια αύξηση κατά 3,2% κατέγραψε το ΑΕΠ της Κί-
νας, στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, όπως δείχνουν τα 
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (NBS) στο 
Πεκίνο.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2020 το κινεζικό ΑΕΠ 
κατέγραψε ετήσια μείωση κατά 1,6% στα 45, 66 τρι-
σεκατομμύρια γουάν (περίπου 6,53 τρισεκατομμύρια 
δολάρια), εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων από 
την έξαρση της πανδημίας COVID-19 σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία. 

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 
2020 πηγαίνει στο Παγκόσμιο 
Πρόγραμμα Επισιτισμού του 
ΟΗΕ 

Η νορβηγική επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα 
ότι απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης για το 2020 στο 
Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού του ΟΗΕ «για 

τις προσπάθειες που κάνει για την καταπολέμηση της 
πείνας, για τη συμβολή του στη βελτίωση των συνθη-
κών για την ειρήνη στις περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και για τη δράση του ως κινητήρια δύνα-
μη στις προσπάθειες για την αποτροπή της χρήσης της 
πείνας ως όπλο για τον πόλεμο και τις συγκρούσεις».
«Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού είναι η με-
γαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση στον κόσμο που 
αντιμετωπίζει την πείνα και προωθεί την επισιτιστική 
ασφάλεια. Το 2019, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισι-
τισμού παρείχε βοήθεια σε περίπου 100 εκατομμύρια 
ανθρώπους σε 88 χώρες που είναι θύματα οξείας 
επισιτιστικής ανασφάλειας και πείνας. Τα τελευταία 
χρόνια, η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Το 2019, 135 

εκατομμύρια άνθρωποι υπέφεραν από οξεία πείνα, ο 
υψηλότερος αριθμός εδώ και πολλά χρόνια. Το μεγα-
λύτερο μέρος της αύξησης προκλήθηκε από πολέμους 
και ένοπλες συγκρούσεις».
«Η πανδημία του κορονωϊού συνέβαλε σε μια έντονη 
αύξηση του αριθμού των θυμάτων πείνας στον κόσμο. 
Σε χώρες όπως η Υεμένη, η Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, η Νιγηρία, το Νότιο Σουδάν και η Μπουρκίνα 
Φάσο, ο συνδυασμός βίαιων συγκρούσεων και πανδη-
μίας οδήγησε σε δραματική αύξηση του αριθμού των 
ανθρώπων που ζουν στο χείλος της πείνας».
Θυμίζουμε ότι εδώ και μήνες είχαν γίνει πολλά ψηφί-
σματα, διεθνώςαλλά και από την Ελλάδα, για να απο-
νεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στους Γιατρούς της Κούβας 
και ειδικότερα στη διεθνή ιατρική ταξιαρχία «Χένρι 
Ριβ», για την αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει σε όλο 
τον κόσμο κατά την περίοδο της πανδημίας. Εκκλήσεις 
για το Νόμπελ Ειρήνης είχαν γίνει, επίσης, για να δοθεί 
στον Ασάνζ, τον Σνόουντεν και τη Μάνινγκ.
Με αυτή την επιλογή η νορβηγική επιτροπή Νόμπελ 
καταφέρνει δύο πράγματα. Πρώτον, το Παγκόσμιο 
Πρόγραμμα Επισιτισμού είναι μια ασφαλής επιλογή για 
το Νόμπελ Ειρήνης που δύσκολα θα επιφέρει κριτική 
για την Επιτροπή, όπως έχει γίνει σε προηγούμε-
να χρόνια με νικητές όπως ο Μπαράκ Ομπάμα 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν είναι η πρώτη 
φορά που απονέμεται σε κάποιον οργανισμό ή 
παρακλάδι του ΟΗΕ. Και δεύτερον, η επιλο- γή 
μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης παρα-
βλέπει άλλες δράσεις και μέτρα, που 
αντιμετωπίζουν τα προβλή-
ματα των 
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πολέμων και των συγκρούσεων στη ρίζα τους και όχι 
μόνο τις επιπτώσεις τους. Η φιλανθρωπική δράση, ενώ 
μπορεί να είναι καίρια σε πολλές περιπτώσεις άμεσου 
κινδύνου, δεν μπορεί να λύσει προβλήματα δομικά τα 
οποία είναι και αυτά που έχουν, εξ αρχής, προκαλέσει 
την καταστροφή.
Το Καθολικό Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων ως δικαίω-
μα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από την φιλανθρωπία. 
Μέσω μιας αναδιανομής του πλούτου, μπορεί να παρέ-
χει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης εν καιρό ειρή-
νης. Τα επαρκή μέσα διαβίωσης μπορούν, σε κάποιες 
περιπτώσεις, να αποτρέψουν ένοπλες συγκρούσεις. 
Και σε καταστάσεις κρίσης προσφέρει μια μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στον πληθυσμό.
Το Νόμπελ Ειρήνης δεν αντικατοπτρίζει, σε καμία περί-
πτωση, το εύρος των δράσεων και των πρωτοβουλιών 
που πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για την 
ειρήνη και τον τερματισμό των πολέμων. Αλλά δίνει 
μια μεγάλη προβολή μέσα από τις επιλογές που κάνει. 
Όταν οι επιλογές αυτές διατηρούν το status quo, τότε 
δεν είναι η ειρήνη αυτή που κερδίζει. 

ΟΙ «ΑΚΙΝΗΤΟΙ» ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ AEJ/IFJ

«Σε μια πρώτη προσέγγιση, ο σημερινός δυτι-
κός άνθρωπος συμπεριλαμβανομένου και 
του Νεοέλληνα είναι ένα άτομο περιορισμένο 

στην καθαρά ιδιωτική του σφαίρα, ενδιαφέρεται μόνον 
για το βιοτικό του επίπεδο. Προσπαθεί με τα διάφορα 
καταναλωτικά “αγαθά” να συγκαλύψει την έλλειψη 
κάθε νοήματος αναφορικά με τη ζωή και τη θνητό-
τητά του» καταναλώνοντας. Χειραγωγείται από τους 
δήθεν πολιτικούς ή είναι τόσο αποκαρδιωμένος από 
την πολιτική κατάσταση, ώστε απέχει. Αποχαυνώνεται 
από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Χαζεύει τα σήρι-
αλ και χάφτει, κατά το μάλλον ή ήττον, αυτά που του 
σερβίρουν ως «νέα»… Η σημερινή κοινωνία είναι μια 
κοινωνία τηλεκατανάλωσης με διπλή έννοια. «Εκείνο 
που κυρίως καταναλώνουν σήμερα οι άνθρωποι είναι 
τη-λε-ό-ρα-ση. Και μέσα από την τηλεόραση κατανα-
λώνουν, δι’ αντιπροσώπου, τη φαντασίωση μιας ζωής 

που θα ήταν  λεφτά,  σεξ,  εξουσία  και  βία».
Η σιωπή της κοινωνίας είναι χαρακτηριστική 

πρακτική της αδράνειας που εκπορεύεται από 
τα δύσκολα χρόνια. Μια μεγάλη μερίδα της 
κοινωνίας έχει επιλέξει ως μορφή δράσης 

την ακινητοποίηση. Οι ακίνητοι άν-
θρωποι αποδέχονται λανθασμένα 

την πολιτική που τους επιβά-
λουν οι ειδικοί της πολιτι-

κής χειραγώγησης 

μέσω των συστηματικών ΜΜΕ και οι όποιοι χειραγωγοί 
τους. Η πολιτική ακινήτων ανθρώπων, δεν είναι η μάχη 
για την ελευθερία, αλλά ο αγώνας για μια «ζωή» της 
αφθονίας και της υποτέλειας.
Πολλές φορές οι άνθρωποι εξαναγκάζονται στην 
υπακοή. Ο εξαναγκασμός γίνεται μέσω του φόβου 
και ακρωτηριάζει τη σκέψη. Όποια «αλλαγή»  επιχει-
ρήσουν οι ακίνητοι άνθρωποι, στην πραγματικότητα 
είναι στην επιστροφή της προηγούμενης αναγκαστικής 
αλλαγής. Για όποια αλλαγή, πρέπει οι άνθρωποι να το 
θέλουν πολύ. Έτσι χρησιμοποιείται ένα είδος «σύνθετης 
επέμβασης. Στην σκέψη τότε αναλαμβάνουν τα ΜΜΕ 
τον ρόλο του καθοδηγητή. Πολλές φορές διαφωνούμε, 
αλλά στο τέλος κάνουμε ότι ακριβώς τους λένε.
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Ο ακίνητος άνθρωπος είναι αυτός που προσδιορίζει τη 
θέση του και κάνει τις επιλογές του, μέσα από ένα έτοι-
μο  και λαμπερό περιορισμένο πακέτο αναγκών έτοιμο 
προκάτ και συμβατικών επιλογών – επιταγών.
Είναι ο άνθρωπος που όταν ένας φασίστας  χτύπησε 
έναν άνθρωπο είπε:  «Καλά του έκανες. Είναι αυτός 
που δεν είναι ρατσιστής, αλλά η Ελλάδα δεν χωράει 
άλλους.
Οποιαδήποτε άρνηση να ακολούθησαν τις εντολές της 
εξουσίας, οφείλεται στο  όνομα της προσφοράς, κάλιο 
λίγο και στο χέρι. Το λίγο όμως γίνεται συνεχώς λιγό-
τερο. Λιγότερα χρήματα, λιγότερη ελευθερία, λιγότε-
ρες επιλογές. Έτσι αποδυναμώνει τα όποια αισθήματα 
εξέγερσης και ταυτόχρονα γενικεύει την υποταγή, την 
ακινησία.
Τη σωτηρία της ψυχής, την οποία προσμένουν οι 
ακίνητοι άνθρωποι, δύο πράγματα μόνο τους σώζουν. 
Ο Θεός και οι Τράπεζες. Την Σωτηρία  της ψυχής τους 
οι ακίνητοι άνθρωποι την θέλουν επειδή υπονοεί ένα 
είδος συντήρησης των ήδη κεκτημένων. Πιστεύουν ότι 
η ελευθερία είναι κάτι που τους το έχουν χαρίσει. Δεν 
γνωρίζουν ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κατα-
κτείται.
Οι ακίνητοι άνθρωποι, είναι αυτοί που με την σιωπή 
τους και την συνενοχή τους κλείνουν το μάτι στους 
δυνάστες και τους λένε… συνέχισε… και βέβαια το 
πρόβλημα είναι η ενοχή τους, στην τόσο αποκαλυπτική 
βία που ασκεί η εξουσία. Είναι οι άνθρωποι που είναι 
ανίκανοι να φτιάξουν έστω και μία δική τους «αλή-
θεια». Μέσα από την αναζήτηση της γνώσης, πιστεύουν 
στις «αλήθειες» που απλόχερα  τους δίνουν οι γνω-
στοί άγνωστοι, έτοιμοι ακόμα και να σκοτώσουν ή να 
σκοτωθούν, για χάρη τους και το χειρότερο είναι πως 
έχουν την απαίτηση να πεθαίνουμε  όλοι για τις δικές 
τους… «αλήθειες».
Για τους ακίνητους ανθρώπου, η μη διεκδίκηση της 
ελευθερίας, οδηγεί στην παράδοση της αξιοπρέπειας. 
Πιστεύω ότι η αξιοπρέπεια και η ελευθερία είναι δύο 
έννοιες που συμπορεύονται.
Οι ακίνητοι άνθρωποι, αποτελούν αρκετά μεγάλο 
μέρος της κοινωνίας. Έτσι κατανοούμε γιατί η κοινωνία 
είναι σιωπηλή και ακίνητη, απέναντι στις όποιες ιδεο-
λογικές αλλαγές.
Και ενώ περνάει ο καιρός, η πλειοψηφία των ακινήτων 
ανθρώπων, αντί να αφυπνίζεται, αντί να αμφισβητεί τις 
καπιταλιστικές αξίες που μετέτρεψαν τις ζωές τους σε 
οικονομικό καζίνο, τι προσαρμόζονται, αρχίζουν να το 
συνηθίζουν ενδοβάλλοντας  το αίσθημα της αποτυχίας 
και αποδέχονται την κατάσταση ως κάτι αναπόφευκτο 
ή μη αναστρέψιμο…
Είναι εξάλλου μια εποχή σκοτεινή. Με τη σύγχυση που 
φέρνει το σκοτάδι. Το παλιό περνιέται για νέο, το κάτω 
πιο πάνω, ο δεξιός δεν ξέρει που είναι ο διπλανός, ο 
αριστερός δεν ξέρει αν υπάρχει δίπλα του, ο σύντρο-
φος ή πόσο είναι μαζί του. Σκοτεινή δεν είναι η εποχή 
που η αντίδραση επιβάλλει τη σιωπή της, αλλά εκείνη 
που η πρόοδος νιώθει σύγχυση. Δεν ξέρει προς τα που 
να στραφεί. Θα είναι ο φόβος που μας έχει κυριεύσει 

όλους, αν και στους περισσότερους τα όνειρά τους δεν 
πάνε πιο μακριά από το να γίνουν πάλι ότι ήταν.
 Σ’ αυτήν την σκοτεινή εποχή, μεγάλη  είναι η συνει-
σφορά των ακίνητων ανθρώπων, αφού δεν μιλούν, 
σιωπούν και ακούγονται.
Μην τους ενοχλείται… Είναι απασχολημένοι με την 
σιωπή τους.

Το ιστορικό σκανδάλων της 
Deutsche Bank

Το νέο σκάνδαλο ξεπλύματος τεράστιων πο-
σών από διεθνείς τραπεζικούς παίκτες, όπως η 
Deutsche Bank, δείχνει ότι η κορυφαία γερμανική 

τράπεζα, παρά τις προσπάθειές της, αδυνατεί να αποτι-
νάξει το «αμαρτωλό» παρελθόν της.
Μετά από αρκετά χρόνια εμπλοκής σε κάθε λογής χρη-
ματοπιστωτικό σκάνδαλο η Deutsche Bank έδειχνε να 
εισέρχεται πια σε ήρεμα νερά. Οι κατηγορίες και οι 
επιβολές προστίμων σε βάρος της κόπασαν. Την 
τελευταία διετία η νέα διοίκηση, με επικεφαλής 
τον Κρίστιαν Σέβινγκ, έδινε την εντύπωση ότι 
διασφάλισε την ηρεμία στα διάφορα μέτωπα 
έτσι ώστε να θέσει σε εφαρμογή ένα 
επίπονο, αλλά αναπόφευκτο πρό-
γραμμα ριζικών μεταρρυθμίσεων. 
Μετά την αποκάλυψη των 
λεγόμενων FinCen 
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Files ωστόσο, σε συνδυασμό με τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της Deutsche Bank, η ηρεμία των τελευταίων 
ετών τερματίζεται απροσδόκητα.
Από το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 
κρίσης το 2007/2008 η κορυφαία γερμανική τράπεζα 
κοσμούσε πλήθοςαρνητικών πρωτοσέλιδων. Μια ματιά 
στα σημαντικότερα σκάνδαλα στα οποία εχει εμπλακει:

Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ
Το ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (subprimes) θεω-
ρούνται η απαρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 
κρίσης πριν από περίπου 13 χρόνια. Τέτοιου είδους 
«τοξικά» στεγαστικά δάνεια αγοράστηκαν και από τη 
Deutsche Bank, η οποία στη συνέχεια τα «συσκεύ-
αζε» σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και τα μεταπωλούσε ως σίγουρη 
επένδυση σε άλλες τράπεζες. Όταν η αμερικανική 
αγορά στεγαστικών δανείων κατέρρευσε όλα αυτά 
τα πακέτα έχασαν μεμιάς την αξία τους. Ας σημειωθεί 
ότι η γερμανική τράπεζα είχε οσμιστεί τις εξελίξεις και 
είχε επενδύσει τεράστια ποσά στην κατάρρευση της 
αγοράς. Λίγα χρόνια αργότερα η Deutsche Bank και 
το αμερικανικό δημόσιο συμβιβάζονταν σε πρόστιμο 
14 δις δολαρίων, το οποίο εν τέλει περιορίστηκε στα 
7,2 δις.

Ξέπλυμα χρήματος στη Ρωσία 
Σε δύσκολη θέση ο επικεφαλής Κριστιαν Σεβινγκ
Το 2015 αποκαλύφθηκε ότι η Deutsche Bank είχε 
ξεπλύνει την τελευταία τετραετία με τη βοήθεια 
αγοροπωλησίας μετοχών σε ρούβλια περίπου 10 δις 
δολάρια. Επειδή οι συναλλαγές έγιναν σε αμερικανι-
κό νόμισμα παρενέβησαν οι αμερικανικές εποπτικές 
αρχές επιβάλλοντας πρόστιμο 600 εκατομμυρίων 
δολαρίων. Ως αποτέλεσμα το γερμανικό χρηματοπι-
στωτικό ίδρυμα σταμάτησε να δραστηριοποιείται ως 
επενδυτική τράπεζα στη Ρωσία. Όπως όλα δείχνουν, 
βάσει των FinCen files, οι τότε αποκαλύψεις ήταν 
απλά η κορυφή του παγόβουνου.

Χειραγωγήσεις διατραπεζικών επιτοκίων
Τα επιτόκια Euribor και Libor είναι διατραπεζικά 
επιτόκια αναφοράς, με τα όποια οι τράπεζες δανεί-
ζονται χρήματα μεταξύ τους. Παράλληλα έχουν ρόλο 

σημείου αναφοράς όταν πρόκειται για βραχυ-
πρόθεσμα δάνεια ή μακροπρόθεσμες χρημα-

τοπιστωτικές συναλλαγές όπως υποθήκες ή 
παράγωγα. Το 2013 η Κομισιόν επέβαλλε 

σε έξι διεθνείς τράπεζες συνολι-
κά πρόστιμα 1,7 δις ευρώ για 

χειραγώγηση των εν λόγο 
επιτοκίων. Το μεγαλύτε-

ρο πρόστιμο, ύψους 725 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκε στην 
Deutsche Bank.

Συναλλαγές με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ήταν μεγάλο λάθος να δεχθούμε τον Τζέφρι Έπσταϊν 
ως πελάτη το 2013», παραδέχονταν το περασμένο 
καλοκαίρι η διοίκηση της Deutsche Bank όταν οι αμε-
ρικανικές αρχές της επέβαλλαν πρόστιμο 150 εκα-
τομμυρίων δολαρίων. Η γερμανική τράπεζα γνώριζε 
το «εγκληματικό ιστορικό» του αμερικανού παιδό-
φιλου, δεν έκανε ωστόσο τίποτα παρά τις «συστη-
ματικές ύποπτες αναλήψεις», δήλωσε η διοίκηση της 
τράπεζας στη Φρανκφούρτη.

Danske Bank 

H Deutsche Bank διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο και 
στο μεγαλύτερο, μέχρι τότε, σκάνδαλο ξεπλύμα-
τος μαύρου χρήματος. Υπήρξε ο κύριος εταίρος της 
Danske Bank, η οποία μέσω υποκαταστημάτων στην 
Εσθονία ξέπλυνε από το 2007 μέχρι το 2015 περί-
που 200 δις ευρώ. Όπως και στη περίπτωση Έπσταϊν 
έτσι και σε αυτή την υπόθεση η χρηματοπιστωτική 
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ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης DFS επέρριψε στην 
γερμανική τράπεζα «ελλειπή έλεγχο στους πελάτες 
της». Το τελευταίο διάστημα η Deutsche Bank επέν-
δυσε περίπου 1 δις ευρώ στη βελτίωση των εσωτερι-
κών ελέγχων και αύξησε το ανθρώπινο δυναμικό της 
αντίστοιχης υπηρεσίας κατά 1.500 συνεργάτες.

Κατάρρευση της μετοχής
Τα σκάνδαλα των τελευταίων ετών δεν έπληξαν μό-
νο-ενδεχομένως ανεπανόρθωτα- το κύρος της ισχυ-
ρότερης γερμανικής τράπεζας. Η μετοχή της και κατά 
συνέπεια η χρηματιστηριακή της αξία βρίσκονται στο 
ναδίρ. Την τελευταία δεκαετία η μετοχή απώλεσε το 
75% της αξίας της. Μόνο όσοι αγόρασαν τους τελευ-
ταίους μήνες μετοχές της Deutsche Bank είδαν κέρδη 
25%. Οι αποκαλύψεις των FinCEN files ωστόσο ξανα-
ρίχνουν τις μετοχές της τράπεζες στα...τάρταρα. Ήδη 
την περασμένη Δευτέρα η μετοχή της Deutsche Bank 
κατέγραψε απώλειες 8%...

Το πανεπιστήμιο του Μάντσε-
στερ αποσύρει επενδύσεις από 
εταιρείες που συνεργάζονται με 
το Ισραήλ 

Σε νίκη κατέληξε ο αγώνας των φοιτητών, με το 
πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ να προχωρά στην 
απόσυρση επενδύσεων εκατομμυρίων λιρών 

από εταιρίες που εμπλέκονται σε παραβιάσεις του δι-
εθνούς δικαίου και των παλαιστινιακών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από το Ισραήλ. Σε αυτές συγκαταλέγεται 
η επένδυση στην ιστοσελίδα Booking.com, μία από τις 
112 εταιρείες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδο-
μένων του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών και ενισχύουν την τακτική χτισίμα-
τος παράνομων ισραηλινών εποικισμών σε κλεμμένη 
παλαιστινιακή γη.Το πανεπιστήμιο, έπραξε το ίδιο και 
με την Caterpillar, στην οποία κατείχε προηγουμένως 
μετοχές αξίας 772.000 £. Η Caterpillar είναι ένας 
σταθερός προμηθευτής του ισραηλινού στρατού, 
με την παροχή ποικίλων βαρέων μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούνται για την κατεδάφιση παλαιστινιακών 
σπιτιών και την ανέγερση κατασκευών στην παράνο-
μα κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης 
της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.Οιμετοχές, συνολικής 
αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων λιρών, πωλήθηκαν 
το πρώτο τετράμηνο του 2020, συμπίπτοντας με τη 
δημοσίευση από τον ΟΗΕ τον Φεβρουάριο του 2020 
της λίστας με τις εταιρείες που διευκολύνουν τον 

ισραηλινό εποικισμό.Οι φοιτητικές εκστρατείες απαι-
τούσαν για καιρό από το Πανεπιστήμιο να τερματίσει 
τις παράνομες επενδύσεις του. Πέρυσι, ένας συνα-
σπισμός φοιτητικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης 
της εκστρατείας BDS, του Fossil Free Manchester και 
του Decolonise UoM, οργάνωσε πολλές διαμαρτυρίες 
και εκδηλώσεις για να απαιτήσει την απόσυρση των 
επενδύσεων του πανεπιστημίου από εταιρείες που 
εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων.Η Εκστρατεία Αλληλεγγύης της Παλαιστίνης 
(PSC) υποστήριξε τους φοιτητές στη δημιουργία ενός 
δικτύου ακτιβιστών για την προώθηση εκστρατειών 
αποεπένδυσης και σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2019 η PSC ξεκίνησε μια 
βάση δεδομένων, εντοπίζοντας ποσά άνω των 450 
εκατομμυρίων λιρών που είχαν επενδυθεί από τα 
βρετανικά πανεπιστήμια σε εταιρείες που σχετίζονται 
με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισρα-
ήλ, εργαλείο που συγκεκριμενοποίησε τον αγώνα των 
φοιτητών.Οι υπεύθυνοι της εκστρατείας απαί-
τησαν από το πανεπιστήμιο να πάει ένα βήμα 
παραπέρα και να αποσύρει τις επενδύσεις 
του από άλλες δύο εταιρείες που η PSC έχει 
αναγνωρίσει ως συσχετιΖόμενες με 
τις παραβιάσεις του Ισραήλ, και 
να υπογράψει μια δέσμευση 
αποκήρυξης του απαρ-
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Το πολιτικό Ισλάμ έχει εξελιχθεί 
σε κυρίαρχη τάση της τουρκικής 
κοινωνίας...
 

Η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) 
είναι ένας από τους ισχυρότερους δημόσιους 
φορείς στην Τουρκία. Το 2002, χρονιά που το 

κόμμα του Ερντογάν ανήλθε στην εξουσία, είχε 72.000 
υπαλλήλους. Σήμερα απασχολεί 130.000 υπαλλήλους. 
Αντιστοίχως η κρατική χρηματοδότηση το 2002 ήταν 
450 εκατ. ευρώ. Το 2019 ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ, 
περισσότερα και από το τουρκικό υπουργείο Εσωτερι-
κών. Την τετραετία 2020-2023 προβλέπεται να δαπα-
νήσει 10 δισ. ευρώ (πηγή: Ahval, 29.12.2019).
Το Diyanet διευθύνει τα «κατηχητικά του Κορανίου» 
(Kuran kursu). Το 2002, τα συγκεκριμένα κατηχητικά 
ήσαν 3.699. Το 2020 είχαν ανέλθει σε 18.675 και η 
ετήσια δαπάνη για αυτά ανερχόταν σε 1,45 δισ. ευρώ 
(πηγή: Ipekyol, 1.6.2020). Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει 
και στη δημόσια εκπαίδευση.
Εκτός από τα κατηχητικά υπάρχουν και τα «ιμάμ χατίπ» 
θρησκευτικά σχολεία για μαθητές από 10 έως 18 
ετών. Παραδοσιακά δίνουν έμφαση στη διδασκαλία 
του ιερού Κορανίου. Στο παρελθόν απευθύνονταν σε 
όσους επιθυμούσαν να γίνουν ιμάμηδες σε τεμένη. Το 
2012 εξισώθηκαν με τα λοιπά δημόσια σχολεία. Το 
2002 υπήρχαν 450 «ιμάμ χατίπ» με 63.000 μαθητές.
Το 2019 είχαν εκτοξευθεί στις 5.138 με 1.300.000 
μαθητές (πηγή: Ahval, 26-10-2019). Στο λυκειακό 
επίπεδο οι 645.000 μαθητές που τα παρακολουθούν 
ανέρχονται μόλις στο 11% του συνολικού αριθμού 
μαθητών λυκείων της Τουρκίας. Το κράτος όμως δαπά-
νησε στα λυκειακά «ιμάμ χατίπ» το 23% του σχετικού 
προϋπολογισμού του (πηγή: Reuters, 25.1.2018).
Το Diyanet διευθύνει και τις 85.000 τεμένη της Τουρ-
κίας (το 10% των οποίων χτίστηκε επί Ερντογάν- στοι-
χεία 2015) καθώς και 2.000 τεμένη στο εξωτερικό. Τα 
900 από αυτά βρίσκονται στη Γερμανία και ελέγχονται 
μέσω μιας θυγατρικής οργανώσεως που ονομάζε-
ται DITIB. Στελεχώνονται από ιμάμηδες που στέλνει 
το Diyanet και πληρώνονται από την Τουρκία (πηγή: 
Deutche Welle, 28.9.2018).
Παράλληλα, το Diyanet έχει στόχο να χτίσει 30 γι-
γαντιαία τεμένη στις πέντε ηπείρους. Προς το παρόν 
έχει χτίσει 103 τεμένη σε 12 χώρες με κόστος 440 

εκατ. ευρώ: Μόσχα κόστος 170 εκατ.· 
Τίρανα 56 εκατ.· Κολωνία 45 εκατ.· 

Κέμπριτζ 26 εκατ.· (πηγή: BBC, 
23.5.2019).
Ο προϋπολογισμός της ΜΙΤ, δηλα-

δή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, το 2002 ήταν 
103 εκατ. ευρώ. Το 2019 είχε εκτοξευθεί στα 407 
εκατ. ευρώ (πηγή: Nordic Monitor, 1.10.2019). Αξί-
ζει να δει κάποιος φωτογραφίες από τα κτισμένα επί 
εκτάσεως 20.000 στρεμμάτων νέα κτίρια της ΜΙΤ στην 
Αγκυρα που εγκαινιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2020. 
Η Τουρκία κατατάσσεται 15η παγκοσμίως ως προς τις 
στρατιωτικές δαπάνες. Το 2019 είχε τη μεγαλύτερη 
αύξηση στρατιωτικών δαπανών (24%) σε σύγκριση με 
τις άλλες 14 χώρες.
Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία ενός μεγάλου παζλ 
για την πραγματική εικόνα της σημερινής Τουρκίας. 
Άλλα κομμάτια του ίδιου παζλ μιλούν...
• για την υποστήριξη που αφειδώς προσέφερε η 

Τουρκία στην οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» μετα-
ξύ 2012-2015·

• για τους τιμώμενους εκπροσώπους της Χαμάς και 
άλλων ακραίων μουσουλμανικών αδελφοτήτων 
στα συνέδρια του κυβερνώντος ισλαμικού κόμμα-
τος AKP·

• για την εκμετάλλευση των «αραβικών ανοίξεων» 
προκειμένου να δημιουργηθεί μία κοινοπολιτεία 
με ισλαμικές αδελφότητες στα εδάφη της πρώην 
οθωμανικής αυτοκρατορίας·

• για την ενίσχυση των δυνάμεων του Σαράζ στη 
Λιβύη με ακραίους ισλαμιστές·

• για το φάσμα της εγκαθιδρύσεως μιας ισλαμικής 
αδελφότητας στη διακυβέρνηση της Λιβύης που 
βρίσκεται στο υπογάστριο της Ευρώπης.

Προσεγγίζουμε ως Ελλάδα και Ευρώπη την Τουρκία 
αγνοώντας τη σημασία του πολιτικού Ισλάμ. Παλαιό-
τερα κάποιοι έβλεπαν στο AKP το ισλαμικό αντίστοιχο 
των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων της Ευρώπης. 
Τα περισσότερα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος 
AKP, περιλαμβανομένου του
Τούρκου προέδρου, ανήκουν στο τουρκικό παράρτημα 
της ισλαμικής αδελφότητας των Νακσιμπαντί- Χαλίντι.
Οι βασικές θέσεις τους είναι ότι η Τουρκία και ο ισλα-
μικός κόσμος έχουν υπάρξει αντικείμενο συστηματικής 
εκμεταλλεύσεως από τη Δύση και τον παγκόσμιο σιω-
νισμό. Η χώρα τους πρέπει να γίνει ισχυρή δύναμη και 



να αναδειχθεί σε φυσικό ηγέτη του μουσουλμανικού 
κόσμου. Αυτό ήταν το όνειρό τους και αυτό κυνηγούν 
επί 18 χρόνια που βρίσκονται στην εξουσία.
Οι κάποτε ακραίες θέσεις τους έχουν μετατραπεί σε 
κυρίαρχη τάση της τουρκικής κοινωνίας. Η Τουρκία ζει 
την αναβίωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας μέσα 
από έναν ακραίο ισλαμισμό. Το είδαμε με τη συμβολική 
κίνηση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τέμενος. Ο 
βασικός αντίπαλος του Ερντογάν, ο κεμαλικός δήμαρ-
χος Κωνσταντινουπόλεως δήλωσε «στη συνείδησή 
μου και στο μυαλό μου η Αγία Σοφία είναι τζαμί από το 
1453».
Η χώρα αφιονισμένη από ένα αυτοκρατορικό μεγαλείο 
μετατρέπεται όλο και πιο γρήγορα σε ένα σουνιτικό 
Ιράν. Όπως το Ιράν ασκεί επιρροή πέραν των συνό-
ρων της χώρας του σε Ιράκ, Συρία, Υεμένη, έτσι και 
η Τουρκία θέλει να ασκεί την επιρροή της σε όλη την 
ανατολική Μεσόγειο.
Περιφρονεί στην πράξη το διεθνές δίκαιο. Λέει ευθέως 
ότι θέλει να αλλάξει τα υφιστάμενα σύνορα. Δυστυχώς 
στον δρόμο της αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα μόνον 
κράτος: η Ελλάδα. Ή θα αφυπνίσουμε τους υπόλοιπους 
Ευρωπαίους για το τι μεγαλώνει δίπλα μας για να το 
αντιμετωπίσουμε από κοινού ή θα βρεθούμε μόνοι μας 
απέναντί του.

Άγγελος Συρίγος Καθημερινή 

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ με φορητές 
και κάμερες «σώματος» στους 
αστυνομικούς

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ, το οποίο είχε εξαγγελθεί στα 
τέλη του 2019 προβλέπει ότι θα χρησιμοποιηθούν 
δύο ειδών κάμερες, οι φορητές και οι κάμερες 

«σώματος», εν αναμονή της τελικής γνωμοδότησης 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Επιπλέον, σχετι-
κά με τις κάμερες «σώματος», αυτές θα είναι προσαρ-
μοσμένες στις στολές των αστυνομικών. Θα δοθούν 
πρωτίστως σε δικυκλιστές της ΔΙ.ΑΣ. και Δράση, ενώ 
στην εξωτερική πλευρά τους θα έχουν ένα εμφανές 
κόκκινο φως το οποίο θα δείχνει πότε βρίσκονται σε 
λειτουργία.
Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για την εφαρμογή της χρήσης 
καμερών στις στολές των αστυνομικών έφερε στο 
φώς το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», εν αναμονή της 
τελικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας (ΣτΕ).
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο υπουργός Προστασί-
ας του Πολίτη, Μιχάλης Χρισοχοϊδης έπειτα από αίτημα 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
να τοποθετηθούν κάμερες στις στολές των αστυνο-
μικών και τα περιπολικά, συμφώνησε στις αρχές του 
2020 να συγκροτηθεί μία εξαμελής επιτροπή η οποία 
είχε σκοπό να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να βρει ένα 
σχέδιο εφαρμογής των καμερών.
Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στάλθηκε προς τον υπουρ-
γό στις 19 Δεκεμβρίου, δηλαδή λίγο μετά την εκκένω-
ση των καταλήψεων στο Κουκάκι.
Στην τότε επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Σή-
μερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια «χρυσή» ευκαιρία. 
Εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση για «εξιχνίαση» 
της αστυνομικής δράσης και της μεταχείρισης των συλ-
ληφθέντων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης προτείνει την τοποθέτηση καμερών, τόσο 
στα περιπολικά, όσο και ενσωματωμένες μικρο-κάμε-
ρες στις στολές των Αστυνομικών. Μια 
τεχνολογία που έχει γίνει ευρέως απο-
δεκτή από τις Αστυνομίες πολλών 
κρατών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
Με τη μέθοδο αυτή, θα υπάρχει 
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ακριβής αποτύπωση των πραγματικών περιστατικών 
και θα σταματήσει η προβολή αποσπασματικών εικό-
νων που ερμηνεύονται κατά το δοκούν, συντηρώντας 
έναν άδικο αστικό μύθο εις βάρος μας».
Τα στελέχη του υπουργείου ταξίδεψαν σε Γαλλία 
και Γερμανία, και κατέληξαν να υιοθετήσουν σχεδόν 
αυτούσιο το «γερμανικό μοντέλο» στη χρήση καμερών 
από τους αστυνομικούς.
Στις 24 Δεκεμβρίου 2019, σε δημοσίευμα του το 
ethnos,gr, επικαλούμενο πηγές του υπουργείου ΠΡΟ.
ΠΟ, ανέφερε ότι στελέχη του υπουργείου εξετάζουν 
σοβαρά τις προτάσεις συνδικαλιστών για τοποθέτηση 
καμερών στις στολές των αστυνομικών που υπηρε-
τούν σε υπηρεσίες «πρώτης γραμμής», όπως τα ΜΑΤ, 
οι ΟΠΚΕ και τα ΕΚΑΜ. Μάλιστα, πολλά δημοσιεύματα 
έγραψαν τότε για «πράσινο φως»
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ προ-
βλέπει ότι θα χρησιμοποιηθούν δύο ειδών κάμερες, οι 
φορητές και οι κάμερες «σώματος».
Όσον αφορά τις φορητές, προβλέπεται να δοθούν σε 
αστυνομικούς των ΜΑΤ και της ΥΜΕΤ. Θα στηρίζονται 
σε ένα κοντάρι που θα κρατά ένας από τους αστυνο-
μικούς της διμοιρίας και θα χρησιμοποιείται κυρίως σε 
περιπτώσεις μαζικών διαδηλώσεων. Αυτές οι κάμερες 
θα ενεργοποιούνται κατόπιν απόφασης του επικεφαλής 
της αστυνομικής δύναμης, ενώ το ρεπορτάζ αναφέρει 
πως το παρευρισκόμενο πλήθος να ειδοποιείται για τη 
λειτουργία της κάμερας.
Επιπλέον, η κάμερα θα μπορεί να συνδέεται με απευ-
θείας μετάδοση της εικόνας στο κέντρο επιχειρήσεων 
της Αστυνομία.
Η ΕΛ.ΑΣ θα προμηθευτεί ένα περιορισμένο αριθμό 
καμερών στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής, ενώ το 
βίντεο θα είναι κρυπτογραφημένο και η πρόσβαση σε 
αυτό θα απαιτεί ειδικό κωδικό.
Σχετικά με τις κάμερες «σώματος», αυτές θα είναι 
προσαρμοσμένες στις στολές των αστυνομικών. Θα 
δοθούν πρωτίστως σε δικυκλιστές της ΔΙ.ΑΣ. και 
Δράση, ενώ στην εξωτερική πλευρά τους θα έχουν ένα 
εμφανές κόκκινο φως το οποίο θα δείχνει πότε βρίσκο-
νται σε λειτουργία.
Η «Καθημερινή» αναφέρει ότι τα βίντεο θα αποθηκεύ-
ονται στις κάρτες μνήμης των καμερών για «πιθανό» 
διάστημα 14 ημερών και ότι στη συνέχεια θα διαγρά-
φονται.
«Σε περίπτωση που οι κάμερες καταγράψουν ποινικό 
ή πειθαρχικό αδίκημα, το οπτικό υλικό διατηρείται για 

όσο διάστημα διαρκεί η έρευνα» ανα-
φέρει το δημοσίευμα.
Σύμφωνα με τη σχετική γνωμο-
δότηση (29/6/2020) που έχει 
εκδώσει η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «είναι συνταγ-
ματικά προβληματικό η εγκατάσταση και λειτουργία 
συστημάτων επιτήρησης δημοσίων συναθροίσεων να 
ανατίθεται αορίστως σε «αρμόδια δημόσια αρχή»». 

Πηγή: https://thepressproiect.gr 

Ένας «τοίχος» αλήθειας απένα-
ντι στην τουρκική προπαγάνδα  

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ 
`(S & D), Πρόεδρος Πολιτικής Επιτροπής για την 

Μεσόγειο

Η τουρκική προπαγάνδα συγκάλυψης των εγκλη-
μάτων του 1974 συμπλέει στην Κύπρο επί δε-
καετίες με την επιδίωξη εγχώριων και ξένων για 

απενοχοποίηση της Τουρκίας. Δείγμα της διαστροφής 
αποτελεί το κυπριακό φαινόμενο όπου ακραία αριστε-
ροδέξια στοιχεία πρωτοστατούν χέρι-χέρι για χρόνια 
μέσω των αμερικανικο-βρετανικής χρηματοδότησης 
επιστρατευμένων σχεδίων (σεμινάρια,  ΜΚΟ, βιβλία, 
έρευνες, συνεντεύξεις κ.ά.) για να «ξεπλύνουν» το 
κρατικά οργανωμένο τουρκικό έγκλημα. Απέναντι στην 
επιχείρηση συγκάλυψης των τουρκικών εγκλημάτων, 
ένα βιβλίο με μαρτυρίες στρατιωτών που συμμετεί-
χαν στον στρατό εισβολής, ορθώνεται σαν αγέρωχος 
τοίχος αλήθειας. 
Ο Roni Alasor μεγάλωσε στην περιοχή Ερζερούμ του 
Κουρδιστάν, ακούοντας μαρτυρίες ορισμένων που 
συμμετείχαν στην εισβολή στην Κύπρο. Χρόνια αργό-
τερα διέφυγε καταδιωκόμενος στο εξωτερικό, όπου 
συγκέντρωσε τέτοιες μαρτυρίες στο βιβλίο του “Δια-
ταγή: Εκτελέστε τους αιχμάλωτους!». Ομολογώ, δεν 
άντεξα να ξαναδιαβάσω για τους άγριους βιασμούς 



(π.χ. ένα κορίτσι 13-14 χρόνων σπαράζει στα χέρια 
του Τούρκου αξιωματικού) και τις εκτελέσεις ανυπε-
ράσπστων ανθρώπων. Όμως, παραθέτω την μαρτυρία 
του δεκανέα Ονγκάν για έναν άγνωστο νεομάρτυρα 
της χριστιανικής πίστης: 
«Κοντά στην περιοχή Κυθρέας, βρισκόταν το χωριό 
των δύο Ελλήνων παπάδων... Όταν φτάσαμε εκεί, 
συλλάβαμε 40 με 50 πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν προ-
λάβει να φύγουν. Ανάμεσά τους ηλικιωμένοι, γυναίκες 
και παιδιά. Από αυτούς ξεχωρίσαμε τέσσερις νεαρούς 
άντρες. Εγώ μαζί με έναν υπολοχαγό ονόματι Χαίρι και 
άλλους δύο λοχίες, τους πήγαμε σ’ ένα δασάκι, ένα 
χιλιόμετρο μακριά. Αντιστοιχούσε ένας αιχμάλωτος 
στον καθένα μας. Μόλις τους βγάλαμε από το αυτο-
κίνητο, ο υπολοχαγός σκότωσε πρώτα τον ένα από 
αυτούς. Μετά στράφηκε σ’ εμένα και μου είπε: «Πρέπει 
να πάρουμε εκδίκηση για τις έγκυες αδελφές μας που 
βίασαν οι Έλληνες....» και στη συνέχεια μου ζήτησε να 
σκοτώσω τον δεύτερο, αφού τον ξεχώρισε από τους 
άλλους. Ο ‘δικός’ μου ήταν ένας ξανθός σγουρομάλ-
λης νεαρός με γαλάζια μάτια. Αν και πριν από λίγο 
είδε τον άλλο συγχωριανό του να πεθαίνει, παρέμεινε 
ατάραχος. Τον πήγα λίγα μέτρα πιο εκεί. Ήμουν σε 
αδιέξοδο και αμηχανία. Ο αξιωματικός περίμενε να μας 
δει να γινόμαστε εκτελεστές. Δεν μπορούσα να κάνω 
αλλιώς. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούσα να τον σκοτώσω 
εν ψυχρώ. Έψαχνα μια δικαιολογία....Τον κοίταξα στα 
μάτια και τον ρώτησα: 
- Γίνεσαι μουσουλμάνος;
Εκείνος όρθιος, στεκόταν με τα χέρια δεμένα και με 
κοίταζε στα μάτια. Έδειξε να κατάλαβε και σχεδόν 
χαμογελώντας, κούνησε δεξιά αριστερά το κεφάλι του 
και είπε μια λέξη άγνωστη σ’ εμένα: «Όϊ, όϊ». Κατάλαβα 
την άρνησή του. Ήταν η αφορμή που ζητούσα για να 
σηκώσω το όπλο μου. Για να μην πέσω στα μάτια του 
αξιωματικού και των συναδέλφων μου, άδειασα μια 
ολόκληρη γεμιστήρα πάνω του. Τώρα όμως βασανίζο-
μαι γι’ αυτό το έγκλημα. Τα μάτια και το χαμόγελό του 
δεν φεύγουν ποτέ από τη σκέψη μου».  
Ως σήμερα παραμένει άγνωστος ο νεοφανής μάρτυρας 
του 1974 που ατάραχος είπε.»Όι, όι». 

Το φετινό Βραβείο Ειρήνης της 
Στουτγκάρδης απονέμεται στον 
Τζούλιαν Ασάνζ 

Στον Τζούλιαν Ασάνζ, ιδρυτή των Wikileaks ο οποί-
ος βρίσκεται φυλακισμένος εδώ και ένα χρόνο σε 
φυλακές του Λονδίνου, απονεμήθηκε το Βραβείο 

Ειρήνης της Στουτγκάρδης για το 2020. Το βραβείο 
απονέμεται από την οργάνωση Die Anstifter (οι υπο-
κινητές), η οποία καλεί όχι μόνο για προστασία, αλλά 
και για εφαρμογή του δικαιώματος στην άνευ όρων 
ελευθερία της ενημέρωσης και του Τύπου.
Η Annette Ohme-Reinicke, πρόεδρος της Die 
Anstifter, δήλωσε ότι η σκληρή καταστολή κατά του 
Ασάνζ έχει στραφεί επίσης κατά της πλήρης πολιτικής 
ενημέρωσης για όλους.
Η Heike Hansel, βουλευτής και αντιπρόεδρος της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας του Die Linke δήλωσε: «Είμαι 
πολύ χαρούμενη για αυτό το βραβείο στον Τζούλιαν 
Ασάνζ, ο οποίος υποφέρει λόγω της πολιτικής δίωξης 
από τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια εξ αιτίας του δημοσιογρα-
φικού του έργου και τώρα κινδυνεύει να εκδοθεί εκεί. 
Αυτό το βραβείο είναι για την ερευνητική δημοσιογρα-
φία και είναι ένα ισχυρό μήνυμα για την υπεράσπιση 
της ελευθερίας του Τύπου. Η αναγνώριση της ειρηνευ-
τικής και πολιτικής διάστασης του έργου του ιδρυτή 
των Wikileaks είναι μια πολύ σημαντική στήριξη για 
αυτόν. Ενώ η βρετανική δικαιοσύνη αντιμετωπίζει τον 
Τζούλιαν Ασάνζ σαν κάποιον επικίνδυνο εγκληματία 
και τον κρατά σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, του 
απονέμεται αυτός ο φόρος τιμής από την Στουγκάρδη 
για τις αποκαλύψεις εγκλημάτων πολέμου από τις ΗΠΑ 
στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Περιμένω από την γερμα-
νική κυβέρνηση και την ΕΕ να σταματήσουν να εθελο-
τυφλούν και να προσφέρουν επιτέλους πολιτικό άσυλο 
στον Τζούλιαν Ασάνζ».
Ο Ασάνζ, που βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο στις φυ-
λακές υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς του Λονδίνου, 
αναμένει την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικα-
σίας για να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στις ΗΠΑ όπου 
κατηγορείται για κατασκοπία, ενώ οι συνθή-
κες κράτησής του έχουν καταγγελθεί 
ως βασανιστήρια.
Η παρουσίαση του Βραβείου 
Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τον 
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Δεκέμβριο στην Στουτγκάρδη. Με αυτό το βραβείο η 
οργάνωση Die Anstifter τιμά ανθρώπους και το έργο 
τους, οι οποίοι αγωνίζονται για την ειρήνη, τη δικαιο-
σύνη και την αλληλεγγύη. Το βραβείο απονέμεται κάθε 
χρόνο από το 2003, ενώ μερικοί από τους παλαιότε-
ρους νικητές του είναι: η οργάνωση Sea Watch, η Ασλί 
Ερντογάν, η Έμμα Γκονσάλες, ο Γιούρκεν Γκρέσλιν, ο 
Έντουαρντ Σνόουντεν, κ.α. 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΘΟΥΜΕ
ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  – ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ – Α.Ε.J./I.F.J.

… Ο Διγενής ακρίτας αναμετρήθηκε στα μαρμαρένια 
αλώνια, εκεί όπου χτυπάει ο χάροντας, το αίμα ποτάμι 
τρέχει…. Δε χάνομαι στα τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω, 
στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω…
Εμείς πότε  θα αναμετρηθούμε, όχι στα μαρμαρένια 
αλώνια, αλλά στην  καθημερινότητα που επιστρέφει 
γεμάτη άλυτα προβλήματα, γεμάτα ανατροπές σε 
όλους τους τομείς. Μάρτης ήταν όταν μας επέβαλαν 
τον εγκλεισμό μας για την ατομική, αλλά και κοινωνική 
προστασία.
Υποσχόμενοι προστασία και περίθαλψη από ένα σύ-
στημα υγείας εγκαταλειμμένο από χρόνια στην τύχη 
του, κλεισμένοι στα σπίτια μας, με κατευθυνόμενη 
ενημέρωση, από «μπουκωμένα» ΜΜΕ, με καθημερινές 
απογευματινές, τρομοκρατικές ενημερώσεις, με τον 
πήχη του θανάτου να ανεβαίνει  συνεχώς, εγκλωβι-
σμένοι και απροστάτευτοι, γίναμε ρομπότ, με συγκε-
κριμένες κινήσεις και με συγκεκριμένο ωράριο δρα-
στηριοτήτων.
Οι πιο ευάλωτοι στον ιό, ομάδες, με νοσήματα, ηλικι-
ωμένοι, Ρομά,  άστεγοι, πρόσφυγες, γίνονται μπαλάκι 
μέσω πανδημίας. 
Φάλτσο η πορεία μας φίλε τελικά. Και ούτε που προ-
λάβαμε να αντισταθούμε στις μεγάλες αλλαγές. Η 
επόμενη μέρα είναι εδώ…. Έχουμε καθήκον να αναμε-
τρηθούμε με την ισχυρή εκτελεστική εξουσία. Απέναντι 
στις νομοθετικές πράξεις που κυριάρχησαν σε όλη την 
περίοδο του εγκλεισμού μας.
Στο όριο της συνταγματικής νομιμότητας, αναφέρονται 
νομικοί. Ποιος τους ακούει; Σε βάρος των συνταγματι-
κών εξουσιών, πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη 
παραβιάσεις ατομικών ελευθεριών, προσωπικών δεδο-

μένων, αλλά  και καταπατήσεις εργα-
σιακών κεκτημένων, πάντα προς 

όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, 
δηλαδή του σκληρού καπιταλι-
σμού.

Βρισκόμαστε σε όλη την Ευρώπη, σε μια περίοδο που 
δοκιμάζονται θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. 
Η προσωπική ζωή, η ελευθερία κυκλοφορίας, η ελευ-
θερία ενημέρωσης και τα προσωπικά δεδομένα έχουν 
υποστεί  σημαντική μείωση και πλήττονται καθημερινά.
Πότε θα αναμετρηθούμε απέναντι σε όλα αυτά τα δυ-
σάρεστα και ενοχλητικά; Όλα αυτά έχουν νομοθετηθεί 
χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις, στα όρια της  συνταγματι-
κής νομιμότητας.
Η θεσμοποίηση του ελέγχου των πολιτών από τις κυ-
βερνήσεις μέσω των συστημικών ΜΜΕ, σε συνεργασία 
με τις μεγάλες εταιρείες, είναι το νέο στοιχείο που θα 
έχει επιπτώσεις στο μέλλον, σε όλες τις χώρες νόμων 
και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.
Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι εάν επιστρέ-
ψουμε στην κανονικότητα προ πανδημίας, αυτό θα 
είναι εφικτό. Αυτοί είναι η πλειοψηφία, για παράδειγμα 
οι διαπλεκόμενοι, οι συντηρητικοί ψηφοφόροι νοικοκυ-
ραίοι και μικροαστοί, του τρίπτυχου «πατρίς θρησκεία 
οικογένεια».  Υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι  της 
συλλογικής ευθύνης, της αλληλεγγύης, αυτοί που ορα-
ματίζονται μια ριζική αλλαγή, θεωρώντας ως στοιχείο 
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κανονικότητας, απλώς τη Δικαιοσύνη.
Η παγκόσμια επιβολή περιοριστικών μέτρων ελευθε-
ρίας με πρόσχημα την καταπολέμηση του κορωνοϊού, 
βασίζεται πρώτα στην εμπέδωση του τρόμου που 
προκαλείται από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και 
δεύτερον η εμβάθυνση του  αβέβαιου μέλλοντος. Δεν 
χρειάζεται πολλή σκέψη για να καταλήξει κάποιος στο 
συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα κατασταλτικά μέτρα 
θα ενισχυθούν για μακρύ χρονικό διάστημα. 
Ο φόβος της ασθένειας και του θανάτου, που σερβί-
ρουν από κοινού Κράτος και  ΜΜΕ, είναι τόσο έντο-
νος, ώστε ακινητοποιεί κάθε αντίδραση. Εμείς πότε θα 
αποφασίσουμε να αναμετρηθούμε; 
Έτσι, με την ευφάνταστη τακτική της κυριαρχίας, δισε-
κατομμύρια άνθρωποι θεωρήθηκαν εν δυνάμει άρ-
ρωστοι και βγήκαν αναγκαστικά απ’ το προσκήνιο εν 
μια νυκτί και τέθηκαν υπό την προστασία των κρατών 
τους. Μ’ αυτό τον τρόπο έγιναν ακόμα πιο σαφείς οι 
διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε εξουσιαστές και 
εξουσιαζόμενους και τέθηκαν εκ νέου οι ρόλοι του 
ισχυρού και του αδύνατου, δείχνοντας έτσι ποιός κάνει 
κουμάντο στις ζωές και ποιός αποφασίζει για το τι θα 
σημαίνει ζωή. Έτσι οι λύκοι έγιναν προασπιστές των 
προβάτων.
Οι ασθένειες προϋπήρχαν καθώς και η εργαλειοποίησή 
τους, απλά η συγκεκριμένη έχει ξεπεράσει κάθε προη-
γούμενο στην ιστορία του ελέγχου και του φόβου.
Για να μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με την επερ-
χόμενη λαίλαπα, ας μην  μας καταβάλει ο φόβος της 

αρρώστιας, ας μην θυσιάσουμε και ξεπουλήσουμε την 
ίδια τη ζωή περιστοιχιζόμενοι από αυτούς  που την 
εχθρεύονται.

Τραμπ και Ερντογάν. Εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας

Και οι δύο πολιτικοί είναι γνωστοί και προκα-
λούν φόβο για τη βία τους και τον δικτατορικό 
τους χαρακτήρα. Είναι διχαστικοί στο εσωτερι-

κό της χώρας τους (ο Τραμπ σε επίπεδο φυλετικών 
και κοινωνικών σχέσεων, ενώ ο Ερντογάν σε εθνικό 
και θρησκευτικό επίπεδο) και διεθνώς (ο Τραμπ είναι 
φανερά εναντίον των Κινέζων και των Ρώσων, καθώς 
και των Ευρωπαίων και όσων δεν είναι φιλο-αμερικα-
νοί. Ο Ερντογάν είναι επίσης ενάντια σε ό,τι δεν είναι 
υπέρ της Τουρκίας, ειδικά εναντίον των Ελλήνων, των 
Κούρδων, των Ιρανών, των Εβραίων, των Χριστια-
νών). Χρησιμοποιούν το ψέμα ως πολιτική πρακτική 
της αλήθειας. Μιλούν για ειρήνη όταν κάνουν πόλε-
μο. Επικαλούνται τον Θεό τους ενώ ταυτόχρονα είναι 
βλάσφημοί. Εξυμνούν το «έθνος» και τον «λαό» τους 
όταν ενεργούν μόνο για την προσωπική τους 
δύναμη και την «ιστορική τους αποστο-
λή». Αλλά, πάνω απ’ όλα, έχουν 
διαπράξει εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας.



Σύμφωνα με το άρθρο 6γ του Καταστατικού του 
Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης 
(1945), το «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» ορίζεται 
ως «ανθρωποκτονία, εξόντωση, δουλεία, απέλαση και 
οποιαδήποτε
άλλη απάνθρωπη πράξη εμπνευσμένη από πολιτικούς, 
φιλοσοφικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς λόγους 
». Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μπορεί να 
διαπραχθεί σε περιόδους ειρήνης ή σε περιόδους 
πολέμου. Πλησιέστερα σε εμάς, το Καταστατικό του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της 17ης Ιουλίου 
1998 διευκρινίζει την έννοια που πρέπει να δοθεί 
στην «εξόντωση» στο άρθρο 7, 2 (β), σύμφωνα με το 
οποίο «η εξόντωση περιλαμβάνει την εκούσια επιβολή 
συνθηκών διαβίωσης, όπως η στέρηση πρόσβασης σε 
τρόφιμα και φάρμακα, με σκοπό την οδήγηση στην 
καταστροφή μέρους του πληθυσμού ».
Στις 2 Ιουλίου, ο Τραμπ έκανε την κυβέρνησή του 
να αγοράσει το 92% του διαθέσιμου αποθέματος 
του φαρμάκου Remdesivir, το πρώτο φάρμακο που 
αναγνωρίστηκε ως χρήσιμο και αποτελεσματικό στη 
θεραπεία του Covid-19, καθώς διευκολύνει τη γρή-
γορη ανάκαμψη. Κατασκευάζεται από μια αμερικανική 
εταιρεία, την Gilead, μία από τις εταιρείες που δρα-

στηριοποιούνται στην ανάπτυξη του εμβολίου του 
κορονοϊού. Το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών των ΗΠΑ 
στο φάρμακο, γνωρίζοντας ρητά ότι κάτι τέτοιο θα 
εμπόδιζε τους άλλους πληθυσμούς να το χρησι-

μοποιήσουν, τουλάχιστον όχι πριν από τον Οκτώβριο, 
όταν οι διαθέσιμες δόσεις του Remdesivir, θα ανανε-
ωθούν ξανά. Πέρα από τις τεχνικές-νομικές επιφυλά-
ξεις επί του θέματος, η πράξη του Τραμπ εμπίπτει στην 
κατηγορία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, 
επειδή διαπράχθηκε με τη σκόπιμη πρόθεση να απο-
τρέψει αποτελεσματικά άλλους πολιτικούς πληθυσμούς 
εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν το δικαίωμα 
και ελευθερία χρήσης ενός σημαντικού φαρμάκου για 
την καταπολέμηση μιας ιδιαίτερα θανατηφόρας πανδη-
μίας (πάνω από 780.000.000 θάνατοι στις 20 Αυγού-
στου 2020).
Όσο για τον Ερντογάν, τον «ισχυρό άνθρωπο της 
χώρας», αποφάσισε να θέσει τέρμα στους Κούρδους 
στη Συρία ξεκινώντας τον Οκτώβριο του 2019 την 
εισβολή και την κατοχή των εδαφών στη βορειοανα-
τολική περιοχή της Συρίας, που κατοικούνται κυρίως 
από τους Κούρδους με στρατιωτική χείρα “βοηθείας” 
(επιχείρηση που ονομάζεται «Πηγή Ειρήνης» !!!). Και 
αυτό με την έγκριση, τυχαία (;), του Ντόναλντ Τραμπ. 
Έκτοτε, έχει εγκρίνει επανειλημμένα την κοπή νερού 
σε πληθυσμό μισού εκατομμυρίου ανθρώπων που 
έχουν ήδη τραυματιστεί, σε μια χώρα που βρίσκεται σε 
πόλεμο εδώ και χρόνια, από καταστροφές, αιματοχυσί-
ες, ελλείψεις τροφίμων και νερού. Η τελευταία διακο-
πή ήρθε νωρίτερα αυτό το μήνα, σε μια εποχή που η 
πανδημία Covid-19 ανθεί. Ακόμη και η διαχείριση των 
προσφυγικών καταυλισμών από τον ΟΗΕ δεν εγγυά-
ται την ελάχιστη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό 
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κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Ίσως δεν λέγεται ότι 
το τακτικό πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο μέτρο 
για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης 
της επιδημίας; Λοιπόν, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος 
για τον οποίο η Τουρκία του Ερντογάν χρησιμοποιεί το 
νερό ως όπλο για να επιτύχει τον στόχο της: να τερμα-
τίσει την παρουσία των Κούρδων στη Συρία και ως εκ 
τούτου τη «Δημοκρατία της Ροζάβα».
Αυτή η Δημοκρατία, την οποία οι Κούρδοι κατάφε-
ραν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν από το 
2012, έγινε ένα μοναδικό πολιτικό και κοινωνικοοι-
κονομικό πείραμα, εξαιρετικά καινοτόμο για ολόκληρη 
την περιοχή. Έχει δείξει ότι μπορεί να οικοδομηθεί μια 
άλλη πιο δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία, βασισμένη 
στον ομοσπονδιακό κομμουνισμό, τον συνεταιρισμό 
και την κατάργηση των διακρίσεων λόγω φύλου. Ένας 
ακόμη λόγος για να επιτεθούν στους Κούρδους και να 
προσπαθήσουν να τους εξαλείψουν στερώντας τους 
το νερό. Στην περίπτωση του Ερντογάν, ο στόχος είναι 
σαφής: να εξοντώσει, τουλάχιστον πολιτικά και κοινω-
νικοοικονομικά, τους κουρδικούς πληθυσμούς.
Τα εγκλήματα του Τραμπ και του Ερντογάν καθίστα-
νται ακόμη πιο απαράδεκτα και σκληρά λόγω της 

μεγάλης σιωπής άλλων παγκόσμιων ηγετών. Πού είναι 
η καταδίκη των πράξεων του Τραμπ, έστω και μόνο 
προφορικά (!), εκ μέρους των ηγετών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; Και πιστεύουν ότι μπορούν να ξεφύγουν σχε-
τικά με τα εγκλήματα του Ερντογάν υπενθυμίζοντας ότι 
είχαν ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
την παρεμπόδιση την εισβολή ή, τώρα, περιοριζόμενοι 
σε επείγουσες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις (από τους 
«καλούς Σαμαρείτες») ανοίγοντας πηγάδια για πρό-
σφυγες ή παρέχοντας στο λαό της Rojava εμφιαλωμέ-
νο νερό που αγοράστηκε από τη Nestle, τη Coca-Cola 
ή τη Danone;
Το να αφήνει κανείς τα εγκλήματα του Τραμπ και του 
Ερντογάν χωρίς ισχυρές και αποτελεσματικές αντιδρά-
σεις, σημαίνει συμβολή στην απώλεια της ανοσολογι-
κής ικανότητας των λαών της Γης να αντιστέκονται και 
να καταπολεμούν τα εγκλήματα των ισχυρών. Αν σκε-
φτούμε επίσης τι συμβαίνει στη Βραζιλία, στην Ινδία, 
στη Ρωσία ..., μοιάζει με όνειρο ένα παγκόσμιο κίνημα 
για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας. 

H Γερμανική Προτεσταντική Εκ-
κλησία στέλνει καράβι διάσω-
σης μεταναστών στη Μεσόγειο 

Η Γερμανική Προτεσταντική Εκκλησία θα στείλει 
ένα πλοίο στην Κεντρική Μεσόγειο για να διασώ-
ζει τους μετανάστες που προσπαθούν να φτά-

σουν στην Ευρώπη από τη Βόρεια Αφρική.
Το πλοίο, με το όνομα Sea-Watch 4, θα αναχωρήσει 
σε λίγες μέρες από το λιμάνι της Burriana, κοντά στη 
Βαλένθια, στην Ισπανία, όπου οι εθελοντές ολοκλη-
ρώνουν τις προετοιμασίες, ανέφερε το πλήρωμα.
Η αποστολή, την οποία διαχειρίζεται η 
United4Rescue – μια πρωτοβουλία με επικεφαλής 
την προτεσταντική εκκλησία στη Γερμανία (EKD) 



και υποστηρίζεται από περισσότερους από 500 άλλους 
οργανισμούς – είναι το αποτέλεσμα μιας εκστρατείας 
crowdfunding που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες 
και ονομάστηκε 
#WirschickeneinSchiff («Στέλνουμε ένα πλοίο «).
«Συνδέουμε όλες τις κοινωνικές οργανώσεις και 
ομάδες που δεν θέλουν να μένουν άπραγοι κοιτώντας 
χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν στη Μεσόγειο», λέει 
η United4Rescue στην ιστοσελίδα της. «Με τη συλλο-
γή δωρεών, υποστηρίζουμε οργανώσεις διάσωσης. 
Είμαστε μη κερδοσκοπικοί και χρηματοδοτούμαστε 
αποκλειστικά μέσω δωρεών. Αναμένουμε σαφείς απα-
ντήσεις από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στα αιτήματά 
μας. »
Η αποστολή της εκκλησίας είχε ήδη ανακοινωθεί τον 
Φεβρουάριο, μετά από τελετή στο λιμάνι του Κιέλ, στη 
βόρεια Γερμανία, στην οποία συμμετείχαν πολιτικοί, 
εθελοντές και ηγέτες της εκκλησίας.
«Κανείς δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο να πνιγεί, 
τέλος της συζήτησης», δήλωσε ο επικεφαλής του EKD, 
Heinrich Bedford-Strohm, κατά τη διάρκεια της τελε-
τής. «Αυτό το πλοίο πρέπει να είναι εκεί έξω, επειδή τα 
ευρωπαϊκά κράτη δεν προτίθενται να σώσουν ανθρώ-
πους στη Μεσόγειο». 

COVID-19 | Πρόστιμο σε μουσι-
κό του δρόμου 

Τρία πρόστιμα συνολικής αξίας 500 ευρώ επιβλή-
θηκαν από αστυνομικούς σε μια μουσικό του
δρόμου που τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία της Θέρμης, όπου 
εμφανίζεται συνήθως η μουσικός, μια ανάσα από το 
τοπικό αστυνομικό τμήμα, το οποίο ως τώρα δεν είχε 
κάνει καμία παρατήρηση στη διάρκεια των εμφανίσε-
ών της.
Τώρα όμως (και προφανώς εξ’ αιτίας των τελευταίων 
μέτρων), ήρθαν και της ζήτησαν ν’ απομακρυνθεί. Η 
μουσικός υπάκουσε και μετακινήθηκε 50 μέτρα πιο 
πέρα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τους αστυνομι-
κούς που ξαναήρθαν και της ζήτησαν να φύγει. Εκείνη 
αρνήθηκε να μετακινηθεί και τους είπε ότι ακόμη και 
να την γράψουν, θα συνεχίσει να παίζει, αφ’ ενός για 
λόγους επιβίωσης και αφ’ ετέρου για να ψυχαγωγεί 
τον κόσμο, ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές που όλοι 
έχουμε ανάγκη από την τέχνη και την μουσική.
Μετά από αυτό, τα αστυνομικά όργανα της επέβαλ-

λαν τα τρία παραπάνω πρόστιμα, σύνολο 500 ευρώ 
για τη μη χρήση μάσκας, για κατάληψη πεζοδρομίου 

και παρεμπόδιση διέλευσης πεζών, καθώς και για 
έλλειψη δικαιολογητικών της μετακίνησης.
Η μουσικός έφερε μαζί της βεβαίωση μετακίνηση 
για λόγους εργασίας, ωστόσο τα όργανα της τά-

ξης δεν αποδέχτηκαν το χαρτί, με το αιτιολογικό ότι το 
επάγγελμα του μουσικού του δρόμου δεν είναι κατα-
χωρημένο στην εφορία, όπως κατήγγειλαν συνάδελφοί 
της μέσω των ΜΚΔ.
Συγκεκριμένα η μουσικός κατηγορήθηκε για μη χρήση 
μάσκας, για έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητι-
κών για μετακίνηση στην εργασία της και για παράβα-
ση του άρθρου 48 του ΚΟΚ που αφορά στην κατάλη-
ψη πεζοδρομίου και την παρεμπόδιση της διεύλευσης 
των πεζών.
Πρόκειται για τη μουσικό Μαίρη Στεφάνου, η οποία το 
2018 είχε προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Λευκού 
Πύργου με το αιτιολογικό της επαιτείας, προκαλώντας 
τότε την αντίδραση του Συλλόγου Μουσικών Β. Ελλά-
δος που διοργάνωσε διαμαρτυρία στην οποία συμμε-
τείχε και ο Μάνου Τσάο.
Μουσικοί του δρόμου μέσω σελίδας που διαθέτουν 
στα social κατήγγειλαν το περιστατικό λέγοντας πως 
ούτε «ο λόγος “εργασία” στη βεβαίωση μετακίνησης 
που είχε μαζί της, δεν θεωρήθηκε επαρκής από τα 
αστυνομικά όργανα, με το αιτιολογικό ότι το επάγγελ-
μα του μουσικού στον δρόμο δεν είναι καταχωρημένο 
στην εφορία».
Η ανακοίνωση
Σήμερα το πρωί στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε μία 
μουσικό που έπαιζε στο δρόμο επεβλήθηκαν τρία (!!) 
πρόστιμα από αστυνομικά όργανα:
1. Για μη χρήση μάσκας ( τραγουδούσε χωρίς μάσκα !!)
2. Για άσκοπη μετακίνηση (ο λόγος “εργασία”, 
στην βεβαίωση μετακίνησης που είχε μαζί της, δεν 
θεωρήθηκε επαρκής από τα αστυνομικά όργανα, με το 
αιτιολογικό ότι το επάγγελμα του μουσικού στο δρόμο 
δεν είναι καταχωρημένο στην εφορία) και
3. Για κατάληψη δημόσιου χώρου.
Η αστυνομία στο πρόσωπο της καλλιτέχνιδας βιο-
παλαίστριας μάλλον εντόπισε τους υπονομευτές της 
εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδη-
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μίας, ωστόσο αν η αστυνομία και η πολιτική της ηγεσία 
έδειχνε τον ίδιο ζήλο στην επιβολή προστίμων σε μα-
ζικούς χώρους δουλειάς, όπου πληθαίνουν οι καταγ-
γελίες ακόμα και για απειλές απόλυσης σε περίπτωση 
που κάποιος κάνει το τεστ και βγει θετικό, προφανώς η 
«εκθετική αύξηση» για την οποία τόσο μελάνι χύνεται, 
θα ήταν πολύ πιο εύκολα ελέγξιμη.
Αντ’ αυτού, όπως εύστοχα γράφει η Κατιούσα, η 
αυστηρότητα εξαντλείται σε εύκολους στόχους για 
επίδειξη δήθεν «πυγμής» και στοχοποίηση λίγων 
«ανεύθυνων» που σαμποτάρουν την κρίσιμη εθνική 
προσπάθεια.

Ψηλά στην Πίνδο, το γηραιότε-
ρο δέντρο της Ευρώπης
 

Πρέπει να φύτρωσε το σωτήριον έτος 941 και να 
ήταν ήδη 500 ετών όταν έπεσε η Κωνσταντινού-
πολη. Είναι ένα πεύκο που βρέθηκε πρόσφατα 

στην Πίνδο και χρονολογήθηκε με σχετική ακρίβεια 
στα 1.075 χρόνια, κάτι που το καθιστά «το γηραιότερο 
γνωστό εν ζωή δέντρο στην Ευρώπη».
Ο ορεσίβιος Μαθουσάλας είναι μια πεύκη λευκόδερ-
μος (Pinus heldreichii), είδος γνωστό και ως ρόμπολο, 
το οποίο βρέθηκε από διεθνή ερευνητική ομάδα ψηλά 
στην οροσειρά της Πίνδου, και βαφτίστηκε ανεπίσημα 
«Άδωνις».
Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν επίσης «περισσότερα από 
μια ντουζίνα» άλλα ρόμπολα με ηλικία που κυμαίνεται 
στη μία χιλιετία.
«Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι αυτός ο μεγάλος, 
περίπλοκος και εντυπωσιακός οργανισμός έχει επιζήσει 
τόσο καιρό σε αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον» λέει ο 
δενδροχρονολόγος Πάουλ Κρούζικ του Πανεπιστημίου 
της Στοκχόλμης, επικεφαλής της διεθνούς ομάδας που 
ανακάλυψε το πεύκο.
Οι αποστολές κατά τις οποίες ανακαλύφθηκαν τα υπε-
ραιωνόβια ρόμπολα οργανώθηκαν από το Navarino 

Environmental Observatory, μια συνεργασία ανάμε-
σα στο πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, την Ακαδημία 
Αθηνών και την εταιρεία TEMES S.A, με τη συμμετοχή 
ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Μάινζ στη Γερμα-
νία και της Αριζόνα στις ΗΠΑ.
Στόχος ήταν ο εντοπισμός υπεραιωνόβιων δέντρων, 
των οποίων οι δακτύλιοι ανάπτυξης μπορούν να προ-
σφέρουν πολύτιμα στοιχεία για το κλίμα της Μεσογεί-
ου τους τελευταίους αιώνες.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άλλα δέντρα στην Ευρώ-
πη των οποίων η ηλικία εκτιμάται ότι υπερβαίνει κατά 
πολύ την ηλικία του συγκεκριμένου ρόμπολου. Ένα 
άλλο δέντρο του ίδιου είδους στη Βουλγαρία, γνωστό 
με την ονομασία «πεύκο Μπαϊκούσεφ», εκτιμάται ότι 
μπορεί υπερβαίνει τα 1.300 χρόνια, ενώ η «Ελιά των 
Βουβών» στο Κολυμπάρι Κρήτης δεν αποκλείεται να 
ξεπερνά τα 2.000 χρόνια.
Η διαφορά είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρ-
χουν άμεσες μετρήσεις αλλά μόνο προσεγγιστικές εκτι-
μήσεις, δεδομένου ότι τα υπεραιωνόβια αυτά δέντρα 
έχουν κούφιο κορμό και η καταμέτρηση των δακτυλί-
ων ανάπτυξης είναι αδύνατη.
Ο Άδωνις, αντίθετα, έχει σκληρό ξύλο που αντιστέκεται 
στη φθορά, ιδιαίτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες του 
βουνού. Οι ερευνητές κατάφεραν έτσι να τρυπήσουν 
τον κορμό και να μετρήσουν άμεσα τους δακτυλίους. 
«Ο πυρήνας [ξύλου] έχει μήκος ένα μέτρο και φέρει 
1.075 δακτυλίους» αναφέρει ο Κρούζικ. Η ανακοί-
νωση των ερευνητών δεν διευκρινίζει πάντως αν 
οι μετρήσεις έχουν υποβληθεί για δημοσίευση στον 
επιστημονικό Τύπο.
Η πεύκη η λευκόδερμος απαντάται σε μεγάλο μέρος 
της Βαλκανικής χερσονήσου (Βοσνία,
Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, ΠΓΔΜ, Ιταλία, Ελλάδα) 
αλλά μόνο σε μεγάλο υψόμετρο, εκεί όπου τελειώνουν 
τα δάση ελάτης και άλλων ειδών πεύκου. Συνήθως 
φύεται διάσπαρτα και δεν σχηματίζει πυκνό δάσος.
Όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, οι 
ερευνητές δεν διευκρινίζουν στην ανακοίνωσή τους 
την ακριβή τοποθεσία όπου βρίσκεται ο «Άδωνις» 
και η υπέργηρη παρέα του -για την ασφάλεια αυτών 
των φυσικών μνημείων, τα πλήθη είναι καλύτερο να 
μείνουν μακριά.
Μυστική, εξάλλου, έχει κρατηθεί η ακριβής θέση των 
γηραιότερων ζωντανών δέντρων του κόσμου, πευκών 
του είδους Pinus longaeva σε οροσειρές των νοτιοδυ-
τικών ΗΠΑ.
Μετρήσεις δενδροχρονολόγησης και ραδιοχρονολό-
γησης έχουν δείξει ότι ένα τέτοιο πεύκο στα Λευκά 
Όρη της Καλιφόρνια θα γίνει φέτος 5.066 ετών.
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