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Τρελές και ξέφρενες περιπλα
νήσεις στην άγρια ομορφιά τον
σύγχρονον Λος Άντζελες

Ένα βιβλίο γραμμένο την εποχή
τον ιταλικού Φασισμού, παραδόξως, αποδεικνύεται επίκαιρο
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Ένα φιλήσνχο σώμα στρατού
σε μια εξωφρενική σχέση με το
θελκτικά σώμα μιας γνναίκας

Ένας γλνκός, χρωματιστός και
τρνφερός λόγος
αγάπης
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Η μοναξιά κι η καθημερινότητα
των ανθρώπων, ο έρωτας, η
νίκη τονς απέναντι στον χρόνο

Σε μια προσπάθεια αναβίωσης
τον Ζορμπά μπλέκονται σύγ
χρονα πρόσωπα και πράγματα

Το μεγαλείο τον γιαπωνέζικον
αισθησιασμού σ ’ ένα κννηγητό
πον μοιάζει φαύλος κύκλος
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ΚΥΠΡΟΣ:
TWENTY YEARS AFTER
Είκοσι χρόνια μετά τον Αττίλα,
το Κυπριακό, το πραγματικά
σημαντικό εθνικό μας θέμα
και, συνάμα, η εθνική μας
ήττα, είναι παραγκωνισμένο
στη λίστα των
εκκρεμοτήτων για την
πολιτική μας ηγεσία. Κάτι
παραπάνω:«δεν πουλά»-που
σημαίνει ότι και για την κοινή
γνώμη θεωρείται
παραγκωνισμένο. Είκοσι
χρόνια
μετά, το Κυπριακό μοιάζει να
έχει χαθεί*.
Ποιοι το πολεμούν ακόμα.
Ελάχιστοι. Οι Ελλαδίτες θα
ήθελαν ευχαρίστως να κλείσει
με κάποιο τρόπο που να
φαντάζει συναινετικός. Κι οι
Ελληνες Κύπριοι πάλι το ίδιο
θα ήθελαν -για ν' αφεθούν
απερίσπαστοι στο οικονομικό
θαύμα της
Κύπρου. Ελάχιστοι έχουν
άλλη γνώμη, ελάχιστοι
πολεμούν για το αντίθετο.
Σ' αυτούς τους ελάχιστους
συγκαταλέγεται κι η παρέα
του «Αιγαίου», της
Λευκωσίας, στην οποία
αναθέσαμε εν λευκώ την
επιμέλεια του σημερινού
αφιερώματος στην Κύπρο. Ο
Βάσος Πτωχόπουλος, ο
Πρόδρομος Προδρόμου, ο
Γεώργιος Κολοκασίδης και ο
Κώστας Γεωργίου
ανταποκρίθηκαν με θέρμη και
πάθος. Κι ο
δικός μας, Δημήτρης
Χαντζόπουλος, καταθέτει την
πραγματικά εθνική μας στάση,
απ' τη μεριά της μητρόπολης
Ελλάδας. Χωρίς λόγια.
Προσφεύγοντας απλώς στις
εικόνες του δάσκαλου
Φωκίωνα Δημητριάδη.

(ΖΕΑ. 24-38)
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OI ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ,
Ο Κ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΚΛΕΓΕΙ

Λιάσκας, Δαμανάκη: τα πρώτα ονόματα, και τα
δυο από την ανανεωτική Αριστερά, ακούστηκαν
ως σχεδόν υπερκομματικές λύσεις για τη δημαρχία της Αθήνας. Και τα δυο (σύμπτωση, άρα
γε;) ακούγονται ευχάριστα στα φιλόμουσα αυτιά
του πολυπράγμονος κ. Χρ. Λαμπράκη...
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΚΥΡΙΕ ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ Ενας μύθος είναι
πάντα μύθος. Μουντιάλ, περιγραφή, αναλύσεις:
ΜιχάληςΣηφάκης, Ηλίας Κανέλλης.
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Πόνος Κωνσταντόπουλος - ΜΟΝΤΑΖ:Τασία Λεβόν - ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΛΙΘΟΤΥΠ Α.Ε. Ιάσιου 5. Περιστέρι, τηλ. 57.22.201
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 3.400 δρχ.. Ετήσια 6.800 δρχ.. Ετήσια Οργανισμών, Τραπεζών, κ.λπ.: 25.000 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 6.100 δρχ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - ΜΕΣΟΓ. ΧΩΡΕΣ: Εξαμ.: 27 δολ.. Ετήσια: 54 δολ..
ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - ΑΣΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Εξαμ. 30 δολ.. ετήσια 60 δολ.
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ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΔΡΧ. 300, ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΔΡΧ. 500
ΚΕΝΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Για τα βιβλιοπωλεία της Αθήνας περιοδικό ΑΝΤΙ. για τα βιβλιοπωλεία της Β. Ελλάδας: Κέντρο
του βιβλίου - A Πουλουκτσή και Σία Ε.Ε. Λασσάνη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. (031) 285.857
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ του έρ γο υ τη ς ελληνικής π ρ ο εδ ρ ία ς του Συμβουλίου τη ς
Ευρωπαϊκής
Ενωσης π ρ έπ ει να γίνει μ ε ψ υχραιμία και κυρίω ς χω ρ ίς κομματικές π α ρ ω π ίδες.
Διότι δ εν αφ ορά μόνο το κυβερνώ ν κόμμα. Α φορά ολόκληρη τη χώ ρα και τη δ ιεθνή
της θέση, που κάθε άλλο παρά ισχυρή είναι τα τελευ τα ία χρόνια.
ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ το κλίμα μέσα στο οποίο η ν εο ε κ λ ε γ ε ίσ α κυβέρνησ η του
ΠΑΣΟΚ
ανέλαβε την προεδρία. Ο μοβροντίες αρνητικών και σκωπτικών σχολίω ν α π ό τον
διεθνή τύπο -έγκυρο και μη- ακόμα και φ ή μ ες ν α μ α ς α φ α ιρ εθ εί το δικαίω μα
άσκησης της πρ ο εδρία ς. Για ν α επακολουθήσει η λήψ η "αντιμέτρων" ενα ν τίο ν τη ς
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τη ς Μ α κεδονία ς και η πρω τοφ ανής
εν έρ γεια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μ α ς πα ρ α μ έμ ψ ει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
παράβαση του κοινονικού Δικαίου. Δ εν χρ ειά ζετα ι ν α προσ θέσ ουμ ε τις
προηγηθείσες οχλη ρ ές δηλώ σεις του αθυρόστομου πολιτικά κ.
Πάγκαλου εναντίον της Γερμανίας για να έχο υμ ε την πλήρη εικόνα.
ΜΕΣΑ ΣΕ α υ τές τις συνθήκες, η ελληνική πρ ο εδ ρ ία κινήθηκε αθόρυβα, μ ε
μετριοπάθεια και με αρκετή ευστοχία σε πάρα πολλούς το μ είς κι όχι μόνο στον
πολιτικό-διπλωματικό με την ολοκλήρωση των δια πραγματεύσεω ν έν τα ξ η ς των
τεσσάρω ν ν έω ν μελώ ν τη ς Ενωσης. Δ εν θα κάνουμε εδ ώ τον λεπ το μ ερή
απολογισμό.
Ε χει γίνει και μπορεί και ν α ελ εγ χ θ εί και ν α σταθμιστεί ανάλογα.
ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ η ελληνική πρ ο εδρία υπή ρξε σ ε γ ε ν ικ έ ς γ ρ α μ μ ές θετική,
αποδεικνύοντας ότι ακόμα και μια μικρή χώρα, "μαύρο πρόβατο" μάλιστα τη ς
Ενωσης, μπορεί να διαχειριστεί με αξιόλογο βαθμό επ ά ρ κ εια ς και
αποτελεσματικότητας τις κοινοτικές υπο θέσ εις, χω ρίς π ερ ιττές ε ξ ά ρ σ ε ις κυρίω ς
όσον αφ ορά τα δικά της "στενά" εθνικά συμφέροντα. Και ω ς π ρ ο ς αυτό η ελληνική
προεδρία έ δ ε ιξ ε αυτοσυγκράτηση και διπλωματικότητα.
ΑΝΑΣΤΗΛΩΘΗΚΕ έτσι και το ηθικό και το κύρος της χώ ρ α ς χω ρ ίς β έβ α ια ν α
αποκατασταθεί. Οχι μόνο διότι εξακολουθούν να πα ρ α μ ένουν εκκρ εμ ή τα
προβλήματα των Σκοπιών και της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, αλλά
γιατί θα χρ εια σ τεί πολύς κ όπος ακόμα για ν α απ οδείξου μ ε ότι πράγματι είμ ασ τε
σοβαρή χώ ρα κι ότι αντιμετω πίζουμε μ ε τη δ έο υ σ α σοβαρότητα και τα εσ ω τερ ικά
και τα εξω τερικά μα ς προβλήματα.
ΑΠ’ ΑΥΤΗ την άποψη, ακατανόητη και αδικαιολόγητη ήταν η στάση όλων τω ν
κομμάτων
της αντιπολίτευσης που έσ π ευ σ α ν ν α επικρίνουν την ελληνική π ρ ο εδ ρ ία από
δ ιά φ ο ρ ες σκοπιές στη βάση μικροκομματικών υπολογισμών. Διότι τέτοια θέματα
δ εν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κομματικής, ά χα ρ η ς μάλιστα, δια μ ά χη ς που
ουσιαστικά αποδυναμώ νει ά ν ευ λόγου έν α θετικό έρ γο το οποίο μάλιστα
αναγνωρίστηκε και από το υ ς ετα ίρ ο υς μ α ς (!)
ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ μικρόψυχη στάση δ ε ν είναι β έβ α ια ανεξήγητη στο ελληνικό πολιτικό
πλαίσιο. Αλλά αν θέλουμε ν α κινηθούμε σ ’ έ ν α άλλο πολιτικό σκηνικό και ν α
δημιουργήσουμε μια άλλη πολιτική κουλτούρα, Θ α π ρ έπ ε ι ν α αρχίσουμε α πό τέτοια
βασικά θέματα, ανεξάρτητα αν μ α ς α ρ έσ ει ή όχι η εκάσ τοτε κυβέρνηση. Αλλά αυτά,
δυστυχώ ς είναι ακόμα για μα ς "ψιλά γράμματα". Το μόνο που φ α ίνετα ι ν α μ α ς
εν δια φ έρ ει είναι ο σημερινός ανασχηματισμός και κατόπιν... οι θ ε ρ ιν έ ς
διακοπές.
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Οι δημοτικές επέρχονται...
Η ΛΕΚΑΝΟΜΑΝΤΕΙΑ περί ανασχημα
τισμού πήρε «επιτέλους, τέλος»\ Και αν
δεν μεσολαβούσε η δολοφονία του Τούρ
κου διπλωμάτη Ομέρ Σιπαχίογλου από τη
συμμορία της «17 Νοέμβρη», το θέμα θα
παρέμενε «ανελλιπώς πρώτη είδηση».
Αλλά καθώς ο γραπτός και ηλεκτρονικός
Τύπος παίζει τα δικά του παιγνίδια —
«πού το πάνε τα MME;», ερωτά και ξαναρωτά ο κ. πρωθυπουργός...— επέπρωτο
και ο ανασχηματισμός να ευτελισθεί: «Τι
θα είναι ο ανασχηματισμός; Επιλεκτικός,
διορθωτικός, πτερωτός;» — ερωτούσαν,
με τη σειρά τους, τον κ. Παπανδρέου, διά
φορες παραπολιτικές στήλες. (Ο Ανδρέας
Πετρουλάκης, στην Αυγή, ταύτισε τον
ανασχηματισμό με έναν... Ινδιάνο Τίουα,
με πολλά φτερά!).
ΤΕΛΙΚΑ, ο κ. Παπανδρέου, μέσω ανα
σχηματισμού, κατάφερε να λησμονηθούν
διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις, όπως
λ.χ. η απώλεια 800.000 ψήφων στις τελευ
ταίες ευρωεκλογές — θέμα το οποίο, μέ
χρι στιγμής, δεν έχει συζητηθεί ούτε στην
Κεντρική Επιτροπή ούτε στην Κοινοβου
λευτική Ομάδα του κυβερνώντος κόμμα
τος. Και όταν, κάποτε, συνέλθουν τα όρ
γανα αυτά, τα θέματα που θα πρυτανεύσουν θα είναι ασφαλώς ο «θρίαμβος» της
ελληνικής προεδρίας, στην Κέρκυρα, το
«ράπισμα» που εδέχθη ο ανθέλλην Βαν
ντερ Μπρουκ με την απόφαση του Ευρω
παϊκού Δικαστηρίου, η απόφαση του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου για την Κύπρο,
κ.λπ. [Κάπου, βέβαια, ο βέλγος πρωθυ
πουργός Ζαν Λυκ Ντεάν, που η υποψη
φιότητά του, για τη θέση του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκέντρωσε 11
(και όχι 12 ψήφους), αφήνει να νοηθεί ότι
αν η ελληνική προεδρία αντιμετώπιζε το
θέμα έγκαιρα -και όχι, την τελευταία στιγ
μή- η τροπή των πραγμάτων μπορούσε να
ήταν διαφορετική... Αλλά ποιος ακούει
τους Βέλγους ή τους Ολλανδούς, που είναι
-κατά κανόνα- «εσμός ανθελλήνων»;].
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, η στήλη -που γράφεται
Τετάρτη βράδυ- αδυνατεί να σχολιάσει
τον ανασχηματισμό, εφόσον δεν έχει, στη
6

διάθεσή της, τις τελικές αποφάσεις του
πρωθυπουργού.
***
ΑΣΦΑΛΩΣ, ΣΤΑ «συν» της ελληνικής
προεδρίας συγκαταλέγονται η διεύρυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέσσερα νέα
μέλη (Αυστρία, Νορβηγία, Σουηδία και
Φινλανδία), η σχετικά θετική αναφορά
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην αίτηση
της Κύπρου για ένταξη στην Έ νωση (πα
ρά τις αμφίσημες διατυπώσεις που παρε
νέβαλε, την τελευταία στιγμή, η βρετανική
αντιπροσωπεία) και η υπογραφή συμφω
νίας εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία.
ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΗ παραδοχή, η συμφωνία
αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η
Ρωσία γίνεται ένας από τους σημαντικότε
ρους εταίρους της Ευρωπαϊκής Έ νωσης
και ο ίδιος ο Γέλτσιν αισθάνθηκε την ανά
γκη να «κυρώσει» τον ευρωπαϊκό προσα
νατολισμό της χώρας του. «Θα εργασθούμ ε -δήλω σε- για να γίνει πράξη η μεγάλη
ενιαία Ευρώπη». Από την άλλη, αυτή καθ’
εαυτή η συμφωνία δίνει απάντηση σε
όλους όσοι επιχείρησαν τη βαθμιαία απο
ξένωση της χώρας μας από την Ευρώπη
και τη μεταγωγή μας σε άλλους «άξονες»,
είτε λέγεται αμερικανικός είτε ρωσικός.
[Για τη μεταγωγή αυτή -ακριβέστερα για
την απόπειρα μεταγωγής- πολλά γνωρί
ζουν οι Έλληνες, με αφορμή την επίσημη
επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.
Τα γεγονότα είναι γνωστά. Και πιο γνω
στή η προσπάθεια του κ. Παπανδρέου να
αντιπαραβάλει σε μεγάλη συγκέντρωση
ομογενών τους «καλούς Αμερικανούς» με
τους «κακούς Ευρωπαίους», κ.λπ. Θ ’ αντιλεχθεί, ίσως, ότι δεν πρέπει να επανέρχε
ται κανείς σε πράξεις που έχουν ήδη σχολιασθεί και επικριθεί. Αλλά όταν, τρία μό
λις εικοσιτετράωρα, μετά το πέρας του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Κέρκυρα,
ο κ. Παπανδρέου επικαλείται τον κ. Χρ.
Σαρτζετάκη, για ν ’ αποδείξει ότι ...«είμεθα
έθνος ανάδελφον», ότι η Ευρωπαϊκή Έ ν ω 
ση είναι ένα «συνεχές πεδίο μάχης» (ποιος

είπε το αντίθετο;) και ότι ο συσχετισμό;
δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρα
μένει 11:1 (λές και όλοι οι Ευρωπαίοι ου·
νωμότησαν «επί τω αυτώ» εις βάρος μας),
τότε, εκ των πραγμάτων, υποχρεώνεσαι
να θυμίσεις ότι η Ελλάδα είναι πλήρες μέ
λος της Ευρωπαϊκής Έ νω σης και ότι κα ι
μιά πολιτική δεν μπορεί να καρπίσει, όταν
δεν διαθέτει όραμα, σχεδίασμά, προγραμ
ματισμό, μια συνολική στρατηγική].
ΕΚΤΟΣ Α Π Ο τα «συν», όμως, ο απολογι
σμός της ελληνικής προεδρίας έχει και
πολλά «πλην». Δεν μπόρεσε η ελληνική
προεδρία να διαδραματίσει οποιοδήποκ
ρόλο στη βαλκανική κρίση. (Και ήταν κάτι
το πολύ φυσικό, αφού δεν μπορέσαμε
εμείς οι ίδιοι, να λυτρωθούμε από τη σχοπιανοποίηση της εξωτερικής μας πολιτι
κής, από τη σημερινή ασφυξία της βαλκα
νικής μας πολιτικής). Άλλο τόσο δεν μπο
ρέσαμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μα;
ούτε με τους βόρειους γείτονές μας, ούιι
με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρ·
χουν και άλλα τινά, που σχετίζονται με την
κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργοί
αλλά δεν είναι του παρόντος.
***
ΕΝΑ ΑΠΟ τα ειδεχθή εγκλήματα του Δε
καπενθημέρου, ήταν ασφαλώς και η δολο
φονία του τούρκου διπλωμάτη Ομέρ Χα
λούκ Σιπαχίογλου, από τους τρομοκράτε;
της «17 Ν». Και ο μεν άθλιος ρόλος το^
υποκειμένων αυτών είναι γνωστός. Προ-J
κειται για επαγγελματίες του φόνου και
του αίματος, που το παίζουν (ναρκισσευό
μενοι...) πότε «διεθνιστές», πότε τραπεζο
ρήτορες «εθνικιστές» και πότε περισποΐ
δαστοι «οικονομολόγοι», που έχουν άπο
ψη, ακόμα και για την ανάκαμψη της ελλη
νικής οικονομίας! Στην πραγματικότητα
βέβαια, είναι όργανα στην υπηρεσία ξέ
νων συμφερόντων, με διασυνδέσεις στο
εξωτερικό, θλιβερά κατάλοιπα της εποχήί
του διπολισμού και του στείρου δογματι
σμού.
ΩΣΤΟΣΟ, ΑΝ κάτι εξοργίζει είναι η εμ
μονή των περισσοτέρων εφημερίδων να

ιναπαράγουν (και, μάλιστα, in extenso)
ις κατά καιρούς, «προκηρύξεις» της οργά•ωσης αυτής, οι δολοφονικές επιδόσεις
ης οποίας «συμπίπτουν», κατά κανόνα, με
κρίσιμες ώρες του ελληνικού δημόσιου βί>υ, με στόχο την αποσταθεροποίηση! Στην
ιροκειμένη περίπτωση, η δολοφονία του
ούρκου διπλωμάτη «συνέπεσε» με την
ιροοπτική επανέναρξης του ελληνοτουριικού διαλόγου. Και το ερώτημα που τίθε
μ α ι είναι : Ποιοι, στην Τουρκία (αλλά και
:^πην Ελλάδα) δεν θέλουν το διάλογο αυ%όν; Και ποια σχέση να υπάρχει, άραγε,
^ινάμεσα στις ελληνικές μυστικές υπηρε
σ ίε ς και το έντυπο που δημοσιεύει -κατά
^ ιαιρούς- τις διευθύνσεις των τούρκων δι. ιλωματών, με απειλητικές, μάλιστα, πα
ροτρύνσεις; Τα ερωτήματα αυτά εξακο
λουθούν να πλανώνται, μαζί με το ερώτη■ιααν η εικόνα διάλυσης και ανικανότητας
του εμφανίζουν οι «αντιτρομοκρατικές
υπηρεσίες» είναι απλώς (και μόνον) συ; ιπτωματική.
Ί·■
***
ÄÜTO ΜΕΤΑΞΥ, και ενώ ο Ιούλιος επέλα01·τε ήδη εξαιρετικά θερμός, οι ζυμώσεις και
- η προβληματισμοί, σε όλα τα κόμματα,
Προχωρούν! Θέμα, φυσικά, οι δημοτικές
Εκλογές! Μέχρι στιγμής, η Ν έα Δημοκρα^ ία φαίνεται να έχει προχωρήσει αρκετά,
Βπη «διευρεύνηση» του υποψηφίου για το
Βήμο της Αθήνας. Αρχικά αναζήτησε «υ
περκομματικό υποψήφιο» ή, τουλάχιστο,
®υποψήφιο ευρύτερης αποδοχής», αλλά οι
«ιχετικές κρούσεις προς τους Κ.Λιάσκα,
Σταύρο Ξαρχάκο και Κωστή Στεφανόπουιο, δεν απέδωσαν. [Ο κ. Λιάσκας δηλώνει
:ώρα ότι, μετά την εκλογή του στην προε
δρία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αισθά
ν ετα ι ευτυχής και δεν τον συγκινεί η δηααρχία: ο μουσικοσυνθέτης Σταύρος ΞαρΟχάκος προτιμά την ενασχόλησή του με τον
φκόσμο του πενταγράμμου, ενώ ο πρώην
/αρχηγός της ΔΗΑΝΑ, κ. Στεφανόπουλος,
φ εν πιστεύει ότι, το επόμενο βήμα, μετά
(ίΐην αυτοδιάλυση του κόμματος, έπρεπε να
ιήταν το δημαρχιλίκι!]. Τούτων δοθέντων,
ϊ,τις μεγαλύτερες πιθανότητες συγκεντρώ
νει, μέχρι στιγμής, ο κ. Δ. Αβραμόπουλος,
ιικαθώς η κ.Ντόρα Μπακογιάννη δεν φ αί
νεται να ενδιαφέρεται για τη θέση της δη
μάρχου.
[ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ κόμμα, εξακολουθούν
ν α ισχύουν οι ηχηρές δηλώσεις του γενι
κού γραμματέα του κόμματος κ. Α. Τσοχα,τζόπουλου περί προτεραιότητας που
έχουν όχι τα πρόσωπα, αλλά «η ενημέρωση
των πολιτών και της κοινωνίας πάνω στο
περιεχόμενο της νέας πολιτικής προοπτι-

κΐ}ς, όπως διαμορφώνεται μ ε τη νέα περι
φερειακή συγκρότηση» κ.λπ., κ.λπ. Αλλά,
πρωτίστως, ο κ. Τσοχατζόπουλος αποφεύ
γει να δώσει απάντηση, κάθε φορά που
ερωτάται αν το ΠΑΣΟΚ θα υποστηρίξει
στους μεγάλους δήμους «υποψήφιους κοι
νής αποδοχής». Ονόματα υποψηφίων (για
το δήμο της Αθήνας) υπάρχουν, βέβαια,
με πρώτο, στη σειρά, το όνομα του πρώην
δημάρχου Καλαμάτας (και νυν βουλευτή
Μεσσηνίας) κ. Στ. Μπένου. [Ο κ. Μπένος
δήλωσε στον κ. Τσοχατζόπουλο ότι, σε πε
ρίπτωση που προκριθεί η υποψηφιότητά
του, θα έχει και τη στήριξη της ΠΟΛ.ΑΝ
-σύμφωνα με διαβεβαίωση του ίδιου του
κ. Α. Σαμαρά]. Έ ν α δεύτερο όνομα, που
υποστηρίζεται, κυρίως από την εκσυγχρο
νιστική τάση του ΠΑΣΟΚ, είναι το όνομα
της πρώην προέδρου του Συνασπισμού, κ.
Μ αρίας Δαμανάκη, η οποία ενδιαφέρεται
για το αξίωμα της δημάρχου, εφόσον θα
ήταν υποψήφια ευρύτερης αποδοχής. Σχε
τικά, αναφέρεται ότι την υποψηφιότητα
της κ. Δαμανάκη θα μπορούσε, ενδεχομέ
νως, να υποστηρίξει και η Νέα Δημοκρα
τία, αν υποτεθεί ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δη
μοκρατία συμφωνούν ότι «οι καιροί ου μενετοί» και ότι θα μπορούσε ν ’ αποφευχθεί
μια νέα -οδυνηρή και δαπανηρή- αναμέ
τρηση μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων.
ΕΤΣΙ, ΟΜΩΣ, ερχόμαστε και στον Συνα
σπισμό και στη συνάντηση που είχαν, την
περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος του κόμ
ματος κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος και η κ.
Μ. Δαμανάκη. Για τη συνάντηση αυτή δεν
ανακοινώθηκαν πολλά πράγματα, πέρα
από το ότι η κ. Δαμανάκη διαδήλωσε την
επιθυμία της να είναι «υποψήφιος δήμαρ
χος ευρύτερης αποδοχής» και την ανακοί
νωση του ΣΥΝ ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος
ενημέρωσε σχετικά την Πολιτική Γραμμα
τεία του κόμματος. Και η Πολιτική Γραμ
ματεία; Η Πολιτική Γραμματεία τόνισε
την ανάγκη «να μην υπάρξει υποκατάστα
ση των συλλογικών διαδικασιών, που προβλέπονται από το καταστατικό». Πάντως,
το όλο θέμα των δημοτικών εκλογών ανα
μένεται να συζητηθεί, αυτό το Σαββατοκύ
ριακο, στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
του ΣΥΝ, που θα συνέλθει με διευρυμένη
σύνθεση. Στο μεταξύ, εντύπωση προκάλεσε σχόλιο της κ. Α(λίκης) Χα(τζή), συντάκτριας της Αυγής, η οποία παρατηρεί ότι
«δίνεται η εντύπωση ότι, ανάμεσα στον
Σ Υ Ν και τη Μ. Δαμανάκη <5εν υπάρχει κα
νένας... δεσμός. Το μεν κόμμα αντιμετωπί
ζει την τέως πρόεδρό του ως μια από τις
πολλές "προσωπικότητες του προοδευτι
κού χώρου", η δε Μ. Δαμανάκη συμπερι

φέρεται σαν "ανεξάρτητη" προσωπικότη
τα».
ΤΕΛΟΣ ως προς το ΚΚΕ, οι μόνες πληρο
φορίες που υπάρχουν είναι ότι το κόμμα
θα μπορούσε -σε επίπεδο τοπικών κοινω
νιώ ν-να υποστηρίξει υποψηφίους ευρύτε
ρης αποδοχής, αλλά αυτό δεν μπορεί να
ισχύσει και για τις μεγάλες πόλεις, όπου η
αναμέτρηση είναι συνήθως αναμέτρηση
πολιτική, αν όχι κομματική.
***
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ του Δεκαπενθη
μέρου θα μπορούσε να προσθέσει κανείς
δύο ακόμα σημαντικά γεγονότα. Το πρώ
το αναφέρεται στην απόφαση του Ευρω
παϊκού Δικαστηρίου, που απαγορεύει τις
εισαγωγές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης προϊόντων από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Η απόφαση έχει και
έναν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συμπί
πτει με τα εικοσάχρονα της τουρκικής κα
τοχής της Βόρειας Κύπρου και διαμηνύει
προς όλους (και ειδικότερα προς τους
Τουρκοκυπρίους) ότι το μέλλον του νησι
ού βρίσκεται στην Ευρώπη.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ είναι η παρου
σία του Γιάσερ Αραφάτ στη Γάζα και στην
Ιεριχώ -μια παρουσία που έρχεται να επι
βεβαιώσει ότι τα τείχη της όποιας Ιεριχούς
μπορούν να καταρρεύσουν, όταν ο ρεαλι
σμός, η λογική, ο συμβιβασμός, η επίγνω
ση του αμοιβαίου συμφέροντος αντικατα
στήσουν το μίσος, την προκατάληψη, τον
στείρο φανατισμό. Και μια λεπτομέρεια!
Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να συ
ναντηθούν με τον Γιάσερ Αραφάτ (και να
τον συγχαρούν) ήταν και αντιπροσωπεία
της εβραϊκής «Νατουρέι Κάρτα», μιας φα
νατικής αίρεσης που πιστεύει ότι οι
Εβραίοι -ω ς «περιούσιος λαός του Θεού»δεν πρέπει να συγκροτούν «κοσμικό κρά
τος». Το Ισραήλ, βέβαια, ως «κοσμικό
κράτος» -κ α ι όχι ως «κράτος του Θεού»υπάρχει. Και υπογράφει «ιστορικές συμ
φωνίες» με τους Παλαιστίνιους, που άνοι
ξαν νέες σελίδες, στην πολυτάραχη γύρω
περιοχή... Τι λέγουν κάποιοι «ημέτεροι»,
που ενώ πιστεύουν ότι είμεθα «ανάδελ
φον έθνος», αλλά και «περιούσιος λαός»,
διακηρύσσουν την εχθρότητα κατά της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας
της Μακεδονίας, ζητώντας και άλλα μέ
τρα, και άλλο -σκληρότερο- εμπάργκο;
Τίποτε δεν μπορούν να εμπνευσθούν από
τη συμφωνία Ισραήλ-Παλαιστινίων;
ΑΝΤΗΝΩΡ
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Σήμερα που κυκλοφορούμε αναμενόταν και η
ορκωμοσία του νέου κυβερνητικού σχήματος. Η
φημολογία σύρθηκε για αρκετές μέρες αλλά τα «τελικά
αποτελέσματα» θα φανούν σήμερα. Αποτελέσματα που
έχουν να κάνουν με πρόσωπα και πράγματα. Τώρα, αν
όλα αυτά έχουν σχέση με το μήνυμα των ευρωεκλογών
που «ελήφθη», ποιος το θυμάται; Και τι σχέση μπορεί
άραγε να έχει αυτός ο ανασχηματισμός με το μήνυμα των
ευρωεκλογών; Εδώ, συζητούνται οι μετακινήσεις
προσώπων, όχι πολιτικής. Ενδιαφέρει, βέβαια, και η
«καλή διαχείριση» από κατάλληλα πρόσωπα. Αλλά
ενδιαφέρει πρωτίστως η αλλαγή πολιτικής, η αλλαγή
πλεύσης. Έ ν α νέο προφίλ στην ουσία. Αλλά, ενόσω
μαίνεται η μάχη της διαδοχής, κάθε ουσία έχει εκλείψει.
Κι έτσι αποκοιμίζεται και η κοινή γνώμη που πάντα
βαυκαλίζεται γα πιστεύει ότι τα αρτηριοσκληρωμένα
ελληνικά κόμματα λαμβάνουν μηνύματα.
Β.Κ.

ΑΙΑΛΟΓΟΧ ΜΕ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑ;
Εντάξει, τα λαμπρά παλικάρια ξαναχτύπησαν, αυτή τη φορά τούρκο
διπλωμάτη (πισώπλατα, άλλη μια φορά) και το πλάσαραν πολύ πιο
έξυπνα... Ε, και;
Το έχουμε ξαναγράψει. Διάλογο με κουμπούρια εμείς δεν κάνουμε -και
καλό θα ήταν να το ξεκαθαρίσει στους κουμπουράδες της 17 Ν.
ολόκληρος ο ελληνικός Τύπος, απ’ τις σελίδες και τα κανάλια του οποίου
προβάλλεται η θεαματική επιχειρηματολογία των τρομοκρατών.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε τι προσπαθεί να
εκμεταλλευτεί, σήμερα, η τρομοκρατία. Πρώτα απ’ όλα, βεβαίως, είναι η
απόπειρα επαναπόκτησης επαφής με το ομαδικό ασυνείδητο των
πολιτών -και, κυρίως, με το περιρρέον πνεύμα εθνικιστικής έξαρσης που
συνοδεύει τα επίσημα δόγματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Αλλά και
επί του πρακτέου, η προσπάθεια δημιουργίας κλίματος έντασης με την
Τουρκία, που πλήττει όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και τον αγώνα των
χειμαζόμενων Κούρδων δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια καθαρή
προβοκάτσια.
Με τέτοια επιχειρήματα και τις στοχεύσεις τους, εμείς, δεν θέλουμε να
έχουμε καμιά σχέση.
θ

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ν α
απορρίψ ειτο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος
Ελλάδας, λόγω του εμπορικού εμπάργκο προς ία
Σκόπια, ασφαλώς εξέπληξε κυρίως εκείνους που
θεωρούσαν δεδομένη την ελληνική καταδίκη,
πράγμα φυσικά που θα έφερνε σε αφόρητη
διπλωματική θέση την Αθήνα. Απεδείχθη τελικάτ]
ανεξαρτησία του ευρωπαϊκού αυτού θεσμού, χωρ]
OOlf
βεβαίως να αποκλείονται και πολιτικοί
υπολογισμοί. Γεγονός πάντως είναι ότι η α π όφ α ι #
ίο ώ
αυτή ασφαλώς θα φέρει «τους επικριτές της
Ρ
Ελλάδας σε δύσκολη θέση», όπως εκτίμησε ο
!
πρωθυπουργός. Η απόφαση όμως αυτή δεν πρεπί ÎiTjlO
'ul
να παρερμηνευθεί, όπως άλλες αποφάσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στο παρελθόν. Πρώτο διότι & ilfà
αποτελεί πρόσχημα για τη λήψη της οριστικής
απόφασης —τίποτα δεν μπορεί να είναι απόλυτό:'
βέβαιο. Και δεύτερον, διότι δεν αλλάζει τις
διπλωματικές συντεταγμένες του προβλήματος
κατά ουσιαστικό τρόπο. Π αρέχει απλώς στην
Αθήνα μια ανάσα που τη χρειάζεται για να
χειριστεί πιο άνετα διπλωματικά το θέμα. Μια
ακόμα ευκαιρία για έναν «έντιμο συμβιβασμό» πι
όλοι πλέον θεωρούν αναγκαίο δεν πρέπει να χαθεί
Γιατί πρέπει να λυθούν τα χέρια της χώρας η οποία]
παρά τα χάλια της, μπορεί να ηγεμονεύσει
οικονομικά και πολιτικά στη Βαλκανική.
Κι αυτό θα αποτελούσε μεγάλο εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό κέρδος. Πολύ αποφασιστική μ π ο ρ εί να
αποβεί η συνάντηση Παπούλια-Βανς στην Νέα
Υόρκη στις 15 Ιουλίου, παρά το γεγονός ότι λόγω ^
των εκλογών τον Νοέμβριο στην «Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» ο
κ. Γκλιγκόρωφ ενδέχεται να μην είναι σε θέσει να
«κλείσει» το θέμα. Αυτό όμως δεν αποκλείει την
προετοιμασία του εδάφους ενόψει μάλιστα και της
αναμενόμενης εκλογικής νίκης του. Με
προσεκτικές κινήσεις και κυρίως με διάθεση
έντιμων και αποδεκτών συμβιβαστικών λύσεων
στο θέμα της ονομασίας και από τις δύο πλευρές το
θέμα μπορεί να βρεί τη λύση του μέχρι τα τέλη του
1
χρόνου. Προς όφελος και των δύο χωρών, της
ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Αυτή η
εστία τριβών, αυτή η εκκρεμότητα που
παρατράβηξε πρέπει να λήξει.
Β.Κ.

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΚΟ ΛΟ ΥΘ Ο Υ
Αρνήθηκε η Σουηδία να διαπιστεύσει τον πρώην
■ργατικό μας ακόλουθο Η.Σ., για την ανάληψη νέυν καθηκόντων στην πρεσβεία Στοκχόλμης. Ο
τρωτός και πρώην εργατικός ακόλουθος στη χώρα
ιρότυπο εργατικού δικαίου, είχε πρόσφατα κατα
δικαστεί σε φυλάκιση ενάμισι χρόνου, για αποδο(ή κλοπιμαίων ύψους 4 εκ. σουηδικών κορωνών.
1λεν είχε απαλλαγεί των ευθυνών του στους ταμει
ακούς
Ελέγχους του σωματείου καθαριστών στο οποίο
τροήδρευε. Είχε μηνυθεί από την ομοσπονδία κα- 9άριστών Σουηδίας για ατασθαλίες. Και πιτσαρίες
' διηύθυνε στο πλαίσιο των συνδικαλιστικών δρα
σ τ ή ρ ιο ^ του, τα έσοδα των οποίων πήγαιναν
στις τσέπες του, σύμφωνα με τις καταγγελίες σουηδού ορκωτού λογιστή προς την έγκυρη
σουηδική εκπομπή ΕΚΟ. Θ έμα εκτεταμένων ατα
σθαλιών είχε θέσει ήδη από το 1985
το ελληνικό προσωπικό του περιοδικού "Εμείς στα
ξένα" που χρηματοδοτούσε ο ΟΑΕΔ, η Γ.Γ. Απο* δήμου Ελληνισμού και το ελληνικό υπουργείο Πο
λιτισμού συν το σουηδικό εργατικό κίνημα. Ο ελ
ληνόφωνος και ο ελλαδικός Τύπος είχε αναφερθεί
.„'σχετικά. Και κανένα στοιχείο α π’ όλα αυτά δεν
στάθηκε ικανό, σχολίαζε ειρωνικά η σουηδική εκ
πομπή, να ανακόψει την επιθυμία της ελληνικής
. κυβέρνησης να την εκπροσωπεί ο κ. Η.Σ. και να
«επιτηρεί την τήρηση των εργατικών δικαιωμάτων
των
Ελλήνων στην Σουηδία.
Στον μακρύ κατάλογο των άθλων του έλληνα "δι, πλωμάτη" προστίθενται και κάποια ερωτηματικά
για πτωχεύσεις παντοπωλείου στη Σουηδία. Στους
χώρους του νέου αυτού παντοπωλείου -λίγο πρίν
ανοίξει- τον συνέλαβαν άγρια μεσάνυχτα να ξε
φορτώνει τσιγάρα αξίας 4 εκ. σουηδικών κορω
νών.
Προέρχονταν από μια αξιοπερίεργη κλοπή με κοντέινερ από το Μάλμε. Κι ούτε του αναγνωρίστηκε
το ελαφρυντικό του διεθνιστή. Συνελήφθη και συν
δικάστηκε με δυό ιρακινούς συντρόφους του κι
έναν Τούρκο. Το αιτιολογικό που προέβαλε ο
Ελληνας "διπλωμάτης" ήταν το προηγούμενο για
πρόσφατες κλοπές τσιγάρων από το δικό του μα
γαζί. Ή ταν αυτού του είδους τη ζημιά που προσπα
θούσε τώρα με τεράστιες νέες ποσότητες φτηνών
τσιγάρων να αποκαταστήσει. Δυστυχώς δεν έπεισε
και έχασε τη δίκη και στο εφετείο. Δεν έχασε όμως
ποτέ την εμπιστοσύνη των κρατούντων για να εκ
προσωπεί την Ελλάδα στά ξένα. Ή τα ν η στιγμή
που βρισκόταν εν αναμονή εκκένωσης κελιού στις
σουηδικές φυλακές για να εκτίσει την ποινή
του όταν η Ελλάδα επιχείρησε να τον επαναδιορίσει διπλωμάτη της.
Γ.Κ.

*Παρατείνεται και πέραν
του 18μήνου η προφυλάκιση χωρίς δίκη της Βασ. Μίχου. Αιτία; Το ότι δεν κάρ
φωσε τον Γ. Μπαλάφα, που
φυγοδικούσε -κι αυτό, σύμ
φωνα με τις αρχές, είναι
έγκλημα καθοσιώσεως...
Μήπως ζούμε σε ένα κρά
τος που επαφίεται στην
εξουσία των χαφιέδων και
δεν το καταλάβαμε; Μήπως
η Μίχου πληρώνει επειδή εί
χε αρχές -αυτό που λείπει
από πολλούς εκπροσώπους
των Αρχών;

ΑΦ ΙΕΡΩΜ Α ΖΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Η.Κ.

Στις φωτογραφίες φαίνεται η πρόοδος της κατεδαφιστικής δράσης του Με
γάρου Μουσικής του κ. Λαμπράκη που πραγματοποιείται από την εργολα
βική εταιρεία του προέδρου του ΤΕΕ κ. Λιάσκα, σε διάστημα 20 ημερών.
Στη μικρή φωτογραφία, όταν
άρχισε το έργο κατακρήμνισης του υπαίθριου θεάτρου, στη μεγάλη, η προ
εβδομάδος εικόνα των εκσκαφών.
Η καταστροφή στο Πάρκο Ελευθερίας ολοκληροσνεται. Ο ΟΜΜΑ επείγε
ται να προλάβει τις προσφυγές στο Σ.τ.Ε. και να δημιουργήσει τετελεσμένο.
Στο μεταξύ, τα υποχείρια του Συγκροτήματος και συμμέτοχα στη νομή της
οικονομικής-πολιτικής εξουσίας MME σιωπούν.
Ό σο για τους πολίτες της τσιμεντούπολης που αγωνιούν για την εικόνα τόσο
της πόλης τους όσο και της εξουσίας, επιμένουν να θορυβούν. Την Παρα
σκευή 1η Ιουλίου έγινε συναυλία-διαμαρτυρία έξω από το χώρο της κατα
στροφής, όπου
συμμετείχαν η Αία Βίσση, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Αρης Τόμας και ο Γ. Ματετζόγλου. Από την πλευρά μας, υποσχόμαστε να επανέλθουμε με φωτο
γραφίες -
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ΠΟΙΟΙ
Ο ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΤΕΛΟΡ;
Η εκλογή του διαδόχου του Ζακ Ντελόρ, προέδρου της
Κομισιόν, θα είναι το θε'ματης εκτάκτου συνόδου κορυφής
των Δώδεκα που θα συγκληθεί στις 15 Ιουλίου, στις
Βρυξέλλες, έπειτα από γερμανική πρόταση. Ο καγκελάριος
Χέλμουτ Κόλ θέλει να έχει την τιμή της εκλογής διαδόχου του
Ντελόρ και μάλιστα πριν από τις 19 Ιουλίου, οπότε
συνεδριάζει για πρώτη φορά το νεοεκλεγμένο
Ευρωκοινοβούλιο. Η διαπραγμάτευση κυρίως με τον Τζων
Μέητζορ θα είναι πολύ σκληρή και το μόνο ενθαρρυντικό
στοιχείο είναι ότι το 11-1 της συνόδου στην Κέρκυρα είναι
πολύ βαρύ για τη βρετανική κυβέρνηση. Βέβαια, ο γερμανός
καγκελάριος φαίνεται έτοιμος για ανταλλάγματα, και ίσως για
υποχώρηση, στο όνομα του υποψηφίου του Ζαν Λυκ Ντεάν.
Το βέτο των Βρετανών στη σύνοδο της Κέρκυρας εμπόδισε
την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης για το διάδοχο του Ζακ
Ντελόρ στην προεδρία της Κομισιόν, εξόργισε τους
ευρωπαίους εταίρους τους και στέρησε από την ελληνική
προεδρία το «happy end».
Ο βρετανός πρωθυπουργός Τζων Μέητζορ πιέζεται πάρα
πολύ από τους ευρωσκεπτικιστές του κόμματός του να μην
υποχωρήσει στην υποψηφιότητα ενός ατόμου όπως ο Ντεάν,
που οραματίζεται την ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης. Αυτή
τη φορά υπέκυψε στις πιέσεις τους μια και μετά τα
αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών η καρέκλα του τρίζει
πραγματικά. Με το βέτο στη σύνοδο κορυφής στην Κέρκυρα
κέρδισε σίγουρα χρόνο και ανέστειλε τις πολιτικές εξελίξεις
στο κόμμα και την κυβέρνηση, που αναμένονται πια μέσα στο
φθινόπωρο.
Τη γαλλογερμανική όμως σύμπραξη στο όνομα του διαδόχου
τού Ζακ Ντελόρ βλέπουν με καχυποψία και άλλες χώρες. Η
Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία και η Ισπανία παρόλο που
συνέναισαν τελικά στην Κέρκυρα στην υποψηφιότητα Ντεάν,
ωστόσο εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τον
αυταρχικό τρόπο με τον οποίο η Γερμανία κυρίως προσπαθεί
να επιβάλει τον ευνοούμενο της.
Ο Κολ θα διαπραγματευτεί βέβαια σκληρά με τους
Βρετανούς κι όπως φαίνεται έχει και άλλους υποψήφιους
κρυμμένους στο μανίκι της. Τα ονόματα που ακούγονται είναι
του Ετιέν Νταβινιόν, πρώην επιτρόπου του Βελγίου για
θέματα βιομηχανίας, και του Γουίλφρεντ Μάρτενς, πρώην
πρωθυπουργού του Βελγίου.
Αυτή τη φορά οι δώδεκα χώρες-μέλη της Ένωσης καλούνται
να επιλέξουν, στον αντίποδα του σοσιαλιστή Ζακ Ντελόρ που
προέρχεται από μια μεγάλη χώρα-μέλος, έναν κεντροδεξιό
που να προέρχεται από μια μικρή χώρα της Ένωσης.
Κ.Κ.
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Να μια έκδοση που αξίζει την ιδιαίτερη προ
σοχή μας. Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο 0
σέρβικός λαϊκισμός (εκδ. Παρασκήνιο) ταυ
Νεμπόισα Πόποβ, σέρβου κοινωνιολόγου, κα
τοίκου Βελιγραδιού, διανοούμενου της δημο
κρατικής αντιπολίτευσης, πολίτη αντιστεκόμενου σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Θα θυ
μίσουμε στους αναγνώστες ότι ο Νεμπόισα
Πόποβ είχε προσκληθεί και συμμετείχε στο
διεθνές συνέδριο που οργάνωσε το ΑΝΤΙ ένα
χρόνο μετά την κατάρρευση των ολοκληροπι
κών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης.
Είναι, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, γνώριμός
μας.
Η πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Νεμπόισα
Πόποβ αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προ
σπάθεια κριτικής ανάλυσης του σερβικού λαϊ
κισμού, φαινομένου που συνέβαλε σημαντικά
—όπως αποκαλύπτει ο συγγραφέας —στη διά
λυση της Γιουγκοσλαβίας και στον πόλεμο που
συνεχίζεται στα εδάφη της Βοσνίας.
Η Σερβία υπήρξε πάντα αποφασιστικός πα
ράγων για τις τύχες της Γιουγκοσλαβίας. Εφό
σον, λοιπόν, θέλει κανείς να διαμορφώσει κά
ποια γνώμη για ό,τι συμβαίνει στην πρώην Γι
ουγκοσλαβία, χρειάζεται οπωσδήποτε να σχη
ματίσει μια εικόνα του «τοπίου» της πρώην και
νυν Σερβίας. Από την άποψη αυτή, το βιβλίο
του Νεμπόισα Πόποβ αποτελεί —για λόγους
εντελώς αυτονόητους —προσφορά στο ελληνι
κό κοινό.
Το βιβλίο Ο σέρβικός λαϊκισμός, τη διανοητι
κή εγρήγορση και την ακεραιότητα του συγ
γραφέα του εκθείασε, σε μακροσκελές άρθρο
που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην έγκυρη πο
λωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza, ο Ανταμ
Μίχνικ. Σ’ αυτό το άρθρο μάλιστα, ο Μίχνικ
συγκρίνει τη στάση του Νεμπόισα Πόποβ σή
μερα με εκείνη του Αλεξάντρ Σολζενίτσιν στα
χρόνια του Γκουλάγκ...
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να κάνουμε στον
πάντα αθόρυβο και ακούραστο Λεωνίδα Χατζηπροδρομίδη, που είχε την πρωτοβουλία μία ακόμη —να μεταφράσει από τα σέρβικά τη
μελέτη του Νεμπόισα Πόποβ.
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το βι
βλίο αυτό —εκτός από την αξία της ανάλυσης
του «σερβικού λαϊκισμού»— εκφράζει ένα
ορισμένο ήθος. Τέτοιους ανθρώπους σαν τον
Νεμπόισα Πόποβ οφείλουμε να τιμούμε στην
Ελλάδα και να τους δίνουμε το χέρι. Το βιβλίο
κυκλοφορεί στα ελληνικά. Αξίζει όχι μόνο να
το διαβάσουμε, αλλά και να το προτείνουμε.
Τ.ΠΑΠ.

ΣΕ

Ο Λ Α

ΤΑ

Β ΙΒ Α ΙΟ Π Ο Α Ε ΙΑ

Φέτος το καλοκαίρι θα... φορεθεί πολύ
το “ΣΚΙΣΜΕΝΟ ΨΑΘΑΚΙ”
(το τελευταίο βιβλίο τη ς Α λκυόνης Π απαδάκη)

Ένα μικρό ψαροκάικο είναι
η ζωή μου. Ένα μικρό φθαρμέ
νο ψαροκάικο που έχει σμαρα
γδιά φεγγάρια στο κατάρτι του
κι έναν ξεσκούφωτο ήλιο αληταρά για τιμονιέρη. Ένα ψαρο
κάικο, δίχως ρότα.
- Πού πάμε, καπετάνιο; με
ρωτάει ο τιμονιέρης και μου
κλείνει το μάτι.
- Όπου πάν’ τα κύματα! λέω επίσημα εγώ.
Και τα σμαραγδιά φεγγάρια που είναι στο κατάρ
τι, σκάνε σαν ρόδια στην κουβέρτα.
Κι ο ξεσκούφωτος ήλιος ο αληταράς παρατάει το
τιμόνι του και χορεύει. Και η νύχτα γεμίζει χιλιάδες
ήλιους, αληταράδες. Και η ψυχή μου γεμίζει νύχτες
πολύχρωμες. Γεμίζει σμαραγδιά φεγγάρια και θαλασ
σινά πουλιά. Πού να χωρέσουν μέσα μου όλ’ αυτά;
Πού να στριμωχτούν, π ’ ανάθεμά τα;

Kat θυμηθείτε...
“ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ”
μετά τη Φ θινοπωρινά “ΜΠΟΡΑ”
φαίνεται καλύτερα από “ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ”.

D E S IG N S T U D IO

Μια ζωή θυμάμαι τον
εαυτό μου να φτιάχνει στέκια
και καταφύγια για την ψυχή
μου. Κι εκεί που είναι όλα έτοι
μα κι έχω αρχίσει να βολεύο
μαι, εκεί που είναι τα πάντα τα
κτοποιημένα και κάθομαι λίγο
να ξεκουραστώ και να κάμω
τσιγαράκι, μπαίνει ο διάολος
μέσα μου και μου την ανάβει.
- Τι ’ναι τούτα δω τα σκιάχτρα; μου λέει. Δεν εί
ναι για σένα η λούφα, κορίτσι μου. Πάλι πλαστογρα
φίες κάνεις;
Και βροντάω τότε ένα ασιχτίρ και τα κάνω όλα
κεραμιδαριό.
Ύστερα κάθομαι σταυροπόδι και γλείφω τις πλη
γές μου σαν το σκυλί. Δεν πειράζει, λέω. Πάμε γι’ άλ
λα. Όπως και να ’χει το πράμα, η Ρόζυ γεννήθηκε με
το βλέμμα καρφωμένο στο ξημέρωμα. Όρτζα τα πα
νιά λοιπόν.

ΕΚΑΟΣΕΙΣ Κ ΑΑΕΝΤΗ Σ - Μ ΑΥΡΟ Μ ΙΧΑΑΗ 5 - 1 0 6 7 9 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΑ. : 3 6 0 1 .5 5 1 , FAX: 3 6 2 3 - 5 5 3
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Σ τ η ν

• Μαθαίνουμε, ότι ο Δημήτρης Κατσίμης όσο θορυβωδώς έφυγε από την ΕΡΤ τόσο
πιο αθόρυβα επιστρέφει... Εί
ναι γνωστό ότι «φαγώθηκε»
από την ΕΡΤ όταν έπρεπε να
μπαλωθούν τα διάφορα που
είχαν προκόψει από την επί
σκεψη του πρωθυπουργικου
ζεύγους στην Αμερική, που εί
χε συμπέσει με το θάνατο του
Γιώργου Γεννηματά. Επανέρ
χεται λοιπόν ο κ. Κατσίμης σε
θέση ειδικού σύμβουλου που
δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυ
τόν... Είπατε τίποτα;
• Αν κι έχει περάσει πάνω από
ένα δεκαπενθήμερο από τη
στιγμή που διετάχθη ένορκη
διοικητική εξέταση για το
κλεμμένο οπτικο-ακουστικό
υλικό της δουλειάς του Μάνου
Χατζιδάκι απο την ΕΡΤ, ουδέν
νεώτερον έχει ανακοινωθεί....
Εμείς, βέβαια, μάθαμε ότι από
την εποχή του πρώτου εμ
φράγματος του Μάνου, μέρος
αυτού του υλικού είχε διοχετευθεί, για ν’ αντιγράφει, σε
ιδιωτικό κανάλι και ότι υπάρ
χουν σχετικά έγγραφα που
αποδεικνύουν ποιος από τους
τότε μεγαλόσχημους της ΕΡΤ
το είχε παραχωρήσει... Για να
δούμε, θα υπάρξει το απαραί
τητο θάρρος, θ’ αποδοθούν ευ
θύνες; Λέγεται, πάντως, ότι η
Νομική Υπηρεσία της ΕΡΤ συζητεί να καταθέσει μηνύσεις
εναντίον των ιδιωτικών καναλιών που χρησιμοποίησαν το
κλεμμένο υλικό, αναφέροντας
εμφατικά τον ΣΚΑΙ. Ίσως,
έτσι μάθουμε και το πρόσωπο
εκείνου που είχε παραχωρή
σει το υλικό...
• Δύο άνθρωποι του Τύπου
έφυγαν το προηγούμενο δεκα
πενθήμερο: Ο Δημήτρης
Ρούσσος που εργαζόταν στην
Ελευθεροτυπία και ήταν πρόε
δρος του ΕΔΟΕΑΠ. Και ο Τόλης Γαρουφαλής που, αν και
συνταξιούχος, εργαζόταν στο
12

Εν η μ έ ρ ω σ η
Έθνος ως σύμβουλος δημο
σίων σχέσεων των εκδόσεων
Μπόμπολα.
• Μετά το θάνατο του Δημήτρη Ρούσσου συγκροτήθηκε
σε σώμα το νέο Δ.Σ. του
ΕΔΟΕΑΠ, με την εξής σύνθε
ση: Ορέστης Φαράκος πρόε
δρος, Βασίλης Καζάκος αντι
πρόεδρος και νέο μέλος ο Με
νέλαος Δάφνης. Τα υπόλοιπα
μέλη του Δ.Σ. παραμένουν ως
έχουν.
• Αλλαγές ακούγεται ότι θα
γίνουν στο συγκρότημα Μπό
μπολα: Λέγεται, ότι ο διευθυ
ντής του Έθνους κ. Θοδωρής
Καλούδης ετοιμάζεται να
αναλάβει θέση ειδικού συμ
βούλου στο MEGA, χωρίς
όμως να θιγεί η υπάρχουσα ιε
ραρχία. Λέγεται, επίσης, ότι
θα παραμείνει εκδότης και δι
ευθυντής της οικονομικής εφη
μερίδας Ημερήσια. Τη θέση
του στο Έθνος ακούγεται ότι
θα καταλάβει η κ. Όλγα Τρέμη. Μαθαίνουμε, ακόμα, ότι ο
κ. Μπόμπολας δεν είναι ευχα
ριστημένος από την κυκλοφο
ρία των Εικόνων. Λέγεται ότι
αποφάσεις θα πάρει τον Σε
πτέμβριο, όπου δύο τινά μπο
ρούν να συμβούν: Ή θ’ αλλά
ξει η ηγεσία του περιοδικού ή
θα μετατραπεί σε μηνιαίο...
• Με αργούς αλλά σταθερούς
ρυθμούς προετοιμάζεται η
Μεσημβρινή ή όπως αλλιώς θα
λέγεται η νέα εφημερίδα του
κ. Βαρδινογιάννη. Ο οποίος,
όπως τουλάχιστον διαδίδεται,
είχε
διαβεβαιώσει
την
ΕΣΗΕΑ πως το μεγαλύτερο
μέρος των συντακτών της πα
λιάς εφημερίδας θα απορροφηθεί από την καινούργια.
Άλλες, όμως, φαίνεται να εί
ναι οι βουλές του ιδιοκτήτη και
άλλες του διευθυντή κ. Δουκάκου. Ο οποίος λέγεται ότι
πραγματικά περνάει από κό
σκινο όλες τις περιπτώσεις
των συντακτών της παλιάς Μ ε

σημβρινής και διαμηνύει ότι
στη νέα εφημερίδα θα εργα
στούν όσοι και όποιοι θέλει
εκείνος.
• Κρίση ξέσπασε και στο νεοεκδοθέν περιοδικό ποικίλης
ύλης Πανόραμα των εκδόσε
ων Δραγούνη υιού, λόγω της
χαμηλής κυκλοφορίας που εί
χαν τα πρώτα τεύχη. Ή δ η
αποτελούν παρελθόν για το
περιοδικό ο διευθυντής κ.
Μπέρτσος και η αρχισυντάκτρια κ. Μανουέλλα Μαθιουδάκη. Λέγεται ότι εντός των
ημερών θα ανακοινωθεί ο νέ
ος διευθυντής...
• Πουλιέται, δεν πουλιέται,
πουλιέται κατά το ένα μέρος,
πολλά ακούγονται για το συ
γκρότημα Τερζόπουλου που
κάνουν τον Άρη να βγαίνει
από τα ρούχα του. Αυτός, για
να διασκεδάσει τις πάσης φύσεως φήμες, σκέπτεται να εκδώσει νέο περιοδικό: το αμε
ρικανικό VANITY FAIR. Θα
είναι το τέταρτο κατά σειράν
γυναικείο περιοδικό που θα
πειληφθεί στις εκδόσεις του εν
λόγω συγκροτήματος...
•Τελευταίο τεύχος του περιο
δικού Έ να αυτή την εβδομά
δα. Έ ν α περιοδικό που έγρα
ψε μια μικρή και πολυκύμαντη
ιστορία στον ελληνικό Τύπο
χωρίς να καταφέρει ποτέ να
διεκδικήσει πρωτεία...
•Ο ριστικά τον Σεπτέμβριο η
έκδοση του γυναικείου περιο
δικού M ADAM E FIGARO, με
διευθυντή τον υιό Φιλιππόπουλο και διευθύντρια σύντα
ξης της Μελίνα Αδαμοπούλου.
Σύμβουλος έκδοσης η Ινώ
Κωνσταντοπούλου. Η επίση
μη ανακοίνωση της έκδοσης
έγινε με γεύμα σε μεγάλο ξε
νοδοχείο και αφορούσε κυ
ρίως τους διαφημιστές. Σαν
πολλά γυναικεία περιοδικά
δεν μαζεύτηκαν στο χώρο;
• Στη Σαμοθράκη έγινε το 3ο
δημοσιογραφικό συνέδριο με

θέμα «Ta M M E στον 21ο αιώ
να». Παρήλασαν πολλοί και
διάφοροι, αν και δεν υπήρχε
σαφής θεματικός άξονας
Ωστόσο, οι σύνεδροι ανεδειξαν την αγωνία που διακατέχε ι τους ανθρώπους του χώρον
για τη μορφή του επικοινωνιακού τοπίου μετά τις εξελίξεις
στον επικοινωνιακό τομέα και
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
MME.
• Απολύθηκε από το Αθηναϊ
κό Πρακτορείο Ειδήσεων,
όπου εργαζόταν, ο δημοσιο
γράφος Βασίλης Ζήσης. Επί
σημη αιτιολογία: περικοπές
δαπανών και οικονομία.
• «Στον άνθρωπο του οποίου οι
επιχειρήσεις συναγωνίζονται
σε καθαρότητα (και όχι σε κα
θαριότητα) τα ανάκτορα m
Αυγεία. Σε κείνον που δυσφή
μησε μια ολόκληρη συνοικία,
μ ε την εγκατάστασή του σ’αυ
τήν...». Αυτά (και άλλα πολλά),
που αφορούσαν τον εκδότη
Γεώργιο Κουρή του συγκροτή
ματος του Ταύρου, γράφτηκαν
σε εφημερίδα της περασμένη;
Δευτέρας. Σε ποια; Στη ΝΙΚΗΙ
Η οποία απογαλακτίσθηκε
διαμιάς, ως φαίνεται, από τον
ώς την περασμένη εβδομάδα
αφανή εκδότη της και εκδίδεται πλέον από μόνη της στις
εγκαταστάσεις της Τυποεκδοτικής, στον Περισσό.
Το περασμένο Σάββατο, 2
Ιουλίου, η εφημερίδα δεν τυ
πώθηκε. Τυπώθηκε κανονικά
τη Δευτέρα. Σε άρθρο μάλιστα
του εκδότη της Γιώργου Σκαρβελάκη αφήνεται να διαφανεί
ότι ο Γ. Κουρής πέταξε τα χει
ρόγραφά της και αρνήθηκε να
την τυπώσει. Κατόπιν τούτου,
επήλθε ρήξη και διαζύγιο της
Νίκης με τον Ταύρο. Τα υπό
λοιπα, εν είδει ευτράπελου
αφηγήματος, στις στήλες της
χειραφετημένης Νίκης αλλά
και των εναπομεινάντων έντυ
πων του Γ. Κουρή.

ΟΤΑΝ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΝΟΜΠΑΡΕΙ
Μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που διοργάνωσε
η ΕΣΗΕΑ στη διάρκεια του προηγούμενου δεκαπενθήμερου,
ήταν η πρόσκληση τριών επιφανών ιταλών συνδικαλιστών,
που μίλησαν για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στη
γειτονική χώρα υπό το πρίσμα των πρόσφατων πολιτικών
εξελίξεων εκεί. Προσκεκλημένοι ήταν οι : Τζιόρτζιο Σαντερίνι, Γενικός Γραμματέας της Ιταλικής Εθνικής Ο μ ο 
σπονδίας Τύπου («Κατάσταση του δημοσιογραφικού επαγ
γέλματος στην Ιταλία σε σχέση με την πολιτική κατάσταση
στη χώρα»), Α ν τ ό ν ιο Βελούτο, μέλος της Εθνικής Επιτρο
πής Διεθνών Σχέσεων της Ιταλικής Εθνικής Ομοσπονδίας
Τύπου («Δικαιώματα και καθήκοντα των δημοσιογράφων
στη σύνταζη των Μ έσω ν Μ αζικής Ενημέρωσης σύμφωνα
με τη Συλλογική Σύμβαση και οι προσπάθειες για επέκτασή
τους σε όλους του δημοσιογράφους», με ιδιαίτερη μνεία
στην R.A.I. και την ιδιωτική τηλεόραση) και Μ ά σ ιμ ο Αλμπερίτσι, Εθνικός Σύμβουλος της Ιταλικής Εθνικής Ο μοσπον
δίας Τύπου («Δεοντολογία και επαγγελματική ζωή των δη
μοσιογράφων σε μ ια μεγάλη εφ ημερίδα σήμερα»).
Το φαινόμενο Μπερλουσκόνι που έχει απασχολήσει εδώ
κι αρκετό καιρό τα ελληνικά MME μοιάζει, ώς ένα βαθμό,
με πρόβα τζενεράλε όσων θα μπορούσαν να συμβούν και
στην Ελλάδα. Αλλωστε, αυτή η εξήγηση δίνεται στο γεγο
νός ότι, ξαφνικά, οι διάφοροι επιχειρηματίες επιδιώκουν
να μονοπωλήσουν τον χώρο των MME. Ας μην ξεχνάμε
ότι, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην ιταλική
πολιτική σκηνή ο Μπερλουσκόνι, το θέμα που απασχόλησε
την ελληνική κοινή γνώμη ήταν κατά πόσο ένα τέτοιο φαι
νόμενο θα μπορούσε να κερδίσει έδαφος κι εδώ! Για να
μη συμβεί αυτό, απαιτείται γενικότερη αντιμετώπιση, την
οποία όμως ούτε η πολιτεία ούτε οι άνθρωποι των MME
φαίνονται διατεθειμένοι να οργανώσουν. Γι' αυτό το λόγο
άλλωστε δεν συγκίνησε κανέναν η έλευση των τριών ιτα
λών συνδικαλιστών, που αν μη τι άλλο έδινε την ευκαιρία
να συζητηθούν κάποια θέματα με πραγματικούς δημοσιο
γράφους, που έχουν επιδοθεί σε πραγματικούς αγώνες...
Οι ιταλοί προσκεκλημένοι μίλησαν για το πώς οργανώ
νονται οι δημοσιογράφοι για ν' αντεπεξέλθουν στη λαίλαπα
και πώς αισιοδοξούν ότι θα τα καταφέρουν. Τέθηκαν πολ
λά θέματα. Μικρό δείγμα : Το πώς αντιμετωπίζουν θέματα
δωροδοκιών, αφού οι δημοσιογράφοι κοντά στην εξουσία
δεν έμειναν αμόλυντοι κι ανέφεραν πως αίτημά τους πια
είναι τα πειθαρχικά τους συμβούλια ν' αποτελούνται τουλά
χιστον κατά το ήμισυ από δικαστικούς λειτουργούς. Έκαναν
επίσης τις εκτιμήσεις τους για την άνοδο του Μπερλουσκό
νι στην εξουσία, μίλησαν για την οργάνωση των δημοσιο
γράφων που τους κάνει να αισθάνονται δυνατοί μέσα από
το συνδικαλιστικό τους όργανο και υπογράμμισαν ότι δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο ιταλός πρω
θυπουργός έχει ανοίξει πόλεμο κυρίως με τους δημοσιο
γράφους. Ανέλυσαν ακόμη την έννοια της ανεξαρτησίας
του δημοσιογράφου που κατοχυρώνεται μέσα από την

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μίλησαν για το πώς
λειτουργεί η RAI. (πρώτος στόχος του Μπερλουσκόνι -ήδη
έχει παραιτηθεί ολόκληρο το διοικητικό της συμβούλιο) κι
αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο μεγάλο τους όπλο, την απερ
γία.
Οσα καταγράφηκαν είναι μόνο μερικές μικρές αναφο
ρές σ' όσα ειπώθηκαν σ' αυτό το διήμερο της ΕΣΗΕΑ. Θέ
ματα που αφορούν στην προέκτασή τους όλους τους δημο
σιογράφους, ιδιαίτερα επίκαιρα σ' αυτή τη ρευστή εποχής
μας.
Θ' αναρωτηθείτε βέβαια, μπροστά σε ποιο κοινό μίλησαν
οι τρεις ιταλοί συνδικαλιστές... Κοινό τους αποτέλεσαν οι
νέοι δημοσιογράφοι που παρακολουθούν τα σεμινάρια της
ΕΣΗΕΑ! Από μια μεριά θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν
θετικό. Τουλάχιστον, τα νέα παιδιά ενημερώθηκαν από πρώ
το χέρι για όσα συμβαίνουν, απειλούν τα ίδια, για τα οποία
ουδείς ώς σήμερα τα έχει ενημερώσει. Απ' την άλλη,
όμως, οι ίδιοι οι ιταλοί συνδικαλιστές κατάλαβαν ότι το
ώριμο σώμα των δημοσιογράφων τους σνόμπαρε. Ποια
εξήγηση άλλωστε θα μπορούσε να δοθεί, όταν το πράγμα
μιλούσε από μόνο του...
Είναι εύκολο να γράφει κανείς αντιγράφοντας τις ξένες
εφημερίδες. Φαίνεται, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να δια
θέσει ελάχιστο από τον ελεύθερο χρόνο του, ίσως και λίγο
από τον εργάσιμο, για να επικοινωνήσει με επαγγελματίες
που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα κι αναζητούν λύσεις ...
Φευ, προβλήματα που πιθανόν αύριο να είναι και δικά μας,
αν δεν συμβαίνουν κιόλας και δεν τους έχουμε δώσει την
πρέπουσα σημασία...
Είναι κουραστικό και χωρίς όφελος πια να παρακολουθεί
κανείς τον πόλεμο των εκδοτών-επιχειρηματιών μεταξύ
τους. Συμφωνίες που σχεδόν είχαν θεωρηθεί βέβαιες τη
μία ημέρα την επόμενη αθετούνται, γιατί ο τάδε κατάφερε
να βάλει τρικλοποδιά στους δείνα, γιατί αυτός κατάφερε να
εξασφαλίσει τα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τον άλ
λο και να ελέγχει προς όφελος του το τάδε κανάλι ... Ένα
όμως είναι σίγουρο : Ο πόλεμος μεταξύ των εκδοτών-επιχειρηματιών περνάει διάφορες φάσεις, πίσω από όλες τις
δήθεν συμφωνίες που ακούγονται κατά καιρούς κρύβονται
μεγάλα συμφέροντα αδιανότητα ίσως για τον απλό κόσμο.
Ελάχιστοι ίσως καταλαβαίνουν ότι κανάλι σημαίνει εξουσία,
που σε μια εποχή ρευστή σαν αυτή που περνάμε θεωρείται
απαραίτητη στους μεγιστάνες του πλούτου για να αισθάνο
νται ακόμη πιο δυνατοί, για να μπορούν να επιβάλλουν
τους όρους τους στην πολιτική εξουσία προς ίδιον συμφέ
ρον... Προφανώς, η καλοκαιρινή ραστώνη να έχει τις επι
πτώσεις της στον πόλεμο που διεξάγεται στα παρασκήνια,
χωρίς όμως να τον αποδυναμώνει. Σίγουρο είναι πάντως,
ότι ο τελικό γύρος θα δοθεί το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, με καινούργιες εφημερίδες και νέες συμμαχίες
στον τηλεοπτικό χώρο.
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Οι Αθηναίοι ρφ ίζουν,
ο κ. Ααμπράκης επιλέγει
ίο υ Ρ ε π ό ρ τ ε ρ

«Σημειώνεται ότι ο Συνασπισμός υποστή
ριξε την παράταξη "Ενότητα" του κ. Λιάσκα (Αυγή, 5.7.94)».
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ απόσπασμα δεν έχει να
κάνει με την ενδεχόμενη υποψηφιότητα
του πρώην οικουμενικού υπουργού Περι
βάλλοντος κ. Κώστα Λιάσκα για τον Δήμο
της Αθήνας. Στην πρώτη συνεδρίαση του
νεοεκλεγέντος διοικητικού συμβουλίου
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(ΤΕΕ) για την ανάδειξη προεδρείου, ο
πλειοψηφών κατά την πρώτη (ενδεικτική)
ψηφοφορία κ. Αυγερίκος, που υποστηρι
ζόταν από τη Νέα Δημοκρατία, απέσυρε
τελικά την υποψηφιότητά του ανοίγοντας
με τον τρόπο αυτό το δρόμο για την προε
δρία στον εξ Αριστερός προερχόμενο κ.
Λιάσκα, τον οποίον βεβαίως υπερψήφι
σαν όσοι είχαν επιλέξει στον πρώτο γύρο
τον κ. Αυγερίκο. Σύμφωνα με δημοσιο
γραφικές πληροφορίες, ο τελευταίος απο
σύρθηκε ύστερα από παρέμβαση του προ
έδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μιλτιά
δη Έβερτ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΚΛΗΤΗΡΑΣ;
Τι σχέση όμως μπορεί να έχει η εκ νέου
ανάδειξη του κ. Λιάσκα στην προεδρία

του ΤΕΕ, με τη Νέα Δημοκρατία, τον Συ
νασπισμό, και με τη μέχρι τώρα πανταχόθεν προβολή του πρώην οικουμενικού

υπουργού ως υποψηφίου δημάρχου της
Αθήνας;
Απλούστατα, ο προερχόμενος από την i

Σας Περίμένουμε:...

£ -ra o JK O B O £ T H
στο Νέο ιιας Κατάστημα
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3ΐστερά κ. Λιάσκας, εργολάβος-όιαχειστής των καταστροφικώ ν έργων που
}αγματοποιοννται στο πά ρκο Ελευθεας, προβλήθηκε ως ο πλέον κατάλληλος
το\|τηφΐος υπερκομματικής αποδοχής με
χνοκρατικό προφίλ. Εκφραστής των εναφερόντων του συγκροτήματος Λατράκη, υποδείχθηκε ως το όχημα για τον
τόλυτο έλεγχο του Δήμου της Αθήνας σε
-νκονομικό, πολιτισμικό και περιβαλλο:ικό επίπεδο, και εγκρίθηκε κατ’ αρχήν
ς υποψήφιος σχεδόν α π’ όλες τις κομμακές ηγεσίες —πλην ΚΚΕ —, μια και τουίχιστον τα δυο μεγάλα κόμματα μαζί με
^»]ν Πολιτική Άνοιξη θέλουν να περιορίρ υ ν στο ελάχιστο την πολιτική αντιπαράεση.
Βεβαίως, την υποψηφιότητά του επισήως δεν την προώθησε κανένα κόμμα,
ίστόσο, πάντα ανεπίσημα, μέσω δημοσιυμάτων και δημοσκοπήσεων, εμφανίζο
υν ως υποψήφιος ευρύτερης αποδοχής.
Με την ανάδειξή του, ωστόσο, εκ νέου
την προεδρία του TEE, ο Κ. Λιάσκας ξεαθαρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να
ίναι υποψήφιος για τον Δήμο της Αθήας. Έ τσι δεν εκτίθεται στο ρίσκο της
ποψηφιότητας, ενώ τα συμφέροντα του
Συγκροτήματος που τον προωθούσε μποούν άριστα να υπηρετηθούν και από τη
έση που κατέλαβε.
Η όλη ιστορία της υποψηφιότητας του κ.
ί. Λιάσκα, ο τρόπος που εμφανίστηκε,
:ου προωθήθηκε, αλλά και ο τρόπος που
ιποσύρθηκε δείχνει βεβαίως την άνεση
ιε την οποία το συγκρότημα Λαμπράκη
χει τη δυνατότητα να ελέγχει τις υποψηριότητες των δύο μεγάλων κομμάτων.
«ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ» ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Με την απόσυρση της υποψηφιότητας του
<. Λιάσκα, δεν έκλεισε βεβαίως ο κύκλος
ίων οικουμενικών υποψηφίων, αφού και η

Σας

Ο προερχόμενος από
την Αριστερά
κ. Λιάσκας, εργολάβοςδιαχειριστής των
καταστροφικών έργων
που πραγματοποιούνται
στο πάρκο Ελευθερίας,
προβλήθηκε ως ο πλέον
κατάλληλος υποψήφιος
υπερκομματικής
αποδοχής με
τεχνοκρατικό προφίλ.

κ. Μαρία Δαμανάκη ακολούθησε όλο αυ
τό το διάστημα την ίδια τακτική· συνέστη
σε δηλαδή μια «ομάδα φίλων», η οποία
προωθεί την υποψηφιότητά της ως υπερ

κομματικής προσωπικότητας. Έχοντας
απόσχει από κάθε κομματική διαδικασία
-πριν και μετά τις ευρωεκλογές- η κ. Δα
μανάκη προβάλλει το κύρος της πρώην
προέδρου του ΣΥΝ και προκαταλαμβάνει
όποιες διαδικασίες τηρούνται στο κόμμα
της.
Οι πληροφορίες μας θέλουν επίσης την
πρώην πρόεδρο του ΣΥΝ να ενδιαφέρει
το Συγκρότημα, μια και εκτός του ΣΥΝ
που δεσμεύεται μαζί της, τόσο κύκλοι της
Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ
βλέπουν με καλό μάτι την προώθηση της
υποψηφιότητάς της. Σε αυτό βοηθά και το
γεγονός ότι η εικόνα της μετά την αποχώ
ρησή της από την ηγεσία του ΣΥΝ είναι
πολιτικά θολή, καθώς έχει αποστασιοποιηθεί —όχι τυχαία μάλλον — από τον πολι
τικό της χώρο.
Σίγουρο είναι, επίσης, ότι το συγκρότημα
Λαμπράκη μπορεί να ελέγξει την εκλογή
στον Δήμο της Αθήνας και χωρίς την
ύπαρξη ευρύτερων πολιτικών συμμαχιών.
Ενδεικτικό είναι ότι τα ονόματα που
ακούγονται στα μεγάλα κόμματα (π.χ.
Αβραμόπουλος στη Νέα Δημοκρατία,
κομματικοί υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ)
έχουν σε μεγάλο βαθμό την έγκριση του
Συγκροτήματος. Οι γνωρίζοντες καλά την
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, κά
νουν λόγο για παιχνίδι με... σημαδεμένη
τράπουλα.
Υπάρχει άραγε κάποια πολιτική δύναμη
που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην
αναμέτρηση με αυτή την «μπερλουσκονικού τύπου» επέλαση; Οι υγιείς δυνάμεις
που υπάρχουν και στα δυο μεγάλα κόμμα
τα, αλλά κυρίως στα κόμματα της Αριστε
ρός, δείχνουν προς το παρόν απονευρω
μένες, αδύναμες και χωρίς το απαραίτητο
κουράγιο για μια αντιπαράθεση.
Έ στω και για την τιμή των όπλων ..

Πε:μ>ιμένουμετ. . .
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« Π Τ Ε Ρ Ω Τ Ο Σ »

Α Ν Α Σ Χ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Άλλαξε ο Μανωλιός,
ο Θοδωρής ία ο Γιώργος

I I I

του Τ άσου Π αππά

Η λάμψη που συνοδεύει κά
θε κυβερνητικό ανασχηματι
σμό θα εξαφανιστεί σε λίγες
μέρες. Αφού τελειώσουν οι
συζητήσεις για τα πρόσωπα
που ήρθαν και τα πρόσωπα
που έφυγαν, τα πράγματα θα
πάρουν τις σωστές τους δια
στάσεις. Η πολιτική θα απο
κτήσει την τρέχουσα, πλην
όμως καταλυτική, σημασία
της. Στο παρελθόν οι ανα
σχηματισμοί δεν σηματοδό
τησαν αλλαγή πολιτικής
εκτός από μία φορά, τότε
που επί ΠΑΣΟΚ αποπέμφθηκε ο Γ. Αρσένης για να τον
διαδεχθεί ο Κώστας Σημίτης
και η ευρωπαϊκού τύπου «εκ
συγχρονιστική» λιτότητα που
εξέφραζε. Σήμερα οι πιθα
νότητες αλλαγών στους δύο
κρίσιμους τομείς
—εθνικά θέματα
και οικονομία— είναι
ελάχιστες.

ΕΔΩ και μερικά χρόνια ο πατριωτισμός
πολιτικών και πολιτών κρίνεται με βάση
τη θε'ση που παίρνουν στο ζήτημα των
Σκοπιών. Με ευκολία μπαίνουν οι ετικέ
τες και εκτοξεύονται οι απαξιωτικές ανα
φορές, με ευκολία αναζητούνται τα εξιλα
στήρια θύματα, εντός και εκτός της χώρας.
Η εξωτερική μας πολιτική έχει «σκοπιανοποιηθεί» και τα τρία μεγάλα κόμματα συ
ναγωνίζονται για το ποιο θα καταθέσει
εγκυρότερα διαπιστευτήρια αντίστασης
απέναντι στον αντίπαλο Γκλιγκόρωφ και
στα βυσσοδομούντα εναντίον της Ελλά
δας ξένα κέντρα. Είναι προφανές ότι η κα
τάσταση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, πα
ρά τη νίκη που σημείωσε η ελληνική δι
πλωματία στο θέμα του εμπάργκο με την
άρνηση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου να
μας καταλογίσει ευθύνες.
Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
Η πραγματικότητα όμως εξακολουθεί να
είναι δυσοίωνη για τα εθνικά μας συμφέ
ροντα. Ποιοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά

μ«ς;
• Υπάρχει περίπτωση να προσχωρήσουν
οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι
ΗΠΑ στις απόψεις μας και να αρχίσουν
να πιέζουν την ηγεσία των Σκοπιών να δε
χθεί τις ελληνικές θέσεις; Ουδείς εχέφρων
κάτοικος τούτης της χώρας μπορεί να πε
ριμένει βασίμως τέτοια μεταστροφή. Ούτε
διάθεση φαίνεται να εκδηλιόνεται από -η]

μεριά των συμμάχων μας ούτε ενδείξεις
έχουμε ότι είναι δυνατόν στο εγγύς μέλλον
να αντιστραφείτο κλίμα.
• Υπάρχει περίπτωση η ηγετική ομάδα
των Σκοπιών να μεταβάλει την άποψή της
για το μείζον, όπως κατάντησε για μας, θέ
μα της ονομασίας; Δεν προκύπτει από
πουθενά- αντιθέτως, θα λέγαμε πως αντί
να καμφθεί η στάση των Σκοπιών ενδυνα
μώνονται οι φωνές αδιαλλαξίας καλλιερ
γούμενες τώρα και από δυτικούς κύκλους,
οι οποίοι με κάθε ευκαιρία ξιφουλκούν
κατά της χώρας μας και διαμορφώνουν
μέσω των M ME μια εικόνα για την Ελλά
δα που δεν μας κολακεύει. Αλλά και στην
υποθετική περίπτωση που ο Γκλιγκόρωφ
δεχόταν τις απόψεις της χώρας μας γιατο
όνομα, είναι εξαιρετικά δύσκολο —αγγί
ζει τα όρια του αδυνάτου— να καταφέρει
να πείσει το Κοινοβούλιό του και να φιμώ
σει τις έξαλλες φωνές στα Σκόπια που
οφείλουν κι αυτές, όπως άλλες εδώ στην
Ελλάδα, την πολιτική τους ύπαρξη στην
αντίθεση με τη χώρα μας.
• Υπάρχει περίπτωση να υπονομευθείη
συνοχή και εν τέλει η ενότητα της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακε
δονίας εξαιτίας της δραστηριότητας της
ισχυρής αλβανικής μειονότητας και άρα
μπορούμε για λίγο καιρό να περιμένουμε
—συντηρώντας την ένταση με τα Σκό
πια — ώστε να εκμεταλλευτούμε τις περι
στάσεις και με κατάλληλους χειρισμούς να

Σας Πε?£>ιιιόνου]ΐε: ...

Ση^Κ Ο Β Ο ΣΤΗ
στο Κίέο ιιας
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[ροωθήσουμε τα εθνικά μας θέματα; Στο
νδεχόμενο αυτό φαίνεται να ποντάρουν
ίσοι συστήνουν συνέχιση των οικονομι
κόν πιέσεων. Ο κίνδυνος διάλυσης του
ιράτους των Σκοπιών υφίσταται. Είναι
καρκής. Προς το παρόν όμως φαίνεται
ότι απομακρύνεται, γιατί ο αλβανός πρόε
δρος Μπερίσα, που θα είχε υποτίθεται λό{ο να υποδαυλίσει την ένταση στα Σκόπια
χε όχημα τη συμπαγή αλβανική μειονότη
τα, δεν παίζει αυτό το χαρτί υστέρα και
χπό τις πιέσεις που δέχτηκε από την Ευ
ρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγάλες δυνάμεις της
Ευρώπης για ποικίλους λόγους θέλουν τη
5ιατήρηση του κράτους των Σκοπιών και
θα εμποδίσουν όποια προσπάθεια υπονο
μεύσει το στόχο τους. Στο ίδιο μήκος κύ
ματος βρίσκονται και οι ΗΠΑ. Αλλά και
έτσι να μην ήταν τα πράγματα, οφείλουμε
•να απαντήσουμε στο ερώτημα αν εμείς
επιθυμούμε την εξαφάνιση του κράτους
'αυτού, αν μας συμφέρει να διαμοιραστεί
μεταξύ των αδηφάγων γειτόνων του, οι
οποίοι βεβαίως δεν θα μείνουν εκεί, καθό
τι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Με την
'απορρόφηση των Σκοπιών ανανεώνονται
οι ελπίδες για τη μεγάλη Αλβανία από τη
μια και τη μεγάλη Βουλγαρία από την άλ
λη.
Κατά τη γνώμη μας, η δυσκολία της ελλη
νικής πλευράς να προσεγγίσει με ψυχραι
μία το θέμα χωρίς παλικαρισμούς και
υπερπατριωτικές κορώνες, οφείλεται στο
γεγονός ότι αυτό έγινε αντικείμενο της
εσωτερικής μας πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ
προεκλογικά καλλιέργησε υπερβολικές
προσδοκίες και άσκησε σκληρή κριτική
στην κυβέρνηση Μ ητσοτάκη, την οποία
κατηγόρησε για ενδοτισμό. Η νέα ηγεσία
της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη μέ
ρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της φρόντι
σε με τη συμπεριφορά της να στενέψει τα
περιθώρια ελιγμών της χώρας, πλειοδοτώ
ντας κι αυτή στο χρηματιστήριο του πα
τριωτισμού. Το πρόβλημα σήμερα έγκει
ται στο ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα
προς τη λογική, και η λογική επιτάσσει να
εγκαταλείψουμε το μαξιμαλιστικό όσο και

Ο Α. Παπανδρέου πάντως
ξέρει τη συνταγή. Όταν τα
πράγματα σφίξουν και πάλι,
η απάντηση θα είναι ένας νέος
ανασχηματισμός προσώπων και
όχι πολιτικής.

λιτικής Άνοιξης που δεν θα αφήσει ανεκ
μετάλλευτη τέτοια «ουρανόπεμπτη» ευ
καιρία. Οφείλουν όμως οι πολιτικές ηγε
σίες των δυο κομμάτων να σταθμίσουν τι
είναι επωφελέστερο για το έθνος: η συνέ
χιση μιας πολιτικής που αποδίδει κομματι
κά αλλά δεν βοηθά τη χώρα ή η εφαρμογή
μιας πολιτικής που μπορεί πρόσκαιρα να
έχει κάποιο κόστος αλλά είναι βέβαιο ότι
μεσοπρόθεσμα θα συμβάλει στην αναβάθ
μιση της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
και θα επιτρέψει στο ανθρώπινο δυναμικό
της να αφοσιωθεί απερίσπαστο στην αντι
μετώπιση των οικονομικών δυσκολιών και
του υπαρκτού για τον ελληνισμό κινδύνου
που αντιπροσωπεύει η Τουρκία.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

επικίνδυνο αίτημα-σύνθημα: «Δεν επιτρέ
πουμε όχι μόνο τη λέξη Μ ακεδονία, αλλά
και τα παράγωγά του στον τίτλο του νέου
κράτους». Ό πω ς ορθά αναφέρει ο καθη
γητής Νίκος Μουζέλης, τροφοδοτούμε τη
σύγχυση όταν από τη μια πλευρά λέμε η
Μ ακεδονία είναι ελληνική, ενώ ξέρουμε
ότι η γεωγραφική περιοχή της Μ ακεδο
νίας εκτείνεται και πέραν των ελληνικών
συνόρων, και από την άλλη ισχυριζόμαστε
ότι δεν διεκδικούμε τίποτε.
Στη φάση που είμαστε τώρα απαιτείται
πολιτική γενναιότητα από τα δύο μεγάλα
κόμματα. Να συμφωνήσουν στο προφα
νές, ότι δηλαδή δεν μπορείς να απαγορεύ
εις τη χρήση παραγώγου της λέξης Μακε
δονία. Πρόκειται για παραδοξότητα και
σαν τέτοια εισπράττεται στην Ευρώπη.
Βεβαίως αυτή η στάση προϋποθέτει εξο
βελισμό από την πολιτική τακτική των δυο
κομμάτων της λογικής περί πολιτικού κό
στους. Φυσικά η συγκυρία δεν είναι ευνοϊ
κή για τόσο θεαματικές πρωτοβουλίες. Τα
δυο κόμματα βγήκαν ηττημένα από την
πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση. Μπρο
στά μας έχουμε και άλλες εκλογικές συ
γκρούσεις (δημοτικές/ νομαρχιακές, ή και
εθνικές εκλογές το 1995, αν δεν βγάλει αυ
τή η Βουλή Πρόεδρο της Δημοκρατίας)
και παραλλήλως υπάρχει η σφήνα της Πο

Στο θέμα της οικονομίας τα πράγματα εί
ναι εξίσου ζόρικα. Η επιλογή της λιτότη
τας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Οι κυ
ρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη επέβαλαν
αυτή την πολιτική και η χώρα μας δεν έχει
το εκτόπισμα να την ανατρέψει, αλλά και
ουδείς προτείνει πειστική εναλλακτική λύ
ση. Ό λοι, εκτός ΚΚΕ, δέχονται ότι η σχέ
ση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Έ νω 
ση δεν πρέπει να διασαλευθεί τουλάχι
στον με υπαιτιότητά μας.
Την έχουμε ανάγκη και κατά συνέπεια
πρέπει να ακολουθούμε τις ντιρεκτίβες
της. Αυτό έχει γίνει συνείδηση σε ευρύτα
τα στρώματα του πληθυσμού και οι συντη
ρητικές κατευθύνσεις στο χώρο της οικο
νομίας ελάχιστα αμφισβητούνται. Ο ελλη
νικός λαός ή εν πάση περιπτώσει σημαντι
κά τμήματά του έχουν συμφιλιωθεί με την
ιδέα ότι η λιτότητα είναι αναγκαία και
προς τούτο έχουμε νίκη στο ιδεολογικό
πεδίο των φιλελεύθερων αντιλήψεων.
Κοντολογίς, η «νέα» κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στα δύο αυτά θέματα:
Σκόπια, οικονομία. Η αισιοδοξία δεν πε
ρισσεύει. Ο Α. Παπανδρέου πάντως ξέρει
τη συνταγή. Ό ταν τα πράγματα σφίξουν
και πάλι, η απάντηση θα είναι ένας νέος
ανασχηματισμός προσώπων και όχι πολι
τικής.
■

Σας Πε?£>ιιιένουιιε:...
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Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ

Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Υ

ΘΕΣΜΟΙ-ΔΕΣΜΟΙ-ΕΣΜΟΙ
του Δ. Π α πα να γιώ το υ

Είναι ο εξέχων αδικημένος της εποχής - ακριβώς της εποχής του... 'Αλλοι εξέχο ντες, με το έργο τους,
αφήνουν εποχή. Αυτόν τον αφήνει η εποχή του ουσιαστικά περιφρονημένο, παρόλο που τον επικαλείται
συνεχώς ως πειστήριο της δημοκρατικότητάς της και ως μοχλό κίνησης των εκ μέρους της —δηλαδή εκ
μέρους των εκάστοτε κυβερνήσεων— συντελουμένων δημοκρατικών διαδικασιών! Ο λόγος για το διά
λογο...
Η ΜΟΝΗ που του φέρθηκε με ειλικρίνεια
ήταν η στρατιωτική δικτατορία: τον είχε
καταργήσει επί επτά χρόνια και τρεις μή
νες. Επανήλθε στη ζωή με την αποκατά
σταση της δημοκρατίας. Γνώρισε αμέσως
την αποθέωση, όλες οι προσπάθειες και οι
θυσίες είχαν γίνει γι’ αυτόν, όλες οι πολιτι
κές παρατάξεις, όλες οι κυβερνήσεις τον
υιοθέτησαν πανηγυρικά ως κορωνίδα της
φιλοσοφίας τους και κινητήρια δύναμη της
κυβερνητικής και πολιτικής πρακτικής
τους. Δοξέιοτηκε ως κοινόχρηστος ρυθμι
στής πάσης δημοκρατικής έξαρσης και
εκτόνωσης. Και είκοσι χρόνια τώρα μένει
σιωπηλός στη βιτρίνα της δημοκρατικής
κατανάλωσης, είδος πολυτελείας, από τα
ουσιώδη εν ανεπαρκεία, που μονίμως δια
φημίζονται, αλλά που ο δημοκρατικός πο
λίτης καταναλωτής δεν τα βρίσκει στα δια
τιθέμενα αντικείμενα όταν μπει ως «αγο
ραστής» στο «κατάστημα»...
Είτε στην κυβέρνηση βρίσκονται είτε
στην αντιπολίτευση, προοδευτικοί και συ
ντηρητικοί, καθώς και αριστεροί των αποχριόσειυν, ως συνεπείς λειτουργοί του δια
λόγου αυτοπροβάλλονται, αλλά όλοι στην

πράξη, με την ίδια συνέπεια, τον κακοποι
ούν.
Χώροι ιδεώδους ανάπτυξής του το Κοι
νοβούλιο, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές,
οι εφημερίδες, η «ηλεκτρονική Πνύκα»
της κρατικής και της ιδιωτικής τηλεόρα
σης, τα μικρόφωνα της λεγόμενης ελεύθε
ρης ραδιοφωνίας, ακόμη ο συνδικαλιστι
κός στίβος, το πολιτισμικό πεδίο, η επιστη
μονική ανάλυση - προπαντός οι κομματι
κές συνελεύσεις, κύτταρο υποτίθεται ανα
δημιουργίας της πολιτικής ελευθερίας...
Όμως, στη διαλεκτική μας καθημερινό
τητα, ακριβώς σε αυτούς τους χώρους,
ακριβέστερα χάριν του διαλόγου, συνή
θως... ο διάλογος δέχεται από τους ένθερ
μους χειριστές του ποικίλα τραύματα, υφίσταται πολλαπλά κατάγματα, ηθελημέ
νους βιασμούς, παραμορφώσεις, υποκρι
τικές μεθοδεύσεις, συνεχείς ταλαιπωρίες.
Καθιερώθηκε διάλογος καταστατικώς,
λειτουργεί ως μονόλογος. Προπαντός στο
ναό του, στη Βουλή, αλλά και στην ηλε
κτρονική δημοκρατία των τηλεοπτικών
στούντιο, λειτουργεί από παρουσιαστές,
συντονιστές συζητήσεων και καλεσμένους

ως επί μέρους μονόλογος - πολυμελής μο
νόλογος. Ο ι αντιπροσωπευτικούς μετέχοντες δεν διαλέγονται, λέγουν.
Το βλέπουμε χρόνια τώρα από πρώτο μά
τι στις τηλεοπτικές μεταδόσεις συνεδριά
σεων της Βουλής, στις τηλεοπτικές συζητή
σεις των μεταμεσονυκτίων εξάρσεων, που
δεν καταλήγουν συνήθως πουθενά. Η ευ
κολία του ασήμαντου.
Έ τσι, στη φλύαρη δημοκρατία μας, με
την πλήρη ελευθερία του λόγου —αρκεί
να μένει έξω από τα όρια του ουσιαστικού
διαλόγου — φτάσαμε γρήγορα στην κατά
χρηση του κενού λόγου. Κρατήσαμε τις λέ
ξεις και χάσαμε τις αξίες. Ο ι θεσμοί (θε
μελιώδεις καταστατικοί νόμοι κράτους
και κοινωνίας) στην πράξη έγιναν δεσμοί
(δεσμά, παν το δεσμεύον), για να καταλή
ξουν έως ένα βαθμό εσμοί (αφθονία, πλη
σμονή, πλήθος, σμήνος μελισσών ή σφη
κών...)!
Ακόμη και στις Γενικές Εξετάσεις επι
κράτησε η «μόδα», θέμα της Έκθεσης Ιδε
ών ο διάλογος... Και όπως γράφτηκε στις
εφημερίδες και παίχτηκε κατά κόρον από
τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, το θέ-

Σας Περιμένουμε:...
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.α θεωρήθηκε εύκολο, χαρακτηρίστηκε
>ατό (!), είδαμε αγόρια και κορίτσια να
,αμογελούν ενθουσιασμένα στο φακό και
α λένε πως εν αντιθέσει με το παρελθόν
ο φετινό θέμα της έκθεσης ήταν απλό!
Θα είχε ενδιαφέρον να μπορούσε να δει
:ανείς τις κόλες που παρέδωσαν τα παι>ιά, τα κείμενά τους, τι έγραψαν για το
κάλογο, πώς ανέλυσαν το τόσο «εύκολο»
)έμα; Δεν ανησυχούμε για τα παιδιά, αλ\ ά για το υπόδειγμα του διαλόγου που
βλέπουν κάθε μέρα μπροστά τους, στην
[ΐολιτική ζωή προπαντός. Αισιοδοξούμε
>τι η νεανική τους ανησυχία οδήγησε τους
Υποψήφιους ακαδημαϊκούς πολίτες στη
6ωστή, έστω θεωρητική, ανάπτυξη του θέ..ιατος, ότι η παρθενική τους δεκτικότητα
>εν μολύνθηκε ακόμη από τα πρότυπα που
;ους προσφέρει η πενία του πολιτικού λόΌυ και «διαλόγου».
Πρόσφατο δείγμα —και δήγμα... — δη
μοσίου διαλόγου, όπως πέρασε στις εφη
μερίδες και το παραθέτουμε κατά λέξη:
Τίτλος: Θ. Μικρούτσικος: Δ εν επιτρέπω
ύβρεις. Υπότιτλος: Α πάντηση σε έντονο
ύφος στους επικριτές του νομοσχεδίου για
"ΐς κρατικές σκηνές.
Πρόκειται, βέβαια, για το σχέδιο νόμου
::ου υπουργείου Πολιτισμού που προβλέτει την αναδιοργάνωση των κρατικών θε
άτρων. Έ χ ει προκαλέσει κύματα αντιδρά
σεων εκ μέρους των εργαζομένων στις
κρατικές σκηνές, ενώ τόσο το Σωματείο
Ελλήνων Ηθοποιών όσο και η Πανελλή
νια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος
διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους επιση,ααίνοντας ότι χρειάζεται πολλές βελτιώ
σεις.
>Δεν μας απασχολεί εδώ το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο, αν είναι απορριπτέο ή καλό.
Το ζητούμενο είναι πώς γίνεται ο διάλο
γος, προπαντός για ένα νομοσχέδιο πολι
τισμού. Παραθέτουμε κατά λέξη χαρακτη
ριστικό απόσπασμα του κειμένου-ρεπορτάζ, από την ίδια εφημερίδα, που ακολου
θούσε τους ήδη παρατεθέντες τίτλο και
υπότιτλο του θέματος:

Στηφλύαρη
δημοκρατία μας,
μ ε την πλήρη ελευθερία
του λόγου —αρκεί να
μένει έξω από τα όρια
του ουσιαστικού
διαλόγου—φτάσαμε
γρήγορα στην
κατάχρηση του κενού
λόγου. Κρατήσαμε τις
λέξεις και χάσαμε
τις αξίες.

«Με ανακοίνωσή του, ο υπουργός (σημ.
συντ.: Πολιτισμού) υπενθυμίζει ότι είναι
ανοιχτός στον δημοκρατικό διάλογο και τη
βελτίωση τον προσχεδίου που πρότεινε,

όμως είναι κατηγορηματικός σε εκείνους
που υπεράσπισαν το θεσμικό πλαίσιο των
αρχών κατοχής και του Τσολάκογλου. Ού
τε καν θα τους επιτρέψω ύβρεις, ο επιβε
βλημένος πολιτικός και κοινωνικός διάλο
γος έχει, από τη φύση του, ένα απαγορευτι
κό όριο: τη χυδαιότητα».
Κατανοεί κανείς εύκολα την ευαισθησία
του υπουργού (σημ. συντ.: Πολιτισμού)
για το θέμα, για το διάλογο, για τις ύβρεις,
για το απαγορευτικό όριο. Οι επικρίσεις,
όμως, για ένα προσχέδιο νόμου που διατυ
πώνονται σε δημόσιο διάλογο εκ μέρους
άμεσα ενδιαφερομένων είναι ύβρεις ή
πρέπει να εκλαμβάνονται ως ύβρεις; Αν
τη διαφωνία, την αντίρρηση, την πλήρη
απόρριψη εκ μέρους της «άλλης πλευράς»
ενός νομοσχεδίου τις θεωρούμε ύβρεις,
τότε πού είναι ο διάλογος; Και τι να γρά
ψουν τα παιδιά στις Γενικές Εξετάσεις για
το... διάλογο, μπροστά σε ανάλογα δημό
σια παραδείγματα;
Ό σον αφορά στο απαγορευτικό όριο
(υπερασπιστές θεσμικών πλαισίων των
αρχών κατοχής, Τσολάκογλου κ.λπ.), κα
λύτερα θα ήταν να μη λησμονούσε ο
υπουργός (σημ. συντ.: Πολιτισμού) ότι και
η κυβέρνηση στην οποία ανήκει (ως εξω
κοινοβουλευτικός) και οι άλλες της τελευ
ταίας εικοσαετίας εξακολουθούν να σέ
βονται και να εφαρμόζουν νόμους μαύρων
εποχών, όπως η δικτατορία του Μεταξά
και η στρατιωτική δικτατορία του Παπαδόπουλου. Ο νόμος περί ευθύνης υπουρ
γών, βάσει του οποίου παραπέμφθηκαν
από την κυβέρνηση της Ν.Δ. υπουργοί της
προηγούμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ,
νομικό παρασκεύασμα της χούντας ήταν.
Και για αδικήματα Τύπου, υπόλοιπα του
νόμου της 4ης Αυγούστου τέθηκαν πολλάκις σε ισχύ...
Η καλή λειτουργία της μνήμης είναι χρή
σιμη σε πολλά - προπαντός όταν διαλεγόμεθα περί διαλόγου. Όσον αφορά στις
ύβρεις, ουδείς τις απαγορεύει ή τις... επι
τρέπει, όπως και τη χυδαιότητα. Απλώς
αυτές χαρακτηρίζουν τους χρήστες τους .. ■

Σας ÜGjpiiiένο uiiε:...

Στ^Γ γ ΚΟΒΟΣΤΗ
σ τ ο JSTéo ΐ ι α ς

Κ α τά στη μ .α Α σ κ λ η π ι ό

19

Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

ΣΤΟ

ΑΠΘ

Η κοιλιά του αρχιτέκτονα
του Α πόστολου Λ υ κ εσ ά

Γίνονται ερευνητικά
προγράμματα ή μελέτες
στην Αρχιτεκτονική Σχολή
του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου; Μήπως
μια ολόκληρη σχολή από
πεδίο εκπαιδευτικής
διαδικασίας έχει
μετατραπεί σε γραφεία
εκπόνησης ιδιωτικών
μελετών; Βαφτίζονται και
με ποιον τρόπο μελέτες,
ερευνητικά προγράμματα;
Τα «προγράμματα» αυτά
μπορούν και πόσο να
συμβάλλουν στο
ανέβασμα του επιπέδου
σπουδών των φοιτητών;
Πότε προλαβαίνουν οι
καθηγητές της σχολής να
ασχοληθούν με την
εκπαιδευτική διαδικασία
για την οποία πληρώνονται
φυσικά, όταν «τρέχουν» —
με διαστημικές
ταχύτητες—προγράμματα
δεκάδων εκατομμυρίων
δραχμών, τα οποία δεν
πρέπει να «χαθούν»;
20

ΟΛΑ αυτά τα προγράμματα είναι «προ
γράμματα» ή κάποιοι θα πρέπει να διαχω
ρίσουν την ήρα από το στάρι; Γιατί οι «άλ
λες» φωνές που δρουν στο ΑΠΘ βουβαίνονται δημόσια, ενώ ιδιωτικώς οι ιστορίες
για τα «σαλόνια» που μοιράζουν «προ
γράμματα» αλλά και «λαμπρή καριέρα»
αποτελούν απλώς άσκηση βραδυνής —κα
τά προτίμηση — επαναστατικής γυμναστι
κής; Τα ερωτήματα δεν τελειώνουν εδώ
και κάλλιστα από μόνα τους θα συνέστη
ναν ένα ενδιαφέρον index θεματογραφίας
για επίδοξους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής
του Α.Π.Θ. διέκοψαν με την πεντάμηνη
κατάληψη των γραφειακών χώρων της
σχολής τον ατέρμονο κύκλο των αναπά
ντητων^) ερωτήσεων, κερδίζοντας έτσι
μια περίοπτη θέση στον κατάλογο των «ε
χθρών» της μαθήσεως και όσων υποσκά
πτουν τον εφησυχασμό, το «ευ ζην» και τη
νιρβάνα της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Δυο εκπομπές της ΕΤ-3 τον Μάιο αυτού
του έτους (και σειρά αναφορών στον 9,58
της ΕΡΤ Β. Ελλάδος) αποπειράθηκαν να
«ψηλαφίσουν» το θέμα «ερευνητικά προ
γράμματα» στο ΑΠΘ με αφορμή και επί
κεντρο ταυτόχρονα την Πολυτεχνική Σχο
λή και ιδιαίτερα το Τμήμα Αρχιτεκτόνων.
ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΩΤΗ
Έ γγραφ α τα οποία υπάρχουν, και είναι
στη διάθεση οιουδήποτε ενδιαφερθεί, δεί
χνουν ότι κάποια προγράμματα δεν είναι
και τόσο ερευνητικά αφού, για παράδειγ
μα, δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί, ότι
επιστημονικά, τουλάχιστον ένας καθηγη
τής Αρχιτεκτονικής και μάλιστα του Το
μέα Ακουστικής έχει σχέση με έρευνα σε
.... χωματερές. Ο κ. Εμμανουήλ Τζεκάκης
πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
του ΑΠΘ και, κατά δήλωσή του, άμεσα
ενδιαφερόμενος για το περιβάλλον, φαί
νεται ότι εκφράζει αυτό το «ενδιαφέρον»
και για οποιοδήποτε αμφιθέατρο ή βρε
φονηπιακό σταθμό γίνεται από άκρη σε
άκρη αυτού του τόπου τόσο, που μας δημι-

ουργήθηκε η απορία τι προσφέρει στον
τομέα της διδασκαλίας στους φοιτητές τον
και πότε προλαβαίνει να διδάξει με τόσε;
δουλειές. Μας βεβαίωσε πως τέτοιο προ
βλήμα δεν υπάρχει και ας τον διαψεΰδοί'
οι φοιτητές του τμήματος, ότι ολόκληρη
την προηγούμενη χρονιά τον είχαν εντοπί
σει μόνο μια-δυο φορές στους διάδρομοι1;
του τμήματος. Ό σ ο για τις ιδιωτικές δον
λειές που έπαιρνε, μέσω του πανεπιστημί
ου, η απάντηση ήταν πως δεν επράκειτο
ακριβώς για ιδιωτικές δουλειές αλλό
απλώς ιδιωτικές συνεννοήσεις, οι οποίε;
δεν ευδοκίμησαν. Αλλά και αν ευδόκιμοι
σαν θα περνούσαν από την επιτροπή ερεινών για να βαφτιστούν ερευνητικά προ
γράμματα^).
Η επιτροπή ερευνών του ΑΠΘ, δηλαδή,
εύκολα θα χαρακτηριζόταν και ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ, στην οποία γιάτρευε
ται κάθε νόσος κ α ι. . . ιδιωτική δουλειά.
Δύο επίκουροι καθηγητές του τμήματο;
(οι κ. Νίκος Παπαμίχος και Πέτρος Maçτινίδης) αποφάσισαν να μιλήσουν για το
διαδραματιζόμενα στην σχολή και μάλλον
θα πρέπει να ξεχάσουν για καιρό την ανέ
λιξή τους την πανεπιστημιακή ιεραρχία.
Ο πρόεδρος του Τμήματος Κεντρική;
Μ ακεδονίας του ΤΕΕ, κ. Ανδρέας Κουράκης, κατέδειξε γενικότερα ως κέντρο του
προβλήματος ολόκληρη την Πολυτεχνική
σχολή και όχι μόνο την Αρχιτεκτονική,
προκαλώντας την μήνιν των καθηγητών
που δεν έχουν σχέση με τα ερευνητικό
προγράμματα. Ούτε αυτό το γεγονός όμως
ήταν αρκετό για να σπάσει το νόμο τη;
σιωπής που επικρατεί.
Στην ίδια εκπομπή, ο ιδιώτης αρχιτέκτο
νας Ηρακλής Γεράλυμπος κατήγγειλε
ακόμη ότι μέσα στο χώρο του ΑΠΘ ανεγείρονται κτίρια για τα οποία καμιά άδεια
δεν υπάρχει από την πολεοδομία. Κάποιοι
δηλαδή ανεγείρουν αυθαίρετα στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης την ίδια στιγμή που οι
μπουλντόζες του Υ Π ΕΧ Ω ΔΕ γκρεμίζουν
παράγκες στη Μακρόνησο.
Απάντηση σε όλα αυτά ήταν ένα δήμο-

αευμα στην εφημερίδα Μ ακεδονία, σύμ)(ονα με το οποίο ο κ. Τζεκάκης έκανε μήτΛτη κατ’ αγνώστων για διάρρηξη του
ραφείου του και κλοπή των εγγράφων
ου. (Μπροστά στην κάμερα ο κ. πρόε>ρος παραδέχθηκε πάντως ότι τα έγγρα
φα είναι αληθινά και ότι ανήκουν στο προ
σωπικό του αρχείο).
Σ’ αυτό το σημείωμα δεν θα κάνουμε ιδι
αίτερη αναφορά στα όσα είπαν οι φοιτηές στην ίδια πάντα εκπομπή, γιατί αυτά
ίου υποστηρίζουν ήταν αφορμή για την
ιεντάμηνη κατάληψη στην οποία προχώ
ρησαν και ουσιαστικά επιβεβαιώναν όσα
ιναφέραμε προηγουμένως. (Οι τακτικοί
ιναγνώστες του ΑΝΤΙ μπορούν κάλλιστα
^ α ανατρέξουν σε παλαιότερα σημειώμα
τ α και αναφορές του περιοδικού για το
'δ ιο θέμα).
ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
Εδώ δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα —
τλην των φοιτητών— γιατί, παρά το γεγο■’ός ότι προσκλήθηκαν, δεν ήρθαν στο
"στούντιο. Μέλη της επιτροπής ερευνών
Ηεν προσήλθαν γιατί είναι δεσμευμένα να
‘ Τη μιλούν δημόσια για τα πεπραγμένα της
Επιτροπής. (Το απαύγασμα της διαφάνει
ά ς ...). Ο κ. Τζεκάκης γιατί δεν μπορούσε
Γι·η συγκεκριμένη ημέρα. Ό λ ο ι οι υπόλοι
π ο ι —το μισό Π ολυτεχνείο— γιατί ήταν
Παραμονές πρυτανικών εκλογών και . . .
•εν ήθελαν να προκαλέσουν.
Μ Απόμεινε μόνη της η ΕΤ-3 να προκαλεί
i ιε μ ια . . . ανισομερή εκπομπή στην οποία
ιί ιοναδική εικόνα ήταν η ζωντανή παρέλα
ση εγγράφων μπροστά στην κάμερα.
r-Εγγραφαπου έδειχναν :
nit α) πώς γίνονται οι κρίσεις καθηγητών
πτην Αρχιτεκτονική και πώς διαμορφώνο
μ α ι οι ισορροπίες στις συνεδριάσεις. (Οι
ιδιόχειρες σημειώσεις σίγουρα θα ενδια
φέρουν και τον σημερινό υπουργό Π αιδεί
ας, κ. Δημήτρη Φατούρο, αφού περιγρά
φουν με ποδοσφαιρική αργκό πώς «κόπη
κε» φίλος του στις κρίσεις που έγιναν τον
Αύγουστο του 1991)
< β) για την απάτη στο διαγωνισμό αρ. 607
•του 1992
; γ) για τον «Μάκη», ο οποίος προειδοποι
εί τον κ. Τζεκάκη ότι δεν τον συμφέρει
πλέον να του κόβει πλασματικές αποδεί
ξεις παροχής υπηρεσιών ή τουλάχιστον να
του κόβει τόσες όσες στο παρελθόν(!).
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΠΛΗΣΤΙΑ
Τα παραπάνω είναι μέρος μόνο ενός υλι
κού το οποίο είναι στη διάθεση όποιων,
έστω και τώρα, ίσως ενδιαφερθούν για το
ποινικό και το ηθικό μέρος της ιστορίας
(υπουργός Παιδείας, πρύτανης, εισαγγε
λέας).
Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο

προϊστάμενος της εισαγγελίας Θεσσαλο
νίκης έδωσε ήδη εντολή για τη διεξαγωγή
προκαταρκτικής εξέτασης. Η υπόθεση
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ανατέ
θηκε σε αντιεισαγγελέα πρωτοδικών, ο
οποίος θα διερευνήσει το κατά πόσο ισχύ
ουν οι καταγγελίες.
Αν σήμερα δημοσιοποιείται (ξανά) μό
νο το όνομα του κ. Τζεκάκη αυτό γίνεται
γιατί τα στοιχεία που αφορούν στον κ.
πρόεδρο είναι συγκεκριμένα. Αλλοι, φέ
ρονται αναμεμειγμένοι, σε ακόμη μεγαλύ
τερες υποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να
διερευνηθούν περισσότερο. Αν χρειαστεί
μπορούμε να επανέλθουμε με ολόκληρη
λίστα. Αυτό όμως που επείγει είναι οι ίδιοι
οι πανεπιστημιακοί να ξεκαθαρίσουν αν
οι όποιες «έρευνες» γίνονται αυτόματα δι
δακτικά παραδείγματα. Και να απαντή
σουν στο ερώτημα αν οι φοιτητές θα πρέ
πει να ασκούνται και στο χειρισμό της ερ
γολαβικής απληστίας. Να απαντήσουν
ακόμη, αλλά και να τοποθετηθούν, απένα
ντι στις λέξεις : αξιοπρέπεια και ηθική. Να
δικαιολογήσουν τέλος τον τίτλο της
Α Υ ΘΕΝ Ή Α Σ (!).

ΥΓ. Αντί επιλόγου, παραθέτουμε το
σκληρό, πικρό, αισθαντικό κείμενο του Μ.
Αναγνωστάκη, ως ερώτηση προς αυτούς
που ονειρεύονταν κάποτε να διδάξουν
πώς κτίζονται τα σπίτια, οι πόλεις και μαζί
τους η ανθρώπινη ακεραιότητα και αξιο
πρέπεια :
Όλοι αυτοί οι πολεοδόμοι, φιλόσοφοι, οι
κονομολόγοι, καθηγητές κ τλ που γρά
φουν, συζητούν, αγορεύουν σε συνέδρια
και σε σεμινάρια για τη βαρβαρότητα των
πόλεων, τη μαζοποίηση, την αλλοτρίωση,
το αδιέξοδο του σύγχρονου τεχνολογικού
πολιτισμού από προοδευτική πάντα σκο
πιά, αριστερή και συνήθως άκρως ριζο
σπαστική —πόσο βολεμένοι οι ίδιοι σε θέ
σεις με γερούς μισθούς και επιμίσθια με
παροχές και ταξίδια, πόσο δεμένοι οι ίδιοι
με το σύστημα που καταριούνται και, υπο
τίθεται, αγωνίζονται για την ανατροπή
του, πόσο βέβαιοι τελικά πως τίποτα ευτυ
χώς δεν κινδυνεύει ν ’ αλλάξει, τουλάχιστο
στο αμέσως προσεχές μέλλον.
«Με προκαλούν» είπες.
g
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ΠΡΙΝ από δύο χρόνια, οι μαθητές των τεχνικοεπαγγελματικών (TEA) και πολυκλαδικών λυκείων (ΠΑ) της Θεσσαλονί
κης είχαν ξεσηκωθεί και καταγγείλει τη
μαζική παραγωγή αριστούχων από τα
αντίστοιχα ιδιωτικά TEA της πόλης τους,
που είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό
τους από τα ΤΕΙ. Για όσους δεν γνωρίζουν
-και είναι πολλοί- η είσοδος των αποφοί
των των TEA στα ΤΕΙ γίνεται βάσει της
βαθμολογίας τους. Πιο συγκεκριμένα,
υπάρχει ένα ποσοστό στις σχολές των ΤΕΙ
που καλύπτεται αποκλειστικά από τους
μαθητές των TEA με υψηλή βαθμολογία.
Το ζήτημα τότε «κουκουλώθηκε», όπως
και όλα τα κακώς κείμενα της εκπαίδευ
σης, γιατί ο εν λόγω χώρος αφορά δεκά
δες χιλιάδες γονείς (βλ. ψηφοφόρους) και
το πολιτικό κόστος (ή όφελος) για τις εκάστοτε κυβερνήσεις είναι μεγάλο. Εξ ου
και οι κομματικοί διορισμοί, όχι μόνο σε
επίπεδο γραφείων νομού ή συμβούλων,
αλλά και στις διευθυντικές θέσεις των
σχολείων, κάθε φορά που αλλάζει η κυ
βέρνηση.
Είναι γνωστή η χρεοκοπία του συστήμα
τος εισαγωγής των αποφοίτων στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ, η οποία οδηγεί αναγκαστικά χι
λιάδες παιδιά είτε στο εξωτερικό (με απο
τέλεσμα την τεράστια δαπάνη σε συνάλ
λαγμα) είτε στις ιδιωτικές σχολές, που στη
συντριπτική τους πλειοψηφία το μόνο που
παρέχουν είναι μια βέβαιη θέση στη στρα
τιά των ανέργων.
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΙΤΡΙΝΑ
Ό χ ι πως οι σοσιαλιστική εκδοχή της παι
δείας είχε επί της ουσίας μεγάλες διαφο
ρές μ’ αυτή της Ν.Δ., αλλά όταν η τελευ
ταία επέστρεψε στην εξουσία επιχείρησε
με άκαμπτο τρόπο τη θεσμοθέτηση των
ιδιωτικών πανεπιστημίων που είχε υποσχεθεί σε μια σειρά από επιχειρηματίες,
οι δραστηριότητες των οποίων περιορίζο
νταν μέχρι τότε στα Κέντρα Ελευθέρων
Σπουδών και τα Ιδιωτικά Λύκεια. Επειδή,
όμως, το εγχείρημα δεν είχε αίσιο αποτέ
λεσμα, λόγω συνταγματικών δυσκολιών,
μοίρασε άδειες για Ινστιτούτα (σ.σ. τα
εντυπωσιακά ονόματα πάντα προσελκύ
ουν πελάτες όπως διδάσκει και το
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marketing) και επέτρεψε τη χρήση παρελ
κυστικών ονομάτων από ιδιωτικά TEA
που αλιεύουν πελάτες από τους αποτυχόντες αποφοίτους —όπως ήδη αναφέρα
με — με κάτι παραπάνω από υψηλά δίδα
κτρα. Κι εδώ είναι το όλο κόλπο. Υπόσχο
νται την εύκολη πρόσβαση των μαθητών
τους στα ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις μια και
ισχύει και για τους μαθητές αυτούς το ευ
εργέτημα για τις χωρίς εξετάσεις εισαγω
γή.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ;
Κι επειδή στη χώρα μας όλα πρέπει να γί
νονται με «νομιμοφάνεια», υποτίθεται ότι
οι απολυτήριες εξετάσεις στις σχολές αυ
τές γίνονται από μικτές επιτροπές καθη
γητών δημοσίου και ιδιωτικού. Ό μως κι
εδώ υπάρχουν προβλήματα:
1. Η προφορική βαθμολογία των τριμή
νων είναι κατοχυρωμένη. Αυτό σημαίνει
εικοσάρια και δεκαενιάρια με το τσουβά
λι.
2. Στα θέματα που μπαίνουν σε συνεργα
σία υφίστανται πολλών ειδών πιέσεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε όταν βάζουν
δύο τα θέματα (δημόσιος - ιδιωτικός εκ
παιδευτικός) δεν μπορεί —και είναι σω
στό — να μη λαμβάνεται υπόψη η άποψη
του ιδιωτικού. Και κανείς δεν ξέρει πότε η
υπόθεση είναι σικέ και πότε όχι. Δηλαδή,
να είναι γνωστά τα θέματα ή το... πνεύμα
των ασκήσεων από τα πριν.
3. Και μέχρις εδώ μιλάμε για πταίσματα.
Από το 1990 και μετά, με μια απόφαση
τουλάχιστον ύποπτη, που διευκρινίζει τον
τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας των
μαθητών των ιδιωτικών TEA και όπου σε
πρώτη ανάγνωση κανείς δεν διακρίνει κά
τι μεμπτό, γίνεται κατάφωρη αδικία σε βά
ρος των μαθητών του δημοσίου που μπο
ρεί να μείνουν «απέξω» για δέκατα της
μονάδας.
Πιο συγκεκριμένα: Ενώ μέχρι τότε ο τρό
πος υπολογισμού (Π.Δ. 54/84, ΦΕΚ
15/21.2.84) για τα τέσσερα μαθήματα ειδι
κότητας προέβλεπε ότι στο άθροισμα των
τριών τριμήνων πρόσθετες τον διπλάσιο
βαθμό του γραπτού και διαιρούσες διά πέ
ντε, η νέα ρύθμιση (ΦΕΚ 561, τ. β, 31.8.90,
12/3028) που αφορά τα ιδιωτικά ορίζει ότι

αφού προσδιοριστεί ο μέσος όρος των
τριών τριμήνων (σ.σ. της προφορικής βαθ· '
μολογίας) τριπλασιάζεται και αφού προ- 1
στεθεί ο διπλάσιος βαθμός του γραπτοί
διαιρείται διά πέντε.
Η αποθέωση των αριθμών ή της απάτης;
Για τους έχοντες αλλεργικές αντιδράσεις
με τους αριθμούς αυτό δεν σημαίνει τίπο
τα. Μάλιστα, διάφοροι ευφυείς... συμβουλάτορες αποδείκνυαν, με μαθηματικό τρό
πο, ότι και στη μια και στην άλλη περίπτω
ση το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Τι έλε
γαν δηλαδή: Έ σ τω οι βαθμοί πρώτου, δευ
τέρου και τρίτου τριμήνου α, β, γ και ο
βαθμός του γραπτού δ. Έ χουμε και λέμε
(σ.σ. λένε): Στην περίπτωση των δημο
σίων, ο βαθμός του μαθήματος δίνεται
από τον τύπο (α + β + γ+ 2 δ):5 , ενώ όσον
αφορά τα ιδιωτικά από τον τύπο
{[(α+β+γ):3]χ3+2δ}:5. Το τελευταίο με
απλοποιήσεις γίνεται (α+β+γ+2δ):5
Ό ,τι ισχύει και στην πρώτη περίπτωση δη
λαδή. Είναι όμως έτσι; Φυσικά όχι, γιατί
αλλιώς δεν θα γινόταν η όλη ιστορία.
Ας πάρουμε ένα απλό και κατανοητό πα
ράδειγμα. Έ σ τω ένας μαθητής που έχει
προφορική βαθμολογία (σ.σ. των τριών
τριμήνων) 17,18,18 σε ένα μάθημα καιτο
καλοκαίρι γράφει για 17. Αν βρίσκεται σε
δημόσιο σχολείο, ο βαθμός που θα πάρει
είναι: (17+18+18+(2χ17=87)):5=17,4,
δηλαδή 17. Ο συμμαθητής του στο ιδιωτι
κό με τις ίδιες επιδόσεις θα πάρει:
(1 7 + 18+18):3=18 (σ.σ. μέσος όρος)
(18χ3=54) + (2χ17=34)=88:5=17,6 που
μεταγράφεται με 18. Η μία αυτή μονάδα
μπορεί να αποτελέσει το φραγμό (ή το ει
σιτήριο) για την είσοδο κάποιου στα
Τ.Ε.Ι., ιδιαίτερα αν αναφέρεται σε ένα
από τα μαθήματα ειδικότητας που υπολο
γίζονται για την εισαγωγή τους στην τριτο
βάθμια εκπαίδευση. Και ρωτάμε. Η όλη
ιστορία είναι ή δεν είναι προσφορά στους
σχολάρχες; Και αν ναι, θα ζητηθούν ευθύ
νες; Και κάτι ακόμα. Η δικαιοσύνη θα
επέμβει; Γιατί χορτάσαμε με τις «πολιτι
κές ευθύνες» (που κανείς δεν τις παίρνει,
ή κι αν ακόμη αυτό γίνει, πρακτικά δεν ση
μαίνει τίποτα).
Με τις ποινικές θα ασχοληθεί κανείς;
I

ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ

Το Βατερλώ δύο γελοίων
(ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ

Τό Βατερλώ
δυο γελοίων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

Οι εκδόσεις Ν ΕΦ ΕΛ Η επανεκδίδουν ολόκληρο το έργο
του μεγάλου Χαλκιδαίου συγγραφέα σε νέα μορφή και με
επιμέλεια της φιλολόγου Κατερίνας Κωστίου. Στις νέες
εκδόσεις το κείμενο του έργου συνοδεύεται με
κατατοπιστικό σημείωμα της επιμελήτριας, κριτικογραφία
με τις κυριότερες κριτικές που έχουν γραφεί για το κάθε
έργο, σημειώσεις και γλωσσάρι.
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Tw enty years
after
ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στους 1.619 αιχμαλώτους
πολέμου
οι οποίοι εντελώς ηλίθια
ονομάστηκαν «αγνοούμενοι».
Στη γιαγιά μου Μαρία ετών 97.
Κατάκοιτη εδώ και 20 χρόνια,
ωραία ως Ελληνίς, αρνείται να
πεθάνει ώσπου να
επιστρέφουμε
στην Γιαλούσα μας.

Πριν 10 χρόνια είχαμε φιλο
ξενήσει στην Κύπρο τον καθη
γητή Νεοκλή Σαρρή για μια
σειρά διαλέξεων - συζητήσε
ων. Στην Κοκκινοτριμηθιά.
ένα χωριό της Λευκωσίας, κα
ταφέραμε (κι αυτό για τα δε
δομένα ήταν άθλος) η διάλεξη να γίνει σε πολιτικά «ουδέτερο» κα
φενείο μ’αποτέλεσμα να παρευρεθούν σ’ αυτήν δεξιοί, αριστεροί
και κεντρώοι. Ο κύριος Σαρρής εξοργισμένος, παραλλήλισε το
Κυπριακό (όπως το χειρίζονται οι ηγεσίες μας) με τη σεξουαλική
πράξη όπου το ρόλο της γυναίκας υποδύεται η Κύπρος και το ρόλο
των ανδρών οι Τούρκοι. Νοείται ότι η όλη πράξη λαμβάνει χώρα
μέσα στα οθωμανικά πλαίσια.
Πραγματικά σοκαρίστηκα. Πρώτη φορά άκουα καθηγητή Πανε
πιστημίου να εκφράζεται μ’ αυτόν τον τρόπο και με τέτοιους πα
ραλληλισμούς. Μετά τη συζήτηση, όλο το υπόλοιπο βράδυ προσπα
θούσα να βριυ κάποιες δικαιολογίες για τη στάση του κυρίου καθη
γητή και τελικά αποφάνθηκα στον εαυτό μου ότι ο άνθρωπος θα
πρέπει να είχε φτάσει στο ζενίθ της οργής και της απόγνωσής του.
Έπεσα έξω. Την επόμενη μέρα, σε μια ιδιωτική συζήτηση, ο καθη
γητής πιο έξαλλος, πιο παρορμητικός και με σπινθήρες να βγαί
νουν από το σώμα του, προσπαθούσε να μου εξηγήσει τη μεγαλύτε
ρη συμφορά της Κύπρου έτσι όπως την κατάλαβε ο ίδιος μετά από
αλλεπάλληλες συζητήσεις με Κύπριους ηγέτες και με απλούς δεξι
ούς και αριστερούς Κυπρίους. Περίμενα ότι θα μου έλεγε για τη
Ζυρίχη ή τον πόλεμο του ’74 ή, τέλος πάντων, για την ηττοπάθεια
και την ευμάρεια που επικρατεί σήμερα στην Νήσο, αλλά τίποτα
απ’ όλα αυτά. Η μεγάλη μας συμφορά κατά τον καθηγητή ήταν ότι
ως ηγεσία και λαός είχαμε πια αποδεχτεί την ίδια την ιδεολογική
προπαγάνδα των Τούρκων^σον αφορά το κυπριακό πρόβλημα.
Μου έδωσε πάρα πολλά παραδείγματα, απλοποιώντας τα πάντα

με τον παραλληλισμό της σεξουα
λικής πράξης. Φυσικά, αυτά που
ειπώθηκαν δεν γράφονται σ’ ένα
οικογενειακό περιοδικό όπως το
ΑΝΤΙ.
Ο κύριος Σαρρής είχεν απόλυτον
δίκαιον. Πουθενά αλλού στον κό
σμο όπου υπάρχει κατοχή δεν
έχουν αλλοιωθεί οι σημασίες των
λέξεων για να ταιριάζουν γάντι
στις ορέξεις του κατοχικού στρα
τού. Πουθενά αλλού δεν έχουν
χλευαστεί τόσο πολύ οι λέξεις
όπως απελευθέρωση ή ελευθερία.
Να μερικοί χαρακτηρισμοί γι’ αυ
τούς που χρησιμοποιούν αυτές τις
λέξεις: σωβινιστές, ρομαντικοί,
ιδεολάγοι, τουρκοφάγοι, εθνικιστές, φασίστες, πολεμόφιλοι, ιμπεριαλιστές, βλάκες κ.τ.λ., κ.τ.λ. Και
μη νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο όταν αυτές οι λέξεις χρησιμοποι
ούνται από περιθωριακά στοιχεία. Η ΟΑΚΚΕ, η ΟΣΕ και τα ΜΛΚΚΕ φαντάζουν κόμματα εξουσίας μπροστά στην περιθωριοποίηση
που νιώθει ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος όταν χρησιμοποιεί τέτοιες
λέξεις.
Είκοσι χρόνια μετά την εισβολή, αυτό ουσιαστικά έχουν καταφέρει
οι Τούρκοι. Να μιλάμε τη γλώσσα τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ού
τε λεκτικό λάθος που πολλοί Κύπριοι λένε ότι: «στις 20 Ιούλη γιορτά
ζουμε την επέτειο της εισβολής». Αν αυτά φαντάζουν υπερβολή ενός
μανιακού, κάντε μια βόλτα στην Κύπρο, έστω για Duty Free ή δερμά
τινα, και σας υπόσχομαι ότι δεν θα εξοργιστείτε όπως ο κύριος Σαρ
ρής. Έτσι κι αλλιώς, και σεις Αθηναίοι Ελλαδίτες είστε, αναπόσπα
στο κομμάτι του Ελληνικού Έθνους, αναπόσπαστο κομμάτι της κυ
πριακής τραγιυδίας. Μοιάζουμε τόσο πολύ πια, που αρχίζω να πι
στεύω ότι ανήκομεν όλοι στο ίδιο έθνος. Το ελληνοκυπριακόν.
Τα κείμενα που διάλεξα γι’ αυτό το μικρό αφιέρωμα του ΑΝΉ, πα
λιά και νέα, δεν έχουν σκοπο ούτε να υπερασπίσουν το νεοσύστατο
ελληνοκυπριακόν έθνος, ούτε όμως να κλάψουν την καημένη την Κύ
προ. Είναι κείμενα τρελά, πελλά ή εντελώς προσωπικά, σχεδόν λογο
τεχνικά. (Συγγνώμη, ω Αθηναίοι λογοτέχνες) Δεν έχουν σχέση με την
Πολιτική με Π κεφαλαίο. Έτσι κι αλλιώς, η μόνη πολιτική είναι να
επιστρέφω ελεύθερος στο χωριό μου ως ένας απλός πολίτης.
Βάσος Φτωχόπουλος
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ΚΥΠΡΟΣ

ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ
καταστροφικών παραισθήσεων

Με την παράδοση της
επιστολής Γκάλι προς το
Συμβούλιο Ασφαλείας έ 
κλεισε ακόμα ένα κεφάλαιο
ανεκπλήρωτων προσδοκιών.
Τα πράγματα κατά πολύ λίγο
θα μπορούσαν να ήταν
χειρότερα. Η ελληνική
πλευρά μοιράζεται το εδώλιο
του κατηγορουμένου με τον
Ντενκτάς (ούτε καν με την
Τουρκία). Η επιστολή του γ.γ.
μέμφεται τόσο τον Ντενκτάς
όσο και τον πρόεδρο Κληρίδη,
αποκαλώντας τον τελευταίο
απλό ηγέτη της
ελληνοκυπρικής κοινότητας.
26

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ δεν γνωρίζουν τη συγκυρία,
παραθέτουμε τις παραμέτρους του σημε
ρινού διαπραγματευτικού πλαισίου. Η ελ
ληνοκυπριακή πλευρά είχε αποδεχθεί, ως
γνωστόν, τα λεγάμενα μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης. Τα μέτρα στην ουσία τους
δημιουργούν ένα υβριδιακό και ύποπτο
καθεστώς για την Αμμόχωστο και τους παλιννοστούντες κατοίκους της. Σε αντάλ
λαγμα, προβλέπεται το άνοιγμα του διε
θνούς αεροδρομίου Λευκωσίας για χρήση
και από τις δύο κοινότητες, μέσα σε ένα
πολιτειακό πλαίσιο που για πολλούς
έγκριτους νομικούς συντρέχει την ανα
γνώριση του τουρκοκυπριακού ψευδο
κράτους.
Στη συνέχεια, η ελληνική πλευρά, κρημνοβατώντας επικίνδυνα, αποδέχθηκε και
την προωθημένη μορφή των μέτρων, όπως
ιχνογραφούνται στο έγγραφο της 21ης
Μαρτίου. Η πρόθεση πίσω από την απο
δοχή των μέτρων ήταν να εκτεθεί ως
αδιάλλακτη η τουρκική πλευρά και συγ
χρόνως να απαγκιστρωθεί ανέξοδα η ελ
ληνική πλευρά από το θανάσιμο σφιχτα-

γκάλιασμα της παρούσης διαπραγματευ
τικής φάσης. Το σχέδιο φαινόταν να πη
γαίνει κατ’ ευχήν. Ο γ.γ., στην έκθεση του
της 30ής Μαΐου 1994 προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας, κατηγορεί ευθέως τον Ντεν
κτάς για έλλειψη πολιτικής βούλησης λό
γω της άρνησής του να δεχθεί τα μέτρα.
Έ π ειτα από αυτό, άρχισαν οι απρόβλε
πτες παρενέργειες. Η ταχεία συνέγερση
των Αμερικανών, εν συνδυασμώ με την
σπουδή των στελεχών της γενικής γραμμα
τείας, άρχισε να γεννά διάφορες μέσες λύ
σεις. Ο ι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνο
νται διατεθειμένες να αφήσουν οποιαδή
ποτε κηλίδα στην εικόνα που προσπαθεί
να κτίσει διεθνώς η Τουρκία. Μερικές
από αυτές τις προτάσεις συγκερασμού
αποδείχθηκαν, όχι περιέργως, της αρεσκείας του κ. Ντενκτάς. Έ τσι, στην εμμο
νή της πλευράς μας να αρνείται περαιτέρω
συζήτηση των μέτρων, προέκυψε η μομφή
που περιέχεται στην πρόσφατη επιστολή
του γ.γ. προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Με αυτά τα δεδομένα, εξαιρετικά δυσοίω
νο προβλέπεται το αναμενόμενο ψήφισμα

του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ο κύκλος αυτός διέλυσε κάποιους μύθους
που, δυστυχώς, ψυχαναγκαστικά καθόρι
ζαν στην τελευταία εικοσαετία τη συμπε
ριφορά μας στους κατά καιρούς διαλό
γους βλάπτοντας αναπόφευκτα και τις θέ
σεις μας.
ΠΛΑΝΕΣ
Η πρώτη φενάκη που οδήγησε την πλευ
ρά μας σε πληθώρα άμετρων υποχωρήσε
ων είναι η πίστη ότι υπάρχει λυτρωτική
επιλογή στο κυπριακό παιγνίδι. Αυτή η
στάση που μετατρέπει το Κυπριακό σε
απλό επικοινωνιακό πρόβλημα, όπου τα
μέρη κάποια στιγμή θα τα βρουν, δυστυ
χώς ανακλά και τις πλάνες της μεγάλης
πλειοψηφίας του ίδιου του κυπριακού ελ
ληνισμού. Η φοβερή πίεση για λύση επί
διαδοχικών κυπριών ηγετών οδήγησε
στην υιοθέτηση σφαλερών επιλογών που
έτειναν να απομακρύνουν το ζήτημα όλο
και περισσότερο απο την αντικατοχική
του βάση. Και αυτό, με την ελπίδα ότι η
κάθε παραχώρηση θα ήταν η καταλυτική
για την επίλυση του προβλήματος. Η παλαιότερη συνάντηση Μ ακαρίου - Ντενκτάς υπό έντονη αμερικανική ενθάρρυνση
οδήγησε στην πρώτη συμφωνία ανωτάτου
επιπέδου. Αυτή η συμφωνία, όπως και άλ
λη που την ακολούθησε, αντί να φέρουν τη
λύση πιο κοντά εγκαινίασαν έναν συνεχή
μονόδρομο προς τις τουρκικές θέσεις.
Προς χάρη του καλού κλίματος, σιγά σιγά
εγκαταλείφθηκε και η προσφυγή στη γενι
κή συνέλευση του διεθνούς οργανισμού,
καθιερώθηκαν οι συναντήσεις μεταξύ του
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του αρχηγού του ψευδοκράτους υπό το
αμφίβολο σχήμα των συναντήσεων αρχη
γών κοινοτήτων, άρχισαν να συζητούνται
διζωνικά ομοσπονδιακά σχήματα, μερική
επιστροφή προσφύγων, αναγνώριση μιας
νέας πολιτειακής προγματικότητος στον
. Βορρά κ.λπ. Είναι σίγουρο ότι, ως οι ηττημένοι του 74, είμαστε η πλευρά που θα
υποχρεωθεί στις περισσότερες παραχω ρή
σεις. Είναι όμως οικτρό διαπραγματευτικό
σφάλμα να γίνονται αυτές οι παραχωρή
σεις εκ προοιμίου και χωρίς καμία προο
πτική για λύση, κατά τρόπον που κάθε φο
ρά να απαιτούνται και άλλες παραχωρή
σεις για να τροφοδοτείται μια πειναλέα
διαπραγματευτική διαδικασία.
Αυτή όμως η τακτική του σταδιακού κα
τακερματισμού των ελληνικών θέσεων εί
χε και μια άλλη τραγική συνέπεια. Συρό
μενοι σε μία μεταιχμιακή κατάσταση με
ταξύ των νομικών συνθηκών της εισβολής
και της νομικής πραγματικότητας μιας λύ
σης που μερικώς τουλάχιστον αναγνωρί
ζει τα νέα δεδομένα, έχουμε άθελά μας
βοηθήσει στην αλλοίωση της φυσιογνω
μίας του Κυπριακού. Α π ό πρόβλημα ει

σβολής και κατοχής έχει μ ετα τρα πεί σε δικοινοτική διαφορά. Εξ ου και ο τραγέλα
φος της συζήτησης μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης με τους Τουρκοκυπρίους.
Έ χ ει εδραιωθεί σε τέτοιο βαθμό αυτή η
νέα παράσταση του κυπριακού προβλήμα
τος, που είναι πολύ δύσκολο πλέον να
προταχθεί διεθνώς η αντικατοχική του
πτυχή χωρίς να μας προσαφθεί η μομφή
της αδιαλλαξίας. Θα μπορούσε να πει κα
νείς ότι αυτό είναι το αναπόφευκτο κό
στος της διαπραγμάτευσης. Αυτό όμως δεν
είναι ορθό. Διερευνητική συζήτηση θα
μπορούσε να γίνεται σε χαμηλό επίπεδο
εκπροσώπησης, χωρίς αχρείαστες ενδιά
μεσες συμφωνίες και μόνο αφού διαπι
στωθεί η τουρκική διάθεση για λύση.
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Η δεύτερη φενάκη που καθόρισε τις
αντιδράσεις μας σε κλήσεις για διάλογο

κές θέσεις. Και αυτό γιατί δεν ενδιαφέρει
βέβαια η ηθική βαρύτητα των εκατέρωθεν
θέσεων αλλά το σολωμώντειο μοίρασμα
της διαφοράς με ένα ιδιαίτερο σπρώξιμο
προς την αδύνατη πλευρά. Που σίγουρα
είναι η δική μας.
Συνακόλουθο σφάλμα εκτίμησης, όμως,
ήταν και η εντύπωση ότι θα μας επιτρεπό
ταν υπαναχώρηση από τα μέτρα οικοδό
μησης εμπιστοσύνης, όταν η διαφορά θέ
σεων με την τουρκική πλευρά είναι τόσο
μικρή. Εμείς οι ίδιοι αποδεχθήκαμε συζή
τηση επ ί ενός τόσο απαράδεκτου στη φιλο
σοφία του πλαισίου όπως είναι τα μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης που εδραιώ
νουν τον δικοινοτικό χαρακτήρα της δια
φοράς, εισάγουν στοιχεία αναγνώρισης
του ψευδοκράτους, οδηγούν σε χωριστικές
λύσεις κ.λπ.
Μήπως, αφού διαβήκαμε τον Ρουβίκωνα,
θα μας επιτραπεί να εγκαταλείψουμε το

Εμείς οι ίδιοι αποδεχθήκαμε συζήτηση επί ενός
τόσο απαράδεκτου στη φιλοσοφία του πλαισίου
όπως είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
που εδραιώ νουν τον δικοινοτικό χαρακτήρα της
διαφοράς, εισάγουν στοιχεία αναγνώρισης του
ψευδοκράτους, οδηγούν σε χωριστικές λύσεις...
είναι η εσφαλμένη πεποίθηση ότι η καλή
συμπεριφορά ανταμείβεται. Αυτή η ηθικίζουσα αντίληψη των διεθνών σχέσεων
έχει υπονομεύσει για χρόνια τις ελληνικές
αντιδράσεις. Η χρεωκοπία της, όμως, δεν
θα μπορούσε να ήταν περισσότερο κραυ
γαλέα σε αυτή τη φάση. Αποδεχθήκαμε τα
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να
δείξουμε καλή θέληση. Πιστωθήκαμε και
με αποδοχή του εγγράφου της 21ης Μαρ
τίου που είναι και η πιο προωθημένη μορ
φή των μέτρων. Με αυτά τα δείγματα γρα
φής αναμέναμε ότι θα μας επιτρεπόταν η
αποχώρηση από τη διαδικασία, συναποκομίζοντας συγχρόνως και το βραβείο του
«καλού» αυτής της φάσης. Και θα ήταν ιδι
αίτερα χρήσιμο ένα τέτοιο πιστοποιητικό
στο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ό που πολεμούμε να πάρουμε σειρά για
ένταξη. Αντί επαίνων, όμως, εισπράξαμε
κατηγορίες γιατί αρνούμαστε να προβούμε και σε νέες παραχωρήσεις για να προ
σεγγίσουμε και άλλο τις άκαμπτες τουρκι

διαπραγματευτικό τραπέζι, γιατί υπάρχει
διαφορά στο κατά πόσον οι τούρκοι σκο
ποί θα εποπτεύουν την πρόσβαση προς
την Αμμόχωστο από τα 500 μέτρα ή από τα
1.000 μέτρα ή αν θα εισπράττονται δασμοί
στο αεροδρόμιο Λευκωσίας από τα Ηνω
μένα Έ θνη ή από τις κοινότητες; Ό χι βέ
βαια. Μόνοι μας λοιπόν κενώσαμε το πρό
βλημα από τα ποιοτικά του στοιχεία μετατρέποντάς το σε μια ποσοτική διαφορά.
Τώρα, πληρώνουμε το τίμημα της ακρι
σίας μας.
Εν αναμονή λοιπόν του ψηφίσματος του
Συμβουλίου Ασφαλείας, που κατά πάσα
πιθανότητα θα μας καλεί να συνεχίσουμε
τη συζήτηση επί των βλαπτικών αυτών μέ
τρων. Αφού οι εξυπνότατοι ελιγμοί μας
απέτυχαν, ας βγούμε πλέον καθαρά : Αυτή
η βάση συζήτησης είναι απαράδεκτη για
τον κυπριακό ελληνισμό. Κυρίαρχη επιτα
γή είναι η φυσική και εθνική του επιβίωση
— και σε αυτό δεν χωρεί κανένας συμβι
βασμός.·
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α δικά μας καλοκαίρια, λένε,
ήταν λουσμένα, στον λαμπρό
ήλιο, γΰρω γύρα) θάλασσα και στη
μέση ένα ξηρό, κυπαρισσένιο
αεράκι, που μύριζε λασμαρί και
ξερές πευκοβελόνες.
Για μας, που’ χαμέ την ακαριαία θέα του
μωβ όρους (με ήλιο το χειμώνα που, μετά
από βροχή, ψηλώνει και είναι χρώματος
μπλέ βαθύ), τα καλοκαίρια ήταν ο
κυπαρισσένιος αέρας του «βορκά» και το
αισθησιακά ανατριχιαστικό ψύχος του
γκρίζου τσιμέντου.
Μετά το σημαδιακό εκείνο καλοκαίρι του
’74 δεν ξανάδαμε γκρίζο τσιμέντο σε
πάτωμα. Ιδιοτροπίες του βορκά, του
βοριά και των βορείων, που τους είδαμε
να διασχίζουν την καμένη μεγάλη
πεδιάδα, και τα όρη να μακραίνουν και να
μην υπονοούν καν τη θάλασσα πια...
Μπήκε το καλοκαίρι για τα καλά...
Εξάλλου από τότε, τα δικά μας
καλοκαίρια, μπαίνουν από νωρίς και
φτάνουν στο αποκορύφωμα τους, όχι πια
το Δεκαπενταύγυυστο, μα στις 15 του
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Ιούλη. Μας πιάνουν πάντοτε εξ απροό
πτου, για πάντα δηλητηριασμένα, σαν
ληγμένες κονσέρβες που δεν συντηρή
θηκαν, γιατί ο παγοποιός πήγε από αδέ
σποτη κι ο πάγος, λιώνοντας εξατμίστηκε,
αφήνοντας τη φθαρμένη παγοθήκη, χώρο
ανάπαυσης φιδιών και σερπετών.
Εξ απροόπτου λοιπόν μας έπιασε και
φέτος το καλοκαίρι, με πολλή υγρασία. Τι
και αν τα κυπαρίσσια και οι πεύκοι, τα
σχίνα και οι χαρουπιές, που κάνουν τον
αέρα αέρινο, κάηκαν (για μέρες καίονταν
στην πλαγιά της Ρήγαινας, πάνω από τον
Κουτσοβέντη). Χάθηκε το αερούδιν της
χώρας σ’ ένα νησί, που’ γίνε μια μεγάλη
μοιρασμένη παραλία γεμάτη σκουπίδια,
και πλαστικές νάυλον σακούλες... Ναι.
Μια ρυπαρή παραλία είναι η Κύπρος,
αφού ο ήλιος έχει ήδη δύσει και οι
εκδρομείς έφυγαν κατακαμένοι (ώστε να
μπορούν να δικαιολογήσουν την απουσία
επαφής μεταξύ τους), επιστρέφοντας στα
καφέ και μπεζ δωμάτιά τους...
Τα καλοκαίρια μας έχασαν την αισθητική
τους, γιατί γύρω γύρω έχουν κάγκελα και

ψηλούς τοίχους από μπετόν, σαν
πολυβολεία που εμάς στοχεύουν, και ούτε
χαρακώματα δεν έχουμε, στην
περιχαρακωμένη μας ζωή, για να
κρυφτούμε, να λουφάξουμε... Δεν
προλάβαμε, δεν υπολογίσαμε, εξ
απροόπτου μας πιάνουν από τότε...
Μπήκε το καλοκαίρι... Δικαίωμα σε
επετειακά προγράμματα, με χρονικά των
«Μαύρων Επετείων»... Εμείς, τα
καλοκαίρια δεν γιορτάζουμε τις
γενέθλιές μας ή άλλες επετείους....
Καθιερώσαμε τις επετείους του
διαμελισμού μας, τις οποίες γιορτάζουμε
με έξωμα μπλουζάκια και πολύχρωμα
σορτσάκια, για να πληρούμε το κενό που
αφήνουν τα απόντα μέλη του
μοιρασμένου μας σώματος.
Εμείς πια, τα καλοκαίρια μας τα
συμβολίζουμε με στημένα σε πλατείες
μικρόφωνα και πολλές, όσο μπορούμε πιο
πολλές, μαύρες πλαστικές σακούλες,
όπου δένουμε το υπόλοιπο της
καθημερινής μας θανάτωσης....
Κ ώ στας Γεωργίου

Διολισθαίνοντας...
Δεκαπέντε με είκοσι χρόνια πέρασαν απ’ την περίοδο 1975-80. Διαβάζοντας όμως τους
κύριους τίτλους των κυπριακών εφημερίδων εκείνων των χρόνων, έχουμε την
εντύπωση ότι πρόκειται για τον Τύπο μιας «άλλης εποχής». Η φρασεολογία, τα
υπονοούμενα και τα συμφραζόμενα, η όλη λογική και προσέγγιση που χτίζουν την τότε
σημειολογία των «πρωτοσέλιδων» παραπέμπουν σε ένα ν «άλλο κόσμο». Σήμερα, άλλα
κι αλλιώς λ έ ν ε και υπονοούν τα «πρωτοσέλιδα» της Λευκωσίας... Πού είναι όμως το
πρόβλημα; Σ ε τι ενοχλεί αυτή η υφολογική εξέλιξη μέσα από δύο δεκαετίες; Άλλαξαν
τα πράγματα, κύλησαν τα χρόνια, άλλαξαν και τα λόγια... Μα δ εν πρόκειται για το ίδιο
ακριβώς κυπριακό ζήτημα, όπως διαμορφώθηκε μετά την τουρκική εισβολή του 1974
και την παγίωση ε ν ό ς κατοχικού καθεστώτος στις κατεχόμενες περιοχές; Μήπως έχει
αλλάξει και το ίδιο το «Κυπριακό»; Κι αν άλλαξε, ποιος και πώς το άλλαξε, αφού τα
δεδομ ένα επί του εδά φ ους μένουν ίδια όταν δ εν γίνονται ακόμα χειρότερα;

εκαπεντε με είκοσι
χρόνια πέρασαν α π ’
την περίοδο 1975-80.
Διαβάζοντας όμως
τους κυρίους τίτλους
\τ κυπριακών εφημερίδων εκείν των χρόνων, έχουμε την εντύση ότι πρόκειται για τον Τύπο
ις «άλλης εποχής». Η φρασεο/ία, τα υπονοούμενα και τα
μφραζόμενα, η όλη λογική και
οσέγγιση που χτίζουν την τότε
με ιολογία των «πρωτοσέλιν» παραπέμπουν σε έναν «άλ^κόσμο». Σήμερα, άλλα κι αλας λένε και υπονοούν τα «πρωζιέλιδα» της Λευκωσίας... Πού
'αι όμως το πρόβλημα; Σε τι
οχλεί αυτή η υφολογική εξέλιξη
σα από δύο δεκαετίες; ΆλλαV τα πράγματα, κύλησαν τα
όνια, άλλαξαν και τα λόγια...
α δεν πρόκειται για το ίδιο
,ριβώς κυπριακό ζήτημα, όπως
τμορφώθηκε μετά την τουρκική
τβολή του 1974 και την παγίωση
ός κατοχικού καθεστώτος στις
πεχόμενες περιοχές; Μήπως
ει αλλάξει και το ίδιο το «Κυαακό»; Κι αν άλλαξε, ποιος και

πώς το άλλαξε, αφού τα δεδομένα
επί του εδάφους μένουν ίδια όταν
δεν γίνονται ακόμα χειρότερα;
Το κυπριακό ζήτημα είναι ένα
και το αυτό. Εμείς ενδέχεται να
αλλάζουμε και να μην είμαστε
πλέον σε θέση ούτε να το κοιτά
ζουμε. Γι’ αυτό, συχνά-πυκνά, στα
λόγια μας το παραλλάζουμε. Θέ
ση απλή εις τον ισχυρισμό της: με
τα χρόνια που περνάνε (και δεν
περνάνε στο κενό, αλλά μας βα
ραίνουν με συγκεκριμένο τον κοι
νωνικό παλμό), κάποια κοινωνι
κά στρώματα αλλά και συγκροτη
μένες πολιτικές δυνάμεις φέρο
νται ολοένα και λιγότερο ικανές
να αντιμετωπίσουν το «Κυπρια
κό».
Έ γραφαν τότε οι εφημερίδες
για «απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας». Το ’λεγαν
συχνά-πυκνά και οι πολιτικοί,
ενώ πιο κάτω και πιο πέρα το πί
στευαν και οι «απλοί». Σήμερα,
όμως, η ίδια η λέξη (απελευθέρω
ση) έχει προγραφεί. Η αναφορά
και μόνο σε απελευθέρωση ισοδυναμεί με «επικίνδυνο εξτρεμι(ίμό» για τους δεξιούς, με «σωβι29

νιστική έξαρση» για τους κομματικούς
αριστερούς και με γραφικό ρομαντισμό
για τους απλούς μικροαστούς. Είναι λέξη δυναμίτης, πέρα κι έξω διώχτηκε απ’ την
πολιτική. Αντί γι’ απελευθέρωση μιλάνε
για «επανένωση» (όρος που εκλαϊκεύτηκε
και διαδόθηκε από τον πρώην πρόεδρο Γ.
Βασιλείου, αφού είχε υιοθετηθεί στο επί
πεδο της μοιρασμένης Λευκωσίας από τον
δήμαρχό της Ε. Δημητριάδη).
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ;

θέτησης του «Κυπριακού». Ενώ φανερώ
νει μια ευρύτερη υποβόσκουσα λογική
εθνικού μυθριδατισμού.
Τότε, στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας
του ’70, αλλά και μέσα στη δεκαετία του
’80, γινόταν λόγος για την «αποχώρηση
των κατοχικών στρατευμάτων» (έστω
...στο ΑΚΕΛ προτιμούσαν να μιλάνε για
«αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμά
των»). Εφημερίδες, ραδιοτηλεόραση και
πολιτικοί μιλούσαν για την «επιστροφή
όλων των προσφύγων στις εστίες τους».
Τέτοια ήταν η περιγραφή μιας λύσεως.
Τέτοια εννοείτο η λύση και έτσι κωδικοποιήθηκε στη λαϊκή συνείδηση ως απόλυ
τα επιθυμητή, ώς εξ ορισμού «θετικό πολι

Επανένωση έγινε στη Γερμανία. Ό που
τα δύο γερμανικά κράτη, εξίσου νόμιμα
από την άποψη του ελέγχου του πληθυ
σμού τους επί τους εδάφους, καλώς ή κα
κώς
εκπροσωπώ
ντας και τα δύο γερ
μανικό
πληθυσμό
(κι όχι εποίκους), με
απαράγραπτα
δι
καιώματα στην τοπι
κή ιστορική κληρο
νομιά (κι όχι σφετε
ριστές), ενώθηκαν
σε χώρα μία. Ό πω ς
και πριν. Χωρίς με
τακινήσεις πληθυ
σμών, χωρίς εκβια
στικές χαρτογραφι
κές αναθεωρήσεις.
Τον λόγο είχαν τα
τεχνικά της συνενώσεως των κρατών,
αφού η χώρα ήταν
εκεί και ήταν μία.
Αφού το διαχωριστικό στοιχείο ήταν το
πολιτικό και κοινω
νικό καθεστώς που
ανετράπη στην Ανατολή. Το αυτό περίπου
τικό πράγμα». Σήμερα, μέσα από ατέρμοενδέχεται να γίνει κάποτε και στην Κο
νες, πληκτικές και συνήθως ακατανόητες
ρέα.
τεχνικο-διπλωματικές συζητήσεις για μνη
Είναι όμως η ημικατεχόμενη Κυπριακή
μόνια, υποπαραγράφους, συμπληρωματι
Δημοκρατία ίδια περίπτωση; Π ρόςτι άρα
κές επιστολές και μελέτες σκοπιμότητας
γε η καθιέρωση αυτής της άστοχης πολιτι
περί «μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύ
κής ορολογίας; Μήπως δεν είναι απλά
νης», γίνεται λόγος για μια κάποια «διευ
πρόβλημα ορολογίας;
θέτηση». Διευθέτηση, στα μέτρα των διε
Η ίδια η παρομοίωση που επιχειρείται
θνών μεσολαβητών και επιδιαιτητών, που
σιωπηρά, με την υιοθέτηση του «γερμανι
δεν μπορεί να αποτελέσει λύση στην ου
κού» όρου της επανένωσης, σημαίνει την
σία του κυπριακού ζητήματος αφού δεν θα
ντε φάκτο αναγνώριση της τουρκικής κυ
καταργεί την κατοχή (αλλά θα της δίνει
ριαρχίας επί των κατεχομένων. Πράγμα
πολιτειακό κάλυμμα) ούτε και θα αίρει τα
που, εξάλλου, υπονοούν έκτοτε και διάφο
παράγωγα και παρεπόμενά της (αλλά θα
ρα επίσημα έγγραφα των Ηνωμένων
τα θεσμοθετεί ως αυτοδίκαια όρια στην
Εθνών. Η άκριτη και αστόχαστη υιοθέτη
ισχύ των βασικών ελευθεριών και των αν
θρώπινων δικαιωμάτων).
ση της «ανέμελης» λογικής της «επανένω
Ωσαύτως, η απαίτηση για «επιστροφή
σης» προϋποθέτει την εξομάλυνση της κα
όλων των προσφύγων στις εστίες τους»
τοχής ως βασική συντεταγμένη μιας διευ30

έγινε «δικαίωμα επιστροφής των προσφύ
γων» (κι αυτό μετά τους δραστικούς πε
ριορισμούς που επιβάλλει η «δέσμη ιδε
ών» του Μ. Μ. Γκάλι, προκειμένου να διαφυλάξει την «τουρκική περιφέρεια»). Ενώ
κάποιοι, δειλά δειλά, άρχισαν να κάνουν
λόγο για «ανθρωπιστική πτυχή» του ζητή
ματος των εποίκων, αναφερόμενοι σιοιχ
εποίκους δεύτερης γενιάς που δεν είναι
εύκολο να «ξεριζωθούν»... Γενικά όμως
γίνεται πλέον λόγος για μια κάποια διευ
θέτηση. Ν α διευθετήσουμε κάπως τα
πράγματα μεταξύ των δύο πλευρών κι όχι
κατ’ ανάγκη να λύσουμε το «Κυπριακό»,
Μπροστά σ’ αυτή την εξελικτική τροπτ
των πραγμάτων, οι Έ λληνες της Κύπρου,
παρασυρμένοι σε
μια διαδικασία λίγο
έως πολύ ισοπεδωτικού
«εκσυχρονισμού», αντιμετωπί
ζουν τα δεδομένα
και τα διαμορφούμενα (στο επίπεδο της
αδιέξοδης
πλήν
όμως κινδυνωδέστατης διαδικασίας των
διακοινοτικών συνο
μιλιών) μέσα από
μια διαδικασία στο
χαστικών προσαρ
μογών. Σιγά σιγά, η
λογική της κατοχή;
διαπερνά την πολιτι
κή μας σκέψη ω;
ένας
«πολιτικό;
Αττίλας». Ενώ η
ίδια η διαδικασία οι
κονομικής αναπτιίξεως, δηλαδή κοινω
νικού μετασχηματισμού, διαδίδει και
εμπεδώνει μια γενικότερη αίσθηση κοινω
νικού ετεροπροσδιορισμού, αφού πρόκει
ται για μια διαδικασία την οποία η τοπική k
κοινωνία μάλλον υφίσταται παρά πρόκαλεί και καθοδηγεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΜΑΡΕΙΑ
ΩΣ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ
Είναι αλήθεια πως η κυπριακή κοινωνία
έχει να παρουσιάσει αξιοζήλευτες οικο
νομικές επιδόσεις, ιδιαίτερα μάλιστα στην
μετά το 1974 περίοδο. Σήμερα, η κυπριακή
οικονομία με πληθωρισμό γύρω στο 4%,
με ανεργία πρακτικά ανύπαρκτη (μονίμωζ
κάτω από 3%), με τις εξωτερικές συναλ
λαγές της να τείνουν τα τελευταία δυο
χρόνια να ισοζυγισθούν και με δημόσιο
εξωτερικό χρέος που δεν ξεπερνά το 25$

του Ανώτατου Εγχωρίου Προϊόντος,
εξασφαλίζει στους Κυπρίους κατά
κεφαλήν εισόδημα που ξεπερνά τα
11.000 δολάρια (ΗΠΑ). Η κατανομή
του εισοδήματος είναι με διεθνή κρι
τήρια αρκετά ικανοποιητική, ενώ μό
λις 4% του συνολικού πληθυσμού βρί
σκεται κάτω από το επίπεδο σχετικής
φτώχειας. Κατά τρόπο που όλα δεί
χνουν ότι η οικονομική δραστηριότη
τα λειτουργεί περίπου ω ς .... παυσίλυ
πο.
Μπροστά στο πολιτικό αδιέξοδο,
στον απότομο ευνουχισμό κάθε πολι
τικού οραματισμού, που προστίθεται
στην παταγώδη διάψευση προηγού
μενων ιδανικών που γαλούχησαν
ολόκληρες γενιές, η οικονομία εμφα
νίζεται ως το πεδίο διαφυγής. Οι άν
θρωποι επιδίδονται σε μια «φυγή
πρός τα εμπρός» μέσω της οικονομι
κής πολυπραγμοσύνης. Ενέργεια, ελ
πίδα, φιλότιμο, ευήνεια, κοινωνική
ηθική, εφευρετικότητα... όλα επεν
δύονται στην οικονομική δραστηριό
τητα. Πρώτα, η ανοικοδόμηση, σε
εξαιρετικά δύσκολες υλικοτεχνικές
συνθήκες, αλλά και μέσα σε μια εξαι
ρετικά ευνοϊκή κοινωνική συγκυρία.
Έπειτα, ο εκσυγχρονισμός και η ευ
πειθής ένταξη στο διεθνές οικονομι
κό σύστημα. Ά βατος λοιπόν η πολιτι
κή; Γόνιμος και παυσίλυπος η οικονο
μία...
Στον πυρετό της οικονομικής ανά
πτυξης και του «εκσυγχρονιστικού
εξορθολογισμού» της κοινωνίας, που
εξυπακούεται την κυριαρχία ενός οι
κονομικού
εξορθολογισμού
των
πραγμάτων (αλλά και των κοινωνι
κών σχέσεων που καταλήγουν να θε
ωρούνται περίπου ως πράγματα), με
ταβάλλεται αρκετά και το πολιτικό
σύστημα. Από την εποχή του ιδιόρ
ρυθμου προσωποπαγούς καθεστώτος
του αρχιεπισκόπου Μακαρίου (καθε
στώς «χαρισματικού ηγέτη» που επι
πλέον έχαιρε τόσο παραδοσιακού
όσο και νομότυπου κύρους), περνά
με, μέσω μιας μεταβατικής «περιόδου
των επιγόνων», σ ’ ένα «καθεστώς
κομματοκρατίας» που σύντομα συνα
ντά τα όριά του στο δοτό (και μάλλον
αταίριαστο) προεδρικό σύστημα. Οι
προεδρικές πλειοψηφίες, δυσεύρετες
και σε μεγάλο βαθμό τυχάρπαστες
αφού ο κλασικός άξονας δεξιά - αρι
στερά διασταυρώνεται από έναν
άξονα σε όρους ευαισθησίας γύρω

από το εθνικό ζήτημα (αδιάλλακτοι -διαλ
λακτικοί ή ακόμη ελληνοκεντρικοί - κυπροκεντρικοί). Με αποκορύφωμα της
συγχύσεως, την εκλογή στην προεδρία
ενός έξωπολιτικού προσώπου που προ
βάλλει μια «μεταπολιτική διαχειριστική
λογική», εμπλουτισμένη με ισχυρές δόσεις
μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων (Γ. Βα
σιλείου). Ό σο κι αν ήταν «πρόωρη» μια
τέτοια πολιτική τροπή, εντούτοις δεν ήταν
εντελώς άσχετη με την πορεία των πραγ
μάτων.

Πρόοδος ία ευημερία εις
πατρίδαν παρωδίαν...
Με τις παρενέργειες
της οικονομικής
προόδου και του

Η «ΜΑΛΘΑΚΗ» ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Εν πάση περιπτώσει, η κυπριακή πολιτι
κή ζωή έχει αισθητά αλλάξει μέσα σε μια
εικοσαετία. Αυτό όμως που φαίνεται να
έχει αλλάξει άρδην είναι το καθεστώς διαχειρίσεως των πολιτικών παθών. Ας θυμη
θούμε τον Μοντεσκιέ, που παρατηρούσε
πως κάθε πολιτικό σύστημα εγκαθιδρύει
ένα μοντέλο πολιτικού πάθους που αντι
στοιχεί με τη δομή και τη λειτουργία του.
Μιλώντας στις αγροτολαϊκές μάζες των
προσφύγων, ο Μακάριος μιλούσε για
«τερματισμό της κατοχής» και για «απε
λευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών
μας». Μιλώντας στα μικροαστικά στρώμα
τα ο πρόεδρος Βασιλείου πρώτα και τώρα
ο πρόεδρος Κληρίδης κάνουν λόγο για
«επανένωση» και μιλούν για μια κάποια
διευθέτηση όπως την εννοούν οι Αγγλοαμερικανοί. Αυτή η φανερή μετατόπιση
του καθεστώτος διαχειρίσεως των πολιτι
κών παθών αντιστοιχεί στην κυριαρχία
μιας «μαλθακής ιδεολογίας» που, στο όνο
μα του εκσυγχρονισμού, του οικονομικού
πραγματισμού και του τεχνο-επιστημονισμού εξοστρακίζει τις πεποιθήσεις που
παροτρύνουν σε δράση.
Αυτή η «μαλθακή ιδεολογία» που χαρα
κτηρίζει ευρύτερα τον δυτικοευρωπαϊκό
χώρο, στην κυπριακή εκδοχή παίρνει την
τροπή του πολιτικού αναχωρητισμού και
μιας «εθνικής ανορεξίας». Μας εμποδίζει
συχνά να σκεφτούμε το «Κυπριακό» στους
πραγματικούς του όρους. Παραφράζουμε,
αντιμεταθέτουμε, ψευδίζουμε σε ένα ιδε
ολογικό παρενδυτισμό που κάποτε μας
κάνει να παίρνουμε τους Τούρκους για...
Ελβετούς. Στο όνομα ενός ψευδεπίγρα
φου ρεαλισμού, της «επιστημονικής προ
σέγγισης», της «ψυχραιμίας» κ.ο.κ, απο
κρύπτουμε από τον ίδιο τον εαυτό μας
τούς ίδιους τους ιστορικούς συστατικούς
όρους του ζητήματος. Ενώ στ’ αριστερά
της κατεστημένης πολιτικής σκηνής, ση
μειώνεται ένας παροξυσμός στρουθοκα
μηλισμού με την αυταπάτη πως αν αρνη-

ευπειθούς
εκσυγχρονισμού να
γίνονται αισθητές στις
μάζες εκείνες που
έστρεψαν τα ώτα στις
σειρήνες της «μαλθακής
ιδεολογίας».
Μιας ιδεολογίας
που μας καθιστά
σταδιακά ανίκανους να
διαβάσουμε πολιτικά τον
κόσμο, να αντιληφθούμε
τι ακριβώς μας συμβαίνει.
θούμε την εθνική φύση του προβλήματος
και την αναπόφευκτη λογική της εθνικής
αντιπαράθεσης, μιλώντας σε όρους «στε
νά κυπριακούς», τότε θα εξαιρεθούμε της
εθνικής διελκυστίνδας, της οποίας εδώ
και αιώνες αποτελούμε συστατικό στοι
χείο.
Γενικότερα, η παραδοσιακή πολιτική
ηγεσία διέρχεται (και εδώ) μια κάποια
κρίση αξιοπιστίας. Αφού στο μεταξύ κα
τανάλωσε, στη διάρκεια της εικοσαετίας,
τα δικά της περιθώρια αναπροσαρμογής
που της υπέβαλαν να μεταστρέψει την ελ31
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ΣΕΙΡΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΨΗΦΙΔΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ · ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ · ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ ■
ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Επτά κείμενα για το Νίκο Καββαδία.
Συναγωγή άρθρων για τον ποιητή Νίκο
Καββαδία.

ΔΑΝΙΗΛ I. ΙΑΚΩΒ
Η αρχαιογνωσία του Οδυσσέα ΕΑύτη.
Συστηματική καταγραφή των αρχαιοελλη
νικών πηγών του Οδυσσέα Ελύτη.

Μ.Ζ. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ
■ΑΡΙΑΔΝΗ·. Μια σπουδή στον ερωτικό Σεφέρη.
Προσπάθεια αποκρυπτογράφησης της ε
ρωτικής ποιητικής του Γ. Σεφέρη, μέσα α
πό την προσέγγιση του ποιήματος «Α
ριάδνη».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
«Εις την οδόν των Φιλελλήνων» του
Α. Εμπειρικού.
Ανάγνωση φιλολογική και κριτική του ποι
ήματος και διερεύνηση των μορφών αφή
γησης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πνευμα
τική ζωή.
Συναγωγή κειμένων για το. Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΟΡΗΣ
Ο γλωσσικός αφελληνισμός.
Πέραν του μισοξενισμού και της υποτελείας.
Εξέταση του θέματος της συστηματικής
χρήσης ξένων λέξεων, οι οποίες παραμέ
νουν έξω από τη μορφολογία της ελληνι
κής γλώσσας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
«Ο έρωτας στα χιόνια» του Αλ. Παπαδιαμάντη
Υφολογική προσέγγιση του διηγήματος
«Ο έρωτας στα χιόνια».

ΑΝΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
Ούτως ή άλλως: Αναγνωστόκης, Εγγονόπουλος, Καχτίτσης, Χατζής.
Τέσσερις μεταπολεμικοί συγγραφείς, δυο
ποιητής και δυο πεζογράφοι επιλεγμένοι
παραδειγματικά αλλά και παρουσιασμέ
νοι με υποδειγματικά διαφοροποιημένες
μεθοδεύσεις.

Ε Κ Δ Ο ΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ · ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΕ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 6 · 106 78 ΑΘΗΝΑ ·
ΤΗΛ: 3645133 · FAX'. 3607878
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πίδα απελευθέρωσης των καταπιεσμένων
σε επιθυμία να διευθύνει τον κοινωνικό
μετασχηματισμό. Αφού καθιέρωσε ένα
σχετικά σύγχρονο κράτος που απορρόφη
σε σε μεγάλο βαθμό την ενέργεια της κοι
νωνίας.
Μπροστά στην πίεση των πραγμάτων, εν
τω μέσω μιας αναπαραγόμενης κρίσης της
παραδοσιακής πολιτικής ηγεσίας, το πολι
τικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από τη δυ
σεύρετη «ανατοποθέτηση» του Κυπρια
κού, καθώς και από μια συστηματική διο
λίσθηση νοήματος. Μπροστά στην βία των
πραγμάτων, άνθρωποι με όψιμη μικροα
στική νοοτροπία αλλάζουν τα ονόματα
των πραγμάτων. Καταφεύγουν σε παρωνυμίες που εξασφαλίζουν κάποτε τις άμε
σες ψυχο-πολιτικές ισορροπίες, μα δεν
ωφελούν μπροστά στις χαώδεις αντινο
μίες.
Ο πολιτικός αναχωρητισμός μπροστά στο
αδιέξοδο ευνοεί, ως αντίβαρο, μια κάποια
προσωπική στάση που χαρακτηρίζεται
από πραγματισμό, ναρκισσισμό, ευγενική
ανοχή, ανεμελιά, φτηνή ηθικολογία και
λατρεία του «μοντέρνου» και του «τεχνο
λογικού». Συνδυάζεται ακόμη με τη λα
τρεία του χρήματος, τον ατομισμό, την
αδιαφορία για τα κοινωνικά ζητήματα και
τον τυποποιημένο πολιτικό καθωσπρεπι
σμό. Έ τσι οι Κύπριοι, όσο κι αν κατά βά
θος μένουν προσηλωμένοι όσο ελάχιστοι
Έλληνες στο αγώνισμα της μονής, μένοντες, επιμένοντες και υπομένοντες, πα
ρουσιάζουν ταυτόχρονα κάποια συμπτώ
ματα «εθνικής απονεύρωσης». Αυτό όμως
συμβαίνει στο επίπεδο της επίσημης πολι
τικής. Καθότι, μέσα στην κοινωνία και ει
δικότερα στις νεότερες γενιές, αυτό το
«πολιτικό κενό» και η «εθνική ανορεξία»
δημιουργεί μια παράξενη ζήτηση. Έ τσ ι
ένας ιδιώτης, ο γιατρός X. Αριστείδου,
αναλαμβάνει να «καθαρίσει» προσωπικά
με τον εξευτελισμό της απονομής του χρυ
σού κλειδιού της Λευκωσίας στη βασίλισ
σα, η οποία είχε υπογράψει προ τεσσαρα
κονταετίας τη θανατική καταδίκη του
Παλληκαρίδη και του Καραολή: έσπασε
με τις χειροπέδες που του είχαν περασμέ
νες τον ανεμοθώρακα της βασιλικής Ρολς.
Ο ίδιος, μερικούς μήνες μετά, παίρνει
απάνω του το χρέος και την ντροπή ολό
κληρης της γενιάς του, κατεξευτελίζοντας
τις αρχές των εδώ αγγλικών στρατιωτικών
βάσεων. Ενώ ολόκληρη η Κύπρος παρα
κολουθεί από τηλεοράσεως, κρυφά χαίρε
ται ή και (ιδιωτικά ως επί το πλείστον) χει
ροκροτεί. Ό πω ς περίπου «καθάρισε» για
ολόκληρη την άπραγη γενιά του και ο δο

λοφονηθείς Θεόφιλος Γεωργιάδης.
Πρόοδος κι ευημερία εις πατρίδαν παρω
δίαν... Με τις παρενέργειες της οικονομι
κής προόδου και του ευπειθούς εκσυγχρο
νισμού να γίνονται αισθητές στις μάζες
εκείνες που έστρεψαν τα ώτα στις σειρή
νες της «μαλθακής ιδεολογίας». Μιας ιδε
ολογίας που μας καθιστά σταδιακά ανίκα
νους να διαβάσουμε πολιτικά τον κόσμο,
να αντιληφθούμε τι ακριβώς μας συμβαί
νει, να σκεφτούμε το ίδιο το πεπρωμένο
μας, το «Κυπριακό» αν θέλετε....
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΕΝ «ΠΟΥΛΑ»
Λένε πως το «Κυπριακό» δεν «πουλά»
στην Αθήνα. Ό πω ς πάνε τα πράγματα
μ π ο ρ εί σύντομα να μην πουλά και στψ
Κύπρο. Με δύο μικρές επιφυλάξεις, που
ενδέχεται όμως να έχουν μεγάλες συνέ
πειες. Ό τι, πρώτον, διατυπώνεται ήδη ένα
καθαρό ρεύμα μεταστροφής σε νέους και
ακόμη εν πολλοίς αδευκρίνιστους όρους.
Έ ξ ω από τα πρότυπα της παλαιομοδίτικης
κομματικής δράσης και της επικολυρικής
πολιτικής ρητορικής. Ενώ δεύτερη και ση
μαντικότερη επιφύλαξη αφορά σε μια
λανθάνουσα «γενεαλογική» δυναμική. Το
1931, πέραν πάσης προσδοκίας και παρά
τα φαινόμενα, σημειώνεται στην Κύπρο
μια μαζική λαϊκή εξέγερση εναντίον του
αποικιακού καθεστώτος, για την ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα. Η εξέγερση
{«τα Οκτωβριανά») είναι βασικό έργο των
νέων. Η χρονολογία δεν είναι τυχαία.
Ό σ ο ι ήταν 18 ή 25 χρονώ το 1931 δεν εί
χαν γνωρίσει την Τουρκοκρατία ούτε έφε
ραν έντονο το στίγμα του ραγιαδισμού.
Αλλά και ο έντονος αντιαποικιακός αγώ
νας της δεκαετίας του ’50 έγινε από νέους,
που δεν γνώρισαν την απογοήτευση του
’31 παρά μέσα από αφηγήσεις ούτε και
έξησαν (σε ηλικία που να «νιώθουν τον
κόσμο») την «παλμεροκρατία», τη στυγνή
δικτατορία που ακολούθησε τα «Οκτω
βριανά».
Σήμερα μεγαλώνει και ανδρώνεται μια
γενιά ανθρώπων που το 1974 ήταν αγέννη
τοι και που άρχισαν να νιώθουν τον κόσμο
τους σε μια Κύπρο που είχε κάπως ανα
κάμψει από τα τραύματα της εισβολής, αλ
λά όχι από το σαράκι της κατοχής. Και με
γαλώνουν χωρίς πάντα να παίρνουν εντε
λώς στα σοβαρά τον φόβο που’ ναι ζωγρα
φισμένος στα μάτια των μεσήλικων γερό
ντων, «των χαμένων γενιών» του Κυπρια
κού. "Ιδωμεν... Γιατί ο πλούτος και η οικο
νομική άνεση δεν είναι κατ’ ανάγκη ανα
σταλτικοί παράγοντες για την αξιοπρέ
πεια και την ελευθερία.
ι
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Η πρακτική της επιοτροφής
Καλοκαίρι του 1990, γυναίκες απ’ την Κύπρο έσπασαν την κατοχική γραμμή
του Αττίλα και πέρασαν στα κατεχόμενα...
ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ της κατοχικής γραμμής
του Αττίλα από τις γυναίκες και η στάση
τους απέναντι στο κατοχικό καθεστώς κα
τά την αιχμαλωσία τους, είναι πράξεις
αντίστασης ανέκφραστου μεγαλείου. Ε ί
ναι μάλιστα πράξεις αντίστασης που δεν
έχουν κανένα άλλο μήνυμα παρ’ εξόν την
ίδια τη διαδικασία της πρακτικής τους.
Το σπάσιμο της κατοχικής γραμμής είναι
διαδικασία που ξεπερνά την οποιαδήποτε
ιδεολογική προσέγγιση και το οποιοδήποτε σκεπτικό του προβλήματος της κατοχής
και εκφράζει ένα και μοναδικό πράγμα.
Την άνευ όρων επιστροφή, εδώ και τώρα.
Από την άλλη, η στάση των γυναικών απέ
ναντι στο κατοχικό καθεστώς εναντιώνε
ται στο ψευδοκράτος, γελοιοποιώντας το,
εκθέτοντάς το, ακυρώνοντάς το, μια και
δεν το αποδέχεται, μια και οι γυναίκες
λειτουργούν ως αυτό να μην υπάρχει.
Και οι δυο αυτές πράξεις αντίστασης ανα
τρέπουν το στάτους κβο, και ίσως
είναι το μόνο μήνυμα που φέρνουν πέρα
από την αυταπόδεικτη πρακτική τους.
Μήνυμα ανατροπής των επιβεβλημένων
καταστάσεων, της κατοχής και της μεθό
δου (εδώ και δεκαπέντε χρόνια) αντιμε
τώπισής της που τοποθέτησαν άπαντες οι
ενδιαφερόμενοι. Είναι γ ι’ αυτό που δεν
θα μιλήσουμε γ ι’ αυτές τις πράξεις αντί
στασης που το μόνο που επικαλούνται εί
ναι άλλες πράξεις αντίστασης, δυναμικές
και ανατρεπτικές. Π ράξεις επιστροφής,
πράξεις ακύρωσης των επιβεβλημένων
καταστάσεων.
Ό ,τι άλλο και να ειπωθεί, είτε δυναμικό
είναι είτε αγωνιστικό είτε
πατριωτικό, δεν μπορεί παρά να είναι πα 
ραφιλολογία που προστίθεται στην εδώ
και 15 ολόκληρα χρόνια στοιβαγμένη κε
νή κάθε έννοιας, πολιτική λογοτεχνία,
γύρω από το πρόβλημα της εισβολής, της
κατοχής και των συνεπακολούθων τους.
Θα μιλήσουμε, λοιπόν, όχι για ό,τι μας
ανυψώνει και μας δίνει δύναμη και
σθένος για αντίσταση, μα για ό,τι μας τρο
μάζει και μας θλίβει και που δεν
έπαψε να λειτουργεί και να κλιμακώνεται

από την πρώτη κιόλας μέρα της
εκδήλωσης στον Άγιο Κασσιανό.
Για τη διαδικασία εκείνη, που έβαλαν
μπρος κόμματα και οργανώσεις,
σφετεριζόμενοι τις εξελίξεις και κάποια
κατ’ αυτούς μηνύματα που
απορρέουν από την όλη κατάσταση, με
μοναδικό σκοπό την αποδυνάμωση της
θέσης τους στον παραδοσιακό αγώνα για
εξάσκηση της εξουσίας και τη δημιουργία
εντυπώσεων για περαιτέρω ανέλιξη ή
επανάκτηση παλιών θέσεων στη μηχανή
της εξουσίας και της ισχύουσας κατάστα
σης πραγμάτων.
Μ έχρι και σε φιλμάκια προπαγάνδας των
κομμάτων είδαμε την πορεία, κάθε
φορά αλλαγμένη, διπλά λεηλατημένη,
πλάι στη λεηλασία του τούρκου κατακτητή. Η βία που εξασκήθηκε πάνω στο σώμα
γυναικών, που έσπασαν τη γραμμή, πρώ
τα από τους άνδρες των Ηνωμένων
Εθνών, ύστερα από τους Τούρκους κατακτητές και την εξουσία των ψευδοδικαστηρίων, ολοκληρώνεται με τη βία της οικειοποίησης των πράξεων αντίστασης για
ψηφοθηρικούς σκοπούς και επανάκτηση
χαμένης ή ξεφτισμένης πολιτικής αίγλης.
Το πήγαιν’ - έλα των διαφόρων ηγετών
στο οδόφραγμα του αεροδρομίου, τα
εναγκαλίσματα των "πρώτων κυριών" της
νήσου με γυναίκες αγωνίστριες, δεν
έχουν παρά έναν και μοναδικό σκοπό.
Την κένωση από κάθε έννοια των αγωνι
στικών πράξεων αντίστασης των γυναι
κών. Ή ακόμα χειρότερα, τη μετατροπή
της μόνης αγωνιστικής πράξης (που είναι
οι πορείες των γυναικών) στα δεκαπέντε
χρόνια κατοχής, σε σύμβολα έκφρασης
πολιτικών και ιδεολογικών πόθων και το
ποθετήσεων, που καμιά σχέση δεν έχουν
με τον εν λόγω αγώνα.
Είναι τρομερό αυτό που συντελείται εδώ
και μια βδομάδα, να μετατρέπεται
μια ανατρεπτική πράξη (ανατρεπτική και
ως προς το καθεστώς της κατοχής αλλά
και ως προς την υιοθετημένη στις ελεύθε
ρες περιοχές μέθοδο αντιμετώπισής της)
σε επιχείρημα ενδυνάμωσης των θέσεων

των συντεταγμένων που διατηρούν και
υπηρετούν την υπάρχουσα κατάσταση
πραγμάτων, το επιβεβλημένο στάτους
κβο.
Ό ,τι λέγεται, ειπώθηκε και θα ειπωθεί
δεν έχει καμιά σχέση με την ίδια την
πράξη αντίστασης των γυναικών. Και αυ
τή είναι η δύναμη των πορειών. Πέρα από
οποιαδήποτε τοποθέτηση, κομματική και
ιδεολογική, το σπάσιμο της γραμμής, η
έμπρακτη επιστροφή ή, καλύτερα, η πρα
κτική της επιστροφής, περικλείει από μό
νη της στη διαδικασία της το επαναστατι
κό και απελευθερωτικό ύφος που θα είναι
πάντοτε ανοικειοποίητο. Το ύψος της
επαναστατικής πρακτικής. Οι πορείες δεν
πρέπει να θεωρούνται υπερκομματικές
(όπως λανθασμένα λέγεται) αλλά μη
κομματικές. Διότι το υπερκομματικό πε
ριέχει άπαντα τα κόμματα και, υποτίθε
ται, τα ξεπερνά. Μένει όμως πάντοτε έκ
θετο στην οικειοποίηση από το κάθε κόμ
μα ξεχωριστά. Ενώ το μη κομματικό απο
κλείει τα κόμματα, και η πρακτική της
επιστροφής, όπως εκφράζεται με τις πο
ρείες, αυτό κάνει.
ΓΓ αυτό τρέχουν όλοι να συμπαραστα
θούν τάχα και να κάνουν διαβήματα.
Διαισθάνονται την απειλή που εμπεριέχει
η πράξη αυτή ως προς τη δική τους
σύμβαση. Γι’ αυτό, όλη η προσπάθεια
εκτόνωσης της κατάστασης και η κλιμά
κωση και μετατροπή της σε ένα άλλο πιο
προχωρημένο (ως προς το πολιτικό μάρ
κετινγκ) είδος επετειακής συνάθροισης
και εορτασμού.
Ό σ οι ενιώσαμε το ρίγος που οι πράξεις
αντίστασης των γυναικών προκάλεσαν
και προκαλούν, μια μόνο μέθοδο έχουμε
να ακολουθήσουμε: την τρομακτική για
τους αντιπάλους δύναμη της σιωπής και
την προετοιμασία στα μουγκά (για να
είναι πιο ακαριαία και αναπάντεχη) της
επόμενης πράξης.
Δεν αγωνιζόμαστε παρά για την ακύρωση
και του τελευταίουκαι του πλέον
κρυμμένου και αθέατου «απαγορεύεται».
Κώστας Γεωργίου
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ΏΠΡΙΑΚΟ-ΕΜΗΜΟ ΛΕΞΙΚΟΝ
‘ Μερικά λήμματα από το ΚΥΠΡΙΑΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚ Ο Ν το οποίον
κυκλοφορεί σύντομα από τις εκδόσεις «Ω ΚΥΩΝ Π ΙΣΩ »!
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΟΙ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΒΑΣΟΣ ΠΤΩΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟΝ αυτό δεν φιλοδοξεί ν '
αποτελέσει το A και το Ω του πλούτου της
κυπριακής διαλέκτου. Η κυπριακή
διάλεκτος δεν διαφέρει ουσιαστικά από
τις άλλες ελληνικές διαλέκτους. Έχει τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και αυτά
προσπαθήσαμε να τονίσουμε, ώστε να
γίνουν κατανοητά στον ελλαδίτη τουρίστα,
φοιτητή της κυπριακής λογοτεχνίας και
στον κάθε λογής πολιτικάντη, ο οποίος
τάχατες ασχολείται με το κυπριακόν
πρόβλημα. Νομίζουμε ότι ο ελλαδίτης
επισκέπτης στην Κύπρο θα το βρει
τουλάχιστον χρήσιμο.

λεί, τρόπον τινά, και αντικατοχικό μνη
μείο, καθότι η ίδια η ύπαρξή της δείχνει
πως θα ήταν η Αμμόχωστος αν δεν ανα
λάμβαναν οι Τούρκοι να διατηρήσουν τη
γραφικότητα και τον αυθεντικό χαρακτή
ρα της.
ΑΚΕΑ. Από το A στερητικό και το αγγλοσαξωνικό girl>γκερλ>κερλ>Κ ΕΑ . Δί
χως γκόμενα. Ανέραστος. Κυπριακόν
κόμμα κάπου ανάμεσα στην Παπαρήγα
και τον Έ βερτ διαμέσου του ΠΑΣΟΚ και
αποφεύγοντας τον Σαμαρά. Μην το συγ
χέετε με το ΚΚΕ. Είναι πολύ μεγάλο κόμ
μα. Ανεβάζει κυβερνήσεις και κατεβάζει
βρακιά. Τα δικά μας.

Λ

Β

Αγγλικούρες. Προφορικός κώδικας μεσο
αστικών, κυρίως, στρωμάτων που υποδη
λώνουν έτσι τη βαθύτατη επιθυμία να ανή
κουν στα μεγάλα - αστικά στρώματα. Η
επιθυμία αυτή παραπέμπει στο άλυτο
αποικιακό ψυχόδραμα όπου ο φτωχός και
άξεστος ιθαγενής προσπαθούσε, μέσω
του ευκολότερου εξωτερικού χαρακτηρι
στικού (γλώσσα) να ταυτιστεί με τον αφέντη-Άγγλο. Το μιγαδικό γλωσσικό ιδίωμα
διαχέεται, μέσω του εκδημοκρατισμού της
ανάπτυξης, και σε ορισμένα μικρο-αστικά
στρώματα. Ενώ ευδοκιμεί εξόχως μεταξύ
των νέων στρωματώσεων μιας τεχνοκρατικής ελίτ. Το σύνδρομο της γλώσσας-μαϊμούς αναδείχτηκε όμως περισσότερο από
τον βασικό μιμητικό μηχανισμό της κοινω
νίας, με τις εγγενείς αναστολές και ανα
σφάλειες το κυπριακόν κράτος.
Αγία Νάπα. Χωριό και περιοχή υψίστης
τουριστικής πυκνότητας, όπου και βρίσκο
νται οι σκανδιναβικές βάσεις της Κύπρου.
Η περιοχή γειτνιάζει με την κατεχόμενη
πόλη-φάντασμα της Αμμοχώστου. Αποτε

Βάσεις. Αγγλικές και άλλες βάσεις βρί
σκονται στο νότιο τμήμα της νήσου, στις
ελεύθερες (κατά τα λοιπά) περιοχές, υπό
τον έλεγχο (ας πούμε) της Κυπριακής Δη
μοκρατίας. Βάσεις έχουμε. Οι Τούρκοι θα
κάνουν τα οξέα. Κι αν δεν γίνει κάτι σύ
ντομα, κύριε Αρσένη, οι Ελληνοκύπριοι
θα καταλήξουν... άλατα.
Βασιλείου. Επίθετο πολλών επιφανών Κυ
πρίων όπως του πρώην Προέδρου της Δη
μοκρατίας Γεώργιου Βασιλείου, ο οποίος
ως γνωστό αναφώνησε το προσωκρατικό
απόφθεγμα «θέλω λύση χθες».
Βυζάκια. Χωριό της νήσου στους πρόποδες του Τροόδους, όπου οι γυναίκες ώς το
1960 κυκλοφορούσαν γυμνόστηθες. Υ
πάρχουν ακόμα μερικές γριές, αλλά δεν
αξίζει τον κόπο εκτός φυσικά εάν είστε
λαογράφοι.
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Γενίτσαροι. Έ φ υγαν στα 18 ή στα 20 τους
χρόνια αφήνοντας πίσω χαμηλά σπιτάκια,
χωματόδρομους, ατελείωτες έρημες εκτά

σεις σπαρμένες με κόκαλα ηρώων, βυζα
ντινά μωσαϊκά και θρυμματισμένες αρχαί
ες κολόνες. Έ φ υ γα ν στο Λονδίνο και στο
Μάντσεστερ. Ε κεί μπήκαν για πρώτη φο
ρά σε «elevator» και το είπαν «lift», εκεί
μυήθηκαν στα ήθη του βολικού «cash η'
carry» και στα σπουδάσματά τους ακόυ
σαν για «process» και «reports». Επέστρε
ψαν τιμημένοι διευθυντές, διάσημοι για
τροί, ορκωτοί λογιστές (και το είπαν
chartered accountants). Βάλθηκαν με ζήλο
να εκπολιτίσουν τη χώρα, μιλώντας τη
γλώσσα εκείνη που όπως έλεγαν ο ύπατος
αρμοστής Βίδωλφ και ο αιδεσιμώτατος
Σπένσερ το 1880, είναι «η μόνη που μπο
ρεί να ανοίξει για τους Κυπρίους την πόρ
τα σε όλα τα είδη σύγχρονης μάθησης και
προόδου, δίνοντάς τους τα μέσα για να
φτάσουν σε κάθε κλάδο της ανθρώπινης
γνώσης». Έ ν α μαζικό ρεύμα γλωσσικών
νέο-γενιτσάρων εκδηλώθηκε με τη λει
τουργία του High Standard Ricommunal
University of Cyprus που, κατά ένα μεγά
λο μέρος, επανδρώθηκε από «εκτελωνισμένους ακαδημαϊκούς».
Γιουνάιτετ νέισιονς. Στρατεύματα κατο

χήςΔ
Διεθνοποίηση. 1. Η πίεση που ασκεί η διε
θνής κοινότητα πάνω στην ποίηση των
Ελλήνων. 2. Η ποίηση των εκατοντάδων
κυπριών ποιητών η οποία έχει μεταφρα
στεί σε δεκάδες ξένες καημένες γλώσσες.

Ε
Ενιαίο αμυντικό δόγμα. Στρατιωτική συμ
φωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο που
σε περίπτωση πολέμου σημαίνει «η Κύ
προς είναι μακριά».
Ένωσις. Λέξη απαγορευμένη διά νόμου.

Επαναπροσέγγιση. Μ έθοδος με την οποία
οι Ελληνοκύπριοι προσπαθούν να σταμα
τήσουν τις σεξουαλικές ορμές των Τούρ
κων. Χυδαϊστί το πισωκολλητό.

ζ
Ζήλια - ψώρα. Είναι γνωστό ότι οι Ελλαδίτες μάς ζηλεύουν για το ψηλό κατά κεφα
λήν εισόδημα (τώρα, για την κεφαλή, δεν
I ξέρω...). Προς Θεού όμως, κάποιος πρέ
πει να τους πείσει πως δεν χρειάζεται να
κάμουν στη Θράκη και στο Αιγαίο ό,τι έγι
νε με τους τουρκικούς θύλακες στην Κύ
προ, με μειονότητες που γίνονται κοινότη
τες και τέτοια... Ως συνήθως είναι επιρρε
πείς στις υπερβολές.

Η
Hellas ’94. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς
έγινε και ποιοι φταίνε που κατήντησαν την
Εθνική στην Αμερική αρκούδι που βγαίνει
στη γύρα και χοροπηδά για ένα τάληρο.
Ακούγονται όμως κυπριακά ονόματα. Σί
γουρα δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο.
Μπορούμε να πείσουμε και αλλιώς πως
είμαστε πιο Έλληνες κι από Έλληνες.
Ηττοπάθεια. Σοβαρή πνευματική και σω
ματική ασθένεια που μαστίζει τη νήσο.
Δεν έχει βρεθεί ακόμα η θεραπεία της.
Πολλοί γιατροί υποστηρίζουν πως είναι
ανίατη όπως ο καρκίνος, το ΑΚΕΛ ή η πο
λιτική του Γιώργου Βασιλείου.

του Γιώργου Βασιλείου στην Προεδρία
ελλαδίτης ταξιτζής μου είπε τα ακόλουθα:
«Ωραίος μωρέ αυτός ο καινούργιος σας
Κυπριανού». Λάθος. Κυπριανού είναι
ένας και μοναδικός. Ο Σπύρος.

Λ
Λέλλος Δημητριάδης. Δήμαρχος Λευκω. σίας. Κατά βάθος πάντα ήθελε να ήταν δή
μαρχος του Βερολίνου. Γι’ αυτό και χρησι
μοποιεί ανελλιπώς την επιχειρηματολογία
της μοιρασμένης πόλης αιτούμενος την
επανένωση. Από ολόκληρη την πόλη του
προτιμά και προβάλλει τα ενετικά τείχη.
Το κύρος του πέρασε έντονη δοκιμασία
όταν αποφάσισε να δώσει στη βασίλισσα
της Αγγλίας το χρυσό κλειδί της πόλης.
Λέλλος είναι το πραγματικό του όνομα,
ψευδώνυμο είναι το «δήμαρχος».

Μ
ΜΟΕ. Κραυγή κυπριακής αγελάδας όταν
Τούρκοι, Αμερικανοί και Εγγλέζοι, με
πένσες, τις σφίγγουν τα βυζιά.
Μούτρος Πούττος Γκάλι. Γνωστόν γκαρ
σόνι της Νέας Υόρκης.

ι
Ιατροδικαστής Μαστάκης. Εδώ και μερι
κούς μήνες η Κύπρος διαθέτει επίσημο ια
τροδικαστή (έναν). Με την ευκαιρία (και
του τοπικού «Αντέννα» συνδράμοντος),
μάθαμε επακριβώς πόσα φονικά γίνονται
και με ποιές ακριβώς τομές. Ο άνθρωπος
που μας ήρθε απ’ την Αγγλία την είδε σταρ
(δεν είναι δα και δύσκολο στην Κύπρο)
και πάει για... πολιτικός! Ουδέν κακόν
αμιγές καλού, γιατί το Κυπριακό δεν μπο
ρεί να μένει επ’ άπειρον χωρίς νεκροψία.

κ
Κουμέρες. Δημοφιλές παιδικό παιχνίδι
που παίζουν στην Κύπρο όταν δεν είναι
δυνατό να παίξουν επαναπροσέγγιση.
Κυπριανού. Δεν είναι ο μόνιμος τίτλος του
Προέδρου της Δημοκρατίας όπως πιστεύ
ουν πολλοί. Στην Αθήνα μετά την εκλογή

Πισσοχώγλαστος. Κατά μερικούς σκλη
ροπυρηνικούς γριβικούς, ο Μακάριος.
Πλάτρες. Ορεινό χωριό της Κύπρου γνω
στό από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη.
Πππαντζέρο. Ό χημα για ορεινές περιο
χές. Η Λευκωσία βρίσκεται σε πεδιάδα,
εντούτοις όλες οι καλές κυρίες και δεσποι
νίδες της Λευκωσίας διαθέτουν ένα.

Σ
Σιεφταλιά. Κάτι σαν σουτζουκάκια σε
μπόλια αρνιού. Αρέσουν ιδιαιτέρως στους
Ελλαδίτες. Τρελαίνονται. Χρησιμοποιού
νται τακτικά από τους Ενωτικούς της Κύ
πρου για να πείσουν τους Ελλαδίτες να
υποστηρίζουν την ένωση της Κύπρου με
την Ελλάδα. Το πετυχαίνουν. Προσοχή
λοιπόν στα σιεφταλιά εάν φυσικά είστε
κομμουνιστές.

τ
Τεκτάς. Γνωστός και ως Ντεκτάς. Έ νας
από τους λίγους πραγματικούς Έλληνες
που έχουν απομείνει στο νησί και ας τον
κατηγορούν όλοι πως είναι αδιάλλακτος.

Ν

ψ

Νεοκύπριοι. Είδος Κυπρίων με πάρα πολύ
ψηλό IQ, VIP, DNA, BMW και V 17.

Ψήφισμα. Βασική τροφή των επίσημων
συζητήσεων περί το Κυπριακό. Συνήθως
πρόκειται για ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τε
λευταία όμως λόγος γίνεται για το ψήφι
σμα. Δηλαδή το 7-8-9. Στην Κύπρο διαβά
ζεται κατά το 3-2-1 του «Αντέννα», δηλα
δή επτά - οκτώ - εννέα κι όχι επτακόσια
ογδόντα εννέα, καθότι οι κύπριοι πολιτι
κοί δυσκολεύονται, αφού δεν έφτασαν
ακόμη στους τριψήφιους αριθμούς. Το ■ψή
φισμα 7-8-9, που στήριξε τις «ιδέες Γκάλι»
αποτελεί τον ακρογωνιακό λίθο της αντι
πολίτευσης του ΑΚΕΛ (και του Γ. Βασι
λείου) στη σημερινή κυβέρνηση. Απαιτούν
να επιστρέφουμε πάραυτα στο 7-8-9. Βε
βαίως, αν το πάρουμε έτσι θα έπρεπε να
επιστρέφουμε κατευθείαν στο 69 που πή
ραμε τότε, αμέσως μετά την εισβολή. Αν
όμως αυτό είναι αδύνατο, ας μείνουμε
τουλάχιστον στο 3-2-1 που μας έστειλε
πρότινος ο «Αντέννα» Ελλάδος με την ευ
καιρία των γενεθλίων του εδώ θυγατρικού
«Αντέννα».

Θ
Θαύμα. Αλλοθι.

π

Ξυδάτα. Κάτι ανάλογο με τα ελληνικά
τουρσιά. Στις Πλάτρες μπορεί να φάτε ξυ
δάτα αηδόνια όπως έκανε κάποτε ο μακα
ρίτης ο Στέφανος Κουμανούδης. Εις μνή
μην Γ. Σεφέρη. Πάντα.

Ομοσπονδία. Η κυπριακή ομοσπονδία
δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική ομο
σπονδία οικολόγων. Η κυπριακή εκδοχή
απλοποιημένη για τον ελλαδίτη τουρίστα
είναι: οι Τούρκοι εισβάλλουν στη Θράκη
και φτιάχνουν το Τουρκοθρακικό κράτος
από την Ορεστιάδα μέχρι την Καβάλα. Το
Ελληνοθρακικό κράτος με πρωτεύουσα τη
Δράμα και με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ,
ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ για την επανένωση του
θρακικού χώρου μέσα στα πλαίσια μιας
ομοσπονδίας δύο ανεξαρτήτων θρακικών
κρατών όπου Έλληνες και Τούρκοι θα
ζουν ανεξάρτητοι, αδελφωμένοι, αγαπη
μένοι, γαμημένοι κ.λπ., κ.λπ.

Ω
Ωχ! Τίτλος διαρκούς επιθεωρήσεως που
ανεβάζεται καθημερινά στην Κύπρο εδώ
και είκοσι τουλάχιστον χρόνια.
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ΚΥΠΡΟΣ

κατοήην
Οι περιπέτειες τεσσάρων παιδιών του
Μίχιψ, του Παρδαλού Κατσικιού, της
Μαργαρίτας και της Φλέρυς, του
δημοτικού σχολείου Βορείου Πόλου της
Λευκωσίας, όπως τις περιγράφει στο
ημερολόγιό του ο Μίχιψ.

ροχθές που ήταν η επέ
τειος της τουρκικής ει
σβολής, αποφασίσαμεν να κάμουμεν λίγην αντίστασην όπως
κάμνει ούλος ο κόσμος. Η
Φλέρυ ήθελεν να κάμουμεν ει
σβολήν στην Αμμόχωστο γιατί
εκεί έχει Οκίδες Αυστριακούς
και αρέσκουν της οι Αυστρια
κοί και εγώ ήθελα να πάμεν σε
κανένα προσφυγικόν συνοικι
σμό να δώσουμε συλλυπητή
ρια στους πρόσφυγες που έχα
σαν τα σπίτια τους, αλλά το
Παρδαλόν Κατσίκιν είχεν άλ
λην ιδέαν. Το Παρδαλόν Κα
τσίκιν είπεν ότι πρέπει να κά
μουμεν επεισόδια στην πράσι
νη γραμμήν για να καταλά
βουν οι Τούρκοι ότι είμαστεν
αποφασισμένοι να πάμεν πί
σω στα σπίτια μας.
Η Μαργαρίτα συμφώνησεν
με το Παρδαλόν Κατσίκιν, αλ
λά είπεν ότι πρέπει να προσέχουμεν γιατί οι Τούρκοι είναι
βρωμιάρηδες και μπορεί να
μας πιάσουν και να μας βά
συμβολίζει ότι ο πόλεμος είναι
λουν φυλακή, όπως έκαμαν
βρώμικος.
στους μαθητές.
Η Φλέρυ είπεν ότι δεν πρέπει
Το Παρδαλόν Κατσίκιν είπεν
να στήσουμεν το σώβρακο του
ότι όταν ο εχθρός είναι βρώμι
γέρου Παπίτση γιατί μοιάζει
κος πρέπει να του κάμνουμεν
με την κυπριακή σημαίαν, αλ
βρώμικον πόλεμον, αλλοιώς
λά το Παρδαλόν Κατσίκιν επέδεν πετυχάίνουμεν τίποτε.
μενεν και τελικά εστήσαμέν
Η πρώτη μας πράξη ήταν να
το.
πάρουμε τα αντιστασιακά μας
Ύ στερα επετάσαμεν έναν
πράματα και να πάμεν στα
χαρταετόν, και ο χαρταετός
ακίνητα της Φανερωμένης
εμπήκεν ψηλά μέσα στα κατεεκεί που τελειώνει το παζάριν
χόμενα. Στην ουρά του χαρτα
της Λήδρας. Όταν εβγήκαμεν
ετού εδέσαμεν ένα ψοφισμέστην ταράτσα είδαμεν καθαρά
νον μαύρον καττίν που το
την κατεχόμενη Λευκωσίαν
εβγάλαμεν από ένα ναύλον
και θυμώσαμεν που την κρα
γιατί ήταν λέστην χτιτζιάν. Το
τούν οι Τούρκοι. Πρώτα εστήΠαρδαλόν Κατσίκιν εκατάφεσαμεν δυο μακριά καλάμια
ρεν και εκράταν τον χαρταε
και πάνιο τους εδέσαμεν στο
τόν με το βρωμισμένο καττίν
έναν μιαν ελληνικήν σημαίαν
πάνω από την Αγία Σοφίαν
για να συμβολίζει ότι είμαστεν
εκεί που βρίσκεται ο μιναρές.
Έλληνες και στο άλλον εδέσα
Κάποιαν στιγμήν ο χαρταετός
μεν ένα ξημαρισμένο σώβραεκοράτζησεν πάνω στις σημαί
κον του γέρο Παπίτση για να
ες των Τούρκων και είδαμεν

Π
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κάμποσους Τούρκους να βγαί
νουν πάνω στην εκκλησίαν για
να κατεβάσουν τον χαρταετόν.
Εμείς εγελούσαμεν γιατί οι
Τούρκοι εκρατούσαν τη μύτη
τους και δεν εμπορούσαν να
κοντέψουν γιατί το καττί
εβρώμενχτιζιόν.
Ύ στερα επιάσαμεν τα πεζούνια που εκλέψαμεν από το
γουμάν του κύριου Κόκκαλου
του Ακελικού και εδείσαμεν
πάνω του από μιαν καψούλαν
Στινγκ μπομπ. Τες Στινγκ μπομπ έφερέν τες που την Αμερι
κήν ο ανιψιός του Παρδαλού
Κατσικιού, ο Μάικολς. Οι
Στινγκ μπομπ είναι καψούλες
γυάλινες που μέσα έχουν έναν
κίτρινο νερόν που άμαν σπά
σουν βρωμούν σαν τους λάκ
κους των αποπάτων.
Αμάν εδέσαμεν σε κάθε πεζούνι και μιαν Στινγκ μπομπ
αφήσαμεν τα πεζούνια ελεύ

θερα και εκείνα επετούσαν
γυρών - γυρών στα κατεχόμενα. Ύ στερα το Παρδαλόν Κα
τσίκιν έπιασεν το αεροβόλον
και εσκότωνέν τα. Όταν έπε
φταν χαμαί οι Τούρκοι εβοιιρούσαν να τα πιάσουν αλλά
ύστερα έκαμαν πίσω γιατί
εβρώμεν ούλλος ο τόπος. Το
Παρδαλόν Κατσίκιν εκατάφερεν και έπαιξεν όλα τα πεζουνια, εκτός που έναν που δεν
εμπήκεν στον ενάρεων χώρον
των κατεχομένων και επήγεν
προς το Προεδρικόν του Προ
έδρου μας.
Εμείς εγελούσαμεν γιατί η
Μ αργαρίτα είπεν:
«Πέρκει το πεζούνιν να πέσε/
πάνω στην κεφαλή τον Άχη
Φάντη».
Ύ στερα είδε μας ένας δικη
γόρος και ετηλεφώνησεν της
αστυνομίας και ήρτεν η αστυ
νομία πριν προλάβουμεν να
φύγουμεν. Ή ρτα ν 6 αστυνομι
κοί, πέντε κανονικοί και ένας
που ήταν αξιωματικός. Ήρταν
και δυο αξιωματικοί του στρα
τού μας. Μόλις είδαμεν τους
αστυνομικούς και τους στρατιαπικούς εφοβηθήκαμεν. Το
Παρδαλόν Κατσίκιν έκαμέν
τους ένα στρατιωτικόν χαιρε
τισμόν με το αεροβόλον και
έγινεν διάλογος.
Αστυνόμος: Τι κάμνετε δαμέ
ρε μιτσιοί; Και ίνταν πων τού
τον;
Π. Κατσίκιν: Είναι το σώβρακον του παππού μου, του Πα
πίτση.
Αστυνόμος: Μ α μοιάζει με
την κυπριακήν σημαίαν.
Φλέρυ: Γιατί προσβάλλεις
την κυπριακή σημαίαν κύριε;
Μαργαρίτα: Γιατί προσβάλ
λεις το σώβρακον του γέρο
Παπίτση κύριε;
Αστυνομικούιν Α’: Εε σιράρε
μιτσιοί. Εν με τον αστυνόμον
που μιλάτε, δεν είναι με τις μα-

νάες σας.
Εγώ: Συγγνώμην κύριε αλλά
δεν πειράζουμεν κανέναν
εδώ. Ή ρταμεν για να κάμουμεν λίγην αντίστασιν.
Αστυνομικούιν Β’: Γιατί;
Παρδαλόν Κατσίκιν: Γιατί οι
Τούρκοι κρατούν τα σπίτια
μας.
Αστυνομικούιν Β’: Πού είναι
το σπίτι σου;
Παρδαλόν Κατσίκιν: Στον
Βόρειον Πόλον.
Αστυνομικούιν Β’: Ά ρα έχεις
: σπίτιν. Δεν το έπιασαν οι
/ Τούρκοι;
Φλέρυ: Συγγνώμην κύριε α■ στυνομοφύλακα. Εμείς δεν
εκάμαμεν κανέναν κακό. Αγα: πούμεν την αστυνομίαν. Είμα:· στεν αστυνομομόφιλοι. Απλώς
λ ήρταμεν δαμέ γιατί σήμερα εί
ναι η επέτειος της εισβολής
: και κάμνουμεν αντίστασιν.
Αστυνόμος: Ναι, αλλά είσαστεν μικροί. Δεν πρέπει να κά• μνετε αταξίες. Αν οι Τούρκοι
έβλεπαν το αεροβόλον θα
έκαμναν φασαρίες και μπορεί
ακόμη να έκαμναν και άλλην
: εισβολήν. Και μέναν αρέσκουν μου οι αντιστάσεις, αλ
λά πρέπει να μην προκαλούμεν τους Τούρκους.
Παρδαλόν Κατσίκιν: Αμάν
δεν τους προκαλέσουμε πώς
θα γίνει πόλεμος για να πάσιν
οι πρόσφυγες στα σπίτια τους.
Αστυνομικούιν Α’: Ο ι πρό
σφυγες άμα θέλουν πάσιν έσσω τους με τα λεωφορεία. Τ ζ’
έννεν δουλειά δική σας να πά 
ρετε τους πρόσφυγες έσσω
τους. Έ χουμεν κυβέρνηση,
για τούντες δουλειές.
Μαργαρίτα: Μα πόσα να κά
μει μια κυβέρνηση κύριε; Π ρέ
πει να βοηθούμεν και εμείς.
Αστυνομικούιν Α’: Άτε ρα μιτσιά. Εσσω σου.
Εγώ: Πρόσεχε κύριε πώς μι
λάς στην φίλη μου. Αν το μάθει
ο παπάς της εννά σε κάμει να
ξεράσεις κκεράζια.
Αστυνόμος: Άκου να σας πω.
Σταματάτε τις απειλές και να
πάτε γλήορα σπίτι σας, για να
μεν σας συλλάβω. Άτε κατεβήτε κάτω μαζί μας και να μην
σας ξαναδώ κοντά στην πρά
σινη γραμμή.
Εμείς επιάσαμεν τα πράματά
μας και εκατεβήκαμεν από την
ταράτσαν και επήγαμεν στο

ήταν η σειρά της Μαργαρίτας.
Εφίλησέν με σταυρωτά πάνω
στα μάγουλα και ύστερα εφίλησεν το Παρδαλόν Κατσίκιν
πάνω στα χείλη, κάμποσην
ώραν. Ύ στερα είπα ότι είναι η
σειρά μου να φιλήσω, αλλά το
Παρδαλόν Κατσίκιν είπεν ότι
αλληλοφιληθήκαμεν όλοι και
δεν είναι χορτασιά. Ή ρτεν
μου να πιάσω τα κλάματα και
έπιασά τα. Η Μαργαρίτα εσυγκινήθηκε που έκλαια και
ο Παρδαλόν Κατσίκιν
έκλαψεν και εκείνη. Το Παρ
ήρθεν σπίτιν μου με την
δαλόν Κατσίκιν εβγήκεν πάνω
Μ αργαρίταν και είπεν ότι
στην καρέκλαν και έβγαλεν
πρέπει να φύγουμεν αμέσως
λόγον. Είπεν μας ότι δεν πρέ
για μιαν μυστικήν αποστολήν.
πει να κλαίγουμεν για λίγα χα
Έ π ια σ α την φωτογραφικήν
μένα φιλιά όταν έχουμεν χα
αυτοκίνητο της αστυνομίας.
Το Παρδαλόν Κατσίκιν εκατάφερεν και έβαλεν μιαν Στινγκ μπομπ στο κάθισμα του
οδηγού και μετά εμείς επήραμεν τον δρόμον για τον Βόρει
ον Πόλον. Μόλις έκατσεν ο
αστυνομικός έσπασεν η κά
ψουλά και εβρώμισεν η μισή
Λήδρας.

Τ

μηχανήν της μαμάς μου, και
εφύγαμεν. Επήγαμεν στον
Ο ρφέα και το Παρδαλόν Κα
τσίκιν εξήγησέν μας ότι θα
μπούμε μέσ’ στο Ψευδοκράτος
για να διαλύσουμε τες ψευδο
εκλογές του. Το Παρδαλόν
Κατσίκιν είπεν μας ότι πάμε
για μιαν πολλά δύσκολην απο
στολήν και πρέπει να προσέχουμεν να μην καταλάβουν οι
ψευδότουρκοι ότι είμαστε
Έλληνες. Η Μαργαρίτα είπεν
ότι επειδή μπορεί να μας σκο
τώσουν πρέπει να φιληθούμεν.
Το Παρδαλόν Κατσίκιν εσυμφώνησε και εσηκώστηκεν,
αγκάλιασέν με και εφίλησέν
με σταυρωτά. "Υστερα εφίλησεν την Μαργαρίταν πάνω στα
χείλη, από εκείνα τα κολλητά
φιλιά που βλέπουμεν στην τη
λεόραση. Εγώ επερίμενα την
σειρά μου αλλά το Παρδαλόν
Κατσίκιν δεν ετελείωνε. Μετά

μένες πατρίδες.
Ύ στερα εφίλησεν την Μαρ
γαρίταν για να την παρηγορή
σει και μετά εφύγαμεν και
μπήκαμεν κρυφά στο ψευδο
κράτος.
Άμαν εμπήκαμεν μέσα επαρπατούσαμεν αχάπαροι και
εκάμναμεν σαν τους τουρί
στες. Επιάσαμεν μια ψευδο
στράτα και επερπατούσαμεν
για να πάμεν στο ψευδοσεράγιο. Εγώ εφοβούμουν πολλά
και έπιασέν με ο λούτσιγγας.
Ή βραμεν ένα ψευδοκαφενείον και η Μαργαρίτα επαράγγειλεν έναν γκλας οφ γότερ και ήπια το και επέρασέν
μου ο λούτσιγγας. Ο ψευδοκαφετζής δεν εκαταλάβεν ότι είμαστεν Έλληνες. Επήρεν μας
για τουρίστες επειδή η Μαρ
γαρίτα εμίλησέν του εγγλέζι
κα και εκράταν φωτογραφικήν μηχανήν.

Ύ στερα εφτάσαμεν στην
ψευδοπλατείαν και είδαμεν
πολλούς ψευδότουρκους να
περπατούν πάνω-κάτω. Πρώτην φορά έβλεπα ψευδότουρ
κους από κοντά. Το Παρδαλόν
Κατσίκιν έβγαλεν κάμποσες
φωτογραφίες του ψευδοαγάλ
ματος του Ατατούρκ και ύστε
ρα εφύγαμεν για να γράψουμεν συνθήματα σε ψευδοτοί
χους σε δρόμους που δεν είχεν
πολλή κίνηση. Τελικά δεν εκαταφέραμεν να γράψουμεν τί
ποτα, γιατί παντού εβρίσκαμεν πολλήν κίνηση. Το δείλις
επήγαμεν στην ψευδοσυγκέ
ντρωση του ψευδό Ντενκτάς.
Είχεν πάρα πολύν κόσμο. Οι
ψευδότουρκοι είναι σαν εμάς,
γιατί όταν εμείς ελέγαμεν
«ΤΟΥΡΙΣΤ, ΤΟΥΡΙΣΤ» άνοι
γαν διάδρομον για να περάσουμεν, και εχαμογελούσαν.
Επεράσαμεν πολύν κόσμον
και εφτάσαμεν στην ψευδοε
ξέδρα. Εκεί ένας ψευδοαστυνομικός δεν μας άφησεν να
βγούμεν στην εξέδραν ώσπου
η Μαργαρίτα είπεν του ότι είμαστεν ΤΖΟΥΡΝΑΛΙΣΤ και
αυτός εχαμογέλασεν και άφησέν μας να πλησιάσουμε τον
Ντενκτάς. Οταν εκοντέψαμεν
τον Ντενκτάς το Παρδαλόν
Κατσίκιν επάτησεν το κουμπί
της ψευδοαρπακτικής του και
επήτησεν νερό μέσ’ στα ψευδόμουτρα του Ντενκτάς, η
Μαργαρίτα έβγαλεν μιαν ελ
ληνικήν σημαίαν και ανέμιζέν
την στον αέρα, εγώ άρχισα να
τραγουδώ τον εθνικόν ύμνον,
και η ψευδοαστυνομία εσυνέλαβέν μας ολόισια. Εκαταλάβαν το ότι είμαστεν Έλληνες.
Εβάλαν μας σ’ ένα ψευδοαυ
τοκίνητο και επήραν μας σ’
ένα ψευδοαστυνομικόν σταθ
μόν και εκάμαν μας ανάκριση.
Το Παρδαλόν Κατσίκιν είπεν
τους ότι δεν είναι ανάγκη να
μας βασανίσουνε για να τους
πούμεν για την Ένωσιν και
για δυο ώρες ελέγαμέν τους
συνέχεια για την "Ενωση και
εκείνη εβγάλαν μας βίντεο.
Ύ στερα εβάλαν μας σ’ ένα
κελλί που είχεν δυο χαμηλούς
πάγκους για κρεββάτια. Το
Παρδαλόν Κατσίκιν είπεν μου
να πέσω εγώ πάνω στο ένα
κρεββάτι και εκείνος θα έπε
φτε στο άλλο με την Μαργαρί
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ταν. Είπε μου να μεν φοβάμαι
και να έχω ψηλά το ηθικόν
μου. Εγώ έπεσα αλλά το ηθι
κόν μου δεν εψήλωνε. Το
Παρδαλόν Κατσίκιν φαίνεται
είχεν ψηλώσει το ηθικόν του
γιατί εκράταγεν την Μαργαρί
ταν αγκαλιά και εγελούσαν.
Το πρωίν επήραν μας στο
ψευδοδικαστήριο και εβάλαν
μας μέσα στο ψευδοεδώλιο. Ο
ψευδοδικαστής είπεν μας ότι
αν υπογράψουμε ότι αναγνω
ρίζουμε το κράτος τους θα μας
αφήσει ελεύθερους. Το Παρ
δαλόν Κατσίκιν είπε του
«Εμείς δεν αναγνωρίζουμε το
δικό μας κράτος οί εννά ανα
γνωρίσουμε το δικό σας. Γαμώ

την κεφαλήν μου μέσ’ στην θη
λιά και ερώτησέ με αν έχω κα
μιάν τελευταία επιθυμία. Είπα
του ότι θέλω να αφήσουν ελεύ
θερους τους τρεις μαθητές και
ο Τούρκος είπεν μου: «Πόθεν
τθίμασε εσένα μαθητές. Ούλλοι
εξέχασάν τους. Δθιάλεξε άλλο
επιθυμία». Είπα του ότι θέλω
να φιλήσω την Μαργαρίταν
στα χείλη και έφερέν την κο
ντά μου. Πρώτα εκοίταξά την
στα μάτια, ύστερα στα χείλη,
ύστερα στο στήθος, ύστερα
στο αρφάλι και ύστερα αντρά
πηκα και εκοίταξά την ξανά
στα μάτια. Είπα της, «Μ αργα
ρίτα αγαπώ σε» και έσκυψα να
την φιλήσω. Η θηλιά έσφυξεν

την ράτσα σου», και ο ψευδοδικαστής εθύμωσεν και είπεν
ότι μας καταδικάζει σε θάνα
τον. Το Παρδαλόν Κατσίκιν
έπαθεν αμόκ και άρχισεν να
φωνάζει : Καλύτερα μιας ώρας
ελεύθερη ζωή παρά σαράντα
χρόνια σιεφταλιά και ρήγανη.
Ύ στερα οι αστυνομικοί επή
ραν μας σε μια πλατείαν που
είχεν μιαν συκιάν με τρεις αγ
χόνες. Εγώ εφοβήθηκα πάρα
πολλά και άρχισα να κλαίω.
Το Παρδαλόν Κατσίκιν είπεν
μας να μην φοβούμαστε, γιατί
οι Τούρκοι θα μας κάμουν μό
νον εικονικόν απαγχονισμόν,
αλλά εγώ δεν επίστευα τίποτα,
γιατί ήδη ο Τούρκος έβαλεν

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

πάνω στο λαιμό μου, επόνεσα
και εφώναξα δυνατά. Άκουσεν με η μάμα μου και ήρτεν
και εξύπνησέν με. Ήμουν
δρωμένος και η μάμα μου με
ερώτησεν τι όνειρο έβλεπα,
αλλά εγώ δεν της είπα τίποτα
γιατί αντράπηκα.
Το πρωίν ήρτεν το Παρδαλόν
Κατσίκιν με την Μαργαρίτα
για να πάμεν να κόψουμε καππάρι. Επήγαμεν στην περιοχή
του Σοπάζ και είπα στην Μαρ
γαρίτα και στο Παρδαλόν Κα
τσίκι το όνειρό μου. Το Παρ
δαλόν Κατσίκιν είπεν ότι έχω
ψευδαισθήσεις και η Μαργα
ρίτα είπεν ότι είμαι ξημαρισμένος. Επληγώθηκα.
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Επιμέλεια: Βασίλης Καπετανγιάννης

Η γερμανική προεδρία
π ά γ ε τ α ι σ υ μ φ ω ν η μ ένο υ ς σ τόχους.

η σ κ υ τά λ η τη ς π ρ ο ε δ ρ ία ς το υ Σ υ μ 
β ο υ λ ίο υ τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Έ ν ω σ η ς
α ν έ λ α β ε α π ό 1ης Ιο υ λ ίο υ η Γ ε ρ μ α 
ν ία . Δ ια δ έ χ ε τ α ι τη ν ελ λ η νικ ή π ρ ο ε 
δ ρ ία π ο υ έ κ α ν ε κ α ι α ρ κ ε τ ά π ρ ά γ 
μ α τα κ α ι μ ε τη δ έ ο υ σ α σ ο β α ρ ό τ η τα .

Τ

Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ λ ό γ ο ς τω ν χα μ η λώ ν τόνω ν
τη ς γ ε ρ μ α ν ικ ή ς π ρ ο ε δ ρ ία ς είν α ι η σκόπιμη
υ π ο το ν ικ ό τη τα το υ π ρ ο φ ίλ τη ς π ιο ισχυρής
χ ώ ρ α ς τη ς Έ ν ω σ η ς π ο υ πολλές συζητήσεις
κ α ι π ο λ λ ο ύ ς φ ό β ο υ ς έ χ ε ι π ρ ο κ α λ έσ ει σ χετικ ά
με τ ις π ρ ο θ έ σ ε ις τη ς. Ό σ ο λ ιγό τερ ο π ρ ο β ά λ 
λ ο ν τα ι ο ι π ρ ο φ α ν ε ίς π ο λ ιτικ ές φ ιλ ο δ ο ξ ίε ς τη ς
ν έ α ς Γ ε ρ μ α ν ία ς, τό σ ο το κα λύτερο. Κ α ι γ ι’
α υ τό το λ ό γο εγ κ α τ α λ ε ίφ θ η κ α ν τ α σ χ έ δ ια για
τ α χ ε ία έν τα ξη τω ν χ ω ρ ώ ν τη ς Α να το λικ ή ς Ε υ 
ρ ώ π η ς στην Έ ν ω σ η π ο υ ε π ιδ ίω κ ε α ρ χ ικ ά η
Γ ε ρ μ α ν ία . Ο μ ο λ ο γ ε ίτ α ιτ ώ ρ α ότι το εφ ικτό εί
ν α ι σ υ μ φ ω ν ίες σ ύ νδ εσ η ς, ενώ η πλή ρ η ς έντα 
ξη τω ν χ ω ρ ώ ν α υ τώ ν α ν α β ά λ λ ετα ι γ ια την
π ρ ο σ ε χ ή 20ετία .

Η Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η π ρ ο ε δ ρ ία ά ρ χ ισ ε με χ α μ η 
λού ς τ ό ν ο υ ς κ α ι έ χ ε ι θ έ σ ε ι σ τ ό χ ο υ ς κ α θ ’ ό λ α
εφ ικ το ύ ς κ α ι κ α θ ό λ ο υ μ ε γ α λ ό π ν ο ο υ ς π ρ ο ς
τέ ρ ψ ιν φ υ σ ικ ά ό λ ω ν ε κ ε ίν ω ν , ό π ω ς η Β ρ ε τ α 
ν ία , π ο υ δ ε ν ε π ιθ υ μ ο ύ ν τη ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Έ ν ω 
ση ν α κ ιν ε ίτ α ι μ ε τ α χ ε ίς ρ υ θ μ ο ύ ς ή ν α θ έ τ ε ι
υ ψ η λ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς ιδ ια ίτ ε ρ α ό τ α ν α φ ο ρ ο ύ ν τη ν
π ο ρ ε ία ε ν ο π ο ίη σ ή ς τη ς.
Η Α Π Ο Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η τ η ς α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ία ς , η
υ π ο γ ρ α φ ή σ υ μ φ ω ν ιώ ν σ ύ ν δ ε σ η ς με τ ις χ ώ ρ ε ς
της Α ν α το λ ικ ή ς Ε υ ρ ώ π η ς , η δ ιε υ κ ρ ίν ισ η τη ς
α ρ χή ς τη ς ε π ικ ο υ ρ ικ ό τ η τ α ς , η κ ο ιν ή π ο λ ιτικ ή
στο θ έ μ α τη ς π α ρ ο χ ή ς π ο λ ιτ ικ ο ύ α σ ύ λ ο υ κ α ι η
λήψη κ ο ιν ώ ν μ έ τρ ω ν γ ια τη ν κ α τ α π ο λ έ μ η σ η
της ε γ κ λ η μ α τικ ό τ η τα ς α π ο τ ε λ ο ύ ν το ν κ ύ ρ ιο
κ ο ρ μ ό τω ν μ ε τ ρ ιο π α θ ώ ν σ τ ό χ ω ν τ η ς γ ε ρ μ α ν ι
κής π ρ ο ε δ ρ ία ς .
Η Σ Τ Ο Χ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η α υ τή δ ε ν ε ίν α ι τυ χ α ία ·
έ χ ε ι τ ο υ ς π ο λ ιτ ικ ο ύ ς τ η ς λ ό γ ο υ ς . Κ α τ ά π ρ ώ 
τον, ο κ α γ κ ε λ ά ρ ιο ς Χ έ λ μ ο υ τ Κ ο λ π ρ ο ε τ ο ιμ ά 
ζ ε τα ι γ ια τ ις γ ε ρ μ α ν ικ έ ς β ο υ λ ε υ τ ικ έ ς ε κ λ ο γ έ ς
του φ θ ιν ο π ώ ρ ο υ , τ ις ο π ο ίε ς κ α ι α ν α μ έ ν ε τ α ι
—κ α λ ώ ς ε χ ό ν τ ω ν τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν — ν α κ ε ρ 
δ ίσ ει. Δ ε ν θ α ή θ ε λ ε λ ο ιπ ό ν ν α δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ε ι
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ις κ α ι ε π ίμ α χ α π ρ ο β λ ή μ α τ α . Α ν τ ί
θετα , ε π ιθ υ μ ε ί ν α δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ε ι τη ν ε ν τ ύ π ω 
ση του η γ έτη π ο υ μ π ο ρ ε ί ν α ε κ π ρ ο σ ω π ή σ ε ι τ α
γ ε ρ μ α ν ικ ά σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α στο ε ξ ω τ ε ρ ικ ό χ ω ρ ίς
π ερ ιττές τ ρ ιβ έ ς . Ά λ λ ω σ τε, δ ιά δ ο χ ο ι σ τη ν π ρ ο 
ε δ ρ ία το υ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ τ η ς Ε Ε ε ίν α ι κ α τ ά σ ε ι
ρ ά η Γ α λ λ ία κ α ι η Ι σ π α ν ία π ο υ φ ιλ ο δ ο ξ ο ύ ν
μ ά λισ τα ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν κ α ι το ά τ υ π ο « δ ιε υ 
θ υ ντή ρ ιο » τ η ς Έ ν ω σ η ς γ ια τη δ ια χ ε ίρ ισ η τω ν
υ π ο θ έ σ ε ώ ν τη ς. Κ α ι η κ ο ιν ή δ ια χ ε ίρ ισ η σ υ ν ε 

Π Ρ Ο Κ Ε ΙΤ Α Ι γ ια σ ο β α ρ ή έν δ ειξ η ότι η Γ ερ 
μ α ν ία ε π ιθ υ μ ε ί π ρ ά γ μ α τ ι την «εμβάθυνση»
τω ν θ εσ μ ώ ν τη ς Έ ν ω σ η ς κ α ι την επίτευξη τω ν
σ τό χω ν τη ς εν ο π ο ίη σ η ς π ρ ιν α π ό το νέο
ά ν ο ιγ μ α τη ς δ ιεύ ρ υ νσ η ς.

Η Γερμανία
επιθυμεί
πράγματι την
«εμβάθυνση»
των θεσμών
της Ενωσης
και την
επίτευξη των
στόχων της
ενοποίησης

Ο Τ Ρ ΙΤ Ο Σ Λ Ο Γ Ο Σ έ γ κ ε ιτ α ι στην α π ο τυ χία
τη ς Γ ε ρ μ α ν ία ς ν α ε π ιβ ά λ ε ι τε λ ικ ά τον κ. Ντεά ν ω ς δ ιά δ ο χ ο το υ α π ο χ ω ρ ο ύ ν το ς Ν τελόρ, λό
γ ω το υ β ρ ε τ α ν ικ ο ύ βέτο. Κ α ι πά λι, ο Κ ολ δεν
ε π ιθ υ μ ε ί ν α δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ε ι πρ οβ λή μ α τα στο
μ έτω π ο α υ τό , μ ο λ ο νό τι έ χ ε ι σ υ γκ α λ έσ ει έκτα 
κτη δ ιά σ κ ε ψ η κ ο ρ υ φ ή ς γ ια τις 15 Ιουλίου, με
α π ο κ λ ε ισ τικ ό θ έ μ α τη ν εκλογή νέο υ π ρ ο έ 
δ ρ ο υ τη ς επ ιτρ ο π ή ς. Ε ν δ έ χ ε τ α ι η «αθόρυβη
δ ιπ λ ω μ α τία » ν α α π ο δ ώ σ ε ι κ α ρ π ο ύ ς κ α ι ο δ ιά 
δ ο χ ο ς ν α β ρ ε θ ε ί χ ω ρ ίς π ε ρ α ιτ έ ρ ω σ υ γκ ρ ο ύ 
σ εις. Κ ά τι π ο υ π ο λ ύ θ α ή θ ε λ ε ο κ. Κολ.
Σ Τ Η Β Α Σ Η τω ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν α υτώ ν, η γ ε ρ μ α 
ν ικ ή π ρ ο ε δ ρ ία π ρ ο β λ έ π ε τ α ι α π οτελεσ μ ατική
κ α ι κ α θ ό λ ο υ επ ίμ α χη . Τ ο άλλο π ρ ό σ ω π ο ό 
μω ς τη ς Γ ε ρ μ α ν ία ς, με βάση τ α δ εδ ο μ έν α που
θ α π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν α π ό τις εκ λ ο γ ές του Ο κ τω β ρί
ου, θ α φ α ν ε ί μ ετά τη λήξη τη ς π ρ ο εδ ρ ία ς.
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Iooiijm πλέον
η ουρρετοχή ίω ν Τούρκων
του Σωτήρη Ντάλη
Η διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ), όπως και η
εμπέδωση του ευρωπαϊκού πυλώνα της Ατλαντικής Συμμαχίας, έχο υ ν α νοίξει π λέον ν έ ε ς
λεωφόρους για αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη. Η επέκταση της ΔΕΕ προς την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη ώς και τις χώ ρες της Βαλτικής, παράλληλα με τη «Σύμπραξη για την Ειρήνη»
του ΝΑΤΟ, αποτέλεσε το αντικείμενο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών και Αμύνης της
ΔΕΕ που συνήλθε στο Λουξεμβούργο, στις 9 Μαϊ'ου, όπου επιχειρήθηκε ο καθορισμός του
καθεστώτος που θα ισχύει για τις εννέα χώ ρες της πρώην Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης

αράλληλα με την απόφα
ση για σύνδεση με τη
ΔΕΕ εννέα χωρών της
Κεντρικής και Ανατολι
κής Ευρώπης και της
Βαλτικής, η σύνοδος του Λουξεμβούργου
προχώρησε και στην αναβάθμιση των σχέ
σεων της ΔΕΕ με τα τρία συνδεδεμένα μέ
λη, την Τουρκία, την Ισλανδία και τη Νορ
βηγία. Οι τρεις χώρες θα μπορούν πλέον
να μετέχουν ισότιμα στις στρατιωτικές επι
χειρήσεις. Επίσης, θα εκπροσωπούνται
μόνιμα στον «πυρήνα αμυντικού σχεδιασμού» με τρεις αξιωματικούς, όπως και τα
πλήρη μέλη της ΔΕΕ. Επιπλέον, οι τρεις
χώρες θα έχουν δικαίωμα λόγου και όχι
ψήφου στο Συμβούλιο Υπουργών. Δεν θα
έχουν επίσης δικαίωμα ψήφου στην κοινο
βουλευτική συνέλευση της ΔΕΕ.
Παρόλο που αυτή η «αναβάθμιση» της
Τουρκίας από τη ΔΕΕ (ύστερα από έντο
νες πιέσεις της Βρετανίας) ενόχλησε την
Αθήνα, ορθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν
έθεσε θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφεύγοντας έτσι να ανοίξει άλλο ένα «μέτιοπο» με τους εταίρους μας. Ίσω ς να είναι
κι ένα είδος αυτοκριτικής, καθώς η ανα
βάθμιση της Τουρκίας οφείλεται κυρίως
στην αμηχανία με την οποία αντιμετώπι
40

σαν τη ΔΕΕ οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της ΝΔ.

ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η δικαιολογία που έδωσε η ΔΕΕ για την
απόφασή της να αναβαθμίσει το ρόλο των
συνδεδεμένων μελών είναι η ύπαρξη διά
κρισης από τους εννέα συνδεδεμένους
εταίρους που συνθέτουν το λεγόμενο Σ υμ
βουλευτικό Φόρουμ. Το Συμβούλιο του
Λουξεμβούργου αποφάσισε —έπειτα από

πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίαςτην ενίσχυση του καθεστώτος σύνδεσης με
τις χώρες του Συμβουλευτικού Φόρουμ
(κράτη Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ
πης και βαλτικές χώρες) που αποκαλούνται πλέον «συνδεδεμένοι εταίροι». Πιο
συγκεκριμένα, οι εννέα αυτές χώρες (Πο
λωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία, Εσθο
νία, Λετονία) έχουν πλέον δικαίωμα μόνι
μης σύνδεσης με τον «πυρήνα αμυντικού
σχεδιασμού» με έναν αξιωματικό, καθώς
και δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες
του Συμβουλίου των Μονίμων Αντιπροσώ
πων, στην κοινοβουλευτική συνέλευση με
την ιδιότητα του παρατηρητή, καθώς και
σε υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας της
ΔΕΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία για την
ενίσχυση του καθεστώτος σύνδεσης με τις
χώρες-μέλη του Συμβουλευτικού Φόρουμ
ανήκει σε γαλλογερμανική πρόταση, σιην
οποία προσετέθη πρόσφατα και βρετανικό
σχέδιο με το οποίο προτάθηκε η αναβάθμι
ση της Τουρκίας, της Ισλανδίας και της
Νορβηγίας.
Έ ν α άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από το Συμβούλιο του Λουξεμβούρ
γου είναι η προοπτική μιας κοινής αμυντι-

ΔΕΕ
:ής πολιτικής των «12». Ό πω ς τόνισε ο γεακός γραμματέας της ΔΕΕ Βαν Έεκελεν,
)ΐ υπουργοί έδωσαν εντολή στο Συμβούλιο
ων Μονίμων Αντιπροσώπων να συντάξει
ιχετική έκθεση, την οποία θα παρουσιάσει
πην επόμενη υπουργική σύνοδο που θα
ιραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, στα τέλη
ου 1994. Με την ένταξή της στη ΔΕΕ η
Ελλάδα μπορεί να μην εξασφαλίζεται απέ
ναντι στην τουρκική επιθετικότητα, μετέ
χει όμως ενεργά πλέον στη διαμορφούμε/η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
X Η επέκταση της ΔΕΕ στις χώρες της Κε/τρικής και Ανατολικής Ευρώπης εκφράζει τη φιλοδοξία της να αποτελέσει τόσο το
Ευρωπαϊκό σκέλος της Α τλαντικής Συμμα, άας όσο και το φορέα άσκησης της κοινής
Αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
^Ενωσης. Αυτή η αναβάθμιση του ρόλου
της ΔΕΕ αναμένεται να πάρει μιαν άλλη
^διάσταση με τη διακυβερνητική διάσκεψη
της Ευρωπαϊκής Έ νω σης το 1996. Μέχρι
κ5τε, το καθεστώς του συνδεδεμένου μέ
λους που προσέφερε η ΔΕΕ σε εννέα χώ
ρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης θα
αποτελεί, όπως έγραψε κι ο Γιώργος Κα'Τΐόπουλος στην Καθημερινή, περισσότερο
μια χειρονομία επιβεβαίωσης ενδιαφέροίντος και πολιτικής αλληλεγγύης προς τις
.χώρες αυτές από τη Γερμανία και τη Γαλ
λία παρά μια απαρχή κάλυψης του «γεω
πολιτικού κενού» που δημιουργήθηκε στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μετά τη
διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας.
Σύμφωνα με διπλωματικούς αναλυτές, η
; «πρόσδεση» των εννέα χωρών στο αμυντι
κό σκέλος της Ευρωπαϊκής Έ νω σης έχει
περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, όπως
άλλωστε και η «Σύμπραξη για την Ειρήνη»
που πρότεινε το ΝΑΤΟ για να κατευνάσει
τις ρωσικές ανησυχίες.
Οι δεσμοί αμυντικής συνεργασίας και
ασφάλειας που απέκτησαν με τη ΔΕΕ οι
έξι χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής
Ευρώπης και οι τρεις της Βαλτικής έχουν
έντονο πολιτικό χαρακτήρα για την Ευρω
παϊκή Ένωση, καθώς με τον τρόπο αυτό
επεκτείνει την επιρροή της έως τα παλαιό
σύνορα με την πρώην ΕΣΣΔ. Ό πω ς υπο
στηρίζει κι ο Τζόναθαν Έιαλ, διευθυντής
του Βασιλικού Ινστιτούτου Αμυντικών
Σπουδών του Λονδίνου, το πολιτικό μήνυ
μα της πρότασης είναι πολύ σημαντικότε
ρο από την πρακτική της πλευρά, εφόσον
κατ’ ουσίαν μέσω αυτής γίνονται αποδεκτά
I?*'

τα νέα σύνορα της Ευρώπης. Στο Συμβού
λιο του Λουξεμβούργου, αν και δεν διευ
κρινίστηκε για μια ακόμη φορά ο ρόλος
της ΔΕΕ, έγινε μια επιτυχής προσπάθεια
για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της
πρώην Ανατολικής Ευρώπης.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Το καθεστώς των συνδεδεμένων μελών συ
ζητήθηκε και στην πρόσφατη κοινοβου
λευτική συνέλευση της ΔΕΕ στο Παρίσι
(15-16 Ιουνίου). Στις εργασίες της 40ής τα
κτικής συνόδου της κοινοβουλευτικής συ
νέλευσης της ΔΕΕ συζητήθηκε η πρόταση
του άγγλου βουλευτή λόρδου Φίλμπεργκ
για αναγνώριση ψήφου «συμβουλευτικού
χαρακτήρα» για τα συνδεδεμένα μέλη, με
την προϋπόθεση όμως το αίτημα να υπο
βληθεί από τρία τουλάχιστον μέλη. Ό πως
υπογραμμίζεται στην έκθεση, πρόκειται
για ψήφο που δεν έχει δύναμη επηρεασμού των αποφάσεων της Συνέλευσης.
Η συνεργασία του πολεμικού ναυτικού
των χωρών-μελών της ΔΕΕ ήταν το θέμα
που κυριάρχησε στις εργασίες της κοινο
βουλευτικής συνέλευσης. Με εισήγηση της
επιτροπής άμυνας, προτάθηκε σειρά μέ
τρων, ικανών να προσδώσουν στη ΔΕΕ τη
δυνατότητα για άμεση επιχειρησιακή ορ
γάνωση εφόσον παραστεί ανάγκη υπερά
σπισης των ευρωπαϊκών συμφερόντων.
Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση του βουλευτή
κ. Speed πρότεινε μεταξύ άλλων :
• Τον καθορισμό μιας ναυτικής και ναυτι
λιακής πολιτικής της ΔΕΕ, συμβατής, στα
μέτρα του δυνατού, με το ναυτικό δόγμα
του ΝΑΤΟ.
• Τη δημιουργία μιας Επιτροπής για τη
Μεσόγειο, στην οποία να συμμετέχουν τα
πλήρη και τα συνδεδεμένα μέλη που ευρίσκονται στη γύρω περιοχή της Μεσογείου.
• Τη συμμετοχή των αρχηγών των Γενικών
Επιτελείων Ναυτικού (ΑΓΕΝ) στη δια
μόρφωση της ναυτικής και ναυτιλιακής πο
λιτικής των χωρών-μελών της ΔΕΕ, ύστερα
από ειδική εντολή των αρχηγών των Γενι
κών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας.
Η ελληνική αντιπροσωπεία αντιπρότεινε
την ταυτόχρονη συμμετοχή στην ομάδα
ΑΓΕΝ των επικεφαλής των αρμοδίων υπη
ρεσιών των υπουργείων Ναυτιλίας. Η πρό
ταση όμως δεν τέθηκε σε ψηφοφορία γιατί
η Ελλάδα δεν είναι ακόμα πλήρες μέλος κι
έτσι ο εισηγητής κ. Speed την απέρριψε. ■
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Είναι τούτη μια ξεχωριστή, μια αλλιώτι
κη ιστορία, που θα’ λεχες παρμένη από
κινηματογραφική ταινία. Την έγραψε ο
Σωπασής, που μεγάλωσε κάτω από τις
κακοτράχαλες πλαγιές του Ψηλορείτη.
Οι δυσκολίες της ζωής τον πέταξαν
απρόσμενα, έφηβο ακόμα, από το χωριό
στη ζούγκλα της αμερικανικής μεγαλού
πολης. Κι εκεί, απρόσμενα πάλι χώνεται
και χάνεται μέσα σ’ ένα σκληρό κόσμο,
τον κόσμο των παράνομων όπου κυριαρ
χεί το πιστόλι, η ληστεία, το έγκλημα.
Κι όμως κάτω από την κρούστα που
κρύβει το ατσάλι της ψυχής του πάλλεται μια ευαίσθητη ύπαρξη που ματώνει
σαν συλλογιέται το πικρό δάκρυ της μά
νας που τον καρτερεί.
Κάποτε, χάρη στη δύναμη που κρύβει
μέσα του λευτερώνεται και ξεφεύγει.
Σήμερα, ζώντας στο χωριό του, αναθυμιέται όλα τούτα και τα ιστορεί σ' αυτές
τις σελίδες.
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ΙΤΑΛΙΑ
Με 249 ψήφους υπέρ του Ν τ’

του κόμματος τον πρώτο υποψ ή

Μ Α : ΑνασιέΑλεται
η διάλυση

φιο. Με την απρόσμενη εκλογή

του Αργυρή Παναγόπουλου

Αλέμα, 173 ψήφους υπέρ του
Βελτρόνι, 2 λευκά και 3 άκυρα,
το Εθνικό Συμβούλιο του Δημο
κρατικού Κόμματος της Α ριστε
ρός (ΔΚΑ) εξέλεξε γραμματέα

του Ντ’ Αλέμα, ανθρώ που του
κομματικού μηχανισμού, α να 
στέλλεται στην ουσία το σ χέδιο
για «καθοδηγούμενη διάλυση»
του ΔΚΑ. Ο νέος γραμματέας
καλείται να α π ο δείξει σε αυτό το
κόμμα, που κοιτάει προς το κ έ
ντρο και θέλει να βρίσκεται στην
Α ριστερά, ότι μπορεί να υ π ά ρ 
χουν συγκεκριμένες αριστερές
πολιτικές προτάσεις.
τετράχρονη κρίση του
ΔΚΑ περνάει σε μια
νέα φάση με την απρό
σμενη εκλογή του Μάσιμο Ντ’ Αλέμα στην
ηγεσία του κόμματος
μέσα από κάποιες εφιαλτικές διαδικασίες.
Επηρεασμένο από την προσωπολατρική
πολιτική του Μπερλουσκόνι, το ΔΚΑ αντι
μετώπισε το πρόβλημα της διαδοχής του
Οκέτο με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Περιο
ρίζοντας δηλαδή τα πολιτικά προβλήματα
που έθεσε τόσο η παραίτηση του Οκέτο
όσο και οι δυο μεγάλες εκλογικές ήττες της
Αριστερός στην αναζήτηση μιας χαρισμα
τικής προσωπικότητας που να μπορεί να
επικοινωνεί με τον κόσμο των MME. Μέ
σα απ’ αυτή την επιλογή, το ΔΚΑ έδειχνε
έτοιμο να αποδεχτεί τη σύγκρουση στο πε
δίο του Μπερλουσκόνι, στο πεδίο της εικό
νας, ενώ από την άλλη μεριά φάνηκε να
παίρνει σάρκα και οστά η δεύτερη στροφή
που εδώ και μήνες απαιτούν τα αστικά φι
λελεύθερα στρώματα και οι κοινωνικές
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και πολιτικές ομάδες από το ΔΚΑ: τη διά
λυσή του και τη δημιουργία ενός άμορφου
δημοκρατικού κόμματος αμερικανικού τύ
που.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την πιο
σκληρή κριτική εναντίον της εκλογής του
Ντ’ Αλέμα στην ηγεσία του ΔΚΑ την εκτό
ξευσε ο Εουτζένιο Σκαλφάρι, ο διευθυ
ντής της Ρεπούμπλικα, που εδώ και χρόνια
υποστήριζε τη διάλυση του IKK και τη δη
μιουργία ενός λαϊκού, μετριοπαθούς, αστι
κού δημοκρατικού και κεντρώου κόμμα
τος. Σήμερα ο Σκαλφάρι εύχεται τον «κα
θοδηγούμενο χαμό» του ΔΚΑ και μαζί με
ένα μικρό μέρος του κόμματος υποστηρίζει
την ανάγκη διάλυσής του και τη δημιουρ
γία κομματικού εκτοπλάσματος που ακόμα
έως σήμερα δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί
στην Ιταλία. Η εκλογή του Βελτρόνι στην
ηγεσία του ΔΚΑ θα εξυπηρετούσε αυτόν
ακριβώς το στόχο. Το μεγαλύτερο μέρος
του ανώτερου στελεχικού δυναμικού του
κόμματος είχε ταχθεί υπέρ της εκλογής του
Βελτρόνι στη γραμματεία του κόμματος
διαμέσου της συμβουλευτικής ψήφου —
και μάλιστα μέσω φαξ (!)- που ζήτησε η
ηγεσία του ΔΚΑ, χωρίς να προηγηθεί κα
νένας πολιτικός διάλογος. Ό λα τα ιταλικά
MME, εκτός από το Μανιφέστο, και όλοι
οι ηγέτες των κεντρώων κομμάτων έβλε
παν θετικά την εκλογή του Βελτρόνι στη
γραμματεία. Άσχετα από την πολιτική που
θα ακολουθούσε ο ικανότατος διευθυντής
της Οννιτά ως γραμματέας, η εκλογή του
στη γραμματεία μετατρεπόταν σε πολιτική
υποθήκη απέναντι σε αυτόν το χώρο.
Όμως στο Εθνικό Συμβούλιο του ΔΚΑ, ο
«συντηρητικός» Ντ’ Αλέμα, ο «άνθρωπος
του κομματικού μηχανισμού» που δεν «α
κολούθησε ειλικρινά, .τη στροφή του Οκέ
το», απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα μια έντο

νη αριστερή συνείδηση μέσα στις γραμμές
και την ηγεσία του ΔΚΑ. Μπροστά στο
αβέβαιο μέλλον ενός κόμματος που επί
τέσσερα χρόνια ακολούθησε τις πολίτικες
ακροβασίες του Οκέτο -ο οποίος προσπα
θούσε να κατακτήσει το χώρο του καθολι
κού κέντρου συμμεριζόμενος ένα μεγάλο
τμήμα της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτι
κής του Αμάτο και του Τσιάμπι-, το Εθνικό
Συμβούλιο το ΔΚΑ έδωσε τη χαριστική βο
λή στον πρώην γραμματέα που εμφανίστη
κε στις εργασίες του μόνο και μόνο για να
δηλώσει ότι υποστηρίζει την εκλογή του
Βελτρόνι. Αυτή τη φορά ο Οκέτο φαίνεται
ότι έχασε το ίδιο το κόμμα του.
Κοιτώντας προς το κέντρο και τους καθο
λικούς, ο Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, ως νέος πια
γραμματέας του ΔΚΑ, δεν παρέλειψε να
κοιτάξει την Αριστερά και υποσχέθηκε
ένα μεγάλο και ανοικτό συνέδριο τον
ΔΚΑ, ένα μεγάλο και ανοικτό συνέδριο
ολόκληρης της Αριστερός για τις προοπτι
κές της.
Το ΔΚΑ θα πρέπει να αποδείξει το φθι
νόπωρο εάν η πολιτική τολιατικού τύπον
μπορεί να λειτουργεί ακόμα και σήμερα,
ενώ ο Ντ’ Αλέμα θα πρέπει να αποδείξει
εάν ως γραμματέας θα μπορέσει να ξαναδώσει πνοή και πολιτική ζωντάνια σε έναν
πολιτικό οργανισμό αποκαρδιωμένο και
απαισιόδοξο, που εδώ και δέκα χρόνια δέ
χεται μια πλύση εγκεφάλου για να πεισθεί
ότι έφτασε το τέλος της δημοκρατικής συμ
μετοχής των μαζών στην πολιτική και τη
διαχείρισή της.
Με δυο λόγια, ο Ντ’ Αλέμα θα πρέπει να
αποδείξει σε αυτό το κόμμα, που κοιτάει
προς το κέντρο και θέλει να βρίσκεται
στην Αριστερά, ότι έχει κάποιες συγκεκρι
μένες αριστερές πολιτικές προτάσεις.
I

ΙΑΠΩΝΙΑ

Πολιτική αστάθεια
και αδυναμία
αλλαγής
της Κατερίνας Καρύγιαννη
διάσπαση του Φιλελεύθε
ρου Δημοκρατικού Κόμμα
τος που μονοπώλησε την
ηγεσία της χώρας για 38
χρόνια, οι συνακόλουθες
εκλογές και η ανάδειξη ενός
ιροοδευτικού συνασπισμού επτά κομμάων με επικεφαλής τον Χοσοκάουα δημι
ούργησαν ελπίδες για αλλαγή και μεταρ
ρύθμιση, που διαψεύσθηκαν μέσα σε λίΌυς μήνες. Η συναλλαγή και το λάδωμα,
Οτοιχεία βασικά του πολιτικού συστήμαος, είναι βαθιά ριζωμένα στην ιαπωνική
τοινωνία.
Η κυβέρνηση Χοσοκάουα ήρθε σε αδιέ
ξοδο όταν στην Άνω Βουλή καταψηφίσθη:ε ένα πακέτο τροπολογιών για τη διαμόρ
φωση του πολιτικού συστήματος. Στο πα
κέτο περιλαμβανόταν και το σχέδιο του
προϋπολογισμού και ένα πλαίσιο των
μπορικών
ζέσεων της χώρας με τον υπόλοιπο κό;μο.
Τον Μάρτιο ’94 η αντιπολίτευση μπλοκά:'ει για δεύτερη φορά τον προϋπολογισμό
αι αυτή τη φορά κατηγορεί τον πρωθυ
πουργό για ύποπτο δανεισμό με στόχο την
,νίσχυση της πολιτικής του καμπάνιας και
,ον οδηγεί σε παραίτηση,
ί' Στις 25 Απριλίου εκλέγεται, με την υπορπήριξη των σοσιαλιστών που συμμετείχαν
:ότε στην κυβέρνηση, ο νέος πρωθυπουρός της χώρας, Τσουτόμου Χάτα. Την ίδια
,έρα οι σοσιαλιστές εγκαταλείπουν τον
υβερνητικό συνασπισμό και ο Χάτα ηγεί
σαι της πρώτης μετά το 1948 κυβερνητικής
ειοψηφίας. Στα τέλη Ιουνίου, η αντιπολί;υση εγκρίνει τον προϋπολογισμό που εκρεμούσε μέχρι τότε και καταθέτει συγ
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χρόνως πρόταση μομφής εναντίον της κυ
βέρνησης Χάτα. Έ χουν αρχίσει ήδη οι
πρώτες προσεγγίσεις της συντηρητικής
αντιπολίτευσης με τους σοσιαλιστές.
Ο πρωθυπουργός της χώρας προκειμένου
να αποφύγει μια ταπεινωτική καταψήφιση
της κυβέρνησής του στη Βουλή ανακοινώ
νει στις 25 του μήνα την παραίτησή του.
Αμέσως μετά άρχισαν πυρετώδεις διαβουλεύσεις με τον ηγέτη των σοσιαλιστών Τομιίσι Μουραγιάμα, οι οποίες όμως δεν
καρποφόρησαν. Οι σοσιαλιστές προτίμη
σαν αυτή τη φορά τη συνεργασία των συ
ντηρητικών .
Ο νέος πρωθυπουργός Τομιίσι Μουρα
γιάμα, ο πρώτος σοσιαλιστής πρωθυπουρ
γός από το 1948, διόρισε αμέσως το και
νούργιο υπουργικό συμβούλιο που επαν
δρώνεται σε καίρια υπουργεία από τους
ανθρώπους του Φιλελεύθερου Δημοκρατι
κού Κόμματος. Το μόνο θετικό στοιχείο
των εξελίξεων είναι ότι η Ιαπωνία θα έχει
πρωθυπουργό να την εκπροσωπήσει στη
Σύνοδο των επτά ανεπτυγμένων χωρών (810 Ιουλίου) στη Νεάπολη. Ως προς τις προ
οπτικές του κυβερνητικού συνασπισμού,
αυτές μάλλον είναι δυσοίωνες, αν και η
ανάγκη αντιμετώπισης της οικονομικής
κρίσης που ενισχύει την ισοτιμία του γιεν
έναντι των άλλων νομισμάτων και κυρίως
του αμερικανικού δολαρίου και αυξάνει
δραματικά τις τιμές των εξαγόμενων ιαπω
νικών προϊόντων, θα περιορίσει αρχικά τις
διαφορές.
Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση δεν θα ’χει
να παλέψει μόνο με την αστάθεια και το
ετερόκλητο του χαρακτήρα της αλλά και
με την πολυπλόκαμη γραφειοκρατία που
χρόνια τώρα καθοδηγεί παρασκηνιακά τη

Την εβ δομ ά δα που πέρασε,
σ τη ν Ια π ω ν ία , ο ι π ο λ ιτικ ές
δ ιε ρ γ α σ ίε ς κ υ ο φ ό ρ η σ α ν
το τ ρ ίτ ο κ α ι π ιο π α ρ ά δ ο ξ ο
κ υ β ε ρ ν η τικ ό σ χή μ α με
σ ο σ ια λ ισ τή π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό κ α ι
σ υντη ρ η τικό
υ π ο υ ρ γ ικ ό σ υμ βούλιο.
Τ α γ ε γ ο ν ό τ α ε π ιβ ε β α ίω σ α ν
την ά π ο ψ η πολλώ ν
α ν α λ υ τ ώ ν π ο υ υ π ο σ τη ρ ίζο υ ν
ότι η α λλα γή τω ν
κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν , σ ’ αυτή τη
χ ώ ρ α , κ α μ ιά
αλλαγή δεν μ πορεί να φ έρει
σ το π ο λ ιτικ ό κ α τεσ τη μ ένο
π ο υ ε ίν α ι π α γ ιδ ε υ μ έ ν ο στα
π λ ο κ ά μ ια της
γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τ ία ς .
χώρα. Ό πω ς υποστηρίζει πολιτικός ανα
λυτής σε δημοσίευμα των Financial Times:
«Η πολιτική κρίση απέσπασε τους πολιτι
κούς από τη διακυβέρνηση της χώρας και η
γραφειοκρατία έμεινε μόνη της να κουμαντάρει την κατάσταση». Χρόνια τώρα οι
πολιτικοί της Ιαπωνίας εξέθρεψαν τη γρα
φειοκρατία πάνω στην οποία πάτησαν ου
σιαστικά και πάνω στην οποία στήριξαν
την πολιτική τους καριέρα και την πολιτική
τους ανέλιξη. Πλήρωσαν βέβαια αδρά τα
ανταλλάγματα και πλήρωσαν ακόμη πε
ρισσότερο, με περιθωριοποίησή τους, σε
περιόδους που προσπάθησαν να απεμπλακούν και να αποκεφαλίσουν το γραφειο
κρατικό μηχανισμό της χώρας.
Οι άνθρωποι αυτοί που συνιστούν τον πε
ρίπλοκο δημόσιο τομέα ξέρουν ότι έχουν
συμβάλει σ’ αυτό που αποκαλούμε οικονο
μικό θαύμα της Ιαπωνίας. Ό σο λοιπόν το
σύστημα λειτουργεί, έστω και με δυσκο
λία, δεν θα επιτρέψουν καμιά αλλαγή και
καμιά μεταρρύθμιση που θα ’χει στόχο την
ανατροπή του συστήματος.
m
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Κ αθώς το χρονοδιάγραμμα των
αραβο-ισραηλινών συνομιλιών
ειρήνης έχει φ θά σ ει σε οριακό
σημείο, καθένα από τα
ενδιαφερόμενο μέρη επιδιώ κει
να επιβάλει τους δικούς του
όρους. Στο πλαίσιο αυτό

Οι αραβο-ισραηίινές
συνομιλίες ειρήνης
το υ Δ η μ ή τρ η Π α ύ λ ο υ

εντάσσονται οι πρόσφατες
ισραηλινές στρατιωτικές
επιθέσεις εναντίον στόχων της
φιλο-ιρανικής οργάνω σης
Χεζμπολά στο νότιο Λ ίβανο, που
αφαιρουν ένα διαπραγματευτικό
χαρτί πίεσης από τη συριακή και
τη λιβανική πλευρά. Π άντως, οι
διαβουλεΰσεις γ ια την επίτευξη
συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και
Συρίας προσκρούουν πρωτίστως
σε στρατηγικές δυσκολίες: στα
υψώματα του Γκολάν, στο μέλλον
του Λιβάνου κα ι κυρίως στις
ειδικές σχέσεις που διατηρεί η
Σ υρία με το Ιράν και οι οποίες
ενοχλούν τόσο το Τελ Α βίβ όσο
και την Ουάσιγκτον.
ρόσφατα οι Ισραηλινοί
κανονιοβόλησαν στόχους
της φιλο-ιρανικής οργά
νωσης Χεζμπολά σε πε
ριοχές πλησίον των λιβανο-συριακών συνόρων. Οι
στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις πραγμα
τοποιούνται σε περίοδο όπου το χρονοδιά
γραμμα των αραβο-ισραηλινιυν συνομι
λιών θεωρητικά έχει φθάσει σε οριακό ση
μείο. Σχετίζονται δηλαδή με την πρόοδο
των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ
Ισραήλ και Ιορδανίας, καθώς και με τη

Π
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διαμορφούμενη στρατηγική στις συνομι
λίες Συρίας-Ισραήλ.
Άραβες διπλωμάτες θεωρούν πως οι επι
χειρήσεις αυτές έχουν προσχεδιασθεί στο
πλαίσιο ενός πολιτικο-στρατιωτικού σχε
δίου της ισραηλινής κυβέρνησης, με το
οποίο επιδιώκει να περάσει σειρά μηνυμά
των στα συμμετέχοντα μέρη στις αραβο-ισραηλινές συνομιλίες ειρήνης και την κοινή
γνώμη στο Ισραήλ.
Είναι εμφανές πως το Ισραήλ ακολουθώ
ντας την πολιτική της «διπλωματίας των
κανονιοφόρων», με άλλα λόγια μεταχειριζόμενο το στρατό ως μέσο πίεσης, επιδιώ
κει να φθάσει στην υπογραφή ειρήνης με
τους όρους που εκείνο επιθυμεί να επιβά
λει.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με Άραβες αναλυτές υπάρχουν
τρεις πιθανές εξηγήσεις για τη στάση που
έχει υιοθετήσει το Ισραήλ :
α) Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ισαάκ
Ράμπιν δεν είναι ακόμη έτοιμος να δεχθεί
τις προωθούμενες απο τις ΗΠΑ διαμεσολαβητικές προτάσεις μεταξύ Δαμασκού
και Τελ Αβίβ. Για να μην θεωρηθεί πως
απορρίπτει τη διαμεσολαβητική αυτή προ
σπάθεια, δημιουργεί με τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις στο Λίβανο «θερμή κατάστα
ση» μετατοπίζοντας το σημείο των μέχρι
τώρα συζητήσεων, δημιουργώντας δηλαδή
την ανάγκη νέων όρων για την κατάπαυση
του πυρός, μη αποδεκτούς από το Λίβανο
και τη Συρία. Το γεγονός αυτό προϋποθέ
τει νέες μεσολαβητικές διαβουλεΰσεις. Με
τον τρόπο αυτό ο Ράμπιν επιχειρεί την κα
θυστέρηση της διαδικασίας χωρίς να θεω
ρηθεί υπεύθυνος ο ίδιος.
β) Οι Ισραηλινοί επιθυμούν αυξημένη
ανάμιξη των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις
με τους Σύρους. Οι δηλώσεις των ΗΠΑ

πως ο αμερικανός ΥΠΕΞ δεν θα επανελ
θεί σύντομα στην περιοχή, ώθησε τους
Ισραηλινούς να προχωρήσουν στην ανάλη
ψη στρατιωτικών επιχειρήσεων στα λιβανο-συριακά σύνορα για τη δημιουργία
«θερμής έντασης», ώστε να χρειασθεί η
κατευναστική παρέμβαση των ΗΠΑ.
Ο Ράμπιν γνωρίζει επίσης πως μια μυση
κή συμφωνία με τη Συρία, μέσα σε ορισμέ
να χρονικά όρια, θα ενισχύσει προεκλογι
κά το κόμμα του, θα ωφελήσει στρατηγικά
το Ισραήλ θέτοντας τέρμα στις εχθροπρα
ξίες στο μοναδικό μέτωπο στα λιβανο-ισ
ραηλινά σύνορα και θα δημιουργήσει προ
υποθέσεις για τον επαναπροσδιορισμέ
των σχέσεων Συρίας-Ιράν.
γ) Λιβανέζοι και Άραβες διπλωμάτες που
λαμβάνουν μέρος στις συνομιλίες της Μ
Ανατολής στην Ουάσιγκτον υποστηρίζουν
πως τόσο οι Η Π Α όσο και το Ισραήλ έχουν
συναινέσει στην προσπάθεια του τελευταί
ου να αφαιρέσει από τον πρόεδρο της Συ
ρίας, Άσαντ, το διαπραγματευτικό χαρτί
πίεσης των Χεζμπολά πριν αρχίσει η πε
ριοδεία του αμερικανού ΥΠΕΞ, Γ ο υ ό ρ ε ν
Κρίστοφερ, στην περιοχή. Αυτό διαφαίνεται οστό την απροθυμία της διοικητικής μη
χανής να καταδικάσει τις ισραηλινές επι
θέσεις στο Λίβανο.
Η κουβετιανή εφημερίδα A l Qabas υπο
στηρίζει πως σύμφωνα με πληροφορίες
προερχόμενες από το Λονδίνο, η Συρία
απέρριψε ευρωπαϊκή πρόταση για τη διε
ξαγωγή μυστικών συνομιλιών μεταξύ υψη
λόβαθμων αξιωματούχων Συρίας και
Ισραήλ σε μια προσπάθεια να θέσουν κοι
νές βάσεις για το σχέδιο ειρήνης μετάξι
των δύο χωρών και αντιπρότεινε μια
ανταλλαγή προθέσεων σε μυστικές συνομι
λίες που να πραγματοποιηθούν στις Η Π Α
και να θεωρηθούν, ως πρώτο βήμα κοινών
«δεσμεύσεων». Γ.

Μ ΕΣΗ ΑΝΑΤΟ ΛΗ
Η απάλειψη των Χεζμπολά από τη στρα
τιωτική και πολιτική εξίσωση στην Μ.
Ανατολή εξυπηρετεί δυο στρατηγικούς
σκοπούς του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον:
α) Τη μείωση της δύναμης της ένοπλης
αντίστασης προς όφελος του Ισραήλ στα
νότια σύνορά του με τον Λίβανο και την
αφαίρεση ενός διαπραγματευτικού χαρτι
ού πίεσης από τη συριακή και τη λιβανική
πλευρά.
β) Η αποδυνάμωση των Χεζμπολά θα
εξασφαλίσει την επικράτηση της στρατηγι
κής πολιτικής των Η Π Α στην Μ. Ανατολή
και Θα μειώσει τις αντιδράσεις τρομοκρα
τίας εναντίον των συμφερόντων της.

πιθανότητα να επιχειρήσει η ισραηλινή κυ
βέρνηση να σύρει τη Συρία σε μια περιορι
σμένου χρόνου αναμέτρηση, προκειμένου
να συρρικνώσει τη συριακή πολεμική μη
χανή και να αποδυναμώσει το διαπραγμα
τευτικό της κύρος.
Σε αυτό το υποθετικό πλαίσιο, οι αναλυ
τές εκτιμούν πως ο ισραηλινός πρωθυ
πουργός Ισαάκ Ράμπιν βασίζεται στις διε
θνείς συγκυρίες διότι πιστεύει πως αυτές
ευνοούν περιορισμένες στρατιωτικές επι
χειρήσεις στο Λίβανο που στόχο έχουν να
εξασθενίσουν την ισλαμική παρουσία στην
περιοχή
Ο δ/ντής του τμήματος εξωτερικής πολιτι
κής του στρατηγικού κέντρου D e J a f f e e

..Η λιβανική εφημερίδα A l Safirvnοστηρί,ει πως η Συρία και το Ιράν γνώριζαν το ισ-αηλινό σχέδιο κλιμάκωσης «θερμής έντα
ξης» στο Λίβανο και ότι κατά τη συνάντηη των δύο ΥΠΕΞ, Σάρα και Βελαγιατί,
[η Σύνοδο Αδεσμεύτων στο Κάιρο συμώνησαν οι δύο χώρες να αποφύγουν κάι στρατιωτική αντίδραση, περιοριζόμε:ς σε έντονες φραστικές διαμαρτυρίες. Ο
ανός ΥΠΕΞ Βελαγιατί, μετά το Κάιρο
ίγε στη Δαμασκό. 'Υ στερα από διαβουr :ύσεις με τον σύρο πρόεδρο Άσαντ, συνα^ήθηκε με τον ηγέτη των Χεζμπολά στο
'’ίβανο, Χάσαν Νασράλα, και του απαγό:υσε αφενός την επιστροφή στην πολιτι1 1 των βομβαρδισμών με «κατιούσα» του
Λιβάνου και αφετέρου κάθε δραστη‘ότητα που θα απειλούσε ξένο οργανισμό
δυτικό υπήκοο στη λιβανική επικράτεια,
^λραβες διπλωμάτες μελετούν επίσης την

του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, δ/κτωρ
Dore Gold, υποστηρίζει πως τα προβλήμα
τα τακτικής πίσω από τα οποία κρύβεται η
ισραηλινο-συριακή διπλωματία δεν μειώ
νουν τις στρατηγικές δυσκολίες που σχετί
ζονται με τις συνομιλίες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Οι διαβουλεύσεις για την εξεύρεση συμ
φωνίας για τα υψώματα του Γκολάν είναι
περίπλοκες. Έ να ς άλλος στρατηγικός συ
ντελεστής είναι το μέλλον του Λιβάνου. Το
Ισραήλ επιθυμεί μια ειρήνη που να περι
λαμβάνει επίσης την επίλυση των προβλη
μάτων του Ν. Λιβάνου. Μία από τις λύσεις
συνδέεται με το μελλοντικό καθεστώς αυτης της χώρας ως προς τη Συρία.
Η διαπραγμάτευση του λιβανικού προ
βλήματος καθιστά αναγκαία την υποστήρι
ξη από όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη της κυ

ριαρχίας του Λιβάνου και της αποχώρησης
των συριακών δυνάμεων από τα λιβανικά
εδάφη. Εδώ ο σύρος πρόεδρος θα βρεθεί
στη δύσκολη θέση να χρειαστεί να θυσιάσει
το ειδικό καθεστώς της Συρίας στον Λίβα
νο και την παραδοσιακή φιλοδοξία της χώ
ρας του να είναι η επικρατούσα δύναμη της
Ανατολής για να επανακτήσει τα υψώματα
του Γκολάν. Ο προβληματισμός του θα
ενταθεί με τον καιρό με την αμφισβήτηση
της νοτίου Συρίας από την Ιορδανία και
από ένα ενωμένο παλαιστινιακό κράτος.
Πιθανόν η Συρία να ελπίζει πως οι διαβουλεύσεις της για την ειρήνη θα έχουν ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση των συρο-αμερικανικών σχέσεων. Η Ουάσιγκτον ελπίζει
από την πλευρά της ότι θα επιτύχει την εξά
λειψη των ειδικών σχέσεων Συρίας-Ιράν
και πως θα τη θέσει σε φιλοαμερικανική
τροχιά με την Αίγυπτο έτσι ιυστε να μπορέ
σει να εξυπηρετήσει την πολιτική «συ
γκράτησης» του Ιράκ και του Ιράν στην πε
ριοχή.
Παρόμοια επιδίωξη είναι δύσκολη, κα
θώς η Συρία έχει ανάγκη το Ιράν όχι μόνο
για το Ισραήλ αλλά και ως αντίβαρο για
τον τουρκικό κίνδυνο. Οι σχέσεις της με
την Τεχεράνη τής εξασφαλίζει επίσης την
αποτροπή αποσταθεροποιητικής ισλαμικής δραστηριότητας στο εσωτερικό της.
Εξάλλου ο Nihad El-Ghadiri, αρχισυντά
κτης της αραβόφωνης εφημερίδας ιρακινών συμφερόντων Λ /Muharir, που εκδίδεται στο Παρίσι, υποστηρίζει πως εάν το συριακό καθεστώς βρεθεί σε μια δίνη συνο
μιλιών και κινδυνεύσει να απομονωθεί ή
να περικυκλωθεί, θα περιέλθει σίγουρα
στους κόλπους του Ιράκ και του Ιράν. Μια
τέτοια ευθυγράμμιση θα συνέτριβε τη δια
δικασία ειρήνης.
Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο έντυπο
Middle East Dialogue, ο D. Gold υποστηρί
ζει πως, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέ
τρους αυτές, η Συρία και το Ισραήλ υποχρεούνται να ακολουθήσουν άλλους άξο
νες προσέγγισης. Την περίοδο αυτή, η δι
πλωματία που ακολουθείται στη διαδικα
σία ειρήνης προσανατολίζεται προς τη
διαπραγμάτευση μιας περιφερειακής συμ
φωνίας. Η συμφωνία που θα γινόταν απο
δεκτή δεν είναι ανάγκη να ομοιάζει με την
παλαιστινο-ισραηλινή Διακήρυξη Αρχών
αλλά να είναι διάρκειας και να εκφράζει
τις προτεραιότητες των δύο ενδιαφερομέ
νων μερών. ■
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Κ Ο Σ Μ Ο Δ Ρ Ο Μ ΙΟ
ΕΚΕΙ ΣΤΗ ΡΟΥΑΝΤΑ

Είναι στη φύση των ηλε
κτρονικών media να ανα
ζητούν νέα θέματα για
να κεντρίζουν τις συγκι
νήσεις των θεατών.
Αφού κυριολεκτικά μα
στίγωσαν τα νεύρα των
δυτικών θεατών για τη
Βοσνία, τα παγκόσμια
media έχουν στραφεί τώ
ρα προς τη δυστυχή Ρου
άντα όπου έχουν εγκα
τασταθεί όλη η φρίκη της
εμφύλιας και φυλετικής
σφαγής κι όλοι οι διάβο
λοι της κολάσεως. Νέο
θέμα για να συγκινηθεί η
κοινή γνώμη, ήσσονος
όμως πολιτικής σημασίας
για τις ευρωπαϊκές και
μεγάλες δυνάμεις. Και
ας ευχηθεί κανείς, η γαλ
λική παρουσία να μην
καταλήξει όπως η αμερι
κανική στη Σομαλία. Δη
λαδή σ’ ένα μεγαλοπρε
πές φιάσκο.
ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ
ΤΟΥ ΕΛΥΖΕ

Έ να βιβλίου του δεξιού
συγγραφέα και εκδότη
Jean Montaldo με τον
χαρακτηριστικό τίτλο Ο
Μιττεράν και οι 40 κλέ
φτες έχει ήδη γίνει μπεστ
σέλλερ στη Γαλλία με
200.000 αντίτυπα. Προϊόν
συνομιλιών του συγγρα
φέα με τον στενό φίλο
του Μιττεράν De
Grossouvre, που αυτοκτόνησε τον περασμένο
Απρίλιο, «εισδύει» σε
πολλές οικονομικές δο
σοληψίες αλλά και στην
ιδιωτική ζωή του γάλλου
προέδρου, την οποία οι
Γάλλοι έχουν σεβαστεί ή
συνηθίσει και η οποία
τώρα —σε μια εποχή νέ
ων ηθών— βγαίνει στο
φως.
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ΡΟΖ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ

Έ να βιβλίο της Λαρίσα
Βασίλιεβα που καλύπτει
70 χρόνια ροζ ιστορίες
από τα άδυτα του Κρεμλίνου έχει εξαντλήσει
ήδη την πρώτη έκδοσή
του (120.000 αντίτυπα)
αφού οι Ρωσίδες κυρίως
ενδιαφέρονται να μά
θουν για την ερωτική
ζωή του Λένιν, του Στάλιν, του Μπέρια και των
κατοπινών σοβιετικών
ηγετών Χρουστσώφ και
Μπρέζνιεφ. Ιστορία και
μύθος, έγγραφα, φήμες
και κουτσομπολιά απο
τελούν έναμείγμα κα
θώς φαίνεται ελκυστικό.
Η συγγραφέας μεγάλω
σε στις παρυφές του
Κρεμλίνου κάνοντας πα
ρέα με τις κυρίες και τις
γυναίκες της ηγετικής
ελίτ, καθώς ο πατέρας
της ήταν ο εφευρέτης του
ρωσικού άρματος μάχης
Τ-34. Οι «νόστιμες»
ιστορίες πάντα πουλάνε
αλλά στο βιβλίο υπάρ
χουν και αληθινές ιστο
ρίες, κυρίως για τη ζωή
των ηγετών του Κρεμλί
νου, με ανατριχιαστικές
λεπτομέρειες, όπως αυτή
της γυναίκας του ΥΠΕΞ
Μολότωφ που επειδή
ήταν Εβραία εστάλη ως
«πράκτορας των σιωνιστών» στα γκούλαγκ
αφού πρώτα έγινε ερω
μένη του Στάλιν, χωρίς ο
Μολότωφ να κουνήσει
το δαχτυλάκι του. Κι άλ
λα τέτοια....
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

'Οταν θέλεις ν’ αρπάξεις
ένα θρόνο κάνεις ένα
πραξικόπημα. Αν πετύχεις, έχει καλώς. Αν όχι,

τότε για λόγους «βασιλι
κής μεταχείρισης» που
δεν ταιριάζει σε κοινούς
θνητούς σε βάζουν στο
αεροπλάνο με προορισμό
μια ξένη χώρα. Αυτό συ
νέβη με τον πρίγκιπα της
Καμπότζης Νοροντόφ
Σακραπόγκ, που το πρα
ξικόπημά του απέτυχε
την περασμένη Κυριακή
την Πνομ Πενχ. Βέβαια,
ο πρίγκιπας αυτός τύχαινε να είναι και γιός του
βασιλιά Σιχανούκ, που
νοσηλεύεται στο Πεκίνο
με καρκίνο. Ο άλλος του
γιός, από άλλη μητέρα, ο
πρίγκιπας Ραναρίνι «συ
νοδέυσε» τον «αδερφό»
του και θανάσιμο αντίπα
λό του για το θρόνο στο
αεροδρόμιο.
Γεγονός βέβαια είναι ότι
η ταλαίπωρη αυτή χώρα,
ένα χρόνο μετά την ειρή
νευση και τη διεξαγωγή
εκλογών που κατάφεραν
να επιβάλλουν τα Ην.
Έ θνη, βρίσκεται και πά
λι σε κατάσταση πραγμα
τικής αναρχίας.
Η απόπειρα πραξικοπή
ματος του περασμένου
Σαββατοκύριακου έγινε
στις παραμονές συζήτη
σης στη Βουλή για να τε
θούν εκτός νόμου οι Ερυ
θροί Χμερ, υπεύθυνοι
για τη σφαγή 1 εκατ. και
πλέον πολιτών στα τέλη
της δεκαετίας του ’70.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Μπορεί η «σοσιαλιστι
κή» αντίληψη να θέλει τις
γυναίκες ίσες προς τους
άνδρες στην «ιδανική»
κοινωνία του μέλλοντος.
Αλλά οι Αμερικανίδες
δεν χάνουν καιρό.
Αρκούνται και στην ισό
τητα στον τομέα της αγο
ράς. Ό λο και περισσότε
ρες κατακτούν τις κορυ

φές των επιχειρήσεων ή
ανοίγουν δικές τους οι
κογενειακές επιχειρή
σεις τις οποίες διαχειρί
ζονται με αποτελεσματι
κότατα. Έ τσι, το 1980
υπήρχαν 2,5 εκατ. επιχει
ρήσεις με αποκλειστι
κούς ιδιοκτήτες γυναίκες
ενώ το 1990 ο αριθμός
αυτός διπλασιάστηκε.

Ο κ όσ μ ος καίγεται mi
οι πρίγχαηζ
χασκογελάνε.Ένα
ντοκνμανταία
π ρ ο σ εκ τικ ά φτιαγμένο
γ ι α το ν πολύπαθο mu
άτα κτο πρίγχιΜ
Τ σ α ρ λς της Βρετανέ
ανέβαοι ιη
δημοτικότητάτον
Ω στόσο τα σημαία
παρακμής vß
μοναρχίας είναι
εμφανή-
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ο πρώτο παιχνίδι
της Εθνικής μας
ήταν η πραγμάτωση
των μεγαλύτερων
φόβων μας. Η ομά
δα ξεκίνησε τον αγώνα με το
τρακ της πρεμιέρας και έγινε
εύκολη λεία για την Αργεντινή.
Έ ν α επιπόλαιο λάθος στο δεύ
τερο μόλις λεπτό, από αυτά τα
λάθη που έκαναν τον Παναγουλιά να λέει πως φοβάται
τους Έλληνες, και η ομάδα δέ
χτηκε γκολ. Το παιχνίδι ουσια
στικά τελείωσε εκεί. Τυπικά,
δυστυχώς, έμεναν άλλα 88 λε
πτά και τα γκολ έγιναν 4, και το
ντεμπούτο της Ελλάδας στο
Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν σκέ
τη πίκρα. Ίσ ω ς αν ξεκινούσε
τον αγώνα ο Μητρόπουλος,
που μπήκε σαν αλλαγή στο τέ
λος, να είχε η ομάδα λίγο μεγα
λύτερη ψυχική αντοχή. Βέ
βαια, η ήττα αυτή δεν ήταν έκ
πληξη για κανέναν ουδέτερο
παρατηρητή. Ακόμη και κά
ποιοι ιρλανδοί φίλαθλοι που
ήταν στο γήπεδο και υποστήρι
ζαν την Ελλάδα, στα μπαρ εί
χαν στοιχηματίσει σε νίκη της
Αργεντινής. Τι πιο φυσικό από
μια ευρεία ήττα μιας πρωτά
ρας ομάδας στα χέρια μιας
πρωταθλήτριας. Τι κρίμα!
Η ομάδα δεν κατάφερε να συνέλθει από το σοκ της κακής
αυτής πρεμιέρας. Βοήθησε σε
αυτό και η αρνητική διαιτησία,
καθώς το τελευταίο γκολ της
Αργεντινής και το πρώτο της
Βουλγαρίας ήταν πέναλτυ που
σφυρίζονται μόνο σε μικρές
ομάδες. Πάρτε για παράδειγ
μα το καταφανέστατο πέναλτυ
που δεν σφύριξε ο διαιτητής
στον αγώνα Γερμανίας-Βελγίου για να καταλάβετε πόσο
άδικοι μπορούν να είναι οι δι
αιτητές, και παρακολουθήστε
την τιμωρία αυτού του διαιτητή
για να καταλάβετε ότι η ποδο
σφαιρική ομοσπονδία του Βελ
γίου δεν αφήνει την ομάδα της

ν ομάδα
ιπροστάτευτη όπως η ΕΠΟ.
Οπως λέει και ο Χαρίλαος
Ηωράκης, «ήταν στραβό το
ιλίμα, το ’φαγε κι ο γάιδαρος».
Γα γκολ έγιναν πάλι 4, και μόό στο τελευταίο παιχνίδι η
)μάδα κατάφερε να χάσει
ϊξιοπρεπώς, αλλά δεν είχε
κουράγιο να βάλει ένα γκολ,
ο γκολ της τιμής.
Το κύριο πρόβλημα της ελλη
νικής ομάδας ήταν η αρνητική
οοτροπία και η κακή ψυχολοΤκή κατάσταση. Οι έλληνες
•χχίκτες δεν είναι όσο καλοί εί^αι οι Αργεντινοί, οι Ολλανδοί
: οι Βραζιλιάνοι, αλλά δεν εί*αι και όσο κακοί παρουσιά
στηκαν. Πολλά λέγονται και
ίολλά γράφονται για τις συν
δέσεις της ομάδας, για ξεπε
ρασμένο ποδόσφαιρο κ.λπ.,
ν..λπ. Μπορεί πράγματι να μην
Γταν αυτοί οι παίκτες οι 22 κα
υτεροί στην Ελλάδα. Πόσοι
μως ακόμα καλύτεροι υπάρ
ξουν; Άλλοι 22; Ακόμα κι έτσι,
^νας στους δυο καλύτερους
παίκτες ήταν εκεί. Αυτοί οι ίδι:,ι ήταν που κέρδισαν τον προ
κριματικό τους όμιλο αήττητοι,
ι,χυτό το στυλ παιχνιδιού παίζει
;υτή η ομάδα. Η ομάδα και ο
Ρακέτας Παναγούλιας έχασαν
tV) παιχνίδι της ψυχολογίας στο
^εύτερο λεπτό του αγώνα με
,γν Αργεντινή. Από εκεί και
^ερα όλες οι κινήσεις τους
vcav σπασμωδικές.
|,Η εθνική μας ομάδα του πο
δοσφαίρου, λοιπόν, έφυγε για
.JV Ελλάδα φορτωμένη με
^εις ήττες και δέκα γκολ, αλ
ί πιο θλιβερή από την άδοξη
ρρεία της στο Παγκόσμιο Κύ
πελλο ήταν η „αντιμετώπισή της
κό τον ελληνικό Τύπο και την
\ληνική δημόσια ζωή γενικό^:ρα. Δεν ξέρουμε να κερδίΡ)υμε, δεν ξέρουμε και να χά
βουμε. Την αποτυχημένη πο01·ία της Εθνικής έχει πια δια^•χτεί το ακατάσχετο υβρεοίγιο. Ο πρώτος στόχος ήταν ο

συνήθης αποδιοπομπαίος τρά
γος του ελληνικού ποδοσφαί
ρου, ο προπονητής. Ο Αλκέτας
Παναγούλιας δικάστηκε και
βρέθηκε ένοχος για όλες του
τις επιλογές, από την υποψη
φιότητά του στις ευρωεκλογές
μέχρι ίσως και το χρώμα της
γραβάτας του, και η κριτική
συχνά ήταν σκέτες ύβρεις. Μό
νο που χωρίς τον Παναγούλια
δεν θα είχαμε καν συμμετάσχει στο Μουντιάλ. Δεν είναι
ότι δεν ευθύνεται κι αυτός εν
μέρει για την αποτυχία. Ευθύνεται, όπως ευθύνονται και οι
παίκτες. Κύριος υπεύθυνος της
κατάστασης που δημιουργήθηκε, όμως, είναι η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ
είναι υπεύθυνη, γιατί ακριβώς
δεν είχε κανέναν έλεγχο, δεν
οργάνωσε σωστά την αποστο
λή, δεν την υποστήριξε, δεν
προέβλεπψε τίποτα.
Τη Δευτέρα μετά την ήττα από
τη Βουλγαρία, συνάντησα τον
Στέλιο Μανωλά που έκανε τον
γύρο του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, στη Βοστώνη. Ο Μανωλάς κοίταξε το περίφημο πανε
πιστήμιο, και είπε, οργάνωση,
εμείς δεν έχουμε οργάνωση.
Τις πταίει; Ως γνωστόν στην
Ελλάδα ουδέποτε φταίει κα
νείς, διότι συνήθως φταίνε
όλοι. Η ΕΠΟ και το υφυπουρ
γείο Αθλητισμού αποτελούν
κομμάτια του ελληνικού δημο
σίου, κατά συνέπεια είναι εξ
ορισμού κακής ποιότητας διοι
κητικοί μηχανισμοί. Το αξιο
περίεργο σε σχέση με την ελ
ληνική δημόσια διοίκηση είναι
ότι καμιά φορά δεν τα κάνει
θάλασσα. Στην Αμερική τα
έκανε.
Οι μόνοι που διασώθηκαν και
στάθηκαν στο ύψος της περί
στασης ήταν οι φίλαθλοι, στην
πλειοψηφία τους ομογενείς.
Τα γήπεδα γέμισαν γαλανό
λευκες. Η ομογένεια διψάει
για επαφή με την Ελλάδα, αλ
λά οι ελληνικές κυβερνήσεις

δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον
και καμία μέριμνα εκτός λεκα
νοπεδίου Αττικής, πέρα από
τις αγροτικές επιχορηγήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Αθήνα αδιαφορεί για την ελ
ληνική επαρχία, πόσο μάλλον
για τον ελληνισμό της διασποράς.
Ήταν λοιπόν εθνική κατα
στροφή; Μα όχι, βέβαια. Αυτή
ακριβώς είναι η ομορφιά του
ποδοσφαίρου, και του αθλητι
σμού γενικότερα. Ό,τι μας πα
θιάζει, μας γεμίζει έντονα συ
ναισθήματα, μπορεί να μας κά
νει ευτυχισμένους με μια επι
τυχία, όμως κι αν αποτύχει, τι

έγινε; Τίποτα. Έ να παιχνίδι με
μια μπάλα και έντεκα άντρες
με πολύχρωμα παντελονάκια
να την κλωτσάνε είναι όλο κι
όλο. Μακάρι να ήταν εξίσου
ανώδυνες στην ουσία τους και
οι άλλες πλευρές της ζωής μας.
Μακάρι να μην είχαν συνέπει
ες οι αποτυχίες των πολιτικών
μας, και τα τραγικά στατιστικά
της οικονομίας μας να ήταν
σαν τα στατιστικά του ποδο
σφαίρου, χωρίς αντίκρισμα
στο πορτοφόλι μας. Και επι
πλέον, το Παγκόσμιο Κύπελλο
επαναλαμβάνεται κάθε τέσσε
ρα χρόνια, και την άλλη φορά
μπορεί να τα πάμε καλύτερα! ■
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Ε υ χ α ρ ιστού
του Ηλία Κανέλλη

' ' ^ ’Η ^Ιί ° τ^ το
τγΐ5
Αργεντινής
στο
εθνικό μας συγκρότημα ήταν δι
κό του. Εκτέλεση,
δεξιοτεχνία και σφραγίδα:
Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
Αν δεν μας είχε πονέσει πολύ η
«τεσσάρα», θα ’πρεπε να του
πούμε: «Σας ευχαριστούμε κύ
ριε Μαραντόνα» !
Στο αμέσως επόμενο ματς, με
τη Νιγηρία, πάλι ο Μαραντόνα
ήταν εκείνος που έβγαλε την
ομάδα του από το αδιέξοδο.
Με δυο εξυπνότατες πάσες
από ελεύθερο χτύπημα, κι
αφού προηγουμένως με το
αγωνιστικό του πάθος είχε
βοηθήσει όλη την ομάδα να
μην το βάλει κάτω ύστερα από
το γκολ που είχε δεχτεί, κατάφερε -και πολύ σύντομα, μάλι
στα- να φτιάξει τις ευκαιρίες
για δυο τέρματα, που λύτρω
σαν την Αργεντινή από περι
πέτειες.
Αυτές ήταν και οι μοναδικές
εμφανίσεις του ποδοσφαιρι
στή οτο Μουντιάλ της Αμερι
κής. Στη συνέχεια ήρθε το ντό
πινγκ κοντρόλ, αποκαλύφθηκε
ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν
«φτιαγμένος» με εφεδρίνη, και
η ομοσπονδία της χώρας του
πρώτα, η ΦΙΦΑ στη συνέχεια,
αποφάσισαν να τον αποκλείσουν από τους υπόλοιπους
αγώνες. Το παιχνίδι τέλειωσε
πρόωρα γι’ αυτόν...
Η αλήθεια είναι ότι το αγόρι
που γεννήθηκε στη Βίλλα Φιορέττα και συνύφανε τη ζωή του
με την μπάλα, ήταν από τους
πιο ασύμβατους ανθρώπους
που έχει γνωρίσει ο κόσμος
του ποδοσφαιρικού θεάματος.
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Παίκτης φαινόμενο, απ’ αυ
τούς που δεν βλέπουμε πια στα
γήπεδα, παίκτης που συνάμα
οργάνωνε το παιχνίδι, κυνη
γούσε την μπάλα, έβγαζε μπα- I
λιές και γνώριζε πώς σκορά
ρουν, επιπλέον παίκτης που
σκεφτόταν και ανέβαζε ίο ηθι
κό μιας ολόκληρης ομάδας
ήταν φυσικό να παίρνει επάνω
του το παιχνίδι, σε μια πραγ
ματικότητα κατά την οποία το
ποδόσφαιρο έχει μεταβληθεί
σε σπορ όπου θριαμβεύει οκα
λό μονταρισμένος μηχανισμό;
που παίζει με δεδομένη στρα
τηγική ανάπτυξης, που δεν
στηρίζεται στις εξάρσεις και
στα προσόντα των μεμονωμέ
νων ατόμων αλλά στην παρου
σία, στη φυσική κατάσταση και
στην αντοχή του συνόλου των
ποδοσφαιριστών. Παίκτης θε
ός, από τη στιγμή που δεσπόζει
στο γήπεδο, με τα προσόντα
του, την τεχνική αλλά και τη
μαχητικότητα και το πάθος,
που του δίνουν τη δυνατότητα
να παίρνει το παιχνίδι πάνω
του και να συνεπαίρνει του;
θεατές με το παιχνίδι του και
με τη διαρκή επιβεβαίωση ότι,
κόντρα στη συγκεκριμένη δυ
ναμικότητα των ομάδων, η μα
γική παρουσία μιας μονάδα;
αρκεί, φορές φορές, για να |
βγαίνουν τα προγνωστικά από
τη φυσική τους κοίτη. Μύθο; ,
από τη στιγμή που το ποδό
σφαιρο δεν είναι ένα απλό
παιχνίδι ανταγωνισμού αλλά,
πάνω απ’ όλα, ένας μηΧανι'
σμός παραγωγής θεάματος
που στο συμβολισμό της ανα
μέτρησης επιδιώκει την προ
σθήκη όλων εκείνων των στοι
χείων που μπορούν να προσμτ·
τρηθούν σε άτομα τα οποία χο-(
ταφ έρνουννα ξεχωρίζουν^1 ,
να επιβάλλονται ως εικόνα ,
που ξεπερνάει το ανθρώπινο ^
μέτρο, για μπόλιασμα τον

j e , K Ù p ie
ού ασυνειδήτου των κοινών
|τών.
Ενας τέτοιος παίκτης θεός,
» λατρεύεται στα γήπεδα,
αι ωστόσο υποχρεωμένος
ζει μέσα στην πραγματικο
ί. Να ζει τη χαμηλή πραγικότητα φορτισμένος από
ιερή πνοή που κουβαλά
.»το θεαματικό στίβο ο οποί,ιαιτου προσφέρει τη φήμη,
ίς με περίβλημα ανθρώπι, Ο,τι χειρότερο για έναν
,'ρωπο που στο μεγαλύτερο
, πημα της προσωπικής του
, ς, του μέρους της τουλάχιν που δεν αφορά την τηλεόη, τις εφημερίδες, τις δημό' εμφανίσεις πρέπει να πα' αλά στα πόδια του. Ο Ντιέ' Αρμάντο Μαραντόνα ποτέ
δεν τα κατάφερε σ’ αυτό το
τικό πεδίο. Μπορεί, άραΓ"τσι να εξηγηθεί το ότι ερωηκε την κοκαΐνη; Ποιος
’ ι; Εκείνο που είναι βέ/"ΐ, είναι πως η πρώτη του
: ;εδάφιση» από τις αρχές
' Ιταλίας, μετά το προηγού^ παγκόσμιο κύπελλο, στόΐ στον θεό -αλλά τα βόλια
£ τν τον άνθρωπο. Ο ι Ιταλοί
·■■■ δεν του συγχώρησαν ότι
\ ιλεισε την ομάδα τους από
:>τελικό του προηγούμενου
ζ, ντιάλ -και μάλιστα υπό τις
Χ'Ά.; των φιλάθλων της Νάπο; ,:ην οποία ώς τότε έπαιζε.
** *
,·„;ο κείνο το στραπάτσο ο
,:αντόνα κατάφερε να συj ρ5ΐ. Μπόρεσε να σταθεί
τόδια του και, μολονότι ο
^,ς του ανθρώπου πάντα
^ ισχυρό εμπόδιο στην ανά
λωση του μύθου, μπόρεσε
^χανέλθει στα γήπεδα. Και
^-,πα, όπως παλιά. Με την
του παρελθόντος να
β1 μετράται στη δυνατή παί0ία, στον παρόντα χρόνο.
^»ξε μια αναστήλωση,

Μ α ρ α ντό να

όμοιά της βρίσκουμε στα λατι
νοαμερικανικά μυθιστορήμα
τα. Σωστός Χοσέ Αουρελιάνο
Μπουενδία, ο ήρωας στα 100
χρόνια μοναξιά του Μάρκες,
που ο χρόνος μιας κανονικής
ζωής δεν του έφτανε.
Δύσμορφος, βαρύς, με πόνους
στη σπονδυλική στήλη και μό
νιμο άσθμα να τον ταλαιπωρεί,
ο Μαραντόνα τα κατάφερε.
Μπήκε στα γήπεδα και τα γέ
μισε. Το Μουντιάλ της Αμερι
κής είχε το άστρο του.
Κι ύστερα, αποκαλύφθηκε το
ντοπάρισμα. Και ήρθε η ορι
στική κατεδάφιση. Η θεοφαγία.
Ο Μαραντόνα είχε ξεπεράσει
το φθαρτό εαυτό του. Και τού
το ήταν η νβρις. Στις τραγω
δίες, την ύβρι ακολουθεί η κάθαρσις. Ομως, στη σύγχρονη
εποχή, πώς θα μπορούσε να
εκφράζεται η ύβρις και η κάθαρσις της τραγωδίας; Στη
σύγχρονη εποχή, τα δράματα
είναι συγγνωστά, κοινοποιήσιμα, εξηγήσιμα. Η ιερότης

επικαλείται ο σύγχρονος επαγ
γελματικός αθλητισμός, την
ίδια στιγμή τον υπονομεύει.
Διότι, βεβαίως, από τα εργα
στήρια παραγωγής πρωταθλη
τών των χωρών όλου του κό
σμου δεν προάγεται ο αθλητι
σμός που αποσκοπεί στην αλκή
των σωμάτων και συμβολίζει
την αγνή άμιλλα (χα χα...) αλλά
επικροτούνται σύμβολα επιβο
λής, καλοκουρντισμένα και
ρυθμισμένα να επιβάλλονται
και να επικρατούν. Προς τού
το, επενδύονται τεράστια χρη
ματικά ποσά. Συνήθως, η επέν
δυση κάνει απόσβεση και φέρ
νει κέρδη. Πάντως, σε επίπεδο
κρατικών αθλητικών αναμε
τρήσεων, υπάρχει και το συμ
βολικό κέρδος, διόλου αμελη
τέο.
Στο Μουντιάλ της Αμερικής,
οι καλοκουρδισμένες ομάδες
προϋποθέτουν καλά γυμνα
σμένους ποδοσφαιριστές, κα
ταρτισμένους τεχνικά, με με
γάλες αντοχές. Η ζωή τους
ρυθμίζεται από πλήθος αθλητίατρους, προπονητές, γυμνα

Όλος ο πρωταθλητισμός eivai μια ανηδ6θντολογικό συμποριφορά
χλευάζεται από τη θεαματοποίηση και τον καταναλωτι
σμό. Ο Μαραντόνα δεν εξέπε
σε ως τραγικό πρόσωπο -μ’ όλο
που σίγουρα είναι δυσβάστα
κτη η προσωπική του τραγω
δία. Εξέπεσε ως μαζικό είδω
λο -από τους ίδιους μηχανι
σμούς που τον χρησιμοποιού
σαν όσο ήταν ψηλά. Του την εί
χανε στημένη; Επεσε θύμα
ηθικολόγων γραφειοκρατών ή
μήπως εντοπίστηκε ντοπαρι
σμένος συμπτωματικά;
Δεν έχει σημασία. Εκείνο που
πραγματικά έχει σημασία εί
ναι ότι έπεσε για έναν λόγο
που, την ίδια στιγμή που τον

στές, μάνατζερ. Μιλάμε για
σύνολα υπερανθρώπων, που
λίγο μας νοιάζει αν παίρνουν ή
δεν παίρνουν το άλφα ή το βή
τα φάρμακο. Το βέβαιο είναι
πως πρόκειται για ανθρώπους
κατασκευασμένους, ικανούς
να ανταποκρίνονται στις απαι
τήσεις των διοργανώσεων στις
οποίες παίρνουν μέρος. Με δε
δομένο ότι όλα τα αθλήματα
είναι ανταγωνιστικά, στις
διοργανώσεις αυτές επενδύε
ται το συλλογικό αίσθημα δύ
ναμης και παγκόσμιας υπερο
χής των κοινωνιών που εκφρά
ζουν τα χρώματα των αθλητών

και των ομάδων τους.
Στην περίπτωση του Μαρα
ντόνα, ένας σύγχρονος αθλη
τής ξεπερνά τις νόρμες. Είναι
από μόνος του ένας ισχυρός
άνθρωπος (αλλά κι ένας δρα
στήριος, κινητικός, έξυπνος,
τεχνίτης και διόλου κομπλεξι
κός αθλητής), έξω από τους
συμβατικούς υπερανθρώπους
των εργαστηρίων. Αυτό τον
καθιστά αυτομάτως θαυμαστό.
Το γεγονός ότι, παρά τη δυ
σμορφία του και τις περιπέτειές του, κατορθώνει να επανακάμψει στα γήπεδα ως λιοντά
ρι, αναντικατάστατος στο χώ
ρο της μυθολογίας, τον κάνει
δυο φορές απαραίτητο για το
κοινό -κι όχι μόνο για τους
οπαδούς του ποδοσφαίρου. Οι
ιθύνοντες της ΦΙΦΑ ανακάλυ
ψαν πως το θηρίο ήταν ντοπα
ρισμένο -και ξεμπέρδεψαν μα
ζί του, οριστικά αυτή τη φορά,
με το χειρότερο τρόπο. Τον
εξουθένωσαν για μια αντιδεο
ντολογική συμπεριφορά, την
ίδια στιγμή που όλος ο πρωτα
θλητισμός είναι μια αντιδεο
ντολογική συμπεριφορά.
Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαρα
ντόνα, από τώρα και στο εξής
θα αναγκαστεί να προσγειω
θεί στις ανθρώπινες διαστά
σεις του. Ομως, μη γελιέστε, ο
μύθος Ντιέγκο Αρμάντο Μα
ραντόνα δεν είναι εύκολο να
σβήσει. Οι παραγοντίσκοι και
οι φτωχούληδες των θεσμών
μπορεί να αποτιμούν τη με
τρ ιότητά τους σε εξουσία, μπο
ρεί να κατεδαφίζουν έναν άν
θρωπο όποια ώρα θέλουν, αλ
λά πώς να κατεδαφίσουν έναν
μύθο; Και μάλιστα, πώς να κα
τεδαφίσουν ένα μύθο που ξε
περνάει τα ολοκληρωτικά τους
όνειρα για έναν απρόσωπο μα
ζικό πρωταθλητισμό, έρμαιο
των μηχανών και των νευρόσπαστων;
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
• Με την αναμενόμενη αγωνιστική
αποτυχία έληξε η περιπέτεια της
ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στο
Μουντιάλ της Αμερικής. Τώρα όλα όσα
προηγήθηκαν της αναχώρησης δείχνουν
ανόητες υπερβολές και υπερεκτιμήσεις
που δεν μπορούσαν να οδηγήσουν
πουθενά. Ευτυχώς, που οι διεθνείς
επέστρεφαν «νύχτα» στην Αθήνα και τους
αντιλήφθηκαν μόνο οι υπάλληλοι της
τελωνειακής Αρχής του αεροδρομίου...
Βεβαίως, με τόσες αποσκευές, οι παίκτες
ήταν αδύνατον να περάσουν
απαρατήρητοι, και σαφώς συγχωρούνται.
Πρώτη φορά πάμε σε Μουντιάλ, χαλάλι
τους...
• Ο προπονητής, Αλκέτας Παναγούλιας,
αντιμετωπίζει προβλήματα ηθικής τάξεως,
αφού φέρεται να έχει υπαλληλική σχέση
με την εταιρεία προβολής της εθνικής
ομάδος. Οι εξωαγωνιστικές του
δραστηριότητες ενδέχεται να μην του
συγχωρηθούν, και καλό θα είναι τώρα να
μπεί μια τάξη. Υπάρχει θέμα διαδοχής στη
θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού και
βασικότεροι μνηστήρες φέρονται οι μη
Έλληνες Γιάτσεκ Γκμοχκαι Ντούσαν
Μπάγεβιτς. Και οι δυο θεωρούνται
ικανοί, οξυδερκής, σοβαροί και μόνιμα
ανεπηρέαστοι στις επιλογές παικτών, από
παράγοντες κ.λπ.
•Αλλά η αποτυχία της Ελλάδας στο
Μουντιάλ δείχνει μικρή λεπτομέρεια
μπροστά στα θλιβερά γεγονότα τα οποία
προέκυψαν μέσα στη ροή της
(μουντιαλικής) μπάλας. Στο Μεντεγίν της
Κολομβίας, περιοχή στην οποία «βράζει»
το αίμα, το παράνομο στοίχημα και η
διακίνηση ναρκωτικών, ο αμυντικός
ποδοσφαιριστής της Εθνικής, Αντρες
Εσκομπάρ, πλήρωσε με τη ζωή του το
λάθος που δεν ήταν παρά μια συνηθισμένη
άτυχη στιγμή αυτογκόλ. Ή ταν η
δραματικότερη στιγμή της μεγάλης
διοργάνωσης και δείχνει σαφώς τον
ξεπεσμό φίλων του αθλήματος. Είναι
δυνατό, όμως, να επηρεάζει τόσο βαθιά
τις ψυχές των ανθρώπων ένα άθλημα;•
• Ο διάσημος —όχι μόνο για τις ντρίμπλες
και τις προσποιήσεις του —
ποδοσφαιριστής, Ντιέγκο Μαραντόνα,
πρωταγωνίστησε και πάλι με πράξη εκτός
(αθλητικού) νόμου. Ο αργεντινός
ποδοσφαιριστής απεβλήθη από το
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τουρνουά ως κοινός χρήστης ουσίας, η
οποία κρίθηκε βοήθημα: εφεδρίνη. Ο
ίδιος «ορκίστηκε στις κόρες του» πως δεν
κατέφυγε στο ντόπιγκ, απλώς πήρε
φάρμακο για να καταπολεμήσει αρρώστια
ονόματι «άσθμα», αλλά δεν έπεισε.
Προφανώς ήταν το «παρελθόν» του
Μαραντόνα που μέτρησε αυτή τη φορά
στον αποκλεισμό του, αφού είναι γνωστή η
δράση του στη Νότιο Αμερική γύρω από
τα ναρκωτικά. Έχουμε μπροστά
μας,πιθανότατα, το τέλος ενός μύθου, να
ακουμπάει σε μια πολύ πικρή
πραγματικότητα.
• Ο αποκλεισμός του Μαραντόνα
αχρήστεψε μέσα σε ελάχιστες μέρες τα
όποια σχέδια της Αργεντινής για το
Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα αυτή,
μολονότι κρίθηκε από τους ειδικούς (και
τα...αμερικανικά κομπιούτερ) ικανή να
φθάσει στο στόχο, εντούτοις χωρίς τον
Μαραντόνα υπέστη ταπεινωτική ήττα από
τη Ρουμανία και αποχαιρέτησε ενωρίς τη
διοργάνωση. Ας πούμε ότι η ομάδα αυτή
υπέκυψε στη βουλή του «Θεού». Χωρίς
Μαραντόνα ήταν μια ομάδα που απλώς
προσπαθούσε να μην διασυρθεί.
• Απομένει ένα δεκαήμερο για τη λήξη
του Παγκοσμίου Κυπέλλου και
προγνωστικά δεν είναι δυνατόν να
στηριχθούν με ισχυρά επιχειρήματα,
καθώς οι αγώνες είναι νοκ-άουτ.

Περιθώριο λάθους δεν υπάρχει. Η
Γερμανία έδειξε ελάχιστα το σοβαρό
πρόσωπό της, αλλά παραμένει φαβορί.Το
ίδιο ισχύει και για τη Βραζιλία, μια ομάδα
με προσωπικότητα νικήτριας. Έκπληξη
αποτέλεσε η παρουσία της Σουηδίας, η
οποία εμφάνισε το ταχύτερο σύνολο.
Αυτές οι ομάδες αναμένεται —εκτός
απροόπτου — να διεκδικήσουντο 15ο
τρόπαιο.
• Στα ίχνη της Εθνικής ποδοσφαίρου
βάδισε και η αντίστοιχη ελληνική του
μπάσκετ. Τα πρώτα συμπεράσματα απόττ
συμμετοχή της στο τουρνουά της
Μπολώνια ήταν απογοητευτικά: τρεις
ήττες σε ισάριθμες συναντήσεις, με
αντιπάλους που πριν από λίγο καιρό
«διασκεδάζαμε» με άνεση. Δύσκολο να
υποστηριχθεί ότι η αποτυχία είναι η αρχή
του τέλους ή σύμπτωση. Απλώς, θα πρέπει
το μπάσκετ να μείνει οργανωμένο, ώστε
να μην καταστρέψει το ωραίο προφίλ not1
έχει δημιουργήσει τα τελευταία επτά
χρόνια.
• Ό σ ο για την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ.
με την αποβολή της από τις κληρώσεις τη;
ΦΙΜΠΑ για χρέη (από πρόστιμα) 9220
δραχμές, ε, μας έδωσε την ευκαιρία να
αντιληφθούμε αυτό που ήταν «κρυφό
μυστικό» έως χθες. Ό τι ο σύλλογος είναι
αδύνατο να βρει ικανά στελέχη.
a
Γ ιώργος Αρκουλ<

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
Επιλογή κειμένων: Βαγγέλης Ραπτόπουλος

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
• Γεώργιος Βιζυηνός Το αμάρτημα της μητρός μου ζωγραφιές:
Μανώλης Ζαχαριουδάκης · Κωνσταντίνος Οεοτόκης Ακόμα; ζω
γραφιές: Τζένη Δρόσου · Κωνσταντίνος Π. Καβάφης Εις το φως
της ημέρας ζωγραφιές: Μανώλης Ζαχαριουδάκης · Ανδρέας Καρκαβίτσας Η θάλασσα ζωγραφιές: Μανώλης Ζαχαριουδάκης · Κώ
στας Καρυωτάκης Δεσποινίς Bovaiy ζωγραφιές: Μανώλης Ζαχαριουδάκης · Μιχαήλ Μητσάκης Αυτάχειρ ζωγραφιές: Αγνή Μπίρταχα · Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 'Ονειρο στο κύμα ζωγραφιές:
Μανώλης Ζαχαριουδάκης · Εμμανουήλ Ροΐδης Ψυχολογία συρια
νού συζύγου ζωγραφιές: Μανώλης Ζαχαριουδάκης · Διονύσιος Σο
λωμός Η γυναίκα της Ζάκυθος ζωγραφιές: Μανώλης Ζαχαριουδάκης · Μάριος Χάκκας Ο μπιντές ζωγραφιές: Τάκης Σιδέρης

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
• Νικολάι Γκόγκολ Η μύτη μετάφραση: Μήτσος Αλεξανδρόπουλος
ζωγραφιές: Αντώνης Κυριακούλης · Χέρμαν Μέλβιλ Το καμπανα
ριό μετάφραση: Αρης Σφακιανάκης ζωγραφιές: Μανώλης Χάρος
• Άντον Τσέχωφ Εχθροί μετάφραση: Μήτσος Αλεξανδρόπουλος
ζωγραφιές: Κλεοπάτρα Μουρσελά · Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ Τ' απομεινάρια της ευτυχίας μετάφραση: Ερρίκος Μ πελιές ζωγραφιές:
Μαριλίτσα Βλαχάκη

ΚΕΔΡΟΣ
τ ο ε λ λ η ν ικ ό β ιβ λ ίο

ο τρόλλεϋ πέρασε αργά από
μπροστά μου, μεσημέρι, στην
οδό Ακαδημίας. Κολλώδης ζέ
στη, άπνοια, ανελέητος ήλιος
και βιασύνη παντού- αμάν, λίγη
σκιά, ένα πιάτο φαί, ένα κρεβάτι με δρο
σερά λινά σεντόνια: οι ανάγκες κοινές
και κυριαρχούσες. Τύλιγαν και ξετύλι
γαν τα νεύρα των αποκαρωμένων πεζών
και εποχουμένων γύρω μου σαν μακα
ρόνια. Ό λοι έβλεπαν όλους όχι ως ανθριύπους, παρά ojç συνδυασμούς σάρκι
νων και μεταλλικών εμποδίων στο δρό
μο για το σπίτι, αν δεν υπήρχαν οι Άλλοι,
θα έφτανα μιάν ώρα αρχύτερα, σκέφτο
νταν πολλοί.
Στις πλευρές του περί ου ο λόγος τρόλ
λεϋ υπήρχε η εξής επιγραφή, με μεγάλα
γράμματα, κάτω ακριβώς απ’ τα ανοιχτά
παράθυρά του, σαν λεζάντα στο ταμπλώ
βιβάν των καδραρισμένων επιβατών
του, οι οποίοι ίδρωναν και ξεΐδρωναν
στωϊκά: «Σ’ αυτό το τρόλλεϋ όλοι είμα
στε μια παρέα», και παρακάτω, ο λογό
τυπος του διαφημιζομένου προϊόντος,
του οποίου απαξίωσα να συγκρατήσω
το όνομα, μιας και το μπλακ χιούμορ του
όλου θέματος μ’ είχε βιδώσει στο πεζο
δρόμιο με το στόμα ανοιχτό (για να ει
σπνέω καλύτερα το καυσαέριο, σαν ηλί
θιος).
Οι «δημιουργικοί» κάποιας διαφημι
στικής εταιρείας, αφού συσκέπτονταν
για ιύρες, ή για μέρες, σε δροσερές κλι
ματιζόμενες αίθουσες, κατέληξαν στο
ότι το τάδε προϊόν προωθείται καλύτερα
αν συνδεθεί με την έννοια της φιλικής
παρέας, ακριβώς για να προσλάβει ζε
στά, ανθρώπινα χαρακτηριστικά στο
υποσυνείδητο του καταναλωτή. Και σαν
χιύρο εφαρμογής αυτής της ολοένα και
συχνότερα εφαρμοζομένης στρατηγικής
του «ανθρωπίνου προσώπου», προκρίθηκε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς,
όπου όμως, κατ’ ανάγκην οι άνθρωποι
συνευρίσκονται.

Τ
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ΤΡΟΛΛΕΫ
Σ ’ αυτό ακριβώς το σημείο, στον αναγκα
στικό χαρακτήρα της μαζικής μεταφοράς,
εδράζεται το ιλαροτραγικό, για να μην πω
γκροτέσκο στοιχείο της ιστορίας. Διάβολε,
κανείς εχέφρων δεν απολαμβάνει τη δυσω
δία, το στριμιυξίδι και τις απότομες εκκινή
σεις και στάσεις των τρόλλεϋ, ιδιαίτερα
όταν η θερμοκρασία έχει τιναχτεί στους 38
βαθμούς υπό σκιάν...
Όσο για τους επιβάτες, φαίνονται να νιώ
θουν περισσότερο μόνοι στα μέσα μαζικής
μεταφοράς, απ’ όσο θα ένιωθαν όταν δεν
υπάρχει κανείς άλλος στο σπίτι- εκεί, του
λάχιστον, έχεις την ησυχία να συνδιαλλαγείς με τον εαυτό σου. Αλλά στα τρόλλεϋ,
το μετρό και τα λεωφορεία; Είτε το πρωί,
με τις μεμβράνες της πρωινής μουργέλας
να καλύπτουν τα μάτια, είτε το μεσημέρι, μ’
ακέραιο τον οχτάωρο κάματο να τυλίγει τα
μέλη από κορυφής μέχρις ονύχων, σαν να
φορούν σκάφανδρο, οι εργαζόμενοι άν
θρωποι είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους,
αναδεύουν στο μυαλό τους τις λεπτομέρει
ες της επερχόμενης ή απελθούσας δουλει
άς ή τα καθημερινά σαράκια (το γραμμά
τιο, τα κληρονομικά, τις αρρώστιες) και βαρύνονται τις πολλές κουβέντες, γίνονται
βαρείς, αδιάφοροι ή εύθικτοι, αψίκοροι.
Το μόνο που τους ενώνει είναι ένα εισιτή
ριο, δηλαδή τίποτα.
Απ’ την άλλη μεριά, η μόνη αλήθεια που
αναγνωρίζει η διαφήμιση είναι μία, ο εαυ
τός της, δηλαδή η αύξηση των πωλήσεων
του διαφημιζομένου προϊόντος. Κάποιες
άλλες «αλήθειες», που συνιστούν κι αυτές
τη συνθήκη που ονομάζουμε πραγματικό
τητα, όπως η τρέλα ή η μοναξιά του ιδιώτη
μέσα σ’ ένα πλήθος ιδιωτών, είτε αγνοού
νται παντελώς, είτε περνούν από επεξερ
γασία για να γίνουν εμπορεύσιμες.
Ομως, οι μύθοι που κατασκευάζει η δια
φήμιση (ομορφιά, συντροφικότητα, ταχύ

τητα, τελειότητα, αποτελεσματικότητα)
συχνότατα απέχουν παρασάγγες απ’την
καθημερινή ζωή: τα τηλεοπτικά σποτ
δεν έσωσαν πολλούς ευρω-υποψηφίους
απ’ την καταβαράθρωση, το ουίσκι δεν
συσφίγγει μόνον τους δεσμούς μιας ανέ
μελης παρέας που «ακολουθεί την καρ
διά της», αλλά η κατάχρησή του οδηγεί
στην τουαλέτα για εμετό- το άρωμα δυστυχώς δεν μαζεύει τις γυναίκες ή τους
άντρες όπως το μέλι τις μύγες- η πιστωτι
κή κάρτα εκτός από κύρος δημιουργεί
και χρέη - το κινητό τηλέφωνο δεν σε κά
νει μάνατζερ- το απορρυπαντικό δεν εί
ναι ούτε καν ένα άθλιο υποκατάστατο
του φανταστικού «φίλου» της στερημέ
νης νοικοκυράς, και σ’ αυτό το τρόλλεϋ
σίγουρα δεν υπάρχει ούτε η υποψία μιας
παρέας... Υπάρχουν μόνον μπαϊλντισμένοι εργαζόμενοι, συγχυσμένοι συ
νταξιούχοι, σφιγμένοι άνεργοι και ατε
νείς φοιτητές, άγνωστοι μεταξύ τους,
υποχρεωμένοι ν ’ ανεχτούν ο ένας τον
άλλο, κι ευρισκόμενοι επιπλέον στη δυ
σάρεστη θέση να εκτίθενται δημοσία,
έχοντας μεταβληθεί παρά τη θέληση
τους, σε κινούμενα διαφημιστικά (ή δυ
σφημιστικά, και δικαίως) μοντέλα του
τάδε προϊόντος.
Ποιος όμως θα μπει στον κόπο να
εγκλιματίσει τους κλιματιζόμενους
εγκεφάλους των διαφημιστικών ιερατεί
ων; Ποιος θα τους πληροφορήσει πως η
αφρόκρεμα των ακριβοπληρωμένων μύ
θων που επινοούν δεν ζει αληθινά, παρά
λαθροβιώνει στις παρυφές της ανθρώπι
νης ζωής, πολύ μακριά απ’ τον ιδρώτα,
το αίμα, το δάκρυ και το σπέρμα της αν
θρωπότητας; Ποιος θα διακόψει τη
διαρκή σύσκεψη για να τους πει πως τα
κέρινα προσωπεία που μόχθησαν να
φορέσουν στη συλλογική ψυχή, δυστυ
χώς, κύριοι, λιώσανε απ’ τη ζέστη του
αέρα και του κορμιού;
Π αύλος Μεθενίτης
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τον 'Ακη
Μπογιατζή

Εικονική Πραγματικότητα εναντίον Αληθινής Πραγματικότητας
ΟΛΟΙ, λίγο ή πολύ, θα βιώσουμε σύντομα
την Εικονική Πραγματικότητα (VR)1. Τα
αισθητήριά μας μπορούν να την αντιλαμ
βάνονται ως ένα περιβάλλον που υπάρχει
μόνο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο εξο
πλισμό. Μπορεί κάποιος να «βρίσκεται»
στο βυθό της θάλασσας ή σε κάποιο απα
γορευμένο δωμάτιο, επεμβαίνοντας στην
μορφή τους ή αποκαλύπτοντας μυστικά
τους. Ή , ακόμη, και να βιώσει πλήρως μια
Εικονική σεξουαλική εμπειρία. Στην
πραγματικότητα (στο εξής: Αληθινή
Πραγματικότητα, TR) θα βρίσκεται καθι
σμένος στον καναπέ του σπιτιού του.
Η Εικονική Πραγματικότητα, με ιστορία
5 χρόνων, αποτελεί ήδη μορφή κουλτού
ρας ή καλύτερα, τμήμα μιας παράλληλης
κυβερνο-κουλτούρας. Ο γραπτός λόγος
(με ιστορία 4.000 χρόνων) και η εικόνα (με
ιστορία 100 χρόνων) αποτελούν τα μέσα
της δημιουργίας μιας παράλληλης πραγμα
τικότητας, ενός παράλληλου «κόσμου»,
χωρίς να μπορούμε ως αναγνώστες ή
ακροατές να επέμβουμε. Αποδεχόμαστε
σιωπηρά την αυθεντία του δημιουργού μέ
χρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Αυτό
που λείπει είναι η ιδιότητα της αμφίόρομης
όράσης (interactivity) που, αντίθετα, χαρα
κτηρίζει τόσο την VR όσο και την TR.
Μπορούμε να επιδράσουμε στο Αληθινό
περιβάλλον γύρω μας, και από την ανταπό
κρισή του να δούμε αν το βοηθήσαμε ή αν
το καταστρέφαμε, όπως μπορούμε να
επέμβουμε και σε κάποιο Εικονικό περι
βάλλον μέσα από στερεοσκοπικές κάσκες,
γάντια δεδομένών και άλλους αισθητήρες
που τροφοδοτούνται από κάποιο πρό
γραμμα σε υπολογιστή.
Ό σες φορές διατυπώθηκε η θέση ότι η
φαντασία (που τροφοδοτεί τη λογοτεχνία
και τον κινηματογράφο) «ξεπερνά την
πραγματικότητα», σε κάθε στροφή των γε
γονότων επιβεβαιωνόταν πανηγυρικά ως
απάντηση το αναντικατάστατο και το αξε
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πέραστο της Αληθινής Πραγματικότητας.
Η VR σήμερα, έπειτα από σύντομο διά
στημα εμπορικής εφαρμογής, μας έχει το
ποθετήσει σε θέση αναμονής για την επό
μενη μεγάλη απάντηση στην ερώτηση: «Θα
ξεπεραστεί αυτή τη φορά η (Αληθινή)
Πραγματικότητα;».
Απάντηση στην ερώτηση, διατυπωμένη με
αυτό τον τρόπο, ίσως να μην πάρουμε ποτέ.
Όμως, η VR αποτελεί την αφορμή για να
μεταθέσουμε το ερώτημα σε άλλη διάστα
ση: Και αν η παραδοσιακή Πραγματικότη
τα (TR) δεν είναι παρά ένας ακόμη αμφίδρομος κόσμος, γέννημα κάποιας θεϊκής
VR; Μήπως τα τελευταία 5.000 χρόνια αν
θρώπινης δραστηριότητας και πολιτισμού
διανύθηκαν μέσα από μια πειστικότατη Ει
κονική Πραγματικότητα του υπερ-όντος,
που για μας αποτελεί την TR, και της οποί
ας αναπόσπαστο εξοπλισμό αποτελούν τα
αισθητήρια όργανά μας;
Ζούμε σε έναν κόσμο όπου ήδη μπορούμε
να επιθέτουμε τη δική μας VR επάνω στην
TR, ή και ακόμη να επεκτείνουμε θεωρητι
κά τη διαδικασία με την πολλαπλή επίθεση
νέων VR επάνω στις ήδη υπάρχουσες, με
απρόβλεπτα (και συχνά συναρπαστικά)
αποτελέσματα.
Από μιαν άποψη, η TR είναι η τελειότερη
VR που έχει φτιαχτεί ποτέ. Η μεγάλη της
επιτυχία είναι η ασφάλεια που μας εμπνέει
από το πρώτο στάδιο της γέννησής μας για
την ύπαρξη τούτου του κόσμου, όπως και
μεγάλη της ατέλεια παραμένει η αδυναμία
να μας εμφυσήσει το αίσθημα της διαπλανητικής συντροφικότητας. Δεν γνωρίζουμε
μέχρι σήμερα αν υπάρχουν νοήμονες ορ
γανισμοί έξω από τον πλανήτη μας που να
βιώνουν την ίδια TR.
Από μιαν άλλη άποψη, ίσως η VR φαντά
ζει πιο δυνατή, αφού μπορούμε να αγγί
ξουμε περιβάλλοντα που διαφορετικά μάς
είναι απρόσιτα. Μπορούμε με το χέρι μας
να αγγίξουμε και να αλλάξουμε τα πάντα,

με την παραδοχή ότι τα αντιγράψαμε πιστά
σε κάποια ηλεκτρονική μνήμη. Οι χημικά
μπορούν να «βρεθούν» στη γειτονία κά
ποιου μακρομορίου και να αντιληφθονν
την πραγματική σημασία της δομής w.
επάνω στις ιδιότητες του, επιτελώντας κά
ποια αλλαγή. Ο ι γιατροί θα μπορούν, κ
άλλοι ταξιδιώτες του Fantastic Voyage, vu
μπουν στο εσωτερικό κάποιου πρόβλημα
τικού κυττάρου, να εισαγάγουν το υπό
έρευνα και πολλά υποσχόμενο νέο φάρμα
κο και να «δουν» από πρώτο χέρι τη μετα
βολή της κατάστασης του κυττάρου.
Αλλά ακόμη και έτσι, η εφαρμοσμένη VH
θα χρειάζεται πάντα την επιβεβαίωση τα1
αποτελέσματος σε επίπεδο Αληθινή;
Πραγματικότητας. Η χημείά πάντοτε Αα
χρειάζεται εν κατακλείδι τα αληθινά πει
ράματα, και η ιατρική θα περιμένει ναδια
σταυρώσει τις Εικονικές μεταβολές μετην
πραγματική κατάσταση του ασθενή.
Θα μείνει λοιπόν αναντικατάστατη η βίο
ση της Αληθινής Πραγματικότητας; Ίσως
εφόσον εξακολουθήσει να υπάρχει ατελή
σύζευξη του αναλογικού με το ψηφιακά,
καθώς και το σφάλμα στην αντίληψη not
έχουμε για τον κόσμο. Ό ποια όμως και®
είναι η σχέση μεταξύ των δύο Πραγματικο
τήτων, τα όντα αυτής της γης έχουν απόη
γέννησή τους φορτωθεί διά βίου το βάρο;
των αισθητηρίων της TR, τα οποία μάλκπο
εξελίχθηκαν με τους αιώνες αξιοποκύντα;
τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Κεφα
λαιώδης διαφορά θα παραμένει η «αδυνα
μία» μας να απαλλαγούμε μόνιμα απότην
TR (εκτός εάν επέμβουμε στο μυαλό με
χημικό ή άλλο τρόπο)* αντίθετα, πάντοτε
θα μπορούμε να βγάλουμε την κάσκα,«
γάντια ή τη στολή.
ί
1. Για την απόδοση του όρου Virtual Reality, ψ 1
τιμώ την έκφραση Ε ικ ο ν ικ ή Π ραγματικότητα α®
τις εκφράσεις Α λ η θ ο φ α ν ή ς , Π λα σ μα τική ήJutf
μ ε ι Π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α που έχουν κατά καιρούςψ
ταθεί.
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ΐΌΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
λεν είναι μόνο t o ότι είναι
έρμαχος των δασών και
ς προστασίας τους ο επιολογράφος μας. Είναι και
ότι, με το κείμενό του,
•κδικεί εχέγγυα λογοτεικότητας. Περί ύφους και
νοπροστασίας, λοιπόν,
ριε διευθυντά,
,,α ήθελα να δημοσιεύσετε,
να αποκτήσουν μια ευρύ, η δημοσιότητα, ορισμένα
,.ιώς κείμενα της τοπικής ή
,νοτικής αυτοδιοίκησης σ
ακά με την προστασία του
Γ,ίσινου και της νομιμότητας,
ος και σχετικά με πώς με
:ά συνδεδεμένης υπεύθυνης
Λ. δημοκρατικής συμπεριφοr*
;) Ό ταν την Κυριακή της
Γς Μαΐου, περαστικός για
ρομή, διαπίστωσα στο τέρ.Καλλιθέας της Παλιάς Πε^>ης, στον κατσικόδρομο ή
οπάτι που βρίσκεται ανάα από τις δύο στάσεις των
^φορείων, και πίσω από τη
\άλη πράσινη ταμπέλα που
^φει: «Απαγορεύεται αυ1S( üç η βοσκή, χώρος ανα^ωτέος (και όπου βόσκουν
I ημερινά δεκάδες γίδια)
II ν λοιπόν στο σημείο αυτό,
%λίγο πιο μέσα περί τα 100
Να περίπου, διαπίστωσα
^υπάρχει μια έκταση πολ^ τετραγωνικών μέτρων
Νπαρτη με σπασμένα χογυαλιά ριγμένα με φορΝ (ρυσικά από κάποιο ανε
χόμενο κτίριο (αυθαίρετο ή
ί^)εν γνωρίζω),
ίριε ανέφερα το γεγονός αυΛε ορισμένους περίοικους
^η ν περιοχή αυτή ,και οι
Λοι μου υποσχέθηκαν να
ί^υν το πρόβλημα, γνωστο>ντας το στον πρόεδρο της
ότητας, είναι γνωστό σε
^>υον κόσμο ότι το γυαλί μέf ;το δάσος αποτελεί μια σί^>η εμπρηστική βόμβα σε

μεγάλες θερμοκρασίες γιατί
λειτουργεί σαν συγκεντρωτι
κός φακός.
Την ημέρα Τρίτη την 31η
Μαΐου, στις 9.30 το πρωί, τη
λεφώνησα στον Σκάι για τον
κύριο Κακαουνάκη και το
απόγευμα της ίδιας ημέρας
στις 4.45’ μου τηλεφώνησε στο
σπίτι μου (στο 6411.833) ο κύ
ριος Καλατζής, συνεργάτης
του κ. Κακαουνάκη ότι έλαβαν
γνώση. Από τότε μέχρι σήμε
ρα, αν και έλαβε γνώση του
θέματος και η Κοινοτική Επι
τροπή Πυρασφάλειας Παλιάς
Πεντέλης, τα διάσπαρτα αυτά
γυαλιά παραμένουν αμετακί
νητα στην ίδια θέση και στο
ίδιο σημείο, με κίνδυνο ανά
φλεξης του δάσους της Πεντέ
λης στην περιοχή αυτή.
β) Ό τα ν τη Δευτέρα 20η Ιου
νίου ενδιαφέρθηκα να προ
σφέρω εθελοντικά, κάποια
χρήσιμη υπηρεσία για την Κοι
νοτική Επιτροπή Παλιάς Πε
ντέλης, και αφού ρώτησα επα
νειλημμένα την αρμόδια υπάλ
ληλο αν χρειάζονται εθελο
ντές, εκείνη επανειλημμένα με
διαβεβαίωσε ότι «χρειάζονται
στα σοβαρά πολλούς και όχι
λίγους».
Στη συνέχεια, όταν την Κυ
ριακή 26 Ιούνη 1994 προσφέρθηκα να συνεργαστώ, το από
γευμα της ίδιας ημέρας με την
Επιτροπή Πυρασφάλειας, η
αρμόδια υπάλληλος με παρέπεμψε για συνεργασία στο
Καραούλι και η «πυροβολεία»
σε άτομο, το οποίο κατόπιν
μου εξήγησε ότι το γνώριζε
πολύ καλά από χρόνια και ότι
ακόμη τυγχάνει της απολύτου
εκτιμήσεώς της, πράγμα που
αργότερα ομολόγησαν και άλ
λα άτομα της ίδιας επιτροπής,
κατόπιν των τρισάθλιων γεγο
νότων που πρόκειται να εκθέ
σω.
Αυτό το «αξιότιμο» άτομο,
όταν πηγαίνοντας προς το Κα

ραούλι του συστήθηκα, εξηγώ
ντας του ότι η οικογένεια μου
ταλαιπωρήθηκε κατά την
7χρονη δικτακτορία, λόγω πε
ριπέτειας του πατέρα μου που
είχε τότε, γιατί η χούντα τον
ταλαιπώρησε γιατί ήταν συνδι
καλιστής της ΟΛΜΕ, ως εκ
παιδευτικός που ήταν, και μά
λιστα επειδή είχε ιδιαίτερη συ
νεργασία για την Εκπαιδευτι
κή Μεταρρύθμιση με τον κ.
Παπανούτσο, και όταν ακόμα
πιο συγκεκριμένα του ανέφε
ρα για να του συστηθώ, ότι κα
τάγομαι από Τουρκοκρατού
μενο μέρος της Κύπρου, το
άτομο αυτό που μου σύστησε η
πυρασφάλεια για συνεργασία
ως άκρως έμπιστο και γνω
στό,θεώρησε υποχρέωσή του,
κατόπιν των όσων του ανέφε
ρα, να μου μιλήσει υβριστικό
τατα για τους Κύπριους γενι
κά, που τους θεωρεί όπως μου
εξήγησε περισσότερο Τούρ
κους και ανθρώπους του χει
ρότερου χαρακτήρα και πρόσθεσε στις διασαφήσεις του
ότι δικαίως οι Τούρκοι κατα
πατούν μέρος της Κύπρου και
κακώς ο Μακάριος δεν μπο
ρούσε να αναγνωρίσει το νό
μιμο δικαίωμα της καταπάτη
σης ή ιδιοκτησίας μέρους του
νησιού από ξεχωριστό τουρκι
κό κράτος.
Τέλος δε, μου εξύμνησε τον
«αείμνηστο» Γεώργιο Παπαδόπουλο ως τον καλύτερο
πρωθυπουργό της Ελλάδας!
Ό ταν την επόμενη μέρα, τη
Δευτέρα 27η Ιουλίου κατήγ
γειλα το επεισόδιο σε μια άλλη
αρμόδια υπάλληλο που έκανε
τη βάρδια της στα γραφεία της
επιτροπής αυτής, αντί η υπάλ
ληλος αυτή να μου εκφράσει
τη λύπη της από τηλεφώνου
για το επεισόδιο που της ανέ
φερα, εκείνη στον χυδαιότερο
και υβριστικότερο τόνο μου
απάντησε προκλητικά οργι
σμένη: «και λοιπόν; τι με εν
διαφέρει; βρέστε τα μεταξύ
σας» και μου έκλεισε το τηλέ
φωνο, φυσικά απότομα, χωρίς
άλλη λέξη. Στη συνέχεια σε

άλλο τηλεφώνημα που μου
έκανε η ίδια υπάλληλος στον
ίδιο τόνο, χωρίς να της έχω
κάνει άλλο τηλεφώνημα, ανέ
φερε ότι δεν χρειάζομαι για
περαιτέρω συνεργασία με την
Επιτροπή Πυρασφάλειας της
Παλιάς Πεντέλης και να μην
ξαναπεράσω από τα γραφεία
τους.
Ερωτώ δημόσια τον πρόεδρο
της Παλιάς Πεντέλης και την
οργάνωση πυρασφάλειάς της,
ποιοι είναι οι «υπεύθυνοι»...
αυτοί υπάλληλοι και μέλη της
Κοινοτικής Επιτροπής Πυρα
σφάλειας, που αντί να ζητή
σουν συγνώμη για τέτοιες κα
ταστάσεις και συμπεριφορές
ελέω Θεού (λόγω ίσως υπερ
βολικής γειτνίασης με την
αντίστοιχη παν-αγία μοναστη
ριακή περιουσία της περιοχής
αυτής) εκφράζονται τόσο ανέλεκτα χυδαία και προκλητικά
ελπίζοντας στη Θεία Μακροθυμία που συγχωρεί πάντες
τους Έλληνες και Χριστια
νούς τούς απανταχού του Πεντελικού Ό ρους και δάσους,
ανεξαρτήτως πολιτικών πε
ποιθήσεων, για το οποιοδήποτε αμάρτημα ή παρανομία,
ακόμα και σε βαθμό κακουρ
γήματος, αφού ακόμα και η
αντιδημοκρατκή συμπεριφο
ρά, όπως εκείνη της καταπάτη
σης του Συντάγματος της χώ
ρας μας από τους Απριλιανούς
Χουντικούς, έτυχε της αγίας
συγχωρέσεως από την Ιερά
μας Σύνοδο, η οποία, ομοφώνως στις 2 Δεκεμβρίου του
1992, ζήτησε επίσημα για «αν
θρωπιστικούς λόγους» την
αποφυλάκιση των προδοτών
της χώρας μας, από τον τότε
πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη.
Και ολοκληρώνω : Σκοπίμως
ή από αμέλεια φέρονται έτσι
ελεεινά, και στην περίπτωση
αυτή με τις επιπτώσεις τέτοιων
ελεεινοτήτων, εγκληματικά,
τα τόσο «αξιότιμα» και ανεύ
θυνα για ένα τόσο σοβαρό θέ
μα, μέλη της Κοινοτικής Επι
τροπής Πυρασφάλειας της
Παλιάς Πεντέλης;
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Ας μου απαντήσει γραπτά, δη
μόσια και επίσημα ο πρόεδρος
της κοινότητας της Παλιάς Πε
ντέλης :
Ιον) Χρειάζονται ΝΑΙ ή ΟΧΙ
εθελοντές στην Κοινοτική
Επιτροπή Πυρασφάλειας Πα
λιάς Πεντέλης;
2ον) Τα παραπάνω άτομα
που κατήγγειλα είναι κατά την
γνώμη του προέδρου αρμόδια
και υπεΰθυνα για τις θέσεις
που κατέχουν στην επιτροπή
αυτή, και άμοιρα ευθύνονται ;
ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
Και κλείνοντας την επιστολή
μου προσεύχομαι στον πανά
γαθο Θεούλη, η κόλαση της
φωτιάς να μην καταπιεί και
άλλα στρέμματα δασικής
έκτασης που τυγχάνουν να εί
ναι και μοναστηριακή περιου
σία, και αυτό το καλοκαίρι.
Γιατί τότε βαριά θα είναι η ευ
θύνη των «αρμοδίων» της κοι
νότητας που διώχνουν, τόσο
χυδαία και ανεύθυνα, εθελο
ντές που προσκαλούν, αφού
πρώτα τους ταλαιπωρήσουν,
με το πρόσχημα ότι «οι πρό
σκοποι Βριλησσίων είναι υπε
ραρκετοί για την 24ώρη φύλα
ξη του δάσους της Πεντέλης
σαν πυρασφάλεια» κατά πώς
μου δικαιολογήθηκαν σε κα
τοπινό μου τηλεφώνημα, όταν
τους ζήτησα εξηγήσεις. Δεν
μου εξήγησαν όμως γιατί με
προσκάλεσαν και με δέχτηκαν
πρίν λίγες ημέρες.
Και τους προειδοποιούμε ότι
σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν
θα τους συγχωρέσουμε μια τέ
τοια ανευθυνότητα, ούτε ως
Έλληνες ούτε ως Χριστιανοί,
που ελπίζουν ότι είναι, γιατί
τελικά ούτε το βουνό ούτε το
δάσος τούς ανήκει σαν ιδιο
κτησία ελέω θεού, ή ελέω μο
ναστηριακής περιουσίας, και
επαναλαμβάνω κύριε πρόε
δρε της κοινότητας:
Απαντήστε μου, γραπτά, δη
μόσια και υπεύθυνα στα ερω
τήματα που σας υπέβαλα. Ευ
χαριστώ προκαταβολικώς.
Χρίστος Αλιφέρης
Αθήνα
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ΛΑΘΟΣ
•Τ ο ν δαίμονα διορθώνει η
συνεργάτις μας Αλίκη Τσιλιχρήστου:
Αγαπητό ΑΝΤΙ
Στο άρθρο "Βιασμός = βία κι
όχι σεξ", τχ. 551 (της 13ης Μαϊου), ο δαίμων της φωτοσύνθε
σης έβαζε την Μακκίνον και
την υπογράφουσα (που την
παρουσίαζε) να δίνουν σχεδόν
συγχωροχάρτι στους βιαστές.
Σε παρακαλώ γι’ αυτό να επα
νορθώσεις στη σελ. 37, τέλος
πρώτης στήλης κι αρχή δεύτε
ρης αντί του: " Φαντάζει όντως
αν όχι ψευδής τουλάχιστον
υπερβολική η καταγγελία για
βιασμό... Αυτό φαίνεται πως
πολλοί-πολλές το έχουν βιώσει σαν σεξ" με το: "Φαντάζει,
όντως, σ’αυτούς αν όχι ψευδής
τουλάχιστον υπερβολή η κα
ταγγελία για βιασμό ...όταν τα
γεγονότα που τους καταμαρ
τυρούν... γι’ αυτούς περιγρά
φουν σεξ. Αυτό φαίνεται πως
πολλοί-πολλές έχουν βιώσει
σαν σεξ. Δεν είναι τυχαία η
απόφαση της ελληνίδας αντιεισαγγελέως".
Νομίζω ότι είναι σαφές πως
ενώ η πρώτη εκδοχή αποενο
χοποιεί τον δράστη, η δεύτερη
δείχνει την ανάγκη να εστιά
σουμε την πρόληψη κατά της
σεξουαλικής εγκληματικότη
τας στην αγωγή περί του τι εστί
έρωτας...
Παρακαλώ να διορθωθεί επί
σης στην τρίτη στήλη της ίδιας
σελίδας η 12η σειρά μετά τον
υπότιτλο "ο ρόλος των νομι
κών", το "τίποτα δεν προσβάλ
λει και δεν τραυματίζει περισ
σότερο... όσο ο βιασμός ενός
οικείου" με το σωστό "όσο ο
βιασμός από δράστη οικείο".
Ευχαριστώ
Αλίκη Τσιλιχρήστου

• Στο Β ήμα απηύθυνε, καταρχάς, την επιστολή που
ακολουθεί ο αναπληρωτής
καθηγητής της Φιλοσοφι
κής Σχολής του ΑΠΘ -σε
δημοσίευμά του, άλλωστε,
αναφέρεται. Αφού δεν δημο
σιεύτηκε, την απευθύνει
στο ΑΝΤΙ με την ελπίδα
-σημειώ νει- ότι το περιοδι
κό μας «θα επιτρέψει να φω
τιστεί κι άλλη μια πλευρά
της "ιδιοτροπίας" του γνω
στού εκδοτικού συγκροτή
ματος και της "θαλπωρής"
που επιδεικνύει προς τους
"ημετέρους" του». Καμία
αντίρρηση.
Κύριε Διευθυντά,
διάβασα στο Βήμα της Κυ
ριακής, αρ. 12271/8-5-94, το
αφιέρωμα για την «Πρόοδο,
φθορά και διαφθορά στα πα
νεπιστήμια» και απόρησα που
ένα έντυπο με 622.000 ανα
γνώστες, δεν αναφέρθηκε
στην ύπαρξη του Ε.Ε.Π. (Ειδι
κού Εκπαιδευτικού Προσωπι
κού), δεύτερο από το νόμο,
στην ιεραρχία των πανεπιστη
μιακών φορέων, που απαρτί
ζουν το πανεπιστημιακό προ
σωπικό.
Προς πληροφόρηση λοιπόν
δικής σας και του πολυάριθ
μου αναγνωστικού σας κοινού,
σας γνωρίζω ότι τα μέλη του
Ε.Ε.Π. (Ειδικού Εκπαιδευτι
κού Προσωπικού) των Α.Ε.Ι.
διορίζονται ύστερα από επιλο
γή για τη διδασκαλία ειδικών
μαθημάτων και, σε πολλές πε
ριπτώσεις, στήριξαν και στηρί
ζουν πολλά νεοσύστατα πανε
πιστημιακά τμήματα. Τα απα
ραίτητα προσόντα για το διο
ρισμό τους, όπως αυτά προβλέπονται από το νόμο, είναι η
προϋπηρεσία, το συγγραφικό
έργο και οι μεταπτυχιακές
σπουδές. Παρά τα «αυξημέ
να» προσόντα που απαιτού
νται για την πλήρωση μιας θέ
σης μέλους Ε.Ε.Π., οι αποδο

χές είναι χαμηλότερες κι απ’
αυτές των συναδέλφων εκπαι
δευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Οι καθαρές
αποδοχές ενός πρωτοδιοριζάμενού ανέρχονται στο εξευτε
λιστικό ποσό των 67.312 δρχ,,
για να φθάσουν, μετά από 30
ολόκληρα χρόνια υπηρεσίας,
στις 187.999 δρχ.
Ό π ω ς όλες ανεξαιρέτως οι
προηγούμενες ηγεσίες του
Υπουργείου, έτσι και η σημε
ρινή γνωρίζει πολύ καλά αυ
τήν την απαράδεκτη κατάστα
ση και φυσικά κωφεύει, στον
ίδιο μάλιστα βαθμό, αφού αν
και κατοχύρωσε, και καλά
έκανε, με τον Ν. 2188/94, από
1-10-94, στα μέλη του ειδικοί1
εκπαιδευτικού προσωπικοί
των Τ.Ε.Ι. τη χορήγηση αύξη
σης των αποδοχών, αρνήθηκε
κι αρνείται παρόμοια ρύθμιση
για τα μέλη του ίδιου κλάδου,
που ασχολούνται στα Α.Ε.Ι., κι
ας είναι πολύ πιο ολιγάριθμα.
Τσως γιατί πιστεύει πως ανά
λογες ενέργειες και παρόμοι
ες καταστάσεις εντάσσονται
στη λογική αλλά και στο όρα
μα μιας «σύγχρονης και προο
δευτικής αναβάθμισης της
παιδείας μας».
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Με εκτίμηση
Γιώργος I. Φρέρης
Αναπληρωτής Καθηγητή;
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.&
Θεσσαλονίκη, 10.5.1994
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Για ια νέα μουσεία
Για την εγκατάσταση τον νέου Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης
στο Πάρκο της Ρηγίλλης, το ΑΝΤΙ έχει εκφράσει την αντίθεσή
του. Ο συνεργάτης μας, Δ. Φιλιππίδης, ωστόσο, έχει άλλη
άποψη, που με ευχαρίστηση, στο πλαίσιο του διλαλόγου που
ευνοούν αυτές οι στήλες, φιλοξενούμε.

^οιπόν, κάποια κατάρα βαραίνει το δυο
ουσεία που προβλεπονταν να χτιστούν
έσα στην Αθήνα —το «νέο» Μουσείο
ακρόπολης και το Μουσείο Μοντέρνας
•εχνης.
Αν και το δεύτερο είναι πιο πρόσφατη
πόθεση, ήδη δείχνει όλα τα σημάδια της
νώριμης ιστορίας που μάθαμε πια απέξω
αι ανακατωτά χάρις στην οδύσσεια του
Ιουσείου Ακρόπολης. Δηλαδή, «αναστοίς» και «επιφυλάξεις» που φρενάρουν
ποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης, «προφυγές» και «καταγγελίες» για κακούς
Ξΐρισμούς και προχειρότητες, για παράρπες διαδικασίες, για «εγκλήματα» ενάαα στην πόλη, την κυκλοφορία, το πράσι3, τους κατοίκους και βάλε.
Κανείς δεν αμφιβάλλει πως στο μαγικό
υτό τόπο τίποτα δεν δουλεύει όπως θα
τρεπε, τουλάχιστον σύμφωνα με τις επίημες προδιαγραφές. Ό ,τι γίνεται (και αν
'νέτοι) συμβαίνει ως εκ θαύματος και
toi τρίβουμε τα μάτια μας, μην μπορώ;ας να πιστέψουμε πως τα καταφέραμε
αι αυτή τη φορά. Άλλωστε, αυτό νομίζω
ναι και ένας καλός ορισμός του «ελληνι)ύ θαύματος».
Ειδικά σε κάποια ευαίσθητα θέματα,
τως είναι τα πολεοδομικά, έχουν συσσωευθεί τόσες πανωλεθρίες στην πράξη και
-ίση (άραγε, ως εκ τούτου;) ακατάσχετη
εωρητικολογία, που θα απέλπιζε και τον
ιο αποφασισμένο αναθεωρητή-επανατάτη, που θα δοκίμαζε να «νοικοκυρέει» τα πράγματα του τόπου. Και δεν ενοώ εδώ μόνο τον σταυροφόρο κύριο Λα'ώτη.
Πατώντας πάνω σε αυτές τις έκδηλες
δυναμίες (μερικοί τις θεωρούν ανίατες),
(ει ήδη δημιουργηθεί μια αρκετά διαδε
γμένη νοοτροπία, που συχνά προωθείται

από μια (ο Θεός να την κάνει) «ρεαλιστι
κή» θέση, ότι τίποτα δεν πρέπει να αφεθεί
να γίνει γιατί θα έχει οπωσδήποτε κατα
στροφικές επιπτώσεις στους πάντες και
στα πάντα. Ό ποιος έχει αντιρρήσεις, σύμ
φωνα με την πάγια τακτική που δοξάζει
τον τόπο μας τις τελευταίες δεκαετίες, εί
ναι είτε τρισάλθιος τεχνοκράτης είτε δογ
ματικός (ο Θεός να φυλάει) αντίπαλος.
Ο εκφοβισμός για τη «συντέλεια του κό
σμου» έτσι και χτιστεί το Μουσείο Ακρό
πολης είναι ένα βιολί που το ακούμε εδώ
και τρία χρόνια. Ομολογώ ότι η τελευταία
πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, για
να επαναληφθεί ο διαγωνισμός του Μου
σείου Ακρόπολης, δείχνει κάτω από αυτό
το πρίσμα πολύ λογική και συνεπής : γιατί
όχι; Έ χοντας κάνει τρεις διαγωνισμούς
ώς τώρα, τι βλάφτει να στήσουμε και άλ
λον έναν; Τι τρεις, τι τέσσερις.
Εγώ θα έλεγα όμως να μην μείνουμε σε
έναν διαγωνισμό μόνο : μπορώ να φαντα
στώ 2-3 άνετα, από έναν «ιδεών» για την
επιλογή του οικοπέδου μετά πολεοδομικών επιπτώσεων, άλλον έναν για το αρμόζον κτιριολογικό πρόγραμμα του μουσεί
ου ώς το πιο προωθημένο κτιριολογικό
διαγωνισμό για τη μορφολόγηση του κελύφους και την εσωτερική (μουσειογραφική) διάταξη των εκθεμάτων.
Δεν αστειεύομαι : ποια επιτροπή οργά
νωσης του διαγωνισμού την σήμερον ημέ
ραν θα δεχόταν υπεύθυνα και απόλυτα
επιστημονικά να αντιμετωπίσει τα πολεοδομίκά προβλήματα της χωροθέτησης και
τα τρομερά αγκάθια του προγράμματος
του Μουσείου, έτσι όπως το απαιτεί τόσο
επίμονα ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων; Ετσι
και αλλιώς, το Συμβούλιο Επικράτειας
(μέγας παντογνώστης και ύπατος ρυθμι
στής των πάντων) ήδη έβγαλε εκτός μάχης

τον προηγούμενο διαγωνισμό ως παράτυ
πο, και ας λέει ο κ. υπουργός ΥΠΠΟ ότι
μας επιφυλάσσει εκπλήξεις για το θέμα.
Αυτό δημιούργησε κάποιο κενό’ να μην
έχουμε κάτι να ασχολούμαστε στο μεταξύ;
Οι τελευταίες εξελίξεις πάντως στο «άλ
λο» Μουσείο, έχουν κάποια ιδιαιτερότη
τα. Προηγήθηκε ο θάνατος του Β. Γουλανδρή και η προσφυγή στη δικαιοσύνη κά
ποιων (ανώνυμων) κληρονόμων του που
αμφισβητούσαν τη νομιμότητα της δωρεάς
της συλλογής έργων του στο Μουσείο. Στις
11.6. δημοσιεύτηκε η είδηση ότι αναστέλ
λονται οι οικοδομικές εργασίες για το
Μουσείο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Την επόμε
νη μέρα, Κυριακή 12.6. , καταχωρήθηκε
έγχρωμη διαφήμιση με τίτλο «Δείτε για τε
λευταία φορά αυτά τα αυθαίρετα δέντρα
—σε λίγες μέρες θα κοπούν όλα» με υπό
τιτλο : «Με την άδεια της Πολεοδομίας
και την φροντίδα του Ιδρύματος Βασίλη
και Ελίζας Γουλανδρή», αφιερωμένη από
τη Διόπτρα Διαφημιστική ΕΠΕ «στη νεό
τερη γενιά των Αθηναίων».
Συμπέρασμα : υπάρχουν μερικοί ευαί
σθητοι συμπολίτες μας που νοιάζονται να
μην κακοπέσουν οι πολύτιμες συλλογές
έργων του Ιδρύματος Γουλανδρή και θλί
βονται για τα δύστυχα δέντρα που θα θυ
σιαστούν άδικα. Προσωπικά θαυμάζω
εκείνους που αναλώνονται υπηρετώντας
τα κοινά, ακόμα περισσότερο εκείνους
που δίνουν απλόχερα από την τσέπη τους
για να ενημερώσουν τον ανυποψίαστο λαό
και να αποτρέψουν την καταστροφή της
Αθήνας.
Δεν μπορώ να συγκρατηθώ, ομολογώ ότι
συγκινούμαι. Είναι τόσο σπάνια αυτά τα
φαινόμενα στη διεφθαρμένη κοινωνία
μας, που χρειάζεται να συγχαρούμε όσους
αναλαμβάνουν τέτοιους αγώνες. Εύγε !
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Ημαγική λέξη τώρα είναι « εμπόριο»
« L o v e is m y sin »
Shakespeare, sonnet 142
« Η α γ ά π η ε ίν α ι η α μ α ρ τ ία
Σαίζπηρ, σονέτο 142

μου»

ο εμπόριο ίσως είναι χο πιο ση
μαντικό πράγμα για τους ανθρώ
πους σ’ αυτό το μακρύ και στενό
δρόμο, που κατεβαίνει σαν χεί
μαρρος από το κέντρο της πόλης προς τα
παλιά προάστια, στο δυτικό τμήμα της Σό
φιας. Το εμπόριο είναι ένα τέχνασμα για
να βρουν διέξοδο από τις μεγάλες δυσκο
λίες της οικονομικής κατάστασης στη με
γάλη πόλη: τον πληθωρισμό και την ανερ
γία. Εμπορεύονται οτιδήποτε σκεφτεί κα
νείς.
Αυτός ο δρόμος έχει αλλάξει επισήμως
τρεις φορές ονομασία τα τελευταία τέσσε
ρα χρόνια. Τώρα ονομάζεται Pirotska,
όπως ονομαζόταν μισό αιώνα πριν. Τέτοι
ες αλλαγές προξενούν κατάπληξη, ασφα
λώς όχι μόνο σε μένα που είμαι ο «αφε
λής» σας ανταποκριτής. Αυτές λοιπόν οι
«αλλαγές», φέρνουν στο νου πολλών δια
νοουμένων της Βουλγαρίας το ειρωνικό
απόφθεγμα του μεγάλου φιλοσόφου
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: «Το να
αλλάζεις το όνομα των πραγμάτων είναι
ανώφελο και παιδαριώδες, εφόσον η ου
σία δεν αλλάζει...».
Ωστόσο, αν θελήσεις να περιπλανηθείς
κατά μήκος αυτού του δρόμου, με τα υπαί
θρια παζάρια που σφύζουν από ζωή, τα μι
κρά μαγαζάκια και τα καταστήματα, τα
μπαράκια και τις καφετέριες και να αποφύγεις το θόρυβο της πόλης με τα πολυχρησιμοποιημένα δυτικά αυτοκίνητα και
τα ανατολικά τραμ, θα δεις την ίδια αλλαγή να συμβαίνει και στα κτίρια. Αυτό εκεί
το παμπάλαιο, στενόχωρο σπίτι κοντά
στην καστανιά, αναρωτιέσαι, δεν ήταν
μπουτίκ την περασμένη εβδομάδα; Σω
στά, αλλά τώρα είναι ένα φρεσκοβαμμένο
μπακάλικο. Δεν υπάρχουν όμως αρκετοί
πελάτες μέσα, μάλλον εξαιτίας των τιμών.
Ετσι θα μετατραπεί σε κάτι άλλο, ίσως μέ
χρι αύριο κιόλας.
Οι αλλαγές αφήνουν μερικές φορές πα
ράξενα ίχνη. Δίπλα στο μικρό καφενεδάκι, που από καιρό σε καιρό επισκέπτομαι
για να πιω ένα φλιτζάνι καφέ, αν η ημέρα
είναι ζεστή και αποπνικτική (δεν πηγαίνω
για να δω τη σερβιτόρα με τα νυσταγμένα

Τ
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σκούρα μάτια- μη βιαστείτε να με κατηγο
ρήσετε- είμαι παντρεμένος άνθρωπος....),
υπάρχει ένα κρεοπωλείο. Δεν μπορώ να
θυμηθώ τι ήταν προηγουμένως. Αλλά
ακριβώς εκεί, κοντά στην πόρτα, κάτω στο
πάτωμα, στην αριστερή γωνία, βρισκόταν
ένα μεγάλο πορτραίτο του διάσημου
βούλγαρου ζωγράφου Vladimir Dimitrov
(1882-1960) που τον ονόμαζαν δάσκαλο.
Αυτός ο καλλιτέχνης, που τον λατρεύουν
εδώ στη Βουλγαρία και είναι διάσημος τό
σο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική,
ήταν μια ευγενική και λαμπρή προσωπι
κότητα. Στη Σόφια υπάρχουν τουλάχιστον
δύο μνημεία που ενσαρκώνουν την ασκη
τική, βιβλική του φιγούρα. Έ τσι λοιπόν,
αυτή η λυπηρή βεβήλωση, το να βάλουν δη
λαδή το πορτραίτο του δίπλα στον πάγκο
μετά μωβ κρέατα, ήταν απλώς ένα ασήμα
ντο γεγονός. Ή ταν μια ακόμη επίδειξη έλ
λειψης καλού γούστου και διάθεσης για
πρωτοτυπία που δείχνει παντού η μικροα
στική τάξη.
Το πορτραίτο εξαφανίστηκε πριν από 2 ή
3 εβδομάδες. Ελπίζω να βρίσκεται τώρα
στη σωστή του θέση.
Επειδή μερικοί από εμάς είμαστε εκπρό
σωποι της ίδιας μεσοαστικής τάξης και
έχουμε τις ίδιες γελοίες απαιτήσεις και
αδυναμίες (που είναι συγχρόνως πολύ πα
ράξενες), βλέποντας τη «όιακόσμηση του
κρεοπώλη», υπέβαλα στον εαυτό μου μερι
κές ερωτήσεις: Πώς μπορεί ένας άνθρω
πος σαν εσάς κι εμένα, ένας άνθρωπος με
λίγα χρήματα στην τσέπη, να βρει και να
αγοράσει ένα πραγματικά πολύτιμο έργο
τέχνης στη βουλγαρική πρωτεύουσα; Πού
μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό και ποια
είναι η τιμή; Πού μπορεί κανείς να βρει
ωραία έργα των βουλγαρικών Καλών Τε
χνών και να καλλιεργήσει την καλαισθη
σία του;
Υπάρχει πράγματι μια σοβαρή «αγορά
έργων τέχνης» στη Σόφια;
Αρχισα να περιπλανιέμαι από τη μία γκαλερί τέχνης στην άλλη. Άρχισα με την
υπαίθρια γκαλερί που είναι στην πλατεία
απέναντι από τη θαυμάσια παλιά εκκλη
σία της Αγ. Σοφίας, η οποία καταστράφη
κε από τους Βησιγότθους τον 4ο αιώνα
και ξανακτίστηκε με τη λαμπρότητα που
διατηρείται έως σήμερα, πριν από την
εποχή του Ιουστινιανού, προς το τέλος του
5ου αιώνα, ίσως και αργότερα. Για πάνω

Ο Δ ΙΑ Λ Ο Γ Ο Σ Τ Ο Υ ΦΩΤΟί
Κ Α Ι ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ
Π ίν α κ α ς α π ό λ ά δ ι του ζωγράφου
Σ Β έ τ λ ιν Ρ ο υ σ έ φ μ έ σ α σ ε πλαστικό
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν της γκαλερι
« Α λ ε ζ ά ν τ ε ρ » . Έκθεση 7
ζ ω γ ρ ά φ ω ν , κα θηγητώ ν στη
Β ο υ λ γ α ρ ικ ή Α κ α δ η μ ία Καλών
Τ ε χ ν ώ ν (Μ ά ιο ς 1994)

από μήνα, έβλεπα τις εκθέσεις στις κρατι
κές γκαλερί και τα μουσεία τέχνης, στις
ιδιωτικές γκαλερί, στα καταστήματα ποι
πουλούν αντίκες και έργα τέχνης, cm;
μπουτίκ και στα μέρη που μπορεί κάνει;
να πουλάει πίνακες, γλυπτά ή εικόνε;
Ύ στερα από πολλή συζήτηση με τους αν
θρώπους των γκαλερί, τους καλλιτέχνε;
τους πελάτες και τους απλούς ανθρώπου;
βρήκα κάτι εκπληκτικό. Σχεδόν όλοι οι
συνομιλητές μου συμφώνησαν στο ότι cm:
δύσκολες ώρες που ζούμε, με την κρίσΐ]
στη βουλγαρική οικονομία, η αγορά έρ
γων τέχνης είναι πολύ μικρή, σχεδόν ανν
παρκτη. Έ χουν δίκιο βεβαίως όταν μιλούν
για δυσκολίες. Αλλά, παρόλο ποΒα
πράγματα πηγαίνουν τόσο άσχημα σιον
τομέα της οικονομίας, υπάρχει πράγματι
αγορά έργων τέχνης.
Είναι μια ετοιμόρροπη και στάσιμη αγο
ρά. Δεν είναι επικερδής για τους ζωγρά-

φους, τρυς γλυπτές ή τους άλλους καλλιτέ
χνες. Επίσης, δεν είναι αρκετά προσοδο
φόρος για τους εμπόρους έργων τέχνης
και για τους ιδιοκτήτες των γκαλερί. Αλλά
η αγορά όντως υπάρχει. Μ πορεί κανείς να
βρει έργα μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας,
πίνακες και αγαλματίδια, που εσείς κι εγώ
δεν μπορούμε να αγοράσουμε σε κανένα
ίΐέρος της Ευρώπης. Βλέπετε, δεν είμαστε
■κατομμυριούχοι...
Εμείς οι Βαλκάνιοι ξέρουμε πολλά για τη
ιοντέρνα τέχνη στο δυτικό κόσμο, αλλά
:ίμαστε εντελώς απληροφόρητοι για τους
'είτονές μας. Είμαι σίγουρος ότι θα σας
■αφνιάσει το γεγονός ότι έχουμε πολλούς
ίριστους ζωγράφους και γλύπτες εδώ στη
Βουλγαρία. Η εξήγηση είναι απλή: έχουν
ιάνει πολυάριθμες εκθέσεις στο Παρίσι,
η Φραγκφούρτη, το Βερολίνο, το Μόναχο
ή το Άμστερνταμ, αλλά ποτέ στην Αθήνα ή
ιτο Βουκουρέστι.
Ο Μάιος απεδείχθη μήνας πολλών και
:νδιαφερουσών εκθέσεων στη Σόφια. Για
ιαράδειγμα, έως τις 11 Μάίου στην γκαερί τέχνης Alexander λειτουργούσε η έκ)εση εφτά πολύ γνωστών ζωγράφων, των:
Vndrey Daniel, Bojidar Bojadjiev,
/alentin Kolev, Vichrony Popnedelev,
Stanislav Pamukchiev, Svetlin Rusev και
jTheofan Sokerov.
Δεν είμαι ειδικός στα έργα τέχνης για να
ας επιβάλω το προσωπικό μου γούστο,
-ΐίμαι ένας ελεύθερος ρεπόρτερ και συγ'ραφέας, που αγαπάει αυτή τη λαμπρή και
ολέγουσα τέχνη της ζωγραφικής και εσείς
ίσαστε ελεύθεροι να συμμεριστείτε ή όχι
ις απόψεις μου. Υπήρχαν όμως στην έκ
θεση αυτή δύο έργα του Theofan Sokerov
ιου κυριολεκτικά με σαγήνευσαν με την
υγενική, τρυφερή, σχεδόν μυστικιστική
βουλγαρική ατμόσφαιρα του τοπίου που
:χπεικόνιζαν. Η τιμή τους ήταν χαμηλότε
ρη από 55.000 λέβα (περίπου 1.500 γερμα
νικά μάρκα ή 242.000 ελληνικές δραχμές)
αα κάθε πίνακα. Είμαι σίγουρος ότι κά:ου στη Δ. Ευρώπη η τιμή θα ήταν 15μ ε 20
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Σύγχρονες Κλασικές
Εκδόσεις Ποιότητας
“ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ”
Τ ο ν Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ Κ α ιμ π ρ ιτ ζ

Σ Υ Ν Α ΙΣ Θ Η Μ Α Τ Α Κ Α Ι Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ
Τ ο π ίο του Θ ε ο φ ά ν Σ ο κ έ ρ ω φ , π ο υ
ε κ τ ίθ ε τ α ι σ τ η ν ίδ ια έ κ θ ε σ η

φορές υψηλότερη.
Αν τα 1.500 γερμανικά μάρκα είναι πολ
λά χρήματα για σας (για μένα είναι ένα
απίστευτα μεγάλο ποσό), μπορείτε να
βρείτε ένα πολύ ωραίο έργο τέχνης με
25.000 έως 35.000 λέβα (700-1.000 γέρμανικά μάρκα ή 110.000-150.000 ελληνικές
δραχμές). Για παράδειγμα, στην έκθεση
Experiments του ζωγράφου Ivajlo Mirchev
στην γκαλερί Rajko Alexiev, τις πρώτες μέρες του Μαΐου, υπήρχαν 2 ή 3 ενδιαφέροντες πίνακες (λάδι σε μουσαμά, σχεδόν
27X33cm) για 15.000-20.000 λέβα. Είναι
ακόμα δυνατό να βρείτε εναν μέτριο πίνακα κάποιου καλού ζωγράφου στην τιμή
των 8.000-10.000 λέβα. Αν όμως ψάχνετε
για ποιοτικές ελαιογραφίες στην τιμή κά
τω των 7.000 λέβα, πρέπει να σας πω ότι
είναι ταπείνωση για τον καλλιτέχνη, για
σας τους ίδιους και κυρίως για την τέχνη.
Κι αυτό το λέω, για τί η αυθεντική τέχνη και
οι δημιουργοί της χρειάζονται την αγάπη,
την κατανόηση και το σεβασμό σας περισ
σότερο από τα χρήματά σας.

P. Ε. EASTERLING Β. Μ. W. ΚΝΟΧ
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Άρης Μαραγκόπουλος

«0 φόβος τρώει τα σωθικά»..
Το Π ορτραίτο θ λιμ μ ένο υ άντρα σ ε τρα ίνο είναι ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις «Σμίλη» στις α ρ χές της άνοιξης. Συγγραφέας του ο Ά ρης Μ αραγκόπουλος
που το πρώτο μυθιστόρημα του είχε τίτλο Ο λντσμόμπιλ (1982), κι ακολούθησαν δύο βιβλία
με διηγήματα και ποιήματα: Το Ψ υ χ ο μ π ο υ ρ δ έλο (1983)
και το Δ ε ν ε ίν α ι ό λα σ ινεμ ά μ ω ρό μ ο υ (1985).

Ο συγγραφέας ξεκίνησε να μ ι
λάει για το νέο του βιβλίο
• Αυτό που μ’ έκαιγε σαν
έγραφα το βιβλίο ήταν να βρω
μια γέφυρα με τη γλώσσα των
ποιητών, γιατί θεωρώ ότι έχει
μείνει ανεκμετάλλευτη. Στην
Ελλάδα υπήρχε πάντα ένα
πρόβλημα οριοθέτησης του
πεζού με τον ποιητικό λόγο.
Κανείς δεν θα μπορούσε να
θεωρήσει τον Παπαδιαμάντη
ποιητή. Και δεν είναι, άλλω
στε. Θα τολμούσα, όμως, να
διαπιστώσω ότι ο Ρίτσος, για
παράδειγμα, είναι κυρίως πεζογράφος και λιγότερο ποιη
τής. Κάτι που αν η εποχή είχε
επιτρέψει να διαπιστωθεί πιο
νωρίς, θα είχε επιπτώσεις ίσως
στο έργο του. Το δεύτερο ζή
τημα που μ’ενδιέφερε ήταν η
νεότερη ιστορία. Τα σημάδια
της τα διαπιστώνει κανείς πιο
καθαρά στην καθημερινότητα
των ανθρώπων παρά στα ηχη
ρά γεγονότα. Αυτό που προ
σπάθησα σ’ αυτό το μυθιστό
ρημα είναι, ακριβώς, ν’ αγγίξω
τέτοιου είδους σημάδια πάνω
σε φαινομενικά φευγαλέα γε
γονότα και μάλιστα στις πολύ
μικρές λεπτομέρειές τους.
— θα μπορούσατε να αναφέ
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ρετε μερικές α π ’αυτές τις λε
πτομέρειες;
• Η συγκέντρωση των θείων
και το επεισόδιο με το τραγού
δι της Εντίθ Πιάφ, ή η αναμο
νή στη στάση των λεωφορείων
δυό κοριτσιών στη λεωφόρο
Μαραθώνος, ή, ακόμη, το
βλέμμα στα φύλλα της πορτο
καλιάς στα 1956 στον κήπο
ενός σπιτιού στο Μετς, είναι
φορτισμένα με περισσότερη
σημασία από μια πολιτική
ανάλυση της εποχής. Οι άν
θρωποι, στο μεγαλύτερο μέ
ρος της ζωής τους, είτε το θέ
λουν είτε όχι, αναλώνονται σε
κανονικότητες. Το ξεχωριστό,
το εξαιρετικό γεγονός, κατέ
χει μικρό μέρος της ζωής. Εγώ
παρατηρώ σαν φυσιοδίφης τις
κανονικότητες,
προσπαθώ
ντας να διαβάσω επάνω τους
τα ίχνη που αφήνουν τα ξεχω
ριστά γεγονότα. Γι’ αυτό και οι
αναφορές σε γεγονότα τόσο
διαφορετικά, όπως οι δύο πα
γκόσμιοι πόλεμοι, η Μικρα
σιατική Καταστροφή, ο Καραολής και ο Δημητρίου, ο Μάης
του ’68, απλώς λειτουργούν
μέσα στη ροή του μυθιστορή
ματος σαν δείκτες χρονικοί
και τίποτε παραπάνω. Οι πρά
ξεις των ανθρώπων μιλούν για
τα γεγονότα. Για να είμαι πιο
ακριβής, ο εκάστοτε λόγος των
ανθρώπων μιλά για τα γεγονό
τα. Μ’ αυτή την τελευταία έν
νοια, το μυθιστόρημα επιμένει
στο να μιμείται, να παρωδεί,
να επεκτείνει, να θρυμματίζει
το λόγο, της παράδοσης της
λογοτεχνίας —αλλά και της ει
καστικής τέχνης.
— Πράγματι, γίνονται πολλές

αναφορές στο μυθιστόρημα στο
εικαστικό παρελθόν της Ε λλά
δας και όχι μόνον...
• Η εύκολη απάντηση σ’αυτό
θα’χε να κάνει με το δικό μου
εικαστικό παρελθόν. Εκείνο
που με ενδιαφέρει πιο πολύ εί
ναι σε πιο βαθμό ο λόγος της
τέχνης εμπεριέχει, νεκρά ή
ζωντανά, αδιάφορο, σπέρμα
τα ζωής, καθημερινότητας,
ιστορίας. Προσοχή όμως, όλα
αυτά ιδωμένα από την άλλη
πλευρά του λόφου, από πολύ
χαμηλά. Από το ύψος των μι
κρών ανθρώπινων πράξεων.
— Ό λα όσα αναφέρατε πώς
ανατέμνονται στην πλοκή του
συγκεκριμένου βιβλίου;
• Έ χουμε ένα μυθιστόρημα
με μνήμες. Ο κεντρικός ήρωας
δεν προσπαθεί να καταλάβει
μέσα από "έτοιμες" μνήμες ,
αλλά από μικρά συμβάντα
αγαπημένων του προσώπων.
Άλλωστε, το τραίνο που συνη
θίζει να ταξιδεύει ο ήρωας δεν
ακολουθεί μια διαδρομή προς
τα μπρος, αλλά πάντα προς τα
πίσω. Έ ν α είδος νόστου —με
ό,τι σημαίνει αυτή η έννοια—
προς την άγνωστη πατρίδα του
παρελθόντος. Αφετηρία είναι
πάντα μια νέα γυναίκα, ένα
παιδί του τέλους του αιώνα,
μια είκονα αμφίβολης, τουλά
χιστον στην αρχή του μυθιστο
ρήματος, σημασίας για το τα
ξίδι του ήρωα. Σπρώχνοντας
προς τα πίσω την εικόνα της
νεότητας του, προσπαθεί ν ’
αγγίξει την άλλη νεότητα, όχι
την δική του αλλά της Ελλάδος
των τελευταίων πενήντα χρό
νων. Στο σημείο αυτό θα προ
σθέσω πως η λογοτεχνία και η

ζωγραφική τον βοηθούν να τα
ξιδέψει προς τα πίσω. 0 ήρω
ας, κάνοντας μια περίεργη
διαδρομή, μοιάζει να έχει
φορτωθεί, από τα πρώτα πλα
στικά σκεύη της κουζίνας μέ
χρι τη ζωγραφική του Μπουζιάνη και του Διαμαντόπουλου, όλους τους καημούς της
νεότερης Ελλάδας. Είναι μ’
αυτή την έννοια τραίνο ο ίδιοςόχημα καημών που μάταια
προσπαθεί να ξεφορτώσει.
Μάταια; Ό σ ο το βιβλίο προ
χω ρεί τόσο ο ήρωας εμπλέκε
ται λιγότερο σε ιστορίες, τόσο
περισσότερο γίνεται "μονα
χός", πλησιάζει να κερδίσει
μια δική του γλώσσα, κατά την
έκφραση του Σεφέρη.
— Κατά πόσο θα μπορονοε η
χαρακτηρίσει κανείς το μυθι
στόρημα αυτοβιογραφικό;
• Μ ια απάντηση είναι ότι κά
θε βιβλίο είναι αυτοβιογραφι
κό. Ο ι περιπέτειες, αν ο όρο:
ισχύει γ ι’ αυτό το βιβλίο, είναι
κοινές, κοινότατες, τις έχουμε
περάσει όλοι από λίγο έωςπο
λύ. Τ α πρόσωπα πλάστηκαν
ως αμαλγάματα γνωστών που
φανερώθηκαν κάποια στιγμή
ως "πρότυπα" ελληνικών καη
μών. Σ ’ όλο το μυθιστόρημα
κυριαρχεί αυτό που πιστεύω
ότι κυριάρχησε σ’ όλη τη μετά
πολεμική Ελλάδα: Ο φόβος
Στα πρόσωπα των γνωστών
μου, στα πρόσωπα του μυθι
στορήματος.
— Για ποιο φόβο αλήθεια μ·
λάμε;
• Σε κάποιο σημείο του βιβλί
ου, όταν ο ήρωας έχει επιστρέ
φ ει πια από το μακρινό ταξίδι
του και βρίσκεται στον Εθνικό
Κήπο, γίνεται λόγος για το
Ανομολόγητο, το Ανύπαρκτο,
το Αρχαιοελληνικό. Αυτά εί
ναι τα επίθετα ενός φόβου που
υπάρχει, ομολογείται, και εί
ναι σύγχρονος. Ο φόβος ενός
λαού που ενώ ξέρει τι σημαί
νει να ζείς σ’ αυτό τον τόπο,
φοβάται να συμφιλιωθεί μαζί
του. Αυτός ο φόβος τον οδηγεί
Πιστεύει και λειτουργεί σαν
να είναι ένα τίποτα....
Τη ουνέντ ευξη πήρε η I I Κουνενάκη

Γραμματολογικές επιδόσεις*
ιώργος Βελουδής,
γραμματολογία: Θεωρία λογοτενίας, Εκδ. Δωδώνη,
;θήνα, 1994
Συχνά ακοΰγεται στον τόπο
ας από αρμόδια και αναρμόία χείλη η διαμαρτυρία ότι είαστε η «έρημη χώρα» του κρι,κού και θεωρητικού λόγου,
το άνυδρο τοπίο της εύπεπτης
δημοσιογραφικής κριτικογρα' ΐίας σπάνια ευδοκιμούν τα άν:·η του καλού (του καλού βιβλί' υ, της καλής μετάφρασης, του
ύστοχου δοκιμίου): αναπτύσ
σονται συνήθως και καλλιερ
γούνται άτεχνες ή κακότεχνες
παραφυάδες ενός στρεβλού,
■άνειου πολύ συχνά λόγου, που
: εαματικά και αλαζονικά προ: παθεί να αλώσει καθ’ ολοκλη
ρίαν τον διαθέσιμο χώρο. Οι
ελάχιστες εξαιρέσεις διατηρούν
/άντοτε το θλιβερό προνόμιο
:α επιβεβαιώνουν τον πανίσχυ• ο κανόνα: κανείς δεν διατείνε
σαι σοβαρά ότι μας λείπουν οι
■πεύθυνοι και σοβαροί ερευνη;.ές, οι αξιόλογοι μεταφραστές,
ι «εφάμιλλοι των ευρωπαίων»
νόγιοι και διανοούμενοι, που
τελεχώνουν τη στενά επιστηονική κι ευρύτερα πολιτισμική
ας κοινότητα. Σχεδόν ποτέ
μως τα φώτα της άμεσης και
.εγάλης δημοσιότητας δεν πέπουν εγκαίρως στους αφανείς
ωνήθως εργάτες της τέχνης ή
ης επιστήμης που επιλέγουν
ους μοναχικούς δρόμους της
ιυνέπειας.
Η Γραμματολογία του Γ. Βε.ουδή, καρπός επίμοχθης δεκά
χρονης ερευνητικής δραοτηριόητας στην περιοχή της θεωρίας
ης λογοτεχνίας, εκπλήσσει ευ
χάριστα τον φιλόλογο αναγνώττη που ταλαιπωρείται συχνά
ιπό πρόχειρες και σπασμωδι

κές θεωρητικόλογες παρεμβά
σεις στην τρέχουσα εκδοτική
πρακτική: αποτελεί συστηματι
κή και πλήρη πρόταση σ’ έναν
χώρο που διακρίνεται ιδιαίτε
ρα για την καχεξία του ή τη δύ
σμορφη ανάπτυξή του.
Ε πί πολλές δεκαετίες η «μετακένωση» της λογοτεχνικής θεω
ρίας στον τόπο μας πραγματο
ποιείται κατά κανόνα μέσω των
αγγλοσαξονικών και, κυρίως,
των γαλλικών διαύλων και με
όρους που δύσκολα γίνεται να
αποφύγουν τον χαρακτηρισμό
του απλού «μεταπρατισμού».
Δεν είναι εύκολο να θίξει κα
νείς επιτροχάδην τις σοβαρές
συνέπειες αυτής της μεροληπτι
κής επιλογής, δεδομένου ότι
πρόκειται για μονομέρεια που
συνδέεται σαφέστατα με ευρύ
τερες πολιτισμικές, θεσμικές
και, σε τελική ανάλυση, ιδεολο
γικές παραμέτρους. Επισημαί
νουμε απλώς ότι αυτή η μονομε
ρής και κάποτε βραδυφλεγής
πρόσληψη των θεωρητικών
προβληματισμών περί λογοτε
χνίας απέκοψε συχνά τη χώρα
μας από τον εύρωστο και γόνι
μο διάλογο που διενεργήθηκε
με πολλαπλούς τρόπους αλλού,
μεταξύ άλλων «εθνικών» γραμ
ματολογικών
παραδόσεων.
Έ τσι, στον χώρο της «σημαίνουσας απουσίας», μπορούμε
ανενδοίαστα να καταγράψουμε
το γερμανικό γραμματολογικό
παράδειγμα: σποραδικές, άτα
κτες και πλημμελείς υπήρξαν οι
α π’ ευθείας διασταυρώσεις της
ελληνικής με τη γερμανική
γραμματολογία, παρά το γεγο
νός ότι κατέληξαν πάντοτε σε
εντυπωσιακά και ώριμα αποτε
λέσματα. Ας αναλογιστεί κα
νείς τη συμβολή των επιφανέ
στερων εκπροσώπων της «γερ
μανικής σχολής», ενός Κ. Ασωπίου, ενός Στ. Κουμανούδη ή,

πιο κοντά μας, του I. Συκουτρή
στη διαμόρφωση μιας έγκυρης,
κριτικής και φιλόλογης νεοελ
ληνικής γλώσσας.
Το βιβλίο του Γ. Βελουδή σπά
ζει λοιπόν τον πάγιο κανόνα
που «εισάγει» μονομερώς, μέ
σω αποκλειστικά γαλλικών ή
αγγλοσαξονικών αγωγών, την
κριτική θεωρία στον τόπο μας.
Αποκαθιστά πλήρως και αποτε
λεσματικά τη γεφύρωση με την
πλούσια γερμανική γραμματο
λογική παράδοση, γεγονός που
ανανεώνει την καθιερωμένη «ο
πτική γωνία» από την οποία πα
ρατηρούμε τα καθέκαστα της
ποιητικής των νεότερων χρό
νων. Δίχως αυτό να σημαίνει ότι
παραγνωρίζεται η γραμματολο
γική συμβολή άλλων παραδόσε
ων (της γαλλικής, της αγγλοσα
ξονικής, της ιταλικής, λόγου χάριν, ή και της ρωσικής), εξαίρε
τοι η συστηματική γερμανική
κριτική υποστήριξη του όλου εγ
χειρήματος, που καλύπτει ένα
κενό, ένα από τα αυτονόητα ζη
τούμενα της νεοελληνικής έρευ
νας. Η ευστοχία της ορολογίας
συγκαταλέγεται επίσης στις
ομολογημένες αρετές αυτής της
εργώδους προσπάθειας. Υπο
γραμμίζουμε ιδιαίτερα την επανάκαμψη του όρου γραμματολο
γία στο οικείο του πλαίσιο, μετά
από μακρά και αναίτια έκλειψη.
Η επιστημονική μελέτη του στε
νά λογοτεχνικού κι ευρύτερα
γραμματειακού λόγου, πέρα
από την αυστηρά φιλολογική
αντιμετώπισή του (βιβλιολογία,
εκδοτική του κειμένου κ.τ.λ.)
αποτέλεσε εγκαίρως και στην
Ελλάδα επείγον αίτημα των
εγρήγορων συνειδήσεων: στις
ευτυχέστερες στιγμές μιας νεολογικής, γλωσσοπλαστικής ανά
τασης του κριτικού και θεωρητι
κού λόγου στον τόπο μας, δια-

Ψάχνοντας σε γνωστά και
άγνωστα περιοδικά
ξεχωρίζω γνωστά και
λιγότερο γνωστά πρόσωπα
και θέματα των
Γραμμάτων μας : Για
παράδειγμα, αχαΑιολικά
Φύλλα —περιοδικό Λόγου
και Τέχνης (τχ. 33,
Απρίλιος 1994) βρίσκουμε
αφιέρωμα στον Μίλτη
Παρασκευαΐδη, τον
φιλόπονο λέσβιο δάσκαλο,
δημοσιογράφο,
σκιτσογράφο. Με το πάθος
του και τη μακρόχρονη
σταδιοδρομία του
αποτύπωσε, κυρίως
εικονογραφικά, πρόσωπα
και χώρους της ιδιαίτερης
πατρίδας του και τίμησε με
τον καλύτερο τρόπο την
παράδοση των τοπικών
λογίων, που πάει να
σβήσει.
Ωραία η πρωτοβουλία
έκδοσης του ετήσιου
περιοδικού της Ελληνικής
Εταιρείας Γενικής και
Συγκριτικής
Γραμματολογίας. Τοτχ. 5
(εκδ. Gutenberg, 1993) του
περιοδικού Σύγκριση της
ελληνικής με τις ξένες
λογοτεχνίες και τις καλές
τέχνες παρουσιάζει
εργασίες που ερευνούν το
θέμα «θέατρο και
Διαλογικότητα».
Αν ενδιαφέρεστε για την
ποίηση του Παπαδίτσα
αλλά και για τη νήσο Σάμο,
τότε αναζητήστε την
περιοδική έκδοση της
αδελφότητας Σαμίων
Αθηνών, Σαμιακή
Επιθεώρηση (τχ. 42,
Μάρτιος 1994).
Βρίσκω πραγματικά
αξιοσημείωτο το γεγονός
ότι τα δύο καλύτερα, κατά
την άποψή μου,
λογοτεχνικά περιοδικά
που κυκλοφορούν σας
μέρες μας δίνουν το
προβάδισμα στην ποίηση
και το δοκίμιο : Στο
Πλανόδιον (τχ. 20, Ιούνιος
1994) διάβασα το
διεισδυτικό δοκίμιο του
Μήτσου

Αλεξανδρόπονλον για τη
ρωσική λογοτεχνία της
σταλινικής περιόδου και
στην Π ο ίη σ η — I
εξαμηνιαίο περιοδικό για
την ποιητική τέχνη (τχ. 3,
Ανοιξη 1994) ξεχώρισα
«Το ερωτικό τραγούδι,
του I. Άλφρεδ
Προύφροκ», σε
μετάφραση του Τάκη
Καγιαλή που την |
συμπληρώνει με πολύ !
ενδιαφέροντα
σχόλια και επίμετρο: j
«Γ ερνάω... Γερνάω... /
Παντελόνια γυριστά πια
θα φοράω»,

ί

Δος μου ορισμόν

(Λευκωσία 1993) του
Μιχάλη Εφταγωνίτη
ακούστε τη γλώσσα και τη
μουσική της ποίησης, όταν
μιλά αυθεντική λαλιά:
«Μεδίχωςτ’ανοικτάριν
της ψυχής σου /πώς να
’μπω στη ζωή σου
μερτικάρης / κ’ εις τ’
αγρινό σου το κορμίν
αφέντης / και
στρατηλάτης της αγάπης /
με δίχως τη γλυκειά σου
χάρη; /Ανέλπιστα μ’
εσκλάβωσες καλή μου /
στον ύπνο μου θωρώ σε
και στον ξύπνο / και το
λαμπρό μου πολλυνίσκει. /
Η πλήξη μ’ έκαμεν
κουφάρι / και η χαρά ’που
μένα ’ξωμακρίζει. / Μου
πήρες την καρκιάν μου
αγγέλισσά μου / θεά μου
και κυρά μου και καλή
μου. / Δος μου ορισμόν. Τι
θέλεις να ’πογίνω; /
Μισέφκω, αμμά ’ν τζαι
’ξωμακρίζω / που κοντά
σου. Όπου δικλήσω /
θωρώ σε μέσα στ’
αστρικόν μου».
Εάν αγαπάτε τα
ημερολόγια
αλλά και τα ταξίδια·
αν αγαπάτε τα κείμενα
αλλά και τη ζωγραφική
ο Χρόνης Μπότσογλου
κατορθώνει ένα βιβλίο
μεικτής τεχνικής (!):
Η μερολόγια-Ταξίόια

(εκδ. Γαβριηλίδη, 1994)
με πρόλογο του Θανάση
Βαλτινού. Εντυπώσεις
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μορφώνεται στα μέσα του περα
σμένου αιώνα (1844) από τον
Ασώπιο ο όρος «γραμματολο
γία», που υιοθετείται κατόπιν
από τον Κουμανούδη, τον Πανταζίδη, τον Συκουτρή και άλ
λους λογίους, για να δηλώσει
ακριβώς ό,τι η εντελώς σύγχρο
νη (γαλλική) δομική θεωρία
(Todorov, Barthes, κ.ά.) διατυ
πώνει περιφραστικά με τον όρο
«επιστήμη της λογοτεχνίας» ή
μονολεκτικά με τον όρο «ποιη
τική». Διακρίνουμε λοιπόν κι
εδώ μια «γεφυροποιό» κίνηση
που μας επανοικειώνει με τις
καλύτερες στιγμές της «φιλολο
γικής», ευρύτερα: της γραμμα
τολογικής μας παράδοσης, όταν
αυτή επιχειρούσε να συμπορεύ
εται ισότιμα με τις ευρωπαϊκές
ομόλογές της, στην αναζήτηση
μιας σύγχρονης ταυτότητας στο
χώρο των διεπιστημονικών ανα
ζητήσεων και ανακατατάξεων.
Υπάρχει λοιπόν ιδιότυπη νεοελ
ληνική γραμματολογική παρά
δοση και συνείδηση και πρωτίστως εκεί θα έπρεπε να στρέφε
ται η κριτική και θεωρητική
ορολογία μας, αντί να μεταφρά
ζει άκριτα ή να νεολογίζει επι
κίνδυνα.
Η Γραμματολογία του Γ. Βελουδή, πανοραματική και συ
στηματική θεώρηση των κειμενικών προσεγγίσεων, επιμερί
ζεται σε δύο κύριες ενότητες: η
πρώτη, μετά από μια συνοπτική
περιδιάβαση στις γραμματολο
γικές σπουδές στη Δύση (14ος19ος αι.), εκθέτει αναλυτικά το
αντικείμενο της επιστήμης
(γραμματεία και λογοτεχνία),
περιγράφει τις ποικίλες θεωρη
τικές απόψεις περί των λογοτε
χνικών γενών και ειδών, πραγ
ματεύεται τις έννοιες της ποίη
σης, της αφήγησης και των αφηγηματολογικών θεωριών, του
δράματος και των δραματολογι
κών κατηγοριών και εξετάζει τα
λεγόμενα «χρηστικά κείμενα»,
«τα γραμματειακά εκείνα κεί
μενα, που μένουν έξω από τον
εκάστοτε, σε ορισμένο τόπο και
χρόνο ισχύοντα, λογοτεχνικό
κανόνα» (το δοκίμιο, λόγου χά-

ριν, τα ταξιδιωτικά ή βιογραφικά και αυτοβιογραφικά κείμε
να, την επιστολογραφία, το ημε
ρολόγιο, τα ποικίλα δημοσιο
γραφικά είδη του λόγου κ.λπ.)·
η δεύτερη ενότητα περιγράφει
τις δυνατές προσεγγίσεις των
παραπάνω κειμενικών κατηγο
ριών: φιλολογία (παλαιογρα
φία, βιβλιογραφία, βιβλιολογία,
εκδοτική), «ενδοκειμενικές» α 
ναλύσεις κι ερμηνευτική του
κειμένου, εθνική, γενική και συ
γκριτική γραμματολογία, ψυχα
ναλυτική, κοινωνιολογική και
ιστορική προσέγγιση της λογο
τεχνίας.
Το βιβλίο το διατρέχει ένα
ισχυρό νήμα ιδεολογικής χροιάς
που τονίζει κατά τόπους τις συ
γκεκριμένες θετικές ή αρνητι
κές κρίσεις. Πρόκειται σαφώς
για βιβλίο «με θέση», που ακο
λουθεί με συνέπεια τις κριτικές
αρχές και επιλογές, τις οποίες
το ίδιο προεισαγωγικά ορίζει.
Αυτό δεν συνεπάγεται αποσιώ
πηση ή παραγκώνιση στη διεξο
δική περιγραφή των ποικιλό
μορφων θεωρητικών τάσεων,
αλλά (αναμενόμενη) κριτική
παρουσίαση και αυστηρά ελεγ
χόμενη αντεπιχειρηματολογία.
Σχολιάζονται αναλυτικά όλα τα
σύγχρονα θεωρητικά κινήματα
της λογοτεχνίας, ακόμα κι εκεί
να της τελευταίας γραμματολο
γικής εσοδείας, όπως είναι, λό
γου χάριν, οι αξιόλογες νεοφιλολογικές τάσεις της σημερινής
γαλλικής «γενετικής κριτικής»
(critique génétique). Η βασική
αυτή επιλογή μιας πλήρους,
σχεδόν ολιστικής, γραμματολο
γικής επισκόπησης θέτει αυτο
νόητα το πρόβλημα της δυνατής
βιβλιογραφικής κάλυψης του
θέματος. Η άρτια βιβλιογραφι
κή ενημέρωση διαφαίνεται και
στο κυρίως σώμα του βιβλίου
και στην τελική αυτόνομη και
ταξινομημένη
βιβλιογραφική
παράθεση.
Στη διεθνή γραμματολογική βι
βλιογραφία, παρόμοια μεγαλό
πνοα εγχειρήματα οφείλουν συ
νήθως την υλοποίησή τους σε
πολυμελή επιτελεία «ειδικών»

συνεργατών, που ολοκληρώ
νουν κατά τομείς το ανειλημμέ
νο έργο. Εν προκειμένω, έχου
με κυριολεκτικά την περίπτωση
μιας μεγάλης μονο-γραφίας,
όπου μία γραφίδα, ένας νους τι
θασεύει το σχεδόν αχανές υλικό
κι ενεργοποιεί το επίπονο πρό
γραμμα της σύνθεσης αποφεΰγοντας τη Σκύλλα της ελλοχεΰουσας μονομέρειας ή τη Χάρυ
βδη του υφέρποντος εκλεκτικι
σμού.
Το βιβλίο αυτό θέλει ομολογημένα να παίξει το ρόλο του ακα
δημαϊκού εγχειριδίου. Ρόλος
δύσκολος κι επικίνδυνος παρά
τον προγραμματικά «χρήσιμοθηρικό» χαρακτήρα του (ίσως
μάλιστα ακριβώς εξαιτίας του)
γιατί λείπουν από την ελληνική
εκδοτική αγορά όλα εκείνα τα
αναγκαία έργα υποδομής (λεξι
κά γραμματολογικών όρων,
έγκυρες «εισαγωγές» στη θεω
ρία της λογοτεχνίας, μεταφρά
σεις των «κλασικών» ξένων
γραμματολογικών επιτευγμά
των, ειδικές μελέτες γύρω από
συγκεκριμένα γραμματολογικά
θέματα) που προλειαίνουν συ
νήθως το δύσβατο έδαφος της
επιστήμης για τον αναγνώστη
ενός αυστηρά συγκροτημένοι
ακαδημαϊκού εγχειριδίου και
τον εξοικειώνουν με την προ
βληματική της. Η αμηχανία,
ωστόσο, και η βαθύτερη ένδεια,
παρά τη σπασμωδική εκδοτική
πολυπραγμοσύνη που ήδη ανα
φέραμε, εξακολουθούν να λει
τουργούν προκαθοριστικά και
ανασταλτικά για την τύχη των
γραμματολογικών μελετών στη
χώρα μας.
Έ τσι, τελειώνοντας, θα θέλαμε
να διατυπώσουμε μια ευχή: σε
πρόσφατο σχετικό δημοσίευμά
του, ο Γ. Βελουδής ανήγγειλε το
σχεδιασμό μιας εκδοτικής σει
ράς έγκυρα μεταφρασμένων
γραμματολογικών
εργασιών
από το πάνθεον της σύγχρονης
διεθνούς βιβλιογραφίας. Εύχε
ται κανείς να υλοποιηθεί το τα
χύτερο δυνατόν ένα παρόμοιο
εκδοτικό πρόγραμμα, που θα
διευρύνει τους υπερβολικά στε-

, νύς γραμματολογικούς μας
?ίζοντες και θα εμπλουτίσει
ν πτωχή ενημέρωση μας σε
χλαιούς και νέους γραμματο

λογικούς κλάδους που ατροφούν επικίνδυνα στη χώρα μας.

* Κείμενο που εκφωνήθηκε κατά τη
δημόσια παρουσίαση (6.6.1994) του
βιβλίου του Γ. Βελουδή Γραμματολο

Λίζυ Τσιριμώκου

γία : θεωρία λογοτεχνίας.

Οιαν ο προικισμένος συγγραφέας
λειτουργεί ως ιδιαίτερα
αξιοπρόσεκτος αναγνώστης
,ιέξης Πανσέληνος, Δ ο κ ιμ α ικ ές Π τή σ ε ις . Δοκίμια. Εκδό/ :ις Κέδρος, Αθήνα, 1993.
"λ"
' 'α κείμενα που δημοσιεύονται
' αυτή τη συλλογή παρουσιά
στηκαν κατά καιρούς σε διάφοδιαφορετικής εμβέλειας,
τυπα: από την καθημερινή
"Ίρώτη», εφημερίδα με υπολο: σιμη κυκλοφορία, ώς το εξει-κευμένο περιοδικό λόγου και
ν':χνης «Λέξη». Αναγκαστική
^ινέπεια αυτής της συνύπαρ:|ς είναι το ότι το σώμα προκό
βει ανομοιογενές. Έτσι όμως
:_ει κανείς την ευκαιρία να δει
;:,ρισσότερες πλευρές των εν::αφερόντων του συγγραφέα.
: ατί ασφαλώς η εμφάνιση ενός
■•ποιου βιβλίου προκαλεί αυξην,:νο ενδιαφέρον εξαιτίας και
,/υ συγγραφέα του: ο Αλέξης
.ανσέληνος είναι ο δημιουρ
γός δύο πολυσύνθετων μυθι..ορημάτων
(Η
Μ εγά λη
.ο μ π ή , 1985, Β ρ α ό υ έ ς Μ π α λ έ ..·ν, 1991). Τα έργα αυτά, πι.:εύω, μαζί με τ ις Α κ υ β έ ρ ν η τ ε ς
,ο λ ιτείες του Σ. Τσίρκα, αποτε)ύν δείγματα μεγάλης λογοτε'ίας στην ελληνική μεταπολεκή πεζογραφία, μυθιστορή'χτα που μπορούν να σταθούν
ιότιμα πλάι σε έργα ομοτέ/ων του όπως ο Χάινριχ Μπελ,
Μίλαν Κούντερα, ο Τζων Φάύλς.
Οι επιφυλλίδες της «Πρώτης»
ναι κείμενα φορτισμένα από
) αίτημα που υπαγορεύει το
έσο: να είναι επίκαιρα, σύντοχχ και κατανοητά με το πρώτο
ιάβασμα. Σ’ αυτά ο Πανσέληος φαίνεται ευαίσθητος δέ

κτης και ευρηματικός αναλυτής
των ερεθισμάτων που του δίνει
η εποχή και η κοινωνία στην
οποία ζει.
Η ανάπτυξη του προβληματι
σμού του, που με ευχέρεια μπο
ρεί να κάνει στα πιο εκτεταμέ
να κείμενα, εκείνα που ανταποκρίνονται στην τυπική δομή του
δοκιμίου, επιβεβαιώνει για άλ
λη μια φορά ότι ο συγγραφέας,
πριν να είναι προικισμένος πα
ραγωγός λόγου, δεν μπορεί πα
ρά να λειτουργεί ως ιδιαίτερα
αξιοπρόσεχτος
αναγνώστης.
Το πιο χαρακτηριστικό παρά
δειγμα είναι το Κ .Π . Κ α β ά φ η ς -

το ποιητικό κείμενο με τους δι
κούς του όρους, συνειδητά αποστασιοποιημένος από το αντι
κείμενο της μελέτης του, σε ένα
προνομιακό για την ιδεολογία
πεδίο όπως αυτό της λογοτεχνι
κής κριτικής. Εξ ου και οι εν
στάσεις του για τον τρόπο με
τον οποίο εξετάζει ο Σεφέρης
το καβαφικό έργο δεν αποτε
λούν, απλώς, μια φιλολογικού
ενδιαφέροντος εξακολούθηση
της συζήτησης για τον μεγάλο
Αλεξανδρινό. Η αντιπαράθεση
με τον Σεφέρη ενδιαφέρει όχι
μόνο επειδή οδηγεί στην απο
κατάσταση μιας, πιθανώς,
στρεβλής ανάγνωσης του ΚαΓ ιώ ρ γ ο ς Σ ε φ έ ρ η ς , ό ν ο π ο ιη τ έ ς
ξ έ ν ο ι, ένα κείμενο που ξεχωρί βάφη από τον Σεφέρη. Εξίσου
ζει επειδή είναι όχι μόνον εύ ενδιαφέρουσα είναι η διαφορο
στοχο αλλά και αποκαλυπτικό ποίηση της πρόσληψης που ση
για τον ίδιο τον συγγραφέα του. ματοδοτεί για το καβαφικό έρ
Αρχικά ξενίζει η οξύτητα με την γο, ανάμεσα σε έναν μοντέρνο
οποία επιτίθεται στον Σεφέρη του μεσοπολέμου (και είναι σα
για τις απόψεις που διατυπώνει φές ότι η σεφερική άποψη συν
στις δύο Δ ο κ ι μ έ ς για τον Καβά- δέεται με τη μορφολογική ή
φη. (Δεν ξαφνιάζει. Το περι «φορμαλιστική» θεώρηση του
βάλλον της αριστερής διανόη λογοτεχνικού έργου) και σε
σης μέσα στο οποίο μεγάλωσε ο έναν νέο, μεταπολεμικό λογο
Αλέξης Πανσέληνος δεν σπα- τέχνη, σήμερα.
Ο ι Δ ο κ ιμ α σ τ ικ έ ς Π τ ή σ ε ις είναι
ταλούσε πολύ θαυμασμό σε
μορφές της αστικής πρωτοπο ένα δείγμα του κριτικού λόγου
ρίας, όπως η λεγάμενη Γενιά των δημιουργών που ανήκουν
του Τριάντα. Έβλεπαν με σκε στη γενιά του συγγραφέα (γεν
πτικισμό τα περισσότερα μέλη νήθηκε το 1943), ένα χώρο με
της και ιδιαίτερα το υπέρλα πολλά περιθώρια να εμπλουτιμπρο άστρο της, τον Σεφέρη. σθεί ακόμα. Περιμένουμε λοι
Έτσι ο Σεφέρης δεν έχει, ίσως, πόν και συνέχεια, όχι μόνον
για τον Πανσέληνο τις μυθικές από τον Πανσέληνο αλλά και
διαστάσεις που έχει για τους από άλλους ομότεχνούς του.
Μας χρειάζονται τα κείμενά
περισσότερους Έλληνες).
Ωστόσο, η επιχειρηματολογία τους, όπως χρειαζόταν το Ε λ ε ύ 
που ξεδιπλώνεται, αποκαλύ θ ε ρ ο Π ν ε ύ μ α ή ο ι Δ ο κ ι μ έ ς στον
πτει ότι ο Πανσέληνος διαλέγε καιρό τους, αλλά και μετά από
ται με το δοκιμιακό και βιώνει αυτόν.

Αντώνης Κωτίδης

από τα ταξίδια του
Μπότσογλου στην
Ισπανία, το Αγιον Ό ρος,
τη Βενετία, τη Σαντορίνη,
την Κύπρο και
Ζωγραφιές όπως αυτή

«Η θάλασσα»:
«Βλέπεις το φως,
άλλοτε βίαιο
κι άλλοτε απαλό
να αραιώνει και
να πυκνώνει,
λες και με την αντηλιά
του στεγνώνει
κάθε ήχο.
Βλέπεις μέσα στο φως
γρανίτη αλαφρόπετρα και
στάχτη που αντιστέκεται
και υπάρχει και λες είναι
το ηφαίστειο.
Βλέπεις μέσα στο φως
την καλδέρα
παραδομένη στα νερά
και λες είναι η θάλασσα.
Η θάλασσα κάλυψε
την πληγή
της καταβύθισης
ανοίγοντας δρόμους
στη σκέψη,
τις επιθυμίες,
τα όνειρα
των ανθρώπων.
Από την επιφάνειάτης
αρχίζει να μετρά το ύψος
και το βάθος και το
πλάτος και το όνομά της
Αιγαιοπέλαγος.»

Η Nelly γράφει με τις
φωτογραφίες της μια άλλη
ιστορία. Στο βιβλιστής

Ένα βλέμμα
σε επαγγέλματα
του αστικού χώρου
το Μεσοπόλεμο
(εκδ. Γαβριηλίδη, 1994)
που επιμελήθηκε
ο Μισέλ Φάις,
περιλαμβάνονται
φωτογραφίες των
ανθρώπων την ώρα που
μοχθούν στο επάγγελμά
τους: αγγειοπλάστες,
νηματουργοί,
ορειχαλκουργοί,
κωδωνοποιοί,
μπαλωματήδες και
πλανόδιοι πωλητές.
Το βιβλίο συμπληρώνεται
με κείμενα των
Θανάση Βαλτινού,
Φανής Κωνσταντίνου
και Μαρίνας Πετρονώτη.

ο Χαρτοκόπτης

Προσωποκράτηση
Εκείνο το τόσο εργατικό και εφευρετικό και πολύ καθωσπρέπει κ.τ.λ. κ.τ.λ. γε
ροντάκι, ο Τζεπέτο, ο ας πούμε πατέρας του Πινόκιο, πήρε λοιπόν μια μέρα δυο
τρεις σανίδες, λίγη κόλλα κι ένα πινέλο, κι έφτιαξε ένα παιδάκι που ζωντάνεψε κι
άρχισε να μιλάει, και που, αντί, ο ηλίθιος, να το λατρέψει παράφορα, α ν τί να το
'χει μη στάξει και μη βρέξει, αντί να το πονέσει σαν την ίδια του τη σάρκα, κι α ν τί
να το κρατήσει σφικτά στην αγκαλιά του και με την καρδιά του να δακρύσει κοι
τώντας το στα μάτια, τέλος αντί να περιμένει να γίνει δώδεκα χρονώ και να το
παρουσιάσει στο Ναό για να μιλήσει στους ιερείς -εν ολίγοις: α ν τί να πέσει γονυ
κλινής και νυχθημερόν να ευγνωμονεί το Θεό γι' αυτή την υπερ-καταπληκτική
εύνοια, άρχισε να γκρινιάζει και να μεμψιμοιρεί με αιτιολογικό ότι το παιδί έλεγε
ψέματα.

Ακολούθησαν οι γνωστές συνέπειες.
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Ο α ιώ ν α ς π ο υ φ ε ύ γ ε ι, τα
ζω ντα νά του μ ηνύμ ατα,
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ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ
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Μ ε μοναδική οικ ονομ ία λ ό γ ο υ ,

Σύρο υ

ασυνήθιστη ε ξ ο μ ο λ ο γ η τ ικ ή διάθεση και
άριστη π λ ο κ ή , ο Ν ίκ ος Δ ή μ ο υ μ α ς
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Α ΓΑΠ Η Σ

Φιλοσοφία. Έ κτη έκδοση.
ΕΡΩ Σ ΚΑΛΟΥ

Π Ο ΙΗ Μ Α ΤΑ

Δοκίμια.

1950 - 1990

Η ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΛΙΝΑ

ΞΕΝΑ Π Ο ΙΗ Μ Α ΤΑ

Τρίτη έκδοση.

Μ ετα φ ρ ά σ εις 1957 - 1982

Η Μ Ε ΡΟ Λ Ο Γ ΙΟ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

ΟΙ ΝΕΟ Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

Π εζά. Δ εύ τερ η έκδοση.

Έ βδομη έκδοση.

ΤΟ Λ Μ Η ΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κ Ο ΙΝ Ο Τ Ο Π ΙΕ Σ

Διηγήματα. Δ εύ τερ η έκδοση.

Τρίτη έκδοση.

ΛΙΣΤΕΣ

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΟΥΔΔΑΣ

Το παιχνίδι με τους καταλόγους.

Ιστορία. Τρίτη έκδοση.

Δοκίμια I

ΤΟ Α Π Ο Λ Υ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΒΛΙ

ΟΑΥΣΣΕΑΣ ΕΑΥΤΗΣ

Φιλοσοφία. Δ ε ύ τ ε ρ η έκδοση.

ΣΑΤΙΡΕΣ

Η ΧΑΜ ΕΝΗ ΤΑΞΗ

1972-1992

Π έμπ τη έκδοση.

ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

Δοκίμια II

ΜΙΚΡΑ ΒΗΜ ΑΤΑ

Σάτιρα. Δ έκατη όγδοη έκδοση.

ΤΑ ΠΡΟ ΣΩ Π Α ΤΗΣ Π Ο ΙΗ Σ Η Σ

Χρονογραφήματα. Δ ε ύ τ ε ρ η έκδοση.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Φιλοσοφία. Πέμπτη έκδοση.
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΓΑΤΩΝ

Ποίηση. Τρίτη έκδοση.
ΝΙΚΟΛΗΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

Σάτιρα. Τ έτα ρ τη έκδοση.
Π Α Ρ ’ ΟΑΑ ΑΥΤΑ

Π εζά. Τρίτη έκδοση.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Φιλοσοφία. Τ έτα ρ τη έκδοση.
Π ΡΟ ΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Δοκίμια. Τρίτη έκδοση.
Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
...Προωθούν το ελληνικό βιβλίο
Α Σ Κ Λ Η Π ΙΟ Υ 6, Α Θ Η Ν Α
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