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Εργα σε εκκρεμότητα
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Δρομολόγηση νέων έργων, εκπόνηση μελετών,

σχεδιασμοί για μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις

αλλά και κλείσιμο όλων των παλιών εκκρεμοτήτων

είναι οι στόχοι της Αντιπεριφέρειας αλλά και των

Δήμων του Νομού Χανίων για τη νέα χρονιά. 

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες της τελευταίας επταετίας

υπάρχει αισιοδοξία στην τοπική αυτοδιοίκηση ότι μπο-

ρούν να υλοποιηθούν μία σειρά από έργα για τη βελτίωση

της καθημερινότητας των δημοτών αλλά και να δημι-

ουργηθούν οι αναγκαίες αναπτυξιακές υποδομές.

Τα “Χ.ν.” συνομίλησαν με τον αντιπεριφερειάρχη και

τους επτά δημάρχους του Νομού Χανίων, και παρου-

σιάζουν αναλυτικά τον σχεδιασμό τους για τη χρονιά

που ξεκίνησε. 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κινητοποιήσεις αλλά όχι ταλαιπωρία πολιτών
ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσί-

μων έχουν να αντιμετωπίσουν και οι Χανιώτες

μετά την εφαρμογή του Ειδικού Φόρου Κα-

τανάλωσης στα καύσιμα από την 1η Ιανουα-

ρίου αλλά και τις πρόσφατες αυξήσεις λόγω

των διεθνών τιμών του πετρελαίου. 

ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

Αυξήθηκαν
οι τιμές
καυσίμων 

» Σελ. 7



Η απληστία
των ανθρώπων 

ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ στον Αριστοτέλη Ωνάση∙ αλλά κι αν ακόμη -η πα-

ρακάτω σκέψη- δεν είναι δική του, αξίζει τον κόπο να προσεχθεί

ιδιαίτερα: «Θα ’ρθει μέρα», λέει, «που η απληστία της ιδιοκτησίας,

του πλούτου και της έπαρσης θα αποθηκευτεί στις τράπεζες, στις

πολυεθνικές και σε τόσο λίγους, που οι πολλοί μη κατέχοντες θα ξε-

σπάσουν σαν θεομηνία που θα κάνει τη ζωή των ολίγων κατεχόντων

κόλαση...».

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ τα παραπάνω λόγια. Ηδη ζούμε τον καιρό της

απληστίας των ολίγων, αφού βλέπουμε τα δισεκατομμύρια του πα-

γκόσμιου πλούτου να συγκεντρώνονται ολοένα σε λιγότερα χέρια,

ενώ η φτώχεια επεκτείνεται σε ολοένα μεγαλύτερα κοινωνικά

στρώματα και λαούς.

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ το ζούμε εντονότερα στην Ελλάδα των μνημο-

νίων.

ΑΛΛΑ..., αλίμονο σε έναν κόσμο στον οποίο θα χρειασθεί να χυθεί

και πάλι αίμα εκατομμυρίων ανθρώπων, για να “εξισορροπήσει”

κάπως η παγκόσμια αιτούμενη “δίκαιη” κατανομή του πλούτου. Αν,

φυσικά, εξισορροπήσει και δεν βυθιστούμε σε μακροσκελείς άγριους

και εξοντωτικούς παγκόσμιους πολέμους με πρόφαση τη θρησκεία,

την οικονομία ή τον εθνικισμό. Απ’ τα χειρότερα σενάρια στην πα-

γκόσμια ιστορία, δηλαδή... 

Στ.Γ.Κ. 

Ματιές μέσα κι έξω από την πόλη
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@tragikh_eirwnia  
Αν πριν 20 χρόνια είχαν μπει οι βάσεις στην

Ελλάδα ειδικά στον πρωτογενή τομέα, ίσως να μπο-
ρούσαμε να πάμε σε #Εθνικό_νόμισμα, τώρα είναι
αργά.

@MaurhTrypa  
Πας στον Σώρρα, κάνεις προσευχή στον Δία

και σου δίνει δώρο μία τετράδα χιονολάστιχα, γα-
μάτο;

@epan_e_kinisi  
Χρέωναν 10 μπαλονάκια, έβαζαν 1, πετούσαν

3 κ πούλαγαν 6 σε ιδ. κλινική. Αυτοί κέρδιζαν ταξί-
δια Μαλδίβες κ εσύ ζώον πλήρωνε μια ζωή. 

@orestis__ 
Ξέρουμε αν ο Φορτούνης θα πέσει για τον

σταυρό τα Θεοφάνια;

@DKatapodis  
Τι τραβάνε και αυτές οι Αλπεις... Πότε πέφτει

αεροπλάνο πάνω τους... πότε ο Καμμένος..!

@iosif76  
Αυτό που στα τουίτ χωράνε μαντινάδες αλλά

εμείς οι Κρητικοί δεν το εκμεταλλευόμαστε, δεν το
καταλαβαίνω.

είπαν

Τιτιβίσματα

ό,τι είδαμε 

στο @HaniotikaNea

Προτάσεις 
Το πρώτο που θα άλλαζα στα Χανιά
θα ήταν το κυκλοφοριακό σύστημα.
Οι ιστορικές πόλεις της Ευρώπης εδώ
και δεκαετίες έχουν απαλλαγεί από την
κυκλοφοριακή συμφόρηση στα κέντρα
τους. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει κι
εδώ. Θα αναδιαμόρφωνα τα πεζοδρό-
μια που τώρα σε μεγάλο βαθμό είναι
χώροι στάθμευσης ή καταλαμβάνονται
από κολόνες ή δέντρα. Θα μετέτρεπα
όσα δημόσια κτήρια μπορούσα σε βιο-
κλιματικά. 

Γιάννης Φίλης, 
πρώην πρύτανης

Πολυτεχνείου Κρήτης 

Οραμα 
«Θα ήταν υπέροχο να υπάρχει ένα
κράτος πρόνοιας τέτοιο ώστε να είναι
περιττή η ύπαρξη δομών όπως η δική
μας».

Μανώλης Φραγκάκης, 
γιατρός, πρόεδρος Κοινωνικού Ια-

τρείου - Φαρμακείου Χανίων 

Αίτημα και προστασία  

Τη δημιουργία αγροτικού δρόμου διαφυγής

από την Αγία Ρουμέλη ζητά ο πρόεδρος της

Τοπικής Κοινότητας Γιάννης Τζατζιμάκης με

αφορμή το πρόσφατο συμβάν διακοπής της ηλε-

κτροδότησης της περιοχής λόγω της κακοκαιρίας. 

«Ημασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας που

είχε μπουνάτσα και μπόρεσαν να μεταφέρουν

με πλοιάριο τον στύλο της ΔΕΗ για να αποκα-

τασταθεί η βλάβη», σημείωσε σε επικοινωνία

που είχε με τα “Χ.ν.” και πρόσθεσε ότι οι λιγοστοί

κάτοικοι της περιοχής αισθάνονται αποκλεισμένοι

από τον υπόλοιπο κόσμο σε κάθε μεγάλη κακο-

καιρία. 

«Δεν μπορεί ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς να

αποδίδει 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα ταμεία του

κράτους και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης να

είναι ξεχασμένοι από τους αρμοδίους!», υπο-

στήριξε ο κ. Τζατζιμάκης και προανήγγειλε κι-

νητοποιήσεις των κατοίκων («θα βάζουμε τον

κόσμο δωρεάν στον Δρυμό») σε περίπτωση που

δεν εισακουστεί η αγωνία τους. 

Το ερώτημα βέβαια είναι αν λόγω της ιδιαιτερό-

τητας της περιοχής, του ειδικού καθεστώτος

του Δρυμού και της ουσιαστικής ανάγκης για

προστασία της περιοχής από πιθανές αλλοιώσεις

του χαρακτήρα της, μπορεί να ικανοποιηθεί το

αίτημα για τη διάνοιξη δρόμου... 

ΔΗΜ. ΜΑΡ.   

✓

Θερμαινόμενες
αίθουσες 

για τους πολίτες 
Πολύ χαμηλές θερμοκρα-

σίες θα επικρατήσουν στα

Χανιά το Σαββατοκύριακο αν

επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις

των μετεωρολόγων. Σε κάθε

περίπτωση, Δήμοι και Αντιπε-

ριφέρεια οφείλουν να είναι

έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται

να υπάρχουν μεγάλες αίθουσες

προσβάσιμες όλο το 24ωρο για

άστεγους και άλλους πολίτες

που δεν έχουν θέρμανση.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το

πετρέλαιο έχει εξελιχθεί σε...

είδος πολυτελείας και πάρα

πολλοί συμπολίτες μας προ-

σπαθούν να κρατηθούν ζεστοί

με άλλα μέσα. 

Αν όμως οι θερμοκρασίες είναι

τόσο χαμηλές όσο προβλέπεται,

θα πρέπει οι τοπικές Αρχές να

βοηθήσουν όσο μπορούν.  

Π. ΠΕΡ. 

✓

Τόπο στα νιάτα; 

Τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει

το τοπίο σχετικά με τους νέους ανασχηματισμούς

σε θέσεις ευθύνης, αντιδημάρχων και προέδρων των

νομικών προσώπων, των Δήμων. Πάντως, σύμφωνα

με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στον Δήμο Χανίων

αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές για τρίτη συνεχή

φορά, με τον δήμαρχο Τ. Βάμβουκα να λέει σε συνεργάτες

του ότι «όλοι θα αξιολογηθούν για το έργο τους και θα

δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους νέους να προσφέρουν».  

ΔΗΜ. ΜΑΡ. 

✓



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΑΚΗΣ    lyviakis@gmail.com

Η τάση της εξουσίας “να μεταβάλει τη ψυχο-
λογία του ηγέτη” και “πρωτίστως να εξυπη-
ρετεί εκείνον που την κατέχει”, η κλιματική
αλλαγή που είναι “μη αναστρέψιμη”, αλλά και
το εκπαιδευτικό σύστημα, βρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, στο επίκεντρο της εφ' όλης της ύλης
συνέντευξης που παραχώρησε στα “Χανιώ-
τικα νέα” ο καθηγητής και πρώην πρύτανης
του Πολυτεχνείου Κρήτης, Γιάννης Φίλης.

Π
αράλληλα, ο κ. Φίλης,ο οποίος ανταποκρίθηκε στην

πρόσκλησή μας, απάντησε και σε ερωτήσεις για τη

μουσική, τα ταξίδια, το νόημα της ζωής, την έννοια

της ελευθερίας. «Η κοινωνία αλλάζει με μικρά βήματα εφαρ-

μόζοντας ήπιες πολιτικές και ελέγχοντας τα αποτελέσματα.

Με φοβίζουν οι σοφοί εθνοσωτήρες οιασδήποτε φύσης»,

λέει ο ίδιος ενώ υπογραμμίζει ότι «οι άνθρωποι μαθαίνουν

και σχηματίζουν απόψεις όχι από μαθηματικά θε-

ωρήματα ή λίστες με ηθικοπλαστικά διδάγματα,

αλλά σε μέγιστο βαθμό μέσα από ιστο-

ρίες».

Ο καθηγητής με τον

λόγο του και τη σκέψη

του -οι διαλέξεις του μα-

γεύουν πάντα το ακροα-

τήριο- προχωρά και τη

δική μας σκέψη βήματα

προς τα εμπρός...

•Επί σειρά ετών έχε-

τε διατελέσει πρύτα-

νης του Πολυτεχνείου

Κρήτης. Υπάρχει κά-

ποιο γεγονός που να

έχετε ξεχωρίσει κατά

τη θητεία σας στην

πρυτανεία;

«Πολλά θα μπορούσα

να ξεχωρίσω αλλά θα μι-

λήσω μόνο για την τάση της εξουσίας να μεταβάλλει την

ψυχολογία του ηγέτη και να του δημιουργεί αυταπάτες τε-

ρατώδους μεγέθους. Αυτή την τάση την ένιωσα κατά τη

διάρκεια των πρυτανειών μου αλλά δεν γνωρίζω σε τι βαθ-

μό αντιστάθηκα.

Σε όλον τον κόσμο οι άνθρωποι αποδίδουν ιδιαίτερες ικα-

νότητες σ’ αυτούς ψηλά στην ιεραρχία. Οι φτωχοί θεω-

ρούνται ανίκανοι και ανόητοι σε αντίθεση με τους πλού-

σιους που είναι έξυπνοι. Οι

άνθρωποι που διοικούν και

κυβερνούν ξαφνικά γίνονται

σπουδαίοι και αποκτούν πα-

ντογνωσία. Όταν έγινα πρώ-

τη φορά πρύτανης κατάλα-

βα αυτή την παντογνωσία.

Όλοι, ή σχεδόν όλοι με χαι-

ρετούσαν, με καλούσαν να

δώσω συνεντεύξεις και ζη-

τούσαν τη γνώμη μου επί

παντός του επιστητού. Αν

έλεγα ότι δεν γνωρίζω το

αντικείμενο, έπαιρνα την  πληρωμένη απάντηση: «Μα

είσαι πρύτανης. Και βέβαια γνωρίζεις!» Το πιο ση-

μαντικό όμως συνέβαινε κάθε φορά που απο-

χωρούσα από τη θέση του πρύτανη. Ακαριαία έχανα την

παντογνωσία μου. Λιγότεροι με χαιρετούσαν στον δρόμο

και ακόμη λιγότεροι με καλούσαν για συνεντεύξεις.

Υπάρχει και  η σκοτεινότερη όψη της ισχύος. Πολλοί από

τους ανθρώπους της εξουσίας και της ισχύος παύουν να

αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων τη στιγμή που

θ’ ανέβουν την κλίμακα της εξουσίας. Βλέπουν τους άλ-

λους με περιφρόνηση και αδιαφορία για τις ανάγκες τους.

Η εξουσία πρωτίστως εξυπηρετεί εκείνον που την κατέ-

χει και οδηγεί συχνά στην εκμετάλλευση των άλλων ακό-

μη και σεξουαλική.

Όταν οι περισσότεροι συνήθεις άνθρωποι συναντούν συ-

νανθρώπους τους, διεγείρεται ο μέσος προμετωπιαίος φλοι-

ός του εγκεφάλου. Το γνωρίζουμε αυτό καλά από τις λε-

γόμενες λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες. Καθώς

λέμε, αυτός ο φλοιός φωτίζεται. Όταν άνθρωποι της

εξουσίας συναντούν συνανθρώπους τους, ο μέσος προ-

μετωπιαίος φλοιός τους συνήθως δεν φωτίζεται. Οι ηγέ-

τες που βρίσκονται επί κεφαλής

έχουν μεγάλη πιθανότητα να

αισθάνονται απέχθεια και θυμό

για εκείνους που κυβερνούν.

Αυτή είναι μια από τις χειρότε-

ρες μορφές αυταπάτης αν σκε-

φτεί κανείς πόσοι μέτριοι κυ-

βερνούν τα έθνη και πώς απο-

φασίζουν ακόμη και για ζητή-

ματα πολέμου».

•Είστε υπέρ ή κατά της Αρι-

στείας;

«Πολλοί μιλούν για την αρι-

στεία αλλά δεν έχω ακούσει

έναν αξιόπιστο ορισμό της. Έτσι

δυσκολεύομαι να σας δώσω μια

μονολεκτική απάντηση για κάτι

που δεν γνωρίζω. Ας το συζη-

τήσουμε όμως.  Ο αριθμός των εισακτέων στα ανώτατα

εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι περίπου εβδομήντα χιλιάδες.

Αν ορίσουμε τους αρίστους σε ποσοστό 5% τότε προφα-

νώς 66.500 μένουν εκτός αριστείας. Φοβάμαι τέτοιους δια-

χωρισμούς επειδή στο παρελθόν είχαν οδηγήσει στην ευ-

γονική και στην πεποίθηση ύπαρξης ανώτερων και κα-

τώτερων φυλών. Ακόμη και η σημασία του δείκτη ευφυΐας

IQ αμφισβητείται. Οι περισσότεροι ηγέτες που ενέπλεξαν

την ανθρωπότητα στους δύο

παγκοσμίους πολέμους αλλά

και σε τόσες άλλες συρράξεις,

ήταν άτομα με υψηλό IQ. Ας

ιδούμε πώς οι τεχνοκράτες

πολλών υπουργείων παιδείας,

συμπεριλαμβανομένου και

του δικού μας, αποτιμούν

την αριστεία στα πανεπιστή-

μια. Έχουν θεσπίσει αριθμη-

τικούς δείκτες με αριθμούς

δημοσιεύσεων και ετεροανα-

φορών, συμμετοχές σε συνέ-

δρια και επιτροπές, εκτιμώμενη χρησιμό-

τητα της έρευνας και άλλα παρόμοια. Το απο-

τέλεσμα είναι ότι έχει παρατηρηθεί πληθωρισμός σε

αυτούς τους αριθμούς όπως τότε που άρχισε να μετράει

στις πανελλήνιες εξετάσεις ο βαθμός του λυκείου και ξαφ-

νικά οι περισσότεροι μαθητές αρίστευαν. Δεν είναι ασύ-

νηθες το φαινόμενο της κατασκευής ψεύτικων δεδομένων

για να δημοσιεύουν άρθρα ή της επιβολής κάποιων κα-

θηγητών σε νεότερους ώστε να εμφανίζουν τα ονόματά

τους σε εργασίες που δεν έκαναν, ακόμη και σε πανεπι-

στήμια όπως του Χάρβαρντ. Θα μπορούσα να μιλάω επί

μακρόν για τις τεχνικές της ακαδημαϊκής εξαπάτησης. Τα

σύγχρονα συστήματα δεν θα άφηναν χώρο στον Όμηρο,

τον Αρχιμήδη, τον Δαρβίνο, και τον Αϊνστάιν. Θα σημει-

ώσω ότι το σύστημα των μετρήσιμων δεικτών «αριστεί-

ας» έχει επικριθεί με σφοδρότητα από σημαντικούς κα-

θηγητές της Οξφόρδης.  Υπάρχουν λύσεις στο ζήτημα. Θα

αναφέρω μία. Για να γίνει κανείς μέλος της ακαδημίας των

μηχανικών στις ΗΠΑ δεν χρειάζονται αριθμοί δημοσι-

εύσεων ή άλλων ακαδημαϊκών ποσοτήτων. Χρειάζεται κατά

βάση μόνο μια πειστική απάντηση σε τρεις γραμμές στο

ερώτημα, “τι το σημαντικό έχετε κάνει για την επιστήμη

και την κοινωνία”».

•Αν ήσασταν υπουργός Παιδείας τι θα αλλάζατε στο

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας; 

«Λίγα, πολύ λίγα. Δεν πιστεύω στις μεγάλες επαναστά-

σεις και στα φιλόδοξα σχέδια που “αλλάζουν τα πάντα”.

Η κοινωνία αλλάζει με μικρά βήματα εφαρμόζοντας

ήπιες πολιτικές και ελέγχοντας τα αποτελέσματα. Με φο-

βίζουν οι σοφοί εθνοσωτήρες οιασδήποτε φύσης. Ένα

πράγμα που θα άλλαζα, είναι η διδασκαλία της αρχαίας

ελληνικής γλώσσας. Θα την έκανα υποχρεωτική και στα

έξι χρόνια της μέσης εκπαίδευσης. Θεωρώ περιττό να εξη-

γήσω το γιατί.  Ένα ακόμη ζήτημα που θα έδινα έμφαση

είναι η βία στα σχολεία και εδώ θα χρειαζόμουν τη συν-

δρομή ψυχολόγων και άλλων ειδικών. Τέλος θα με απα-

σχολούσε πολύ το πρόβλημα της αδιαφορίας παρακο-

λούθησης των μαθημάτων στα πανεπιστήμια και των βαν-

δαλισμών στις εγκαταστάσεις. Όπως βλέπετε τίποτα το με-

γαλεπήβολο». 

•Εδώ και χρόνια κάνετε ομιλίες - διαλέξεις για το

περιβάλλον για το οποίο είναι γνωστή η ευαισθησία

σας. Η κλιματική αλλαγή είναι, ίσως, το νούμερο ένα

πρόβλημα του πλανήτη; Πως μπορεί να αντιμετω-

πιστεί; Κυβερνήσεις και πολίτες θεωρείτε ότι έχουν

ευαισθητοποιηθεί;

«Ναι, οι κυβερνήσεις έχουν ευαισθητοποιηθεί σε κάποιο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΗΣ:

Η κοινωνία αλλάζει 
με μικρά βήματα  
» Με ήπιες πολιτικές και ελέγχοντας τα αποτελέσματα 

» Με φοβίζουν οι σοφοί εθνοσωτήρες οποιασδήποτε φύσεως 
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Τα σύγχρονα συστήματα
δεν θα άφηναν χώρο στον
Όμηρο, τον Αρχιμήδη, τον
Δαρβίνο, και τον Αϊνστάιν

“

“

Το άσχημο είναι ότι η
κλιματική αλλαγή είναι μη
αναστρέψιμη. Ακόμη και αν
ληφθούν μέτρα στο μέλλον,
αυτά δεν θα αναστρέψουν
την οποιαδήποτε κλιματική
μεταβολή θα έχει συντελε-
στεί έως τότε

“

“
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βαθμό. Η Σύνοδος του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 2015

ήταν αποτέλεσμα τέτοιας ευαισθητοποίησης. Όμως ακό-

μη και σήμερα πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομέ-

νης και της ελληνικής, απλώς παρακολουθούν τα πράγ-

ματα και κάνουν ελάχιστα. Για παράδειγμα, η ελληνική κυ-

βέρνηση υπέγραψε τη Συμφωνία του Παρισιού και την ίδια

στιγμή επενδύει στην καύση λιγνίτη. Είναι σαν να επεν-

δύει στην καπνοβιομηχανία η Πνευμονολογική Εταιρεία.

Οι πολίτες, φοβάμαι ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει επαρ-

κώς τη βαρύτητα του προβλήματος. Το άσχημο είναι ότι

η κλιματική αλλαγή είναι μη αναστρέψιμη. Ακόμη και αν

ληφθούν μέτρα στο μέλλον, αυτά δεν θα αναστρέψουν την

οποιαδήποτε κλιματική μεταβολή θα έχει συντελεστεί έως

τότε.

Τι πρέπει να γίνει; Σε τίτλους και χωρίς τεχνικές επε-

ξηγήσεις: πρέπει να εγκαταλειφθούν το ταχύτερο δυνατόν

ο άνθρακας και οι υδρογονάνθρακες, τα αυτοκίνητα άμε-

σα να γίνουν ηλεκτρικά και η χρήση των ανανεώσιμων

πηγών να γενικευθεί. Δυστυχώς, με τις παρούσες δε-

σμεύσεις των κυβερνήσεων, ο στόχος του περιορισμού της

ανόδου της θερμοκρασίας σε σχέση με την προβιομηχα-

νική περίοδο κατά 1,5 ή 2 βαθμούς Κελσίου μοιάζει ανέ-

φικτος. Η ομάδα μου έχει πραγματοποιήσει δεκάδες προ-

σομοιώσεις κλιματικών μοντέλων και έχουμε διαπιστώ-

σει ότι οδεύουμε προς 2,5 ή και 3 βαθμούς μέχρι το 2100.

Τα αποτελέσματα στη ζωή των παιδιών και των εγγονών

μας φοβάμαι ότι θα είναι καταστροφικά, μια λέξη που έχει

αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της ακόμη και στα ψυχρά

και συγκρατημένα επιστημονικά περιοδικά».   

•Από τα ταξίδια σας στον κόσμο, τι σας έχει “μα-

γέψει” περισσότερο;

«Πρώτα οι άνθρωποι με τις ιδιαιτερότητές τους αλλά και

τις κοινές τους επιθυμίες και αγωνίες, τις φωτεινές και τις

σκοτεινές τους όψεις. Ύστερα είναι τα τοπία. Η γη είναι

ωραία και παντού βρίσκει κανείς την ομορφιά. Είτε είναι

ο Όλυμπος, το Γραντ Κάνυον, η Ερυθρά Θάλασσα, το τρο-

πικό δάσος του Παναμά, τα Γκαλάπαγκος, το Μάτσου Πί-

τσου ή το Νησί του Πάσχα. Αν όμως ήθελα να μιλήσω για

το πιο συγκλονιστικό μέρος που γνώρισα, αυτό είναι η Αμα-

ζονία. Είναι ο ορισμός της ομορφιάς της ζωής». 

•Ξέρω ότι είστε και πολυγραφότατος. Εχετε εκδώ-

σει ποιητικές συλλογές και λογοτεχνικά έργα. Τι ρόλο,

τελικά, παίζει η λογοτεχνία στη ζωή σας;

«Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι πολυγραφότατος και ούτε

με ελκύει ο τίτλος. Όσο για τη λογοτεχνία, δεν μπορώ να

ζήσω χωρίς αυτήν. Διαβάζω και γράφω διαρκώς. Η λο-

γοτεχνία είναι κυρίως αφήγηση. Οι άνθρωποι μαθαίνουν

και σχηματίζουν απόψεις όχι από μαθηματικά θεωρήματα

ή λίστες με ηθικοπλαστικά διδάγματα, αλλά σε μέγιστο βαθ-

μό μέσα από ιστορίες. Η πραγματικότητα, τα γεγονότα εί-

ναι η μια πλευρά του κόσμου. Η άλλη είναι ότι την προ-

σλαμβάνουμε κατασκευάζοντας πλαίσια και την ερμη-

νεύουμε γράφοντας τις δικές μας ιστορίες. Με τις ιστο-

ρίες και τα πλαίσια προσπαθούμε να βγάλουμε νόημα από

τον κόσμο. Οι άνθρωποι συνήθως αντί να σκέφτονται, να

αναλύουν και να κριτικάρουν λογικά, προτιμούν να

εφαρμόζουν γνωστά πλαίσια για να ερμηνεύσουν την πλη-

ροφορία που προσλαμβάνουν. Η λογοτεχνία είναι η κατ’

εξοχήν δραστηριότητα που κατασκευάζει ιστορίες και πλαί-

σια. Άρα είναι η τέχνη της κατανόησης του κόσμου. Δώ-

στε μου μια ιστορία και σας έφτιαξα έναν κόσμο – έστω

μια όψη του κόσμου. Δώστε μου μια όψη του κόσμου και

σας έφτιαξα μια ιστορία. Ελάτε στην παρουσίαση του τε-

λευταίου μου μυθιστορήματος «Ημέρες στο Οριέντε» και

θα ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα για τη λογοτεχνία».

•Ακούτε μουσική; Ποιες μουσικές και ποιους καλ-

λιτέχνες ξεχωρίζετε; 

«Ακούω πολλή μουσική. Προτιμώ την κλασσική μουσι-

κή κυρίως των Μότσαρτ, Μπαχ, Μπετόβεν και Βιβάλντι,

το ρεμπέτικο, τα δημοτικά, τη τζαζ και τη λεγόμενη έντε-

χνη μουσική με κορυφαίο τον Θεοδωράκη. Είχα κατά και-

ρούς την τύχη ν’ ακούσω ζωντανά σπουδαίους εκτελεστές

όπως τους Σεγκόβια, Ρομέρος, Λαγκόγια, Ίτζακ Πέρλμαν,

Γουίντον Μαρσάλις, Λούι

Μπέλσον και άλλους πολ-

λούς». 

•Βλέπετε κινηματο-

γράφο; Ποιες ταινίες

ξεχωρίζετε;

«Ο παγκόσμιος κινημα-

τογράφος βρίσκεται σε

διαρκή άνθιση. Είδατε

το Λα Λα Λαντ; Εξαιρετι-

κή ταινία».

•Ποιο είναι το νόημα

της ζωής; 

«Ο άνθρωπος από τη

βιολογική φύση του έχει δύο θεμελιώδη χαρακτηρι-

στικά: του ατομισμού και του αλτρουισμού. Το πρώ-

το χαρακτηριστικό σχετίζεται με τον ανταγωνισμό

μεταξύ ατόμων για την απόκτηση πόρων ανα-

γκαίων για την επιβίωση. Ταυτόχρονα οι άν-

θρωποι έχουν την ενστικτώδη ανάγκη να ανή-

κουν σε μια ομάδα, φυλή ή έθνος. Και τα δύο χαρακτη-

ριστικά αναπτύχθηκαν μέσα από εκατομμύρια χρόνια εξέ-

λιξης και συνιστούν αναγκαίες συνθήκες επιβίωσης. Η προ-

αιώνια πάλη του κακού με το καλό που συναντούμε σε πολ-

λές ιστορίες δεν είναι τίποτα άλλο από τον ατομικό αντα-

γωνισμό και τον αλτρουισμό που είναι απαραίτητος για

την επιβίωση της ομάδας. Καθώς λέει ο διάσημος βιολό-

γος E. O. Wilson, «η ατομική επιλογή προώθησε την αμαρ-

τία, ενώ η ομαδική επιλογή προώθησε την αρετή». Αυτή

η αρετή της ομαδικής επιλογής, ο φυλετισμός, ήταν κα-

θοριστικής σημασίας για την επιβίωση των φυλών. Σήμερα

όμως, σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, ο φυλετισμός

από ευλογία έχει μετατραπεί σε κατάρα. Ο γερμανικός φυ-

λετισμός δημιουργεί άστεγους στην Αθήνα της οικονομικής

κρίσης και ο ισλαμικός φυλετισμός νεκρούς στις ευρω-

παϊκές πρωτεύουσες. Η ανθρωπότητα είναι μίγμα αγάπης

και μίσους, θυσίας και μαζικών δολοφονιών, διαφωτισμού

και μισαλλοδοξίας. Εν τούτοις πρόοδος σημειώνεται με

μικρά βήματα. 

Ποιο είναι το νόημα της ζωής σήμερα; Να υπερβούμε τα

όρια του ενστικτώδους φυλετισμού και να ζήσουμε με ει-

ρήνη με τον συνάνθρωπο ανεξάρτητα από φυλή και φυ-

λετικούς μύθους, να ζήσουμε με ειρήνη με το περιβάλλον

και να μην το αφήσουμε βορά στον ατομικό ανταγωνισμό

της επιδίωξης παράλογου κέρδους, να τραγουδούμε το τρα-

γούδι της ζωής όσο αντικρίζουμε το φως της μέρας». 

•Τι σημαίνει για εσάς ελευθερία; Είναι οι άνθρω-

ποι ελεύθεροι;

«Ελευθερία είναι η βασική κατανόηση των δικαιωμάτων

και των υποχρεώσεών μου. Είναι

μεταξύ άλλων η ελευθερία έκ-

φρασης, μετακίνησης, θρησκεύ-

ματος, πολιτικών πεποιθήσεων,

σεξουαλικού προσανατολισμού,

σε συνδυασμό με το δικαίωμα

της εκπαίδευσης, της ασφάλειας

και της ισότητας απέναντι στον

νόμο. Στις δημοκρατίες δυτικού

τύπου έχουμε πολλές ελευθε-

ρίες, ενώ βασικά ανθρώπινα δι-

καιώματα κατοχυρώνονται συ-

νταγματικά. Συχνά όμως οι ελευ-

θερίες και τα δικαιώματα είναι

μόνο επί χάρτου. Ένα παράδειγ-

μα είναι η ατιμωρησία των ηγε-

τών των ΗΠΑ που εισέβαλαν στο Ιράκ λέ-

γοντας ψέματα για όπλα μαζικής καταστρο-

φής και προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων χι-

λιάδων ανθρώπων. Άλλο πρόβλημα είναι το ότι βρι-

σκόμαστε πλέον κάτω από συνεχή ηλεκτρονική παρα-

κολούθηση. Πολλές μυστικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση

σε προσωπικά μας δεδομένα και πολλές εταιρείες τα πω-

λούν με αντίτιμο. Γνωρίζουν σήμερα τι προτιμήσεις

έχουμε, τι διαβάζουμε στο Διαδίκτυο, και τι αγοράζουμε,

και μας κατασκευάζουν το προφίλ. Η ηλεκτρονική πλη-

ροφορία για τον καθένα μας, έστω και λανθασμένη, είναι

εκπληκτικά μεγάλη χάρη στην τεχνολογία της πληροφο-

ρίας. Αν οι κυβερνήσεις δεν λάβουν μέτρα για το ηλε-

κτρονικό μας φακέλωμα, σύντομα η έννοια της ελευθερίας

θα αποκτήσει άλλο νόημα». 

•Τι σας αρέσει στα Χανιά και τι όχι. Τι θα αλλάζατε

αν ήσασταν δήμαρχος; 

«Μ’ αρέσει η ιστορία της πόλης, η γραφικότητά της, το

μίγμα κοσμοπολιτισμού και επαρχιωτισμού. Έχει ζωή χω-

ρίς να γίνεται απρόσωπη. Μ’ αρέσει η γενναιοδωρία των

ανθρώπων της, το αίσθημα υπερηφάνειας και ανεξαρ-

τησίας τους. Δεν μ’ αρέσει η παραβατικότητα από τις τρο-

χαίες παραβάσεις μέχρι την οπλοχρησία. Δεν μ’ αρέσουν

οι βανδαλισμοί των κτιρίων και τα σκουπίδια που λίγοι

πετούν από τα αυτοκίνητά τους στον δρόμο. Αν ήμουν δή-

μαρχος… μη μου βάζετε ιδέες. Όπως είπα και στην αρχή,

δεν μ’ αρέσουν οι επαναστατικές μεταβολές και εμπειρι-

κά δεν πιστεύω ότι πετυχαίνουν. Το πρώτο που θα άλλα-

ζα θα ήταν το κυκλοφοριακό σύστημα. Οι ιστορικές πό-

λεις της Ευρώπης εδώ και δεκαετίες έχουν απαλλαγεί από

την κυκλοφοριακή συμφόρηση στα κέντρα τους. Κάτι ανά-

λογο πρέπει να γίνει κι εδώ. Θα αναδιαμόρφωνα τα πε-

ζοδρόμια που τώρα σε μεγάλο βαθμό είναι χώροι στάθ-

μευσης ή καταλαμβάνονται από κολώνες ή δέντρα. Θα με-

τέτρεπα όσα δημόσια κτίρια μπορούσα σε βιοκλιματικά». 

Ο γερμανικός φυλετισμός
δημιουργεί άστεγους στην
Αθήνα της οικονομικής κρίσης
και ο ισλαμικός φυλετισμός 
νεκρούς στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες. Η ανθρωπότητα
είναι μίγμα αγάπης και μίσους,
θυσίας και μαζικών 
δολοφονιών, διαφωτισμού και
μισαλλοδοξίας

“

“


