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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΪΕΑ, 12 Η ΝΕΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑΓta την Ολυμπιάδα του 2004 που ανέλαβε η Ελλάδα και
για τις επιπτώσεις της στη δημόσια ζωή, στην πολιτική, στην οικονομία,
στον πολιτισμό γράφουν οι Απόστολος Διαμαντής, Δημήτρης Καΐσης και
111

ΪΕΑ, 20

III

Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΩ ΤΟΥΣ Κριτική στις
θέσεις του ΣΥΝ από ένα στέλεχος του κόμματος - του Σάκη
Καραγεωργίου

ΣΕΑ, 21 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ: Το μέλλον της Δυτικής Σαχάρας - του Αστέρη
Χουλιάρα. Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευελιξία και κατάληξη μιας μακράς
συζήτησης- του Αντώνη Παπαγιαννίδη Παγκοσμιοποίηση και η
αναγκαιότητα ενός θεσμικού πλαισίου - του Γιώργοιι Σιγηνού
ΪΕΑ. 32 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Σελίδες για έναν μικρό συνεργάτη του
Αντί που έφυγε τόσο ξαφνικά και οδυνηρά. Και κάποια,
ενδεικτικά, κείμενα ενός ταλέντου που δεν πρόλαβε...

ΪΕΑ. 42 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΗΣ «Ο συνεργάτης, ο πνευματικός άνθρωπος, ο
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Μυτιληνιός, ο φίλος». Για τον παλιό και έγκυρο κριτικό της
Επιθεώρησης Τέχνης (και τον Αντί) γράφει ο Α. Ραυτόπουλος
ΣΕΑ. 46 U2: ΟΙ ΡΟΚ ΣΤΑΡ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΗΡΩΩΝ Ποιοι
είναι πραγματικά οι U2, που θα δούμε, σε λίγες μέρες, στη
Θεσσαλονίκη; -του Βασίλη Ρουβαλη

ΪΕΑ, 55 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ο Μισέλ Φάις
γράφει για την αυτοβιογραφία, το πιο στιβαρό έργο του
Βλαντιμίρ Ναμπόκωφ, που σύντομα θα κυκλοφορήσει
στα ελληνικά.

Μ Ο ΝΙΜ ΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η νέα επταετία, σελ, 4

01ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΑΙ
Κώστας Κ ουφογιώργος, σελ, 5

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Αντήνωρ, σελ. 6

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια, σελ. 8

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τόπος, σελ. 11

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Ελένη Κολιοπουλου, σελ. 36

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Επιστολές, σελ. 37

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ. 39

ΑΝΤΙ/ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ
Μ. Θεοδοσοπούλου, σελ, 60

ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ
Βαγγέλης Ραπτόπουλος, σελ. 66

Η ΝΕΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ
ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ. Με θριαμβολογίες υποδέχτηκαν την είδηση τα κανάλια, η πολιτική
ηγεσία της χώρας έσπευσε να πλειοδοτήσει σε ενθουσιασμό (αφού, πριν, είχε λάβει τις δέουσες
αποστάσεις, για να μη χρεωθεί τυχόν απώλειά της), η αξιωματική αντιπολίτευση υπερθεμάτισε,
όπως κάθε αντιπολίτευση που δεν έχει τίποτε να πει, ενώ η Αριστερά, έστω για την τιμή των
όπλων, έκανε κάποιες δηλώσεις, υπενθυμίζοντας τις πλαστές «αξίες» του σύγχρονου ολυμπι
σμού και το τίμημα της γιορτής που θα κληθεί να πληρώσει ο έλληνας πολίτης. Αργά και εκ των
υστέρων.
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ της γενικής ευφορίας, πολλά ξεχάστηκαν - έπρεπε να ξεχαστούν. Ή ρθε όμως
η επομένη των θριαμβολογιών (μετά τη φιέστα που στήθηκε στο Ζάππειο και στην οποία χορο
στάτησε το δίδυμο των «εθνικών» μας τραγουδιστών, Νταλάρας-Αλεξίου), η (όρα που έπρεπε να
γίνει ο λογαριασμός του Καραγκιόζη, και τα οικονομικά επιτελεία άστραψαν και βρόντηξαν.
Νέοι φόροι, και νέος κρατικός τζόγος (εκτός από το νέο ευρωπαϊκό λαχείο, αναγγέλθηκε και η
πιθανή κυκλοφορία ολυμπιακού λαχείου) περιμένουν τον έλληνα πολίτη ενόψει του νέου Προϋ
πολογισμού. Κι όλα αυτά, όχι για να καλυφθούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας
μας και να πλησιάσουμε, όσο το δυνατόν πιο κοντά, στην περιβόητη οικονομική σύγκλιση. Όλα
αυτά για το «νέο πουκάμισο αδειανό» της «εθνικής υπερηφάνειας»: για το όραμα της μεγαλο
πρεπούς τέλεσης της Ολυμπιάδας. Τα καταναλωτικού περιεχομένου ανελαστικά αυτά έξοδα
μαζί με τις εξίσου αντιπαραγοογικού περιεχομένου υπέρογκες δαπάνες για εξοπλισμούς (όπιος
επισημαίνει στο άρθρο του ο συνεργάτης μας Κ. Τσαλόγλου) υποθηκεύουν ουσιαστικά την πο
ρεία της χώρας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ προβλήματα της οικονομίας μας βαθαίνουν με την Ολυμπιάδα - και μαζί τους,
και τα διαρθραπικά προβλήματα της κοινωνίας μας. Ή δη, άρχισαν τα όργανα για τους επιβουλευόμενους μερίδιο από τον πακτωλό χρημάτων που θα διατεθούν για τη διοργάνιοση. Εκτός
από τους διαγκωνισμούς και τις διαβουλεύσεις για το ποιοι θα ηγηθούν της νέας «εθνικής προ
σπάθειας» (ποιοι, δηλαδή, θα βρεθούν κοντά στα κέντρα εξουσίας και στον κορβανά), το κρά
τος έδειξε κι άλλες κακές ότβεις του: μια απ’ αυτές έχει να κάνει με την αστυνομική αντίδραση, τη
σύλληψη και την παραπομπή (σε μια περίπτωση και την καταδίκη) αντιτιθέμενων πολιτών στην
Ολυμπιάδα. Ή ταν μικρές περιθωριακές αντιδράσεις - απέναντι σε μια μαζικά αποδεκτή «μεγά
λη ιδέα».
01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ και ιδεολογικές επιπτώσεις δεν είναι οι μόνες. Δυστυχώς, κάθε
«εθνική ιδέα» συνοδεύεται και από το γνωστό εθνικοπατριωτικό κιτς. Σε συνδυασμό με την
εμπορ ευ ματοποίηση και τον αμοραλισμό πολλών ονομάτων της τέχνης, τίποτα δεν αποκλείει ότι
το έλλειμμα που θα κληθεί να πληρώσει ο πολίτης θα είναι και έλλειμμα πολιτισμού. Ό σο για το
τι είναι η Ολυμπιάδα, ας αρκεστούμε προς το παρόν στον ορισμό της, όπως τον είχε δώσει, αρχές
τρίτου αιώνα π.Χ., ο Μένανδρος: «Πλήθη, ακροβάτες, αγορά, γιορτές, κλέφτες». Και να φαντα
στείτε ότι, τότε, δεν μιλούσαν ούτε για παγκοσμιοποίηση, ούτε εννοούσαν όπως εννοούν σήμερα
την κοινωνία της αγοράς.

awl
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Οεκαπενθήμερο

Μετά το «νενικήκαμεν»...
ΠΟΣΟ θα μας στοιχίσει το Νενίκήκαμεν,
στη Λωζάννη - η ανάληψη από τη χώρα
μας της Ολυμπιάδας του 2004; Αν πιστέ
ψουμε Τυ Βήμα, πρόβλημα ουδέν! Έ νας
«ποταμός δολλαρίων» θα εισρεΰσει στην
ελληνική οικονομία «καθ’ οδόν προς τους
Ολυμπιακούς αγώνες του 2004», με (ανα
πόδραστο) αποτέλεσμα ν ’ αλλάξει όψη όχι
μόνο η Αθήνα, αλλά και όλη η Ελλάδα. Οι
Αθηναίοι, μάλιστα, θα έχουν την ευτυχία
να καταλάβουν τη διαφορά από το 2000,
τέσσερα χρόνια, δηλαδή, πριν από την
έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων...
«ΓΙΑ ΤΙ όχι, γιατί δεν θ ’αλλάξει όψη η Λ θήνα;» - θα πείτε, ίσως. Το μετρό, με τις δύο
νέες γραμμές και τους 21 νέους σταθΟμοΰς,
προχωρεί. Το ίδιο και το αεροδρόμιο τυχν
Σπάτων, αλλά και ο νέος αυτοκινητόδρο
μος (μήκους 72 χιλιομέτρων), που θα ξεκι
νά από τον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής
και θα φθάνει στην Ελευσίνα. Αν στα πα
ραπάνω αυτά, προσθέσουμε την «αναμόρφοχση» ολόκληρης της παράκτιας ζώνης
(από τον ιππόδρομο ώς το στάδιο Καραϊσκάκη), τη μετατροπή του παλαιού αερο
δρομίου σε Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασί
νου, τα λογής έργα του ολυμπιακού πακέ
του, κ.λπ., τότε, αν όλα πάνε καλά, αν νική
σουμε τα συμπλέγματα, τη ρεμούλα, τη μιζέρια, κάτι μπορεί να γίνει. Τότε, ίσιος μι
λήσουμε, για τη «νέα Αθήνα του 2004».
ΕΝΑ ΤΡΙΣ. ΣΥΝ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,
ΙΣΟΝ...
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, όμως, παραμένει: Πόσο
θα δαπανήσουμε για τους Ολυμπιακούς;
Έ να τρισ. δραχμές, κατά τους μετριότε
ρους υπολογισμούς, χωρίς να υπολογίσου
με τα δισεκατομμύρια που ήδη ξοδεύθηκαν, την τελευταία τριετία, για την επιτυ
χία της Λιυξάννης. Στο ένα τρισ. όμυχς, θα
πρέπει να προσθέσουμε τα 3-6 (αν όχι τα
12 ή 16 τρισ.) των αμυντικών δαπανιόν -ο
Ακης Τσοχατζόπουλος, ο υπουργός μας
Αμυνας, ολοένα αγριεύει...- συν τα κον
δύλια για την παιδεία, την υγεία, τον πολι
6
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τισμό, τα δίκτυα επικοινωνίας, κ.λπ. Μπο
ρούμε να τα βγάλουμε πέρα;
«Περνάμε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη κα 
μπή», είπε ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, μι
λώντας στα εγκαίνια της 62ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. «Το δημοσιονο
μικό έλλειμμα και ο πληθωρισμός πρέπει
να μειωθούν κάτω από το 3% του ΑΕΠ...
Το χρέος πρέπει επίσης να μειωθεί. Ο ρυθ
μός ανάπτυξης πρέπει να επιταχυνθεί. Τα
περιθώρια για υποιαδήποτε απόκλιση από
αυτούς τους στόχους είναι σχεδόν μηδενι
κά»... Ό σο για την Ολυμπιάδα, ο κ. Σημί
της μίλησε σε τόνους συγκρατημένους.
Καλή η ευφορία, τα επινίκεια, οι ασπα
σμοί των αγγέλων προς τα άστρα, αλλά «ό
λα τώρα αρχίζουν». Πρέπει να μη φανούμε
-είπ ε- κατώτεροι των περιστάσεων. Δεσμεύθηκε, μάλιστα, πάνιυ στο κρίσιμο θέ
μα της διαφάνειας: «Δεν θα επιτρέψω να
γίνει τυ μεγάλο φαγοπότι, με αφορμή τα
έργα της Ολυμπιάδας»...
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ο κ. Σημίτης θυ
μήθηκε και τις σοσιαλιστικές καταβολές
του! «Τα κέρδη, σήμερα», είπε, «είναι ικα
νοποιητικότερα από ποτέ στα τελευταία
χρόνια. Όμως οι επιχειρηματικές επενδύ
σεις δεν επιταχύνονται ανάλογα»... Τα όσα
ανέηιερε ο πρωθυπουργός είναι κοινός τό
πος. Στην Ελλάδα, οι ιδιωτικές κλινικές,
λ.χ., εμφανίζουν ετήσια αύξηση κερδών
4θ-50%, οι περισσότερες τράπεζες ετήσια
αύξηση κερδών της τάξεως του 50% ή του
80%, ενώ οι μεγάλες εμπορικές επιχειρή
σεις εμφανίζουν αποδόσεις ιδίων κεφα
λαίων πάνω από 100%. Και, όμως, όχι μό
νο επενδύσεις δεν γίνονται, αλλά η φορο
λογία του κεφαλαίου (και ιδιαίτερα του
χρηματικού) παραμένει εξαιρετικά χαμη
λή. [Κατά την Καθημερινή, το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης, υπό την πίεση
των πραγμάτων, εξετάζει το ενδεχόμενο
επιβολής ειδικού φόρου σε συγκεκριμένες
εισοδηματικές ομάδες, χωρίς να αποκλεί
εται η περίπτωση αύξησης των υπαρχό
ντων φόρων].

κ

ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ, όμως, μετά τη Αιο
ζάννη, έλληνες πολίτες που είχαν ενάντιο
θεί στην ανάληψη της Ολυμπιάδας τοι
2004; Η Μ αρία Δαμανάκη, επί παραδεί]
μάτι, πιστεύει ότι οι σχετικές επιφυλάξει
θα πρέπει, τώρα, να μετασχηματτσθοΰ
προκειμένου να διαμορφωθεί -όπως είπε
«μια προγραμματισμένη παρέμβαση, μ,
στόχο τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνα
του έλληνα πολίτη, την ελάχιστο ποίηση m
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς κα
την αποφυγή έντασης των περιφερειακέ)
ανισοτήτων της χώρας». Δεν απέκλεια
μάλιστα, το ενδεχόμενο συμμετοχής, στη
Οργανυπική Επιτροπή των Ολυμπιακοί
Αγώνων, όσων είχαν επιφυλαχθεί στο m
ρελθόν. «Οφείλουμε όλοι και όλες -προ
σθεσε- να εργασθούμε, ώστε να προβληθι
η χώρα στο διεθνές πεδίο, να επιταχυνθεί
βηματισμός προς τον 21ο αιώνα», κ.λι
[Με την ευκαιρία, αμφισβήτησε την ικανό
τητα της «παρούσας δημοτικής αρχήι
(διάβαζε του δημάρχου Δ. Αβραμόποι
λου) ν ’ ανταποκριθεί, με σοβαρότητα, σι
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνα)
του 2004 - αμφισβήτηση που έσπευσε νι
προσυπογράψει, κάτω από τα δικά του πά
θη, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κ. Λαλιώτη;
«Κάποιοι, είπε, πανηγυρίζουν, σήμερα, για
την επιτυχία τηςΑωζάννης, ενώ ήταν αρνί]
τικοίή εξέφραζαν επιφυλάξεις»...].
ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (όπως ο συνάδελφο:
Ριχάρδος Σιυμερίτης), συνέδεσαν την επι
λογή της Αθήνας με μερικές εύστοχες πα
ρατηρήσεις. Η επιλογή αυτή απέδειξε, £'
πρώτοις, ότι δεν είμεθα, κατ’ ανάγκη, «α
νάδελφον έθνος» («όλοι μας φθονούν, ôh
μας πολεμούν», κ.λπ...) και ότι υπάρχου
και διεθνείς, δυτικόστροφες στη βόιοη
τους, επιτροπές, όπως η Διεθνής Επιτροίο
Ολυμπιακοόν Αγώνων, οι οποίες, παρά τι:
δελεαστικές προτάσεις της Ρώμης και τη!
Στοκχόλμης, ψήφισαν, τελικά, Αθήνα! ί
τρήφος αυτή, όμως, συνεπάγεται και αντί

“
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Γτοιχες υποχρεώσεις, από την πλευρά μας.
Η περίοδος των Ολυμπιακιόν Αγώνιυν,
πην αρχαιότητα, ήταν πάντοτε περίοδος
Ειρήνης ή, έστω, εκεχειρίας, σε περιπτώ
σεις πολέμου. Η σημερινή Ελλάδα «εντέλ’εται», συνεπώς, ώς το 2004, να εργασΟεί
ώχι μόνο για την επιστροφή της ηθικής
ίττους πολύπαθους Ολυμπιακούς, αλλά και
ι ια την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργα
σίας, την ανάληψη πρωτοβουλιών ειρήνης,
τέρα από τις δικές της πολιτιστικές ή υλι
τοτεχνικές επιδόσεις. Η Αθήνα, δεν χρει
άζεται τις παροτρύνσεις του όποιου αξιωΙιατούχου του Στέητ Ντηπάρτμεντ, για να
βελτιώσει τις σχέσεις της με την Αγκυρα.
Και χρειάζεται, οπωσδήποτε, προσοχή,
όταν αποφασίζουμε την κήρυξη Πολιτιστι
κής Ολυμπιάδας, χωρίς καμιά προετοιμα
σία (το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει
δέα!), μόνο και μόνο για ν’ αποδείξουμε
ότι παραμένουμε τρισχιλιετείς.
K
:a sus belli \ΛΛΑ 0 ΓΙΛΜΑΖ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΣΤΟ «ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ» που επι
σκοπούμε, είχαμε (μεταξύ άλλων και την
,-πίπληξη των ΗΠΑ προς Αθήνα και Αγκυ
ρα για όσα ελέχθησαν με αφορμή το θέμα
[ίων ρωσικών πυραύλων S-300. Ό πω ς εί
ναι γνωστό, ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης,
απαντώντας στις τουρκικές απειλές, προ
ειδοποίησε ότι «οπυιαδήποτε επέμβαση
:ης Τουρκίας για μεταβολή του στάτους

κβο στην Κύπρο αποτελεί αιτία πολέμου».
Ακολούθησε ανταπάντηση του βοηθού
υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Ινάλ
Μπατού («οι πολιτικοί άνόρες όεν πρέπει
να προφέρουν τόσο εύκολα τη λέξη πόλε
μος», κ.λπ.), με κατάληξη τη δήλωση του
εκπροσώπου του Σταίητ Ντηπάρτμεντ
Τζέιμς Φόλι ότι « η υπόθεση της Μαδρίτης
όεν πάει καλά», συνεπώς «πρέπει να κατέβουν οι τόνοι», πλην «δεν ανησυχούμε».
ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ στα «casus belli» δεν
εμπόδισαν, όμως, την τουρκική πλευρά να
δηλώσει συμμετοχή στη σύνοδο κορυφής
των βαλκανικών χωρών, που έχει προγραμματισθεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο
στην Κρήτη. Θα παρασθεί, μάλιστα, ο
ίδιος ο τούρκος πρωθυπουργός Μεσούτ
Γιλμάζ, συνοδευόμενος από τον υπουργό
Εξωτερικών Ισμαήλ Τζεμ. Στην Κρήτη θα
κατέβουν οι ηγέτες και όλων των άλλων
βαλκανικών χωρών, του Κίρο Γκλιγκόρωφ
περιλαμβανομένου - όπως αναμένεται.
ΚΑΙ ΕΝΩ ιπην κυβερνητική παράταξη
«το ψάχνουν» ακόμα για την Ολυμπιάδα
(«άλλο η διεκδίκησή της και άλλο η διοργά
νωσή της» - δηλώνει, με νόημα, ο κυβερνη
τικός εκπρόσωπος Δημ. Ρέππας), στη Νέα
Δημοκρατία ο πρόεδρός της Κ. Καραμαν
λής προχώρησε στη συγκρότηση της δικής
του «σκιώδους κυβέρνησης». Ο ίδιος ανέ
λαβε τα «υπουργεία» Αμυνας και Εξωτερι
κών, αναθέτοντας τα υπόλοιπα επτά στους
Στ. Μάνο, Γ. Αλογοσκούφη, Β. Μιχαλολιάκο, Πρ. Παυλόπουλο, Ντόρα Μπακογιάννη, Β. Μείμαράκη και Σ. Τσιτουρίδη.
Υποτίθεται ότι στη «σκιώδη κυβέρνηση»
εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις, άρα όλοι
είναι ευτυχείς, πλην των βαρώνων, οι
οποίοι φέρουν βαρέως τον συλλήβδην
αποκλεισμό τους.
«ΒΑΒΟΥΡΑ» υπήρξε, προς στιγμή, και
στον Συνασπισμό, σε επίπεδο, κυρίως, Κε
ντρικής Γραμματείας, μετά την απόφαση
του Μιχ. Παπαγιαννάκη να επισκεφθεί
τον πρωθυπουργό, χιορίς να ενημερώσει
τον πρόεδρο Ν. Κιυνσταντόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο όργανο ή στέλεχος του κόμ
ματος... Στην Αυγή της Τετάρτης, ο ευρω
βουλευτής του ΣΥΝ δέχεται ότι η στάση
του αυτή δεν ήταν η πρέπουσα, εκφράζει
δημόσια τη λύπη του, διευκρινίζοντας, πα
ράλληλα, ότι στη συνάντησή του με τον κ.
Σημίτη -φιλική, ανθρώπινη- δεν συζητή
θηκαν ούτε «διευρύνσεις», ούτε «αποχω
ρήσεις», ούτε «κόλπα»...
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΑ
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RENÉ RISTELHUEBER
Ιστορικός συγγραφέας

ΙΣΤΟΡΙΑ

τω ν

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
R e ite m STBLHU IBtR

ΙΣΤΟΡΙΑ
TÖN

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
U tlA « * 4 î S
A N U Î A I U W fe rN fT H A«AN . Y Z U ^ A N R I

“Α ναλύεται me σαφήνεια και
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ H ΠΟΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΑΩΝ ΤΗΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ”
537 σελίδες με χρονολογικούς πίνακες,
13 χάρτες, ευρετήριο λαών και προσώπων,
συμπληρωματική βιβλιογραφία

Ε κ δ ό σ ε ι ς

Δ Η Μ . Ν. Π Α Π Α Δ Η Μ Α
Ιπ π ο κ ρ ά το ν ς 8 Α θ ήνα
Τη λ.: 36.27.318

αντί

BTS

Σ
ΕΠΙ-ΝΤΡΟΠΕΣ

ίμαι βαθύτατα συγκεκινη μένος, διότι η Ελλάς κερδίζει πα- καλά. Είδατε πώς τα καταφέραμε με την «πολιτιστική». Με την
ντού. Και μάλιστα κερδίζει και με τις δευτεράντζες της. Ολυμπιάδα θα τα πάμε ακόμη καλύτερα. Θα την αναβαπτίσουμε
Εδώ δεν υπαινίσσομαι τον πρωθυπουργό, απεναντίας. Αυ- στα αρχαία νάματα, στις παραδόσεις μας, στο φιλότιμο της φιιτός αποδεικνΰεται το μαντζυυνι του έθνους, ο Καραμαντζουνης λής. Θα την κάνουμε Ζε'ίμπεκολυμπιάδα και παγκόσμιο πρωτά
του. Υπονοιί) ότι και οι δεύτερες των εγχώριων καλλιστείων Βλήμα πολιτισμού, όπιυς θα έλεγε και ο κ. Έβερτ.
θριαμβεύουν εκτός, εκλεγόμενοι Μις Υφήλιος και κόντρα Μις
(Ασχετο. Σε τι διαφέρει το ΠΑΣΟΚ από τη Ν.Δ.; Απάντηση: Σε
Ευρώπη. Και εδώ Οέλιυ vex επιστήθιο την προσοχή σας. Αφκπύ αι τίποτε, εκτός ίσως από τον ΣΥΝ).
δεύτεροι εγένοντο πρώτοι, σύμφωνα με την ευαγγελική ρήση,
Συνεχίζουμε: Ο πολιτισμός ενδείκνυται για μαζικές εκδηλώσεις
κάτι Οα τρέχει με τις εντόπιες επιτροπές. Κάτι λάθος στα δεδομέ- και πανηγύρεις, προς τις οποίες ρέπει, εξ απαλών ονύχων, ο τσινα και στα στοιχεία τους φέρνουν το έθνος προ εκπλήξεων.
φτετελάς λαός μας.
- Για φανταστείτε όμως, αντί των δεύτερων να στέλναμε σταδιεΆρα, ουδείς λόγος ανησυχίας υπάρχει. Απλώς οι νεολαίοι μας
θνή καλλιστεία τις πρώτες: Είναι πασιφανές ότι Οα χάναμε δύο διε- πρέπει να επιμείνουν λίγο περισσότερο σε πίστες και σε βαρελόχδιΟνείς τίτλους και, επιπλέον, η χοκρα θα έχανε μια ευκαιρία περαιτέ- κα. Ε, πώς να το κάνουμε. Ο πολιτισμός απαιτεί θυσίες και οι Ολυρω προβολής.
μπιάδες προπόνηση. Αρκεί να άχρει ο κ. Ρωμαίος το ρωμαιοκρατιΒέβαια, με την Ολυμπιάδα οι μις πηγαίνουν ολίγον στην μπάντα. κό μέτρο του αλκοτέστ και της δήμευσης των Ι.Χ., γιατί αμφότερα
Ολυμπιάδα, σου λέει ο άλλος, και μάχλιστα με πολιτιστικές εκδηλώ- καταφέρονται εναντίον της ελεύθερης έκφρασης,
σεις που θ’ αρχίσουν από το 200Θ. Προβλέπω, φευ, ο θεσμός των
Πάντως, εμένα, δεν μου το βγάζετε απ’το μυαλό ότι κάποια άσχεκαλλιστείων να διέρχεται κρίση- παρ’ όσα έχει προσφέρει στον τό- τη επιτροπή θα επέβαλε τόσο αντιδημοκρατικά μέτρα,
πο. Γιατί άλλο Μις Ελλάς και άλλο Μις Δασκαλάκη. Το μόνο κοινό
Σας είπα: ο τόπος βρίσκεται στα καλύτερά του, είμαστε στα high
τους σημείο είναι οι επιτροπές. Επ’ αυτού εφιστώ την προσοχή του μας ως έθνος και ως πολίτες. Το μόνο πρόβλημα γκχ την περαιτέρω
ίδιου του πρωθυπουργού. Το θέμα είναι εθνικό. Η ρέντα μας είναι θριαμβευτική πορεία της χιόρας είναι η σύσταση το)ν επιτροπών της
δεδομένη. Ακόμη και οι Τούρκοι παραδέχονται ότι παντού κερδί- με τους επιτρόπους τους. Παρακαλώ), κ. πρωθυπουργέ, λίγη και επ'
ζουμε. Το αρχαίο κλέος μάς φέρνει γούρι. Φως φανάρι. Πρέπει, αυτού προσοχή.
όμως, να προσέξουμε με τις επιτροπές. Έ ν α απειροελάχιστο λάθος
Υ.Γ.: Επειδή προβλέπεται μεγάλη κοσμοσυρροή στους αγώνες
φέρνει τα πρώτα δεύτερα και το χαλάκι υπερίπταται, προκαλείται ΡΑΓΚΜΠΥ της Ολυμπιάδας, σπεύδω εγκαίρως, μ α ζί με τον κύριο
σύγχυση και διεθνείς τίτλοι απόλλυνταο έτσι είναι.
Δήμαρχο, να κλείσω και εγώ μια θέση για το 2(Χ)4. Ως γνωστόν, των
Κατά τ’ άλλα, η διοργάνωση μιας Ολυμπιάδας δεν είναι δα και φρονίμων τα παιδιά παίζουν χόκεϋ επιπάγου.
δύσκολη υπόθεση. Σπουδαία τα λάχανα. Το Μοναστήρι να ’ναι
Μ. Στεφανίδης

Ε
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ΣΕΞ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ
I
μείζονος εθνικού θέματος της ονομασίας
ράγματα όχι θεάρεστα ή, πάντως,
της γειτονικής δημοκρατίας.
όχι πολύ δεοντολογικός
Βεβαίως, σε βάρος του κ.
συμβαίνουν στον εν Θεσσαλονίκη
Παπαδόπουλου εκκρεμεί και όχλλη
I Αγγελιοφόρο της τριάδας (ομοούσιας;)
Λαμπράκη-Μπόμπολα-Μπακατσέλου:
καταγγελία στο Πειθαρχικό για
(χντισυναδελφική συμπεριφορά κατά την
ο διευθυντής του Αγγελιοφόρον Αλέκος
οποία φέρεται πως δήλωσε σε
ΙΙαπαδόπουλος, προερχόμενος εκ
συγκέντρωση συντακτιυν πυ)ς δεν
ΠΑΣΟΚ, καταδικάσθηκε ομόφωνα από
υπολογίζει τις συλλογικές συμβάσεις και
j το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ένιοσης
«εδώ θα γίνει εργοτάξιο» - πώς έλεγε και
Συντακτιυν Ημερήσιων Εφημερίδων
ο Πάγκαλος, «εδώ θα γίνει Πεκίνο»',
Μακεδονίας-Θράκης σε 8μηνη
Ο κ. Παπαδόπουλος έχει διατελέσει
I προσωρινή διαγραφή για σεξουαλική
(μάλλον ξεκίνησε από) υπεύθυνος Τύπου
παρενόχληση της δημοσιογράφου της
του υπουργείου Β. Ελλάδος, υπεύθυνος
I εφημερίδας Μαρίας Τραυλού.
Τύπου του εργοστασίου ΕΛ.Β.Ο., έχει
Σύμφωνα με την κατηγορία, ο κ.
! Παπαδοπούλας τη φώναξε στο γραφείο - εργασθεί στο δημοτικό ραδιόφωνο
Καλαμαριάς επί δημαρχίιχς Θρ.
! του και της είπε «θα πάμε στα Σκόπια να
Λαζαρίδη, (και στο Γραφείο Τύπου του)
! περάσουμε μαζί το Σαββατοκύριακο»,
στο ράδιο του ΑΝΤΙ στη Θεσσαλονίκη
I και όταν αυτή αρνήθηκε, απολύθηκε και αλλού.
I και προφανούς όλ' αυτόχ ασχέτως του
I

Π

Αξιοσημείωτο είναι πυ)ς είναι η πριυτη
φορά που εκδίδεται καταδικαστική
απόφαση από το Πειθαρχικό της
ΕΣΗΕΜ Θ για παρόμοιο αδίκημα καθυτς και ότι 3 ή 4 συντάκτες της
εφημερίδας τόλμησαν και κατέθεσαν εις
βάρος του διευθυντή τους.
Αλλόχ μπορούν να ανακόψουν μια
τέτοια λαμπρή πορεία του;
Δ.Κ.
• Στο προηγούμενο τεύχος παραλείφθηχε
το όνομα του Λημήτρη Σκούφη, κάτω από
το σχόλιο της σελ Π για τον Φουκιδ, τα πο
λυμέσα και τΐ| «διανόηση του ημίφωτος».
Επίσης, στο τχ. 639, στη βιβλιοκριτική του
Λ. Χαρίτου για το λεύκωμα της Ν.
Καραγόχτση, μπήκε λάθος η λεζάντα.
Αφανές το πρώτο, οφθαλμοφανές το δεύτε
ρο λάθος, λάθη όμως και τα δύο. Ζητούμε
συγγνώμη.
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0 ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΗΜΙΤΗΣ

Ο ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ
χ, τι εποχή ευέλικτων ανθρώπων είναι αυτή: ο
κ. Ιω. Κουκιάδης π.χ., καθηγητής του Εργατι
κού Δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιοτημίου (λένε πους η εκλογή του ως καθηγητή υποστηρίχθηκε από την τότε ισχυρή ΚΝΕ), κατέχει συνάμα
άλλες 3 σημαντικές ιδιότητες: πρόεδρος της Κοινω
νικής και Οικονομικής Επιτροπής, πρόεδρος του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ) και πρόεδρος του Οργανισμού Μεσολάβη
σης και Διαιτησίας (ΟΜ Μ ΕΔ) που θεσμικά παρεμ
βαίνει επί διαφοριόν εργοδοτιόν και εργαζομένων
στις συλλογικές συμβάσεις. Αυτές οι πολλαπλές
ωραίες ιδιότητες, υπερασπιστικές, υποτίθεται, των
δικαιωμάτων της εργασίας, δεν τον εμπόδισαν δρώντας αίφνης και υπό δικηγορικήν ιδιότητα να στρα
φεί εναντίον δικαιωμάτων δημοσιογράφου, εργα
ζόμενης σε ιδιωτικό κανάλι της Θεσσαλονίκης: δη
λαδή να ασκήσει αναίρεση στον Αρειο Πάγο κατά
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Τελικά νικήσαμε. Ή μάλλον νίκησαν...
• Όσοι τους τελευταίους μήνες τοποθετηθήκαμε,
μ’ οποιονδήποτε τρόπο, ενάντια στην Ανάληψη
τιον Ολυμπιακών Αγιύνιαν .του
2004 από την Αθήνα, αναμφι
σβήτητα χάσαμε.
• Όμα)ς ουσιαστικά η μάχη τώρα αρχίζει. Για να πειστούν
όλοι, ακόμα και τα αλαλάζοντα
πλήθη του Ζαππείου, ότι δεν μας
έπεσε το χρυσό φλουρί.
• Για να πειστούν όλοι ότι απαι
τείται σύνεση, διαφάνεια, προ
γραμματισμός για να μην αποβεί
μοιραία η διοργάνωση της 28ης
Ολυμπιάδας για την πολύπαθη
πόλη μας, για την πολύπαθη χώρα μας. Αέξεις και έννοιες
άγνωστες ώς τα τώρα για την πολιτική, οικονομι
κή και αθλητικοπαραγοντίστικη κάστα των Αθη
νών.
• Και για να εξηγούμεθα. Και το Μετρό είναι
απαραίτητο, και το νέο αεροδρόμιο- όμως είναι
τουλάχιστον φαιδρό να θεωρούμε την κατασκευή
τους θείο δώρο, που μας προσέφεραν απλόχερα
οι 107 αξιότιμοι κύριοι «αθάνατοι». Ό χι τίποτα

απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, που αναγνιυριζε ότι πρέπει να πληρώνεται με βάση τη σύμ
βαση ΕΣΗΕΑ-ΕΡΤ και όχι ιυς ιδιωτική υπάλληλος.
Ο κ. καθηγητής, ή επί τω ακριβέστερα), τα Δικηγο
ρικά Γραφεία Ιω. Κουκιάδη και συνεργατοόν ενερ
γούσε για λογαριασμό τιυν ιδιοκτητών της TV Μα
κεδονία, φίλα προσκειμένων δε καθ’ α λέγεται του
ΥΠΠΟ κ. Βενιζέλου.
Στο κανάλι αυτό εργαζόταν η δικαστικούς δικαιωθείσα δημοσιογράφος, που τυόρα αντιμετωπίζει τα
γραφεία Κουκιάδη, ο οποίος διετέλεσε επίσης και
υπουργός Εργασίας επί οικουμενικής κυβερνήσεως
Ζολώτα.
Προφανούς, ο κ. καθηγητής -και λοιποόν θεσμικών
αρμοδιοτήτων- δεν διέκρινε αντίφαση νομικής ή
ηθικής τάξης.
Δ.Κ.

άλλο, αλλά για να καταλάβουμε κάποτε ότι μερι
κά έργα, μερικές κατασκευές, θα έπρεπε να θεω
ρούνται το λιγότερο αυτονόητες.
• Τ' άλλα μάτια βρίσκονταν την ώρα της μεγάλης
κρίσης στη Ρώμη, στη μεγάλη αντίπαλο τιυν Αθηνών. Και ένιωσαν τυχεροί που δεν παρακολούθη
σαν ζωντανά τις τηλεοπτικές συνδέσεις, που δεν
έζησαν από κοντά τα πανηγύρια. Αίγα εικοσιτε
τράωρα πριν, πληροφορήθηκαν τηλεοπτικά τη συ
γκέντρωση τιυν αντιρρησιών
στους πρόποδες της Ακρόπολης
και τις συλλήψεις μερικών απ’
όσιον διατύπωσαν τις αντιρρή
σεις τους στους πρόποδες του ιε
ρού βράχου. Ή ταν κακό σημάδι,
όπως φάνηκε εκ τιυν υστέρων.
• Συζήτηση; Ποια συζήτηση;
Εδώ ας δούμε από κοντά τους
πιο γρήγορους, τους πιο δυνα
τούς, τους καλύτερους του πλα
νήτη. Με τους ξενέρωτους τους
Ευρωπαίους θ’ ασχολούμαστε;
• Ό χι, δεν δακρύσαμε από συ
γκίνηση. Δακρύσαμε αναλογιζόμενοιτους καιρούς που έρχονται...
• Πρωθυπουργό μέχρι το 2Θ08 θέλουν τον Σημί
τη τα Νέα και τον Αβραμόπουλο δήμαρχο. Τέτοια
πλήξη μας περιμένει.
• Η μάχη τώρα αρχίζει για όσους είπαν «όχι» στη
νέα μεγάλη ιδέα. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη
συμφορά απ' το να καταπιείς τη γλιυσσα σου...
Λ.Β.

Η παραίτηση Καστανίδη,
και ιδιαίτερα η αποδοχή
της, είναι ευερμήνευτες
ενέργειες, ακόμα και με τις
απλουστεοτικές αναλογίες
του χαρτοπαίγνιου: Η
κίνηση Καστανίδη είναι η
μπλόψαπου αποσκοπούσε
σε ισχυροποίησή τρυ στην
κυβέρνηση, την οποία
όμως, δυστυχώς γι’ αυτόν,
«είδε» ο πρωθυπουργός,
ίσως επειδή είναι, μέχρι
τώρα, ο μεγάλος
κερδισμένος του
τραπεζιού. Το πιο
ενδιαφέρον σημείο της
υποθέσεως,το οποίο ως
συνήθως διέλαθε της
προσοχής των Μέσων, είναι
η επιστολική επένδυση της
αποδοχής της παραίτησης.
Η επιστολή Σημίτη οδηγεί
στην υποψία ότι ακόμα και
ο Σημίτης μπορεί, ενίοτε,
να προχειρολογεί,
προκειμένου να εξυπη
ρετήσει αλληλοσυγκρουόμενους στόχους.
Η πρόταση «Δέχομαι την
παραίτησή σου» είναι το
μετέωρο του κειμένου, που
ο επιστολογράφος επιλέγει
να εισαγάγει στα 7/8 της
επιστολής, χωρίς μεγάλη
σύνδεση μετά
συμφραζόμενα. Με την ίδια
ευκολία, ήτοι χωρίς
μεγαλύτερη βλάβη της
συνοχής του κειμένου, θα
μπορούσε η κρίσιμη φράση
να είχε μπει σε
οποιαδήποτε άλλη θέση,
στην αρχή, στο τέλος, ή
στη μέση της επιστολής.
Ίσως, όχι παραδόξως,
λόγω της θρυλούμενης
παλιάς φιλίας ΣημίτηΚαστανίδη, το κείμενο θα
βελτιωνόταν σημαντικά αν
το μετέωρο ήταν το
ακριβώς αντίθετο, δηλονότι
«Δεν δέχομαι την
παραίτησή σου».
Σ. Καφαντάρης
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ΘΕΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥΤΕΕ
Το ποιος θα εκλεγόταν
πρόεδρος στο Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος
σας το είχαμε
προαναγγείλει προ
μηνών. Ο κ. Κ. Λιάσκας,
αντιπρόεδρος και της
απερχόμενης επιτροπής
Ολυμπιακών Αγώνων,
επιλεγείς από τους
μηχανικούς του ΣΥΝ ως
υποψήφιος πρόεδρος
του ΤΕΕ, συνεργάτης -μ ε
«υπαλληλική» σχέση- του
κ. Χρ. Λαμπράκη, αφού
«δεν μπόρεσαν να τα
βρουν» μεταξύ τους ΝΔ
και ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη
για μία ακόμη περίοδο
στο ΤΕΕ. Κατάφερε να
μαζέψει -εκτό ς από τους
ψηφοφόρους του ΣΥΝ
(αυτούς τους είχε στην
τσέπη)- μεγάλο μέρος
των μηχανικώνψηφοφόρων της
παράταξης της Ν.Δ., να
κάμει συμμαχία με τον
εργολάβο Κ. Σαββίδη
της ΠΑΣΚΕ και να
κερδίσει τη μάχη έναντι
του «επίσημου»
υποψήφιου της
παράταξης του ΠΑΣΟΚ κ.
Παπαβασιλείου.
Μην νομίσετε ότι θα
κέρδιζαν πολλά οι
μηχανικοί κι ο τόπος αν
κέρδιζε ο κ.
Παπαβασιλείου.
Αλλά ο λόγος τώρα για
τον κ. Κ. Λιάσκα. Η
ανάθεση των
Ολυμπιακών Αγώνων τον
βρίσκει στο καίριο πόστο
του προέδρου του ΤΕΕ.
Ο κ. Κ. Λαλιώτης θα
«διανείμει» τώρα τα νέα
μεγάλα έργα και θα βρει
θερμό συμπαραστάτη και
στενό συνεργάτη του στο
πρόσωπο του προέδρου
κ. Λιάσκα...
Είδατε επιλογές ο ΣΥΝ;
Χ.Ν.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ρχίζει σήμερα, στο λόφο του Κολωνού, το τριήμερο αντιρατσιστικό φ ε 
στιβάλ, όπου μετέχουν 18 οργανώ 
σεις αλλοδαπών και 26 ελληνικές. Η επιτυ
χία του περσινού, πρώτου, φεστιβάλ, στον
ίδιο χώρο που συγκέντρω σε περίπου 4.000
επισκέπτες, οδήγησε το Συντονιστικό των
Μ εταναστευτικώ ν και Αντιρατσιστικών
Οργανώσεων στην επανάληψη του εγ χ ει
ρήματος. Η μετακίνηση εκατοντάδω ν αν
θρώπων καθημερινά από την Ανατολή στον
δυτικό κόσμο απ οτελεί ένα από τα σημαντι
κότερα προβλήματα που έχουν να αντιμε
τωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες του ανε
πτυγμένου κόσμου. Η κακομεταχείριση και
εκμετάλλευσ η των μεταναστών είναι καθη
μερινή και η νομοθεσία τω ν ευρωπαϊκών
κρατών αρνείται γενικά την προστασία
τους, με το πρόσχημα πάντα τη ς οικονομι
κής ύφεσης. Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δημοσίευσε έκθεση, στην
οποία αναφ έρεται ότι οι συνθήκες κράτη
σης των λαθρομεταναστώ ν είναι πολύ χ ει
ρ ό τερ ες από αυτές των άλλων κρατουμ έ
νων. Στην Ελλάδα, οι απελάσεις είναι καθη
μερινές και οι λαθρομετανάσ τες σπάνια
έχουν την ευκαιρία να υπερασπίσουν τον
εα υτό τους. Στη διάρκεια του καλοκαιριού,
το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δι
καιώματα είχε καταγγείλει την ένταση των
απελάσεων και είχε διαμαρτυρηθεί στο
υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Τον περασμένο Αύγουστο, η Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κατά του Ρα
τσισμού, στην Καλαμάτα, σε αναφορά τη ς
στον εισ αγγελέα Πλημμελειοδικώ ν τη ς πό
λης κατήγγειλε την παράνομη κράτηση
από την αστυνομία Καρδαμύλης δύο Α λβα
νών που ήταν νόμιμοι. Ή δη, δ ιεξά γετα ι
ΕΔΕ για έναν από το υς Αλβανούς, τον Ιω
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σήφ Γιαλοχαρι, ο οποίος υπέστη και σωμα
τικ ές βλάβες από αστυνομικούς! Η πολύ
μηνη και π εριπ ετειώ δης κυοφορία των
προεδρικών δια τα γμ ά τω ν για τη νομιμο
ποίηση των μεταναστώ ν «υπό όρους», από
την ελλληνική κυβέρνηση, δυσ κολεύει την
κατάσταση των περίπου 7 00.000 παράνο
μων μεταναστώ ν που βρίσκονται σήμερα
στη χώ ρα μας.
Σή μ ερ α το απ όγευμα στις 7.00, η Γιάννα
Κούρτοβικ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα
αναλύσει τη μετανασ τευτική πολιτική του
κράτους μέσα από την π ορεία των κατά και
ρούς εξαγγελιώ ν τη ς κυβέρνησης. Αύριο, η
Ανδριάνα Μαρδάκη, από τη SO S Ρατσι
σμός θ α συντονίσει τη συζήτηση με θέμα
«Το αντιρατσιστικό κίνημα στην Ευρώπη».
Ο μιλητές θα είναι ο Γκαουσού Τραορέ από
το Μπαλί, από το υ ς πρωταγωνιστές της
περσινής κατάληψ ης του Αγίου Βερνάρδου
στο Παρίσι και εκπρόσωπος τη ς οργάνω
σης «Μ ετανάσ τες χωρίς χαρτιά» και η Ανί
Πουρ, σ τέλεχος του μαζικού κινήματος
DAL «Δίχως δικαίωμα στην στέγη». Την Κυ
ριακή θα γίνει συζήτηση με θέμ α «Εθνικι
σμός και ρατσισμός στην Ελλάδα», όπου
θα μετάσχουν ο Αμπντουχαλίμ Ντεντέ (μει
ονοτικός, τουρκικής καταγω γής από τη
Θ ράκη), ο Γκάζι Καπλάνι (αλβανός μετανά
στης στην Ελλάδα), ο Χρήστος Λάμπρου
(π ρόεδρος το υ Μ ορφω τικού Συλλόγου
Τσιγγάνων Αγίας Β αρβάρας) και ο Τζεμίολ
Τζιέρ (τούρκος πολιτικός πρόσφυγας και
εκπρόσωπος του πολιτιστικού κέντρου των
λαών τη ς Ανατολής «Γέφυρα»). Ελληνικά
συγκροτήματα ροκ και μουσικοχορευτικά
συγκροτήματα θα υπάρχουν και τις τρεις
βραδιές, ενώ θα λειτουργούν και κουζίνες
από 11 χώρες!
Ε.Κ.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ »
ύγε ατούς επόπτες υγείας! Και πάλι εύγε σε όσα κανάλια ή εφημερίδες ανακάλυψαν ότι στον υπό
γεια σταθμό του ΗΛΓΊΑΠ, στην Ομόνοια, μένουν άστεγοι, κυκλοφορεί αβέρτα η ηρωίνη κ.λπ,
κ.λπ... Καλά, δεν χρησιμοποιούν το Μετρό οι άνθρωποι; Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, με ειλικρί
νεια, δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν είναι να «καθαριστεί» η Ομόνοια! (Λες και οι άνθρωποι αυτοί είναι
αντικείμενα προς μετακόμιση...). Δεν είναι, βέβαια, μόνο ή τόσο θέμα «καθαριότητας» η κατάσταση στην
Ομόνοια. Είναι ζήτημα οξύ, ζήτημα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας. Αλλά οι άνθρωποι της εξου
σίας έχουν άλλα να σκεφθούν. Πώς θα πάρουμε τους Ολυμπιακούς και πώς θα καρπωθούν οι επιτήδει
οι από τα έργα...
Χ.Ν.
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ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ

νημερωση
• Εκυοφόρησεν, εκυοφόρησεν
ώσπου, τελικά, την προηγούμενη
Τρίτη, εδέησεν ο κ. Παν. ΙΙαναγιώτου να εμφανιστεί σε συνέιντευξη Τύπου και να ανακοινώ
σει το «όραμά» του για τη νέα
;«δημόσια τηλεόραση» - όπως
ιτου αρέσει να αποκαλεί την κρα
τική ΕΡΤ. Τα πιο πολλά απ’ όσα
■ανήγγειλε, φυσικά, είχαν κατά
■κόρον γραφτεί. Επί της ουσίας,
■εκείνα που πρέπει να κρατηθούν
-είναι:
, —Η μείωση των υπηρεσιακών
:μονάδων κατά 100, γεγονός που
ενδέχεται να σημάνει και μείω
ση διευθυντικών θέσεων.
—Ο χωρισμός της ΕΡΤ (και ορ
γανικός) σε δύο κανάλια. Το ένα
θα είναι «κυρίως» "ψυχαγωγικό
'(η σημερινή ΕΤ1), που θα κρατή
σει και το όνομά της. Θα εκπέ■μπει σήριαλ, ταινίες, αθλητικά,
'παιδικά - και τρία δελτία ειδή
σεων ημερησίους. Το άλλο θα εί|ώαι «κυρίως» ενημερωτικό, θα
ifαντικαταστήσει την ΕΤ2 και θα
|Ιονομάζεται Νέα Ελληνική Τηλε
όραση (NET).
[, —Η πρόωρη συνταξιοδότηση
(πολλών εργαζομένων ελπίζεται
ρότι θα μειώσει το ποσόν για μι
σθοδοσία προσωπικού, θα ανα
κουφίσει οικονομικά το Ίδρυμα
και θα ελαχιστοποιήσει τα προ; βλήματα της γραφειοκρατίας.
—Ιδρύονται ανεξάρτητα τμήμα'τα μάρκετινγκ, προς αναζήτηση
κυρίως διαφημιστικών εσόδουν.
Τα τμήματα αυτά θα συνδέονται
απευθείας με τις γενικές διευ
θύνσεις ενώ, στο τέλος του χρό
νου, κάθε διεύθυνση θα καταρτί
ζει δικό της ισολογισμό εσόδωνεξόδουν, που θα ελέγχεται.
—Τέλος, και σημαντικότερο απ’
όσα ειπιύθηκαν, το ενημερωτικό
πρόγραμμα της NET θα επιχειρηθεί να είναι ανταγωνιστικό

προς τα αντίστοιχα των ιδιωτι
κών καναλιιόν, με τους δικούς
τους κανόνες του παιχνιδιού.
Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί το γε
γονός ότι, στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας, τα πρόσωπα
που φημολογείται πως θα ανα
λάβουν ενημεροπικές εκπομπές
και τοκ-σουου συγκαταλέγονται
και οι Θέμος Αναστασιάδης (ο
περιώνυμος Τρύπας) καθώς και
ο φίλος του Πέτρος Κωστόπουλος - του Nitro. Πέτρος Ευθυμί
ου, Μπάμπης Παπαναγιώτου,
Χρηστός Μαχαίρας και Όλγα
Τρέμη φαίνεται ότι θα είναι τα
άλλα πρόσουπα που θα έχουν πο
λιτικές εκπομπές. Στο πρωινό
πρόγραμμα θα εμφανίζεται η
Άννα ΙΙαναγιωταρέα, ενώ αναγ
γέλλεται η παρουσία νέων,
«φρέσκιον προσιόπων», στα δελ
τία ειδήσεων - ίσως γι’ αυτά τα
«φρέσκα» θυσιάστηκε ο Από
στολος Αποστολόπουλος, έγκυ
ρη και νηφάλια παρουσία, με δη
μοσιογραφικέ] πείρα και αποδε
δειγμένα εγνωσμένο ήθος.
• Τελική πρόβλεψη-διαπίστωση: ο κάποτε «επαναστατημένος» Παν-Παν, σήμερα, εκπρο
σωπεί τη «διαφορετική» ενημέ
ρωση, την εγκυρότητα της «δημό
σιας τηλεόρασης», αλληθωρίζο\πας προς την αγορά και τα συ
ναλλακτικά της ήβη. Ο ίδιος πα
ραδέχθηκε ότι παίρνει ρίσκοεμείς θα ρισκάρουμε την πρό
βλεψη ότι το αποτέλεσμα θα
προκαλέσει αντιδράσεις έως και
ανεξέλεγκτες. Όταν σκεφτόμα
στε, μάλιστα, ότι στο βωμό της
πολυσυζητούμενης αλλαγής θυ
σιάστηκε η δυναμική, νεανική
και έγκυρη ΕΤ2 (δημιούργημα
μιας ομάδας ζωντανών ανθρώ
που που εγνο')ριζαν το μέσο, γύ
ρο) από τον Ανδρέα Τύρο), θλι
βόμαστε

•Ν έα Βραόυνή θα λέγεται η
εφημερίδα του Γιώργου Τράγκα,
και έρχεται να προστεθεί στα
ημερήσια φύλλα που κυκλοφο
ρούν στα περίπτερα. Η εφημερί
δα που γίνεται προσπάθεια να
είναι στελεχουμένη και έτοιμη ώς
τα τέλη Οκτωβρίου θα έχει ως δι
ευθυντή τον ΓΙάνο Παναγιωτόπουλο, ενώ στο διευθυντικό επι
τελείο θα είναι και ο Δημήτρης
Κωνσταντάρας, που αποχώρησε
από την Αθηναϊκή.
•Ν έα εφημερίδα ετοιμάζονται
να βγάλουν, σε συνεργασία με
τον Γιώργο Σκαρβελάκη της χα
μηλότατης κυκλοφορίας Νίκης,
και οι Γιάννης Αμανατίδης-Μάκης Γιομπαζολιάς, που πρόσφα
τα αποχουρησαν από χ ψ Αυριανή - δεν έχουν ακόμα αποφασί
σει τον τίτλο. Με τη σειρά της, η
εφημερίδα του Ταύρου υπόσχε
ται, σύντομα, να ξανακλέψει τις
καρδιές του αναγνωστικού της
κοινού. Αυτί] τη φορά, άραγε, με
γυμνές φωτογραφίες - ή με άλλο
γαργαλιστικό σκανδαλοθηρικό
υλικό; Ποιος ξέρει;
•Στο μεταξύ, εισέρχεται στην
αγορά των κυριακάτικων φύλ
λων η Εξουσία. Διευθυντής της
νέας κυριακάτικης έκδοσης φλερεται να έκλεισε ο Γιώργος Γεωργιάδης.
•Τ α οικονοπμικά προβλήματα
του ΣΚΑΪ εντείνονται. Οι εργα
ζόμενοι, ιδιαίτερα οι χαμηλόμι
σθοι ρεπόρτερ και το υπόλοιπο
προσωπικό «πίσω από τα φώτα»
και «μακριά από τα μικρόφωνα»
βρίσκονται σε κατάσταση απελ
πισίας. Φήμες που ήθελαν τη συ
νεργασία Αλαφούζου με κύπριο
επιχειρηματία -ο οποίος θα
έφερνε ρευστό- δεν φαίνεται να
ευσταθούν. Στο μεταξύ, μεγαλιίυνει το χρέος του σταθμού σε
ΟΤΕ και ΔΕΗ και κάποιοι λένε
ότι δεν περισσεύουν οι αντοχές.
•Το περιοδικό Νέα Οικολογία,
στο εκδοτικό σημείωμα του νέου
τεύχους του, επιτίθεται εναντίον
του Ηλία Ευθυμιόπουλου (διευ

θυντή του περιοδικού προ επταετίας και, τα τελευταία χρόνια, δι
ευθυντή του ελληνικού τμήματος
της Greenpeace). Την οργή του
περιοδικού φέρεται να προκάλεσε δήλωση του κ. Ευθυμιόπου
λου, ο οποίος είναι «πλέον έτοι
μος για πολιτική καριέρα σε οι
κολογικές και μη θέσεις ως κρα
τικός ή ευρωπαίος μάνατζερ ή
ακόμα και ως δοτό στέλεχος σε
εκλόγιμος θέσεις ψηφοδελ
τίων». «Μέχρι και διευθυντή των
Ολυμπιακών αγώνων “Αθήνα
2004” τον ανεβάζουν, θέση που
θα απεύχονταν ο κάθε οικολόγυς
και θα έπρεπε και ο ίδιος ο εν
διαφερόμενος, μια και μόλις πριν
λίγους μήνες διακινούσε και μέ
σα από την οικολογική οργάνω
ση που διηύθυνε πύρινους λόγους
και κριτικές κατά της διεξαγω
γής τους στην Αθήνα», σημειώνει
το περιοδικό. Αυτά συμβαίνουν
όταν οι αγκιτάτορες οικολόγοι
προβιβάζονται σε μάνατζερ.
•Γράφαμε στο προηγούμενο
τεύχος για υπεύθυνο γραφείου
Τύπου σε μεγάλη χώρα της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης και για
«σκανδαλώδη διαχείριση μεγά
λων χρηματικών ποσών» από μέ
ρους του - στην είδηση είχε ανα
φερθεί διά μακρουν το Παρόν.
Σήμερα, μπορούμε να αποκαλύψουμε το όνομά του: είναι ο
Γιώργος ΙΙετσίλας. Για περισσό
τερα γαργαλιστικά, αναμείνατε
λίγο ακόμα...
•Νέα καμπάνα για τον Ψωμιάδη της εφημερίδας Το Όνομα.
Αυτή τη φορά πρέπει να πληρούσει τον Αημήτρη Ρίζο του Αδέ
σμευτου Τύπου - φυσικά, για συ
κοφαντική δυσφήμηση.
•Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος
του καλού περιοδικού Σύγχρονα
Θέματα. Το αφιέρουμα αυτού του
τεύχους έχει τίτλο «Εμείς και οι
“άλλοι”: Η διαχείριση της εθνοπολιτισμικής
διαφορετικότη
τας», και την επιλογή των κειμέ
νων του αφιερώματος έχει η Δώ
ρα Ααφαζάνη.
<|^|

ENGLISH LESSONS
Pagrati, tel. 7012449
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Π α ν α δ η ν α ϊκ ό Σ τά δ ιο . Από τελ ετή της χο ύντα ς για την
Π ολεμική Α ρ ετή των Ελλήνων. Το εδ νο π α τρ ιφ τικό κιτς
επιστρέφει στο Κ α Μ κ ιρ μ α ρ ο .
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του Απόστολου Διαμαντή

«Μπαίνουμε σε μια δεύτερη επταετία. Με μια διαφορά όμως. Αυτή τη φορά δεν θα έχουμε
Πολυτεχνείο». Γιώργος Γεωργίου, αθλητικογράφος στο «Κανάλι 5».
Το προκλητικό αυτό υπονοούμενο θέτει το ζήτημα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων
κάτω από μια άλλη οπτική γωνία. Τα επιχειρήματα έχουν ήδη διατυπωθεί ένθεν και ένθεν,
όμως ποτέ τα επιχειρήματα δεν αρκούν. Έχουμε πλέον την υποχρέωση να αναμετρηθούμε με
την πραγματικότητα. Η Χάρις Αλεξίου άνοιξε τα χέρια της ως ιέρια και μας κάλεσε να πάμε μια
βόλτα στο φεγγάρι, ενώ ο Γιώργος Νταλάρας είπε: «Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και μυρσίνη
εσύ δοξαστική... μη λησμονάτε τη χώρα μου». Οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές
δυνάμεις που κυριαρχούν-συμβολικά ας τις προσωποποιήσουμε: ο Σημίτης, ο Αγγελόπουλος
και ο Νταλάρας- έχουν πια το παιχνίδι στα χέρια τους, έχουν το λαό με το μέρος τους, έχουν
την ιστορία με το μέρος τους. Και η Ελλάδα μ’ αυτούς θα πορευτεί.
ανά με το υπονοούμενο. Κανείς για
7 χρόνια δεν έχει άλλο λόγο, παρά
■ 1 μόνον σε σχέση με το 2004. Ούτε
καν λόγο, μια λέξη μόνον υπάρχει
Η Η για όλους, σ’ αυτήν μοιάζει να κρέ
μεται η Ελλάδα: «Επιτυχία». Πίσοι μα
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κριά, φεύγει ο θλιβερός παπανδρεϊσμός
και οι μεγαλοστομίες, φεύγει η κακοτυχΐα
και η μιζέρια των αριστερών και έρχεται η
Νίκη. Αν η προηγούμενη επταετία ήρθε να
βάλει τους Έλληνες να δουλέψουν ήρεμα
και χωρίς πάθη, μήπως και η καινούργια

δεν ζητάει το ίδιο; Πάλι ο μεγάλος στόχο;
δεν οδηγεί τα πλήθη; Τι κι αν είναι η ανα
γέννηση από την τέφρα ή η αναγέννηση
του ιδεώ δους-η ίδια μεγαλοπρεπής παρέ
λαση οραμάτων και εκδηλώσειυν δεν τα
εκφράζει; Και η κούφια αρχαιολατρεία,

I— —

%κοινό τους σημείο, έρχεται στο τέλος να
Ις στεφανιύσει.
Και λοσιόν; Ποιος θα μπορέσει να πει
)v δικό του διαφορετικό λόγο και ποιος
χ τον ακούσει; Είμαστε στην αρχή, τίποτε
:ν μετράει μπροστά στην Ιδέα - την Παχσκευή το μεσημέρι τρόμαξα προς στιγίν στη σκέψη πως θα ξαναχάναμε. Ό μως
μαστέ στην αρχή. Ας ξεκαθαρίσουμε
>ιπόν από τώρα τα πράγματα, διότι δεν
ιοκλείεται το καλοκαίρι του 2004, όταν
χ έχει φύγει και ο τελευταίος τουρίστας,
χ μας ζητήσουν και τα ρέστα.
:ΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Είναι παραπάνω από βέβαιον πιος η
οργάνωση θα έχει ένα τερατώδες παθη<6. Γιατί; Διότι στο Παγκόσμιο Πρωτά.ημα Στίβου είχαμε προϋπολογίσει κόος 1,8 δισ., φτάσαμε στα 20 δισ. και ειιράξαμε 3 δισ. Αν πολλαπλασιάσουμε τα
γέθη αυτά με τον συντελεστή της ΟλυΓΐάδας, θα βγάλουμε νούμερα απίστευ.. Αρχισαν ήδη οι μηνύσεις από την «Επιοπή Πολιτών» εναντίον των Μολυβά,
άνη, Αβραμόπουλου. Σαβράμη και
ούρα που υπέγραψαν τη σύμβαση με την
vAF, αι ο καθένας μπορεί να καταλάβει
θα γίνει με τις συμβάσεις της Ολυμπιάχς.
\λλά το να μπούμε μέσα είναι το λιγότε). Το να φάνε λεφτά οι αεριτζήδες είναι
' λιγότερο.Το σημαντικότερο είναι πως
στιγμή που η Ελλάδα έμπαινε σε μια
οχιά περιορισμού των δημοσίων ελλειμχτων, εξορθολογισμού των επενδύσεων
χι των δαπανών, πτώσης των επιτοκίων
χι του πληθωρισμού -όλα αυτά σημαίρυν μετρημένες δημόσιες επενδύσεις σε
>με£ς κρίσιμους για την οικονομία και την
χινωνία και όχι, βεβαίως, γιγάντια έργα
'·τρίνας—οι ανάγκες της διοργάνιοσης δηΙουργούν έναν θανάσιμο κίνδυνο. Τεράαοι πόροι θα διοχετευθούν σε οικοδομιϊ έργα στην Αθήνα, και η Ελλάδα, στην
"τοχή της επανάστασης της πληροφορι
κής, θα ξαναπέσει, για άλλη μια φορά μεμ τη χαμένη μεταπολεμική ευκαιρία, στην
,.γκαλιά των κατασκευών, στα νύχια των
ώγολάβων. Ποιος θα τολμήσει να ζητήσει
:εφτά για την εκπαίδευση ή για την έρευ
α, ποιος για τα νοσοκομεία ή για τους δήους; Η αυξημένη οικοδομική δραστηριόητα, οι αυξανόμενες τιμές στη γη, η άνοος της τιμής, των υλικών κατασκευής, θα
υμπαρασύρουν σταδιακά την αύξηση στη
.υνολική ζήτηση και ο φαύλος κύκλος του
,ληθωρισμού και των ελλειμμάτων θα ξα,αγίνει ορατός. Πτώση των επιτοκίων και

του πληθωρισμού συνεπάγεται πάντα
μια λελογισμένη ύφεση και σημαντικά
ποσοστά ανεργίας - αυτή είναι η σκλη
ρή πραγματικότητα που έπρεπε να
αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία ως
μεταβατικό στάδιο. Η Ολυμπιάδα κιν
δυνεύει να τα τινάξει όλα στον αέρα.
Και να δημιουργήσει μια στρεβλή εικό
να ανάπτυξης.
ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ποιου αθλητισμού; Οι Έλληνες είναι
παγερά αδιάφοροι περί του στίβου και
του μπάτμιγκτον. Είναι ολυμπιακοί και
παναθηναϊκοί. Και καλά κάνουν. Ό ταν
οι ίδιοι οι αθλητές της άρσης βαρών κα
ταγγέλλουν τον προπονητή τους για
ντοπάρισμα, όταν ο παγκόσμιος στίβος
έχει γίνει υπόθεση των γιατρών και των
ορμονών, των ρεκόρ και των χορηγών,
γιατί να ασχοληθεί ο πονηρός φίλα
θλος μ’ αυτή την ψευτιά; Τα ομαδικά
αθλήματα έχουν τουλάχιστον το στοι
χειό της στρατηγικής, της συνεργασίας
Το ζεύγος Αγγελοπούλου θριαμβολογεί μετά
και του ταλέντου, δεν είναι υπόθεση
την απόφαση των «αθανάτων», στην Λωζάννη.
δυνάμεως μόνον.
Η νέα επταετία ξεκινά με την ελληνική σημαία,
Αοιπόν, η Ολυμπιάδα θα στερήσει
συνεχίζεται με τα θρηνητικά άσματα
πόρους αναγκαίους για την ανεπαρκέ των Αλεξίου - Νταλάρα, δίνοντας από την αρχή
στατη αθλητική υποδομή ακόμα και το στίγμα του πολιτισμού που θα ακολουθήσει
στις αθηναϊκές γειτονιές. Ποιο σιομακαι τα επόμενα χρόνια.
τείο συνοικιακό, ποια ερασιτεχνική
ομοσπονδία, ποιος κοινοτάρχης θα ζητή
μέτρου και της ηπιότητας, που ανοίγει στα
σει λεφτά για το γηπεδάκι του; Για την
μάτια του περαστικού και τον καλεί κοντά
μπασκέτα του; Η Ολυμπιάδα θα γίνει -και
του, έγινε μια ηλίθια βερολινέζικη φανφά
από αθλητικής πλευράς- ο τάφος πολλών
ρα για να μας τρομάξει. Έ τσι πάνε να μας
μικρών ελπίδων, θα μαραζώσει την περι
τρομάξουν, επίσης, με τις κραυγές της
φέρεια και θα στρέψει τα μάτια όλων στις
Αλεξίου και με τη διακοψώδηση του Ελύεντυπωσιακές μακέττες και στα μεγάλα
τη από τον Νταλάρα, αλλά εδιύ ακριβώς,
στάδια, που μετά το τέλος των αγώνων θα
στον πολιτισμό, βρίσκεται και το αδύνατο
φαίνονται σαν ξένοι χώροι - ποιος Έ λλη
σημείο της Ολυμπιάδας. Οι Έλληνες μπο
νας θα αγαπήσει την ξιφασκία και τα βερεί να εντυπωσιάζονται προς στιγμήν, αλ
λά ποτέ δεν πρόκειται να χωνέψουν τη σο
λάκια;
βαροφάνεια και το στόμφο. Αν συνεχιστεί
αυτό το χάλι, με τον Γιωργάκη να χορεύει
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ζεϊμπέκικο, τη Γιάννα να ντύνεται σαν
Ο πολιτισμός άρχισε με το Πρόπυλο στο
γκρουμ ξενοδοχείου, τον Αβραμόπουλο να
Καλλιμάρμαρο. Το τερατούργημα αυτό,
μιμείται ανεπιτυχώς τον Πρέκα και την
μετά τη γιορτή του Βαγγέλη Παπαθανασί
Αλεξίου να παριστάνει την Ηλέκτρα, τότε
ου, άρχισε να αποσυντίθεται από τις βρο
πολύ σύντομα ο πολιτισμός, στον οποίο
χές και τους αέρηδες, αλλά κάποιοι το ξαστηρίζουν πολλά για να μας κάνουν να δε
νάστηναν. Περίμεναν τη Νίκη. Ο σύλλο
χθούμε τα καλά του Ολυμπισμού και της
γος Αρχιτεκτόνων και το ελληνικό τμήμα
Νίκης, θα γίνει η αφορμή να σκεφτούμε
του ICOMOS κατέθεσαν αίτηση για αυτό
και όλα τα υπόλοιπα.
το αίσχος προς το Μονομελές Πρωτοδι
Η γιορτή μόλις τώρα αρχίζει. Και καλύ
κείο Αθηνιόν κατά του Οργανισμού «Αθή
τερα που δεν θα έχουμε κανένα νέο Πολυ
να 97» -μόνον η Ελευθεροτυπία δημοσίευ
τεχνείο. Μήπως και αυτά που τραβάμε,
σε την είδηση- αλλά ο πολιτισμός πάντα
του Πολυτεχνείου δεν είναι; Χρειάζεται
νικάει. Και έτσι το Παναθηναϊκό Στάδιο,
απλώς ηρεμία, λίγο χιούμορ και η σκέψη
ένα μνημείο που εμπεριέχει ιστορικές και
αθλητικές μνήμες, που δείχνει την ιδέα του
πως η επιτυχία δεν είναι το παν.
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Η Ολυμπιάδα, το σκουλαρίκι
και το ζεϊμπέκικο
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Η ΠΩΣ ΗΤΤΗΘΗΚΕ 0 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
του Δημήτρη Καίση

Τώρα πια μπορούμε να ’μαστέ ευτυχισμένοι, δύσκολα θα ανακαλύψουμε ίχνη
ανθελληνισμού στον κόσμο γύρω μας.
Ακόμα πιο δύσκολα θ’ ανακαλύψουμε έναν καινούργιο κύριο Σαρτζετάκη, που έλεγε πως
είμαστε «έθνος ανάδελφον». Μπορούμε επίσης και να θυμηθούμε εκείνο το αξέχαστο
ATHENS 2004 κενολογικό σύνθημα του μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου: «Η Ελλάδα στους Έλληνες» τώρα πια μοιάζει να ’χει ανέκκλητα περάσει στον ευρωπαϊκό αστερισμό του Μάαστριχτ.
ο
σ
Τ'

ου να το φανταζόταν πικραμένος,
διαψευσμένος, πως θα κατέληγε
έτσι στην αγκαλιά του αξιομίσητου «διευθυντηρίου των Βρυξελ
λών». Άλλωστε δεν τον ένοιαζε
και πολύ η μεταθανάτια πολιτική του δι
καίωση. Τον ενδιέφερε περισσότερο η
επίγεια, σχεδόν σαρκική, απόλαυση της
εξουσίας - κι αυτή δεν την έχασε ούτε
όταν έφθασε στο έσχατο σκαλοπάτι της
«πτώσης και κατάπτωσης» (κατά Λεωνίδα
Κυρκο).
Εκείνο που μάλλον δεν πρόβλεπε -και
φανερά δεν το 'θελε- ήταν να πάρει ο Ση
μίτης την κληρονομιά του, που ήταν σχε
δόν «ένα βασίλειο» - αυτός ακριβώς που,
σαν μεταξοσκώληκας, ύφαινε υπομονετι
κά παράμερα το κουκούλι της εξουσίας
του. ωσότου ανέβει στη θέση του ιυς αλα
μπές αντίδοτό του.
Και τούρα, μετά τον «έγκαιρο» θιίνατο,
παραμονές του Συνεδρίου, του «βγήκε» κι
η Ολυμπιάδα 2Θ04, για να 'χει να μοιράζει
μεγάλα κόκαλα στους οικονομικο-επικοινωνιακά ισχυρούς αυτής της γενέθλιας γης
- παρότι κι αυτό ακόμη μπορεί να 'ναι τμή
μα της κληρονομιάς του προκατόχου του
(αχ, και π ιός μπορούσε ο Μητσοτάκης να

Π
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πάρει Ολυμπιακούς με τη «δομική αντιπο
λίτευση» του μακαρίτη απέναντι του;).
Εν πάση περιπτούσει, πήραμε πια την
Ολυμπιάδα 2004 και μπορούμε να αισθα
νόμαστε εθνικοϋπερήφανοι - παρότι κά
ποιοι καχύποπτοι υποστηρίζουν πως είναι
κάτι σαν το κερασάκι στην τούρτα και πως
η τούρτα έχει σχέση με την απαιτητική πο
λιτική της Τουρκίας, πως είναι, δηλαδή,
και μια επιλογή «υψηλούν σκοπιμοτήτων».
Μπορούμε, επίσης, να πανηγυρίζουμε
και να οργανώνουμε θριάμβους, να χορεύ
ουμε τσιφτετέλι και ζεϊμπέκικο (ο Γιώργος
Παπανδρέου π.χ., τι τσακίσματα ασύγκρι
τα - που μάλλον δεν τα ’μάθε στο Χάρβαρντ, και κάνουν να χαθεί εκείνο το αρχαιοπρεπώς θρηνητικό πάνω στον κιλλίβαντα
«Τα ’μαθές τα νέα πατέρα») και γενικούς να
δείχνουμε τι μπορεί να επιτύχει και πώς δύναται να γλεντήσει η «ελληνική ψυχή», που
φυσικά, όπιυς μας διαβεβαίωσαν και όλοι οι
τηλεοπτικοί ρεπόρτερ, είναι σε αυτά ανούτερη από κάθε άλλη εθνική ψυχή.
Επιπλέον, κερδίσαμε ως απρόσμενη μεταγραφική επιτυχία την κ. Γιάννα Λασκαλάκη-Αγγελοπούλου, που οργανώνει
ωραία μπητς πάρτυ στα κολυμβητήρια για
τους ξένους δημοσιογράφους, καθώς και

τον «αφανή ήρωα» σύζυγό της κ. Aγγελι jo
πουλο της Χαλυβουργικής (δεν πήγαιν
καλά οικονομικά, κι έτσι επιδόθηκε σενι
ες ανώτερες, κι ίσως επικερδείς, δραστ
ριότητες).
Για τον κ. Αβραμόπουλο, δεν το συζητάμ
το άστρο του ενδυναμώθηκε εις βάρος το
«χαμόγελου της γενιάς μας» Μαρίας Δαμι
νάκη, κι ο κ. Ρέππας, που το θαύμαζε, δι
πρόλαβε να καταλάβει ότι το παιχνίδι παι
ζεται μάλλον κεντροδεξιά παρά κεντροαρι
στερά -ή, όπως το ’πε ο πρωθυπουργός,«όί
είμαστε μία απλή αντι-όεξιά συσπείρωση»
Όμως τώρα έχουμε μια συσπείρωση γιο
την Ολυμπιάδα - ακόμη και τον βιομήχαν
κ. Φιλίππου, που είχε μια περίεργη ιστορίι
με τον κ. Ααμπράκη, ωσότου ανέλαβε σπόν
σορας του Μέγαρου, είδαμε στις τελετε
του Μαξίμου ως σπόνσορα της ολυμπιακή
επιτροπής.
Πιθανολογείται, επίσης, μια συσπείρωσ
μεγαλοεργολάβων και εταιρειών, παιχτώ'
στο Χρηματιστήριο της Σοφοκλέους, δν
νατυύν (και οφειλετών προς τα ταμεία σι1·
ντακτών) βαρώνων των MME και και
επέκτασιν τραγουδιστών, όπως Κηλαηδο
νης, Νταλάρας, Χάρις Αλεξίου -που ά)
λωστε δεν βρίσκουν πια στάδια γεμάτ

X

to τα πλήθη της Αριστερός και, άρα,
>έπει τώρα να γίνουν πιο πατρκότες
αρμονιζόμενοι με το «πνεύμα της επυίς».
(«ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»
ΕΟΛΙΓΗΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ
λυτό το «πνεύμα της εποχής», που πεέργως κουβαλάει με'σα του και κάμποσο
Ινικισμό, το είδαμε ν ’ αναπτύσσεται φρετιωδώς κατά την αποκορύφωση του μα
σονικού δράματος εναντίον του κράτους
>υ Γκλιγκόρωφ - και μάλιστα να παρασύ:ι τη νεολαία των σχολείων που τη νομίιμε περισσότερο κοσμοπολίτικων αντιίψεων. Τι πλάνη, σάμπως να βρήκε τότε
'α σωσίβιο σ’ ένα κενό αέρος - αλλά και
χλι δεν σώθηκε από τους εμπόρους ναρυτικών και σέρνονται παιδιά τρυπημένα,
υπημένα, ανυπεράσπιστα στο υπόγειο
:ντρο της Ομόνοιας, που τίποτα δεν μποψίπ να τους κάνει η Ολυμπιάδα παρά μόνο
ψΐ θρυμματίζουν την εικόνα της με το ενοόγενετικό θέαμά τους.
’ Τι παροξυσμός ήτανε τότε για την εθνική
Ι|χς ταυτότητα που έμπαινε σε κίνδυνο, «τ’
•ομά μας είναι η ψυχή μας» φώναζε ο
^ύτης, δεν παραδίναμε ούτε μια σπιθαμή
'όματος. Τι παροξυσμός πανηγυρισμυϊν
;ο Ζάππειο και στο Μαξίμου, όλο σχεδόν
»υπουργικό συμβούλιο, κι ο κ. Βενιζέλος
;ύτό δίπλα ως συνεταίρος του πολιτισμού
ΐίας και των σπορ, και ο πρωθυπουργός νη
φάλιος, στενός ταλαντευόμενος και με κα
ί;.!) «πόθεν έσχες», να λέει «τώρα ώρα για
)νλειά», μην αφήνοντας τίποτα στην τύχη.
^Επίσης, ώρα για πολιτισμό, όπως είπε η
;ψρία Γιάννα, που όλο δυσκολευόταν να
οΐϊ,υγκρατήσει το σκουλαρίκι της, εμείς θα
ζώσουμε χη χαμένη πολιτιστική διάσταση
ιΐ|ϊτους Ολυμπιακούς, εμείς που τους γεννή
σαμε, «νους υγιής κ.τ.λ.».
.Θα τους δοϊσουμε τα ελληνάδικα, τον κ.
(,σουκάτο, που όταν πηγαίνει εκεί «τη βρί
σκει», τη σύζυγό του Πόπη, που δεν είναι
μα απλή νοικοκυρά, αλλά διδαγμένη από
ρ ΕΚΚΕ και τώρα πια ελεθεριάζουσα, την
À- Παπαζώη, που κάποτε πήγαινε με την
Αποκάλυψη του Ιωάννη» παραμάσχαλα
την Πάτμο, αλλά μετά λησμόνησε (να 0ούε αν θα τη «λησμονήσει» κι η Μιμή στο
προσεχές βιβλίο της).
. Θα μπορούμε, επίσης, να πανηγυρίσουμε
ια τα μεγάλα έργα που θα ’ρθουν: όταν
ικούω για μεγάλα έργα σχεδόν «τραβάω
πστόλι», τρέχουν στο νου μου απροσκάλεμες μί£ες και υπερβάσεις, πακτωλός και
;υκλώματα αρπαχτικών ημετέρων κι αυτή
I υπέροχη Πολιτιστική Πρωτεύουσα Θεσ^

------------------------------------------------------

Η τελετή αφής της φλόγας που οδηγεί κατευθείαν
στο μακρύ ζεϊμπέκικο για την Ολυμπιάδα.

σαλονίκη 1997, που όλα τα έργα -μαζί με
τον πολιτισμό τους- κατέληξαν στα εισαγγελικά γραφεία.
01 «ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Τρέχουν στο νου μου αυτοί οι «αόρατοι
άνθρωποι» πίσιυ από το 17,2% της ανερ
γίας στη Μακεδονία, αυτοί που ολοένα
πιο πολύ απωθούνται «από τον κόσμο
έξω», αυτό το ολυμπιόσημο, που όπου να
’να θα ’ρθει να τους αγνοήσει, για ν ’ αναδείξει κάποιους ακόμη πλουσιότερους και
αλαζονικότερους.

Την ώρα ακριβώς που, αθώοι «εν μετρία
συγχύσει», πανηγυρίζαμε το θρίαμβο της
Λωζάννης, ένα τοπικό κανάλι στη Θεσσα
λονίκη μετέδιδε τη διαμαρτυρία των εργα
ζομένου στο ΕΚΑΒ, γιατί τ’ ασθενοφόρα
τους, έχοντας χρόνια ν’ απολυμανθούν,
προκαλούν κρούσματα ψωρίασης και λοιμώξεων - κάτι σαν μια λοίμωξη του πολιτι
σμού ικανή να εξαπλώνεται και να κατατραϊγει τα μεγάλα λόγια και τα μεγάλα συμ
φέροντα του ολυμπιακού πνεύματος, που
όποις φαίνεται πάει να πάρει το ρόλο ενός
τεράστιου «τεχνητού ανοσοποιητικού συ
στήματος».
<1^
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ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ:

Καρπός της αμηχανίας
των οικονομικών επιτελείων
του Κ.Τσαλόγλου

0α ήταν ευχής έργο αν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν λίγα, έστω, από όσα προσδοκά η
κυβέρνηση από την ανάληψη διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Η
ευχή δεν αφορά, βέβαια, τη δικαίωση των υποτιθέμενων ελπίδων των «αθανάτων» της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ότι η τέλεση αυτών των αγώνων στη γη που τους γέννησή
θα επιτύχει τη ν... αναπαλαίωση του πολιτισμικού, του ηθικού περιεχομένου τους απαλλάσσοντάς τους από ανίερες κερδοσκοπικές συναλλαγές, από τις οποίες, όμως,
αντλεί τα εισοδήματά της η Επιτροπή. Ούτε πως θα αποτελόσουν το ισχυρό ερέθισμα για vc
πλημμυρίσει η ελληνική νεολαία τους στίβους της αφιλόκερδης αναμέτρησης, ·
αντιρροπώντας έτσι τις καταστροφικές παροτρύνσεις του εκμαυλιστικού καταναλωτισμού,

ροκειται για την αναζήτηση μιας
πειστικής απάντησης στο λογικό
εροπημα που θέτει η σύμπτωση
της ανάληχμης της δαπανηρής τού
της υποχρέωσης στη συγκεκριμέ
νη οικονομική συγκυρία: Πόσα, δηλαδή,
περισσότερα θα είναι τα θετικά από όσα
αρνητικά προκόψουν στο πεδίο διαχείρι
σης των πολύμορφων προβλημάτιυν που
δυναστεύουν το έθνος αυτή την περίοδο,
από τη δέσμευσή μας για τέλεση των πο
λύ έξοδων αυτών αγώνων.
Παρακάμπτοντας με ανεπιχειρηματολόγητες γενικολογίες οι κυβερνητικοί αρμό
διοι το κεφάλαιο των οικονομικοί επιπτώ
σεων από τη διοργάνοιοη τοτν Ολυμπιακών, μιλάνε για αναβάθμιση του κύρους
της Ελλάδας στον διεθνή περίγυρο, για δη
μιουργία ευνοϊκότερων συνθηκυϊν στην
προοϊθηση λύσεο)ν σε χρονίζοντα εθνικά
προβλήματα, για βέβαιη τόνωση του του
ριστικού ρεύματος, για ευκαιρία εμπλουτι
σμού τιυν σχετικών με αγο'ινες πάγκον
εγκαταοτάσεοιν, οι οποίες θα αποδει16

απέμειναν για ανάπτυξη και για στοιχείο)
χθούν εξαιρετικά χρήσιμες (σε τι;) στο
μέλλον. Αναφέρονται στα χρηματοδοτού
δη λειτουργία κοινωνικού κράτους; Τι πε
ριθιύρια θα υπάρξουν για φορολογικές)
μενα από την Κοινότητα και εξυπηρετικά
του δικού τους διαμετακομιστικού εμπορί
οποιοσδήποτε άλλης μορφής ρυθμίσει:
ου διασυνοριακά οδικά δίκτυα, αεροδρό
ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητι
των ελληνικιυν προϊόντων και υπηρεσιιόν
μια και λιμενικά έργα, ωσάν να είναι έργα
υποδομής των Ολυμπιακιόν Αγώνιον. Προ * προστατεύοντας έτσι, όσο είναι δυνατό
σθέτοντας ότι ποσό αρκετών εκατοντάδοον
μεγαλύτερο ποσοστό ελληνικότητας στη'Ι
δισεκατομμυρίων δραχμών από εθνικούς
πλουτοπαραγωγική επίδοση του τόποι11
πόρούς θα διατεθεί για τις πρόσθετες
Για πόσο χρόνο ακόμη θα ροκανίζεται
αθλητικές εγκαταστάσεις. Λησμονούν,
φορολογικά, το εισόδημα των μισθωτοί
όμως, να εκφράσουν κάποια ανησυχία για
και των συνταξιούχων, υποβαθμίζοντας το
το ότι οι έκτακτες αυτές δαπάνες, καθαρά
επίπεδο ζωής τους, την ώρα που αναλαμ
καταναλωτικού περιεχομένου, συμπί
βάνουμε την αναβάθμιση του «αθλητισμόν
πτουν με τις άλλες, επίσης αντι-παραγωγιτης αγοράς»; Από ποιες άλλες, επιτρεπό
κού περιεχομένου, δαπάνες πολλοόν τρισε
μενες από το Μάαστριχτ, πηγές άντληση:
κατομμυρίων δραχμών για αμυντικές ανά
δανειακού χρήματος θα εξοικονομηθούν
γκες, που πρέπει να καλυφθούν στην ίδια
τα επιπλέον κεφάλαια που θα απαιτήσουν
δεκαετία.
οι πληροφιές για αμυντικούς και αθλητι
κούς σκοπούς, όταν το περιοϊνυμο «σύμ
ΠΟΥ 0Α ΒΡΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ;
φωνο σταθερότητας», που επέβαλαν οι φί
Από ποιες πηγές θα αντληθούν τα ανα
λοι μας Γερμανοί απαγορεύει, με βαριέ:
ποινές, την "υπέρβαση του ορίου του 39ί
γκαία επιπλέον έσοδα, ώστε να μην αποδεκατιστούν και όσες χρηματοδοτήσεις
στο ετήσιο έλλειμμα των κρατικών προυX

πολογισμών των εταίρων, και μετά την οι
κονομική και νομισματική ενοποίηση; Η
απάντηση στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα
έπρεπε ήδη να περιλαμβάνεται στο «φάκελλο» της διεκδίκησης των αγώνων. Ό χι
εκείνον που έλεγξαν οι «αθάνατοι». Αλλά
εκείνον που δικαιούτο να ελέγξει ο ελλη
νικός λαός πριν συγκατατεθεί στη διεκδίκηση. Ας δοθεί, όμως, και τώρα καθυστε
ρημένα, η οφειλόμενη σαφής και πειστική
απάντηση.
Δεν αξίζει ιδιαίτερου σχολιασμού ο επί
σημος, άλλος, ισχυρισμός ότι από τιόρα και
στο εξής, φίλοι και εχθροί, θα συμπεριφέρονται στην Ελλάδα ιυσάν να επρόκειτο
περί... εγκυμονούσης, την οποία δεν επι
τρέπεται να στενοχωρούν για να μην έχει
• ανιύμαλη κύηση! Και δεν αξίζει ιδιαίτερου
. σχολιασμού ο ισχυρισμός, γιατί είναι πολύ
πιθανό να συμβεί το εντελώς αντίθετο. Να
πιστέψουν, δηλαδή, όσοι μας πιέζουν για
:να κάνουμε τούτη ή την άλλη παραχώρη
ση, πως είμαστε τώρα περισσότερο ευαί
σθητοι, περισσότερο πρόσφοροι για υπο
χω ρήσεις, ώστε να μην διακινδυνεύσει η...
■αναπαλαίωση των Ολυμπιακιυν Αγώνων,
που με τόσο ενθουσιασμό αναλάβαμε να
... κυοφορήσουμε!

Ι

Κ

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ό,τι προέχει είναι να γίνει κατανοητό
από την ελληνική κοινή γνώμη ότι η οικο
νομία μας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο
συντριπτικής περιθωριοποίησής της εξαιτίας της εγκληματικής -επειδή από το
! ΠΑΣΟΚ ήταν εσκεμμένη- αντίδρασης
, προσαρμογής της έγκαιρα στην ενοποιού
μενη, ανταγωνιστικά, οικονομία της ελεύ
θερης αγοράς. Π ρέπει να συνειδητοποιη. θεί από όλους ότι η εφαρμογή της οικονο
μικής ένωσης και της κυκλοφορίας του
κοινού νομίσματος, του ευρώ, θα έχει
εκτεταμένες ανασχετικές επιδράσεις στη
λειτουργία του παραδοσιακού μηχανι
σμού της χώρας, επειδή το συνεχώς διευρυνόμενο κενό σε επενδύσεις παραγωγι
κής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού
τείνει να μηδενίσει και όσες απομείναν
δυνατότητες σε ανταγωνιστική κοστολό
γηση των ελληνικιόν προϊόντων και υπηρε
σιών. Οι ίδιοι οι έλληνες βιομήχανοι, στις
υπεύθυνες ανασκοπήσεις τους για την πο
ρεία της οικονομίας, επισημαίνουν τον
κίνδυνο. Συνιστά, επομένως, υποχρέωση
πρώτης προτεραιότητας η μεθόδευση κι
νητοποίησης όλιυν τιυν δια θέσ ιμοί δημό
σιων και ιδιωτικών πόρων στην επιλογή
των συγκριτικά ανθεκτικότερων τομέων
πλουτοπαραγωγικής επίδοσης, ώστε η ελ

ληνική οικονομία να αποκτήσει ένα ισοϋ
ψές με αυτό των προηγουμένων εταίρων
μας λειτουργικό σύστημα. Προϋπόθεση
«εκ των ων ουκ άνευ» και για την εξασφά
λιση ανταγωνιστικής ποιότητας και τιμής
των ελληνικιόν προϊόντων. Αντενεργεί ευθέως σε αυτή την προτεραιότητα η επιμονή
των υπεύθυνων κυβερνητικών παραγό
ντων να αναλίσκονται σε υμνολογίες για
τα «επιτεύγματα» της οικονομικής τους
πολιτικής. «Επιτεύγματα», που ίσως είναι
χρήσιμα για το «μπαλ μασκέ» του τέλους
του προσεχούς έτους, όταν θα εκτιμηθεί
από τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών αν
πληρούν οι οικονομίες τι»ν δεκαπέντε όσα
επιτάσσει το Μάαστριχτ, ώστε να έχουν το
προνόμιο να μετέχουν στις αποφάσεις των
καθοδηγητών οργάνων της οικονομικά
και νομισματικά ενοποιημένης «Ευρώπης». «Χορός μεταμφιεσμένων» γιατί, όχι
μόνον η ελληνική κυβέρνηση αλλά και
εκείνες τοον περισσότερων εταίρων μας,
με στατιστικο-λογιστικές αλχημείες προ
σπαθούν να εμφανίσουν τις οικονομίες
τους πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα πα
ραγγέλματα του Μάαστριχτ. Με μια μικρή
διαφορά για την περίπτωσή μας. Από τους
-3*·*>*··’«■'*,*·«

—

άλλους καλύπτονται αντιμετωπίσιμες απο
κλίσεις των πραγματικών δεδομένων των
οικονομιών τους. Στην περίπτιυσή μας,
ολόκληρη η οικονομία αποκλίνει από τα
ζητούμενα για την Ο.Ν.Ε.!
Δεν απαιτείται, λοιπόν, ιδιαίτερη ευφυΐα
για να γίνει κατανοητό ότι με πολιτική συ
γκάλυψης της πραγματικότητας όχι μόνο
δεν θα επιστρατευθεί με ενθουσιασμό η
κοινωνία των ικανών για εργασία πολιτών
στην αλλαγή στάσης για να λυθούν τα σο
βαρότατα κοινωνικο-οικονομικά προβλή
ματα αλλά θα επιμείνουν στη διατήρηση
αχρηστευμένων από την εξέλιξη σχημάτα>ν, ωσάν να επρόκειτο για αναφαίρετο
κεκτημένο. Η πορεία του «κοινοτικού
διαλόγου», που με πολλές τυμπανοκρου
σίες δρομολόγησε η κυβέρνηση, επιβεβαι
ώνει την παραπάνω αλήθεια. Οι λεγόμε
νοι κοινοτικοί εταίροι, οι εργαζόμενοι
και οι εργοδότες, επιμένουν, οι πρώτοι
στη διατήρηση το>ν θεσμοθετημένοι ερ
γασιακών σχέσεων, και οι δεύτεροι στη
συνέχιση της ακώλυτης επιλογής πηγών
απ’ όπου θα αντλούν τα κέρδη τους. Και
δεν είναι, βέβαια, η «πρόκληση» το>ν Ολυ
μπιακών του 2004 που θα κινητοποιήσει
17

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σειρά: Ιστορία (Αρχαίο -

Μεσαιωνική - Νεότερη)
CL. MOSSÉ,
Α. SCHNAPP- GOURBEILLON
Καθη y ή ιριες Πανεπιστημίου

ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(2000-31π.Χ.)

CL A U D E M O S S f

ANNIESCHM
AIN» COURBEILLON
ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΗΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(2.000 - 31 π.Χ.)

«KTAWMIH ‘ΛΜΜ ΙΠΙΑΗΟ'

Μ ετάφραση:

Λύντια Στεφάνου
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τους «κοινωνικούς εταίρους», όταν δεν
κατάφερε να το πραγματοποιήσει η σύν
δεσή μας με την ευρωπαϊκή Κοινότητα επί
τριάντα έξι ολόκληρα χρόνια, τώρα. Αλλά
πώς θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορε
τικά, όταν όλες οι κυβερνήσεις ψηφοθη
ρούσαν υπέρ των κομμάτων τους με δια 
βεβαιώσεις ότι με την πολιτική τους όλα
διορθώθηκαν και πάνε από το καλό στο
καλλίτερο; Οι «σώφρονες» πολίτες, επο
μένως, δεν θα είχαν να κάνουν τίποτε κα
λύτερο από το να τους ξαναψηφίσουν στις
επόμενες εκλογές!
Όσο και αν φαίνεται οδυνηρό, ο υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας θα υπηρετούσε
πραγματικά την οικονομία, αλλά και το
κόμμα του, αν αναγνώριζε πως όλα τα δή
θεν «επιτεύγματα» προς την «ορθή κατεύ
θυνση» δεν είναι παρά ρητορικές αυθαι
ρεσίες. Και ότι τα ποσά που εισοδηματεύουμε από τα Ταμεία της Κοινότητας (πε
ρισσότερα από σαράντα δισεκατομμύρια
δολάρια, ώς τώρα) δεν μοιάζουν με το
...χαλάκι του Μωάμεθ. Ικανά, δηλαδή να
μας κρατούν εσαεί στα επιθυμητά κατανα
λωτικά ύψη. Γιατί το χαλάκι του Προφήτη
αντλούσε τις ιδιότητές του από τη θέληση
του επιβάτη του. Ενώ το Κοινοτικό «χαλά
κι» μπορούν να το τραβήξουν κάτω από τα
πόδια μας απρόοπτα οικονομικά γεγονότα
ή και οι ανάγκες της Κοινότητας.
01 ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 0ΠΩΡ0ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜ0!
Τίποτε, σχεδόν, από όσα εκφράζουν τις
επιτυχίες της κυβερνητικής οικονομικής
πολιτικής δεν είναι παράγωγο των πλεο
νεκτημάτων του εθνικο-οικονομικού μας
μηχανισμού. Αρκεί να καταδειχθεί πόσο
αυτό είναι αληθινό από το γεγονός ότι δύο
εξέχοντες υπουργοί, της εθνικής οικονο
μίας και της βιομηχανίας κ.λπ., διαπληκτί
ζονται για το αν η αντίσταση του πληθωρι
σμού να υποχωρήσει κάτω από το 6%,
(ποσοστό τετραπλάσιο, δηλαδή, του μέ
σου όρου των τιμών καταναλιυτού στην
Κοινότητα που είναι 1,5%) οφείλεται στις
ανατιμήσεις των τιμολογούν τιυν ΔΕΚΟ ή
στις ανατιμήσεις των οπιυροκηπευτικών!
Ωσάν να είναι νοητό ότι μόνο στην Ελλά
δα οι αναπόφευκτες αυξομεκυσεις των τιμιΰν γεωργικοϊν προϊόντων, λόγω καιρικιόν επιδράσεων στον όγκο παραγωγής
τους, ή οι κοστολογικές μεταβολές τερα
στίων επιχειρήσειυν κοινής ωφέλειας, δεν
μπορούν να «απορροφηθούν» από τους
εξισορροπητικούς μηχανισμούς μιας οι
κονομίας που λειτουργεί ανταγωνιστικά.
Η μείωση του πληθιυρισμού ιός τα τρέχο

ντα επίπεδα είναι συνέπεια της εκμηδένισης, σχεδόν, των πληθωριστικοόν πιέσεων
στις χώρες α π’ όπου εισάγουμε προϊόντα
και υπηρεσίες και δανειζόμαστε κεφά
λαια, δημόσια ή ιδιωτικά. Η «σκληρή»
δραχμή εξαρτάται πλήρως από τα συναλ
λαγματικά διαθέσιμα στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Αυτά τα διαθέσιμα σχηματίζο
νται χάρη στην εισαγωγή συναλλάγματος
για την αγορά τίτλων του Δημοσίου ή για
την ευχέρεια κερδογόνων «παιγνίων» στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Όταν αυ
τί) το συνάλλαγμα δεν θα προσελκύεται,
μετά την καθιέρωση του ευρώ, από υψη
λότερα, συγκριτικά, επιτόκια των ελληνι
κών δημόσιων τίτλο>ν, όπως συμβαίνει τώ
ρα, τα διαθέσιμα θα εξανεμιστούν, συμπαρασύροντας όσα εμφανίζονται ως «ε
πιτεύγματα» μιας οικονομικής πολιτικής,
που αδιαφόρησε για την ανάπτυξη, γιατί
πίστεψε πως η σταθεροποίηση μπορεί να
στηριχθεί στο δανεισμό και στη μείωση
της εσωτερικής ζήτησης.
Το χειρότερο ακολουθεί.
Εκτός του επενδυτικού κενού στην οικο
νομία, διανύουμε περίοδο επενδυτικού κε
νού και στην... πολιτική σκέψη. Το
ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία
ότι ασκεί αερολόγο αντιπολιτευτική τακτι
κή, αφού δεν έχει συγκεκριμένες προτά
σεις να αντιπαρατάξει σε όσα κατηγορεί
την κυβερνητική πρακτική. Η Νέα Δημο
κρατία στηρίζει τον «αντιπολιτευτικό» της
λόγο στη «συντριπτική» για το ΠΑΣΟΚ
παρατήρηση ότι εγκατέλειψε την περίφη
μη πολιτική της «σοσιαλιστικής αλλαγής»
για να υιοθετήσει τη δική της, της Νέας
Δημοκρατίας, πολιτική του φιλελευθερι
σμού. Το ΠΑΣΟΚ, όμως, δεν έχει υιοθετή
σει, ολόκληρο, την πολιτική του φιλελευ
θερισμού. Και έτσι το μισό, το κυβερνών
τμήμα του, δεν μπορεί να εφαρμόσει κα
μία πολιτική. Ούτε τη φιλελεύθερη, επειδή
δεν τολμά να προχιυρήσει σε αποκρατικο
ποιήσεις και των πιο δραχμοβόρων, ακόμη
για τα δημόσια οικονομικά επιχειρήσεων,
αλλά ούτε και τη λεγόμενη «κοινωνική»
πολιτική, την οποία αξιώνουν, για καθαρά
προσωπικούς λόγους εσωκομματικής
(Αντιπαράθεσης, στελέχη του πρώην «κινή
ματος». Επειδή δεν έχει τα μέσα, και, επει
δή, αυτή η πολιτική, αντιστρατεύεται την
προσπάθεια «σύγκλισης». Πορευόμαστε,
λοιπόν, με οδηγό την... αμηχανία! Καρπός
αυτής της αμηχανίας είναι η διεκδίκηση
της πολυδάπανης οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Μια θλιβερή απόπειρα
να γίνει πιστευτό ότι «ο βασιλιάς δεν είναι
γυμνός»!
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ΑΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ

Εμμανουήλ-Γεώργιος Βακαλό

Μωρίς Μερλώ-Ποντύ

ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΖΑΝ
ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Μανώλης Ανδρόνικος

Εμίλ Βεραρέν

ΡΕΜΠΡΑΝΤ

Γιώργος Μουρελος

Ε.Χ. Γκόμπριχ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ
Δανιήλ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1973-1985
Αγάπη Ευαγγελίδη

ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Στέλλα Θεοδωράκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΥ
Μονρόε Μπερντσλεϋ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
Τσεζαρε Μπράντι

ΑΡΚΑΔΙΟΣ Έ ΠΕΡΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ
Πάουλ Κλεε

Νιζίνσκυ

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ

ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 1898-1918
Ρίτσαρντ Κράους

Γιάννης Παπάς

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα

Ζωρζ Πεγε

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΖ
Νίκη Λοϊζίδη

Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ
Ο ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ
ΚΑΙ Η ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Τζαφφε - Ρότερς

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
Αόρα Τσάπμαν

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ε. Φοσιγιόν

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
Πήτερ Φούλερ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙ Σ ΝΕΦΕΛΗ
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Η αβάσταχτη ελαφρότητα του εγώ τους
του Σάκη Καραγεωργίου

Όταν το ’93 ο ΣΥΝ έμεινε εκτός Βουλής, πολλοί ήταν αυτοί που θεώρησαν
αυτονόητη την εξαφάνισή του από το πολιτικό στερέωμα. Όσοι είχαν αυτό στο
μυαλό τους, διαψεύστηκαν γρήγορα. Η αλλαγή φρουράς στην πολιτική κορυφή,
η ενδυνάμωση σε κομματικό επίπεδο, και όχι μόνο, νέων ανθρώπων και η
επαναδραστηριοποίηση μελών του, ήταν εκείνα τα συστατικά που, στο
εσωτερικό του, άλλαξαν την αντίληψη με την οποία αντιμετωπιζόταν ώς τότε.
χοντας την πίστη ότι τα σοβαρά λά
θη του παρελθόντος θα μπορούσαν
να όιορθωθούν, επιδίωξαν τη θεμελίωση νέων βάσεων στα ερείπια της
Αριστερός. Σκύβοντας το κεφάλι
στα προβλήματα, προσπάθησε -και σε
πολλούς τομείς το κατάφερε- να καταθέ
σει προτάσεις και να δείξει δρόμους για
ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας.
Δημιουργ(όντας ριζοσπαστική σκέψη και
λόγο απέναντι στην ανεργία, την οικονο
μία, τα ναρκωτικά, ακόμη και στα εθνικά
(όπου, μερικές ψορές, αργοπόρησε να γί
νει ριζοσπαστικός), αποόείχτηκε ότι βρισκόσταν στη σιυστή κατεύθυνση. Πετυχαί
νοντας, πρώτον, να διασφαλίσει την ύπαρ
ξή του και, δεύτερον, να στρέψει αυξητικά
την ακοή των πολιτιόν στο λόγο του.
Θα περίμενε κανείς ότι η δυνατή και ρι
ζοσπαστική παρουσία που είχε εκτός, θα
συνεχιζόταν και με την είσοδό του στη
Βουλή. Δυστυχιός, η μέχρι τώρα παρουσία
του, πλην ελάχιστων περιπτώσεων, θυμίζει
λογικές και πρακτικές του παρελθόντος.
Ο ριζοσπαστικός λόγος και σκέψη εξα
φανίστηκαν ή περιορίστηκαν όπου ήταν
αδύνατη η εξαφάνιση. Σε ζητήματα όπιυς
ναρκωτικά, ανθρώπινα δικαιώματα, Ολυ
μπιακοί αγιυνες έγιναν προσπάθειες για
παρεμβάσεις σε αποφάσεις, προκαλυόντας
παραιτήσεις ουσιαστικές και όχι πλασμα
τικές (π.χ. Τμήμα Δικαιωμάτων), είτε ακο
λουθήθηκε ο δρόμος της σιιυπής και ελλι
πούς προβολής των θέσεων (π.χ. Ολυμπιά
δα) - ζητήματα που θειυρήθηκαν ότι ενο
χλούσαν την πολιτικοοικονομική κοινωνι
κή νομεκλατούρα και την κατασκευασμέ
νη συντηρητική ελληνική κοινωνία.

Ε

0 Σάκης Καραγεωργίου είναι μέλος της
Γραμματείας Π. Κ. Επαρχείων του ΣΥΝ.
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Επικράτησε η λογική της προσωπικής
προβολής και επιβίωσης, έχοντας στήριγ
μα την πυραμιόωτή λογική των τάσεων που
αποβλέπει στην ικανοποίηση προσωπικών
επιθυμιών και εργασιακών αποκαταστήσεων. Πολιτικά, οικονομικά, εκδοτικά
συμφέροντα που βοήθησαν ή βοηθούν την
ενίσχυση προσ(όπιον σε ατομικό και συλ
λογικό επίπεδο έχουν ένα και. μόνο σκοπό.
Τη χρησιμοποίηση, μέσω αυτών, του ΣΥΝ
για τη διατήρηση των συμφερόντων τους.
Διατηρούνται στην εξουσία και ελαχιστο
ποιούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις
δυσάρεστες φωνές γ ι’ αυτούς (και για ό,τι
αντιπροσυιπεύουν).
ΓΙΑΤΙ ΧΑΘΗΚΕ 0 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ;

Η εξαφάνιση της ριζοσπαστικής πολιτι
κής σκέψης προκάλεσε τη σιωπή και το
κλείσιμο των ματιών στα προβλήματα των
πολιτών και στη δυσωδία της σημερινής
πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότη
τας. Η πολυφορεμένη Κεντροαριστερά κα
τάφερε να γίνει κεντρικό ζήτημα -σε ηγετι
κό και όχι μόνο επίπεδο-, αποπροσανατο
λίζοντας τους πολίτες από την πραγματικό
τητα, δημιουργυιντας ελπίδες, όχι στους
πολίτες αλλά σε αυτούς που στηρίζουν ή
αποτελούν το σάπιο πολιτικό-κοινωνικό
κατεστημένο.
Δεν αρκέστηκαν μόνο σ’ αυτό. Κατεβάζο
ντας το επίπεδο, χρησιμοποκύντας λέξεις
όπως το λατινικά γραμμένο «aristera», ή
αντί παραθέτοντας χαμόγελα και τη διαφη
μιστικά ιυραιοποιημένη εικόνα προσιόπων,
πλέον της πολιτικής, εξαφάνισαν την πολι
τική ττκέτβη και την κοινωνική δράση, στοι
χεία που προϋποθέτουν την Αριστερά.
Ο ΣΥΝ αντί να είναι η αιχμή του δόρατος
για τη δι.όχλυση του σάπιου πολιτικού κοι
νωνικού κατεστημένου, γίνεται το άλλοθι
X

και το στήριγμα αυτού. Στην πλειοψηφία,
η ηγεσία του ΣΥΝ και οι ακόλουθοί της
κυριαρχούμενοι από την αβάσταχτη ελα
φρότητα του πολιτικού εγώ τους, μετατρέ
πουν τον ΣΥΝ σε δεκανίκι του ΠΑΣΟΚ.
Παλαιού ή νέου, καμία διαφορά, ένα
ήταν-ένα είναι. Και συμπράττουν στην
αφομοίωση της αποκαλούμενης ανανεωτι
κής Αριστεράς από τη «νέα εποχή» του αρ·
ριυστημένου πολιτικού συστήματος.
Οι σειρήνες της πολιτικής ευτέλειας ποτί
δεν έπαψαν να ηχούν. Όπυις βέβαια και
κάποιοι, λόγω προσωπικυίν φιλοδοξιών
για θώκους (είτε αυτοδιοίκησης είτε ανώ
τερους), δεν έπαιζαν να ακούν και να κι
νούνται προς αυτούς που τις εκπέμπουν.
Στους πολίτες, και περισσότερο στους ίδι
ους τους νέους, το παρελθόν έχει πάψεινα
αποτελεί το άλλοθι για το παρόν.
Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να συνεχίσουν να ελπίζουν ότι, απέναντι στις υπο
τιθέμενες συγκλίσεις προοδευτικών δυνάμειυν και στην τεχνητά διαμορφωμένη κυ
ρίαρχη πολιτική σκέψη, πρέπει να υπάρξει
αντιπαράθεση της αριστερός, για την κοινυτνία των πολιτών. Την κοινωνία των ατο
μικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τη;
ελευθερίας, του πλουραλισμού, των ρήξε
ων, με σκοπό την εναντίωση στο κατεστη
μένο και. στην κυρίαρχη ιδεολογία του
προσωπικού βολέματος και της αβάστα
χτης ελαφρότητας του πολιτικού και οικο
νομικού εγώ τους.
Αυτή η Αριστερά είναι καιρός να αναζη
τηθεί και οι βάσεις της να θεμελιωθοόυν
από την αρχή. Αν η θέση της Αριστερά;
δεν είναι δίπλα στους ανέργους, τους χα
μηλόμισθους, τις ομάδες αδικημένων και
των καταπιεσμένων σε συλλογικό ή ατομι
κό επίπεδο, τότε πού είναι η θέση της;
Αν η Αριστερά μετατρέπει την ατομική
πολιτική υπόθεση για την οποία έχει εξου
σιοδοτηθεί σε δική της προσο)πική πολιτι
κή, τότε παύει να είναι Αριστερά.
Η χθεσινή ή σημερινή Αριστερά, που το
έπραξε ή το πράττει είναι, αποκλειστικά,
μόνη υπεύθυνη για την πολιτική απάθεια
που κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος του πλη
θυσμού και εκφράζεται με τη φράση «όλοι
οι πολιτικοί είναι ίδιοι».

Επιμέλεια: Σωτήρης Ντάλης

Το αλγερινό δράμα συνεχίζεται
ε τους συνήθεις και ακόμη σκληρότερους
ρυθμούς, ενόψει των τοπικών εκλογών του
Οκτωβρίου, συνεχίζεται η σφαγή του λαού
της Αλγερίας, στο πλαίσιο ενός ανελέητου
πολέμου που μαίνεται ακατάπαυστα μεταύ εξτρεμιστών μουσουλμόχνων και δυνάμεων ασφαείας από τον Ιανουάριο του 1992, οπότε και ακυρώηκε το ευνοϊκό για το Ισλαμικό Μέτοιπο Σωτηρίας
ποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.
Η φονταμενταλιστική έξαρση του Ισλάμ, με τα τραικά αποτελέσματα που παρακολουθούμε τα τελευχία χρόνια, έχει δώσει την ευκαιρία για πολλές αναίίσεις του φονταμενταλιστικού φαινομένου.
Σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, η ισλα(,ική θρησκεία, που εκφράζεται από τιχ ριζοσπαστιά ιρονταμενταλιστικά κινήματα της Βόρειας Αφριής και Ασίας, θα μπορούσε να εξελιχθεί οε μείζον
ρόβλημα, κυρίως για την Ευρώπη. Η ισλαμική αναέννηση εμφανίζεται σήμερα με δύο όψεις: Με την
ρώτη εκφράζεται ένα ειρηνικό κίνημα που στοχεύει
την επιστροφή της θρησκευτικής αγνότητας και με
1 δεύτερη, που θα την ονομάζουμε σκοτεινή πλευρά
τυ Ισλάμ, επιδιώκεται η ανατροπή «εκσυγχρονιστιών» και κοσμικών καθεστώτων.
Αν και μετά τα τέλη του 19ου αιώνα, οι σωρευμένες
πογοητεύοεις των μουσουλμάνων για τα παραδο
σιακά καθεστώτα οδήγησαν στην υιοθέτηση πολιτιο-κοινωνικών συνταγών, φτιαγμένων πόχνω στα δυ,κά πρότυπα, αυτό δεν εμπόδισε τη διατήρηση των
αραδοοιακών συνταγών στον υπαρξιακό τομέα, δηαδή, στον τομέα των σχέσεων ανάμεσα στον άνθρωο και το υπερπέραν.
Όσο για την επικράτηση αυταρχικών καθεστώτων
ιον μουσουλμανικό κόσμο δεν οφείλεται βέβαια
τον Μωάμεθ, αλλά στις αιτίες (κυρίως στην οικονο
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Η διάδοση του
αυταρχισμού στις
μουσουλμανικές
χώρες
διευκολύνθηκε
από τον εθνικό
και εθνικιστικό
πατριωτισμό.

μική υπανόχπτυξη) που προκαλούν τα ίδια αποτελέ
σματα στις άλλες, μη μουσουλμανικές χώρες του Τρί
του Κόσμου. Η διάδοση του αυταρχισμού στις μου
σουλμανικές χώρες διευκολύνθηκε από τον εθνικό
και εθνικιστικό πατριωτισμό, καθώς και από τον
εθνικισμό και το σωβινισμό που ευδοκιμούν σ’ αυτές
τις χώρες.
Σήμερα, σε πολλές ισλαμικές χώρες, ριζοσπαστι
κές ισλαμιστικές οργανώσεις υιοθετούν τη βία και
θεωρούν καθήκον τους να πλήξουν τους ηγέτες και
τις κυβερνήσεις που «απέτυχαν» να κυβερνήσουν
σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, τη σαρία. Στο στόχα
στρο αυτών των οργανώσεων βρίσκονται η Αλγερία,
η Αίγυπτος και η Τυνησία, χώρες που προσπαθούν
να εκσυγχρονισθούν και να υιοθετήσουν στοιχεία
από μια δυτικού τύπου δημοκρατία.
Στην Αλγερία, που είναι στο επίκεντρο της κρίσης,
το 70% του πληθυσμού είναι κάτω των 30 ετών και η
σύγκρουση φαίνεται να έχει κι ένα χαρακτήρα διαμάχης μεταξύ των γενεών. Η νεολαία της Αλγερίας,
μορφωμένη αλλά άνεργη, σταδιακά φαίνεται να εν
στερνίζεται τον πόλεμο ως τη μόνη διέξοδο για ένα
ανύπαρκτο μέλλον.
Η δραματική άνοδος του ισλαμισμού στις χώρες
του Νότου της Μεσογείου έδωσε αναγκαστικά και
μια άλλη διάσταση στην ανάγκη για διαμόρφωση
μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που πλήττουν τη
Μεσόγειο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και
η Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια, προωθώντας την ιδέα για
τη δημιουργία μιας ζώνης συνεργασίας και σταθερό
τητας στη Μεσόγειο. Μια πρωτοβουλία η οποία δεν
έχει βεβαίως αποδώσει τα μέγιστα, στοχεύει όμως
στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ευημερίας
στη Μεσόγειο.
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Το μέλλον της Δυτικής Σαχάρας
του Αστερη Χουλιάρα

Με έκταση διπλάσια από την Ελλάδα, η Δυτική Σαχάρα είναι ένα από τα πιο αραιοκατοικημένα κράτη της Γης:
η πυκνότητα του πληθυσμού δεν ξεπερνά τον ένα κάτοικο ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Αναγνωρισμένη από πολλές
χώρες και διεθνείς οργανισμούς ως ανεξάρτητο «κράτος», η αφιλόξενη (αλλά πλούσια σε ψωσφάτα,
σιδηρομετάλλευμα και αλιεύματα) αυτή περιοχή της βορειοδυτικής Αφρικής συνεχίζει για τρίτη δεκαετία να είναι το
πεδίο των επεκτατικών φιλοδοξιών του βόρειου γείτονά της που επιδιώκει, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, να την
ενσωματώσει σ’ ένα «μεγάλο Μαρόκο».
ο 1975 η Μαδρίτη παραχώρησε τα
2/3 τής τότε επονομαζόμενης αποι
κίας της Ισπανικής Σαχάρας στο
Μαρόκο και το 1/3 στη Μαυριτανία.
Παρά το ότι οι Ισπανοί είχαν υποσχεθεί στους κατοίκους της περιοχής την
ανεξαρτησία, ισχυρές πιέσεις από τις
Ηνωμένες Πολιτείες -που αφενός δεν επι
θυμούσαν μια Δυτική Σαχάρα με φιλοσο
βιετικό προσανατολισμό και αφετέρου
δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν το φιλοδυ
τικό βασιλιά Χασάν tov II του Μαρόκουοδήγησαν την Ισπανία, που εκείνη την
εποχή βρισκόταν σ’ ένα κρίσιμο στάδιο
μετάβασης, σε υποχιόρηση από τις αρχικές
της θέσεις1.
Το Μέτωπο Πολισάριο, το εθνικιστικό κί
νημα του λαού της Δυτικής Σαχάρας (Σαχράουι) που πολεμούσε εναντίον της Ισπα
νίας στα χρόνια της αποικιοκρατίας, απέρριψε τις συμφωνίες της Μαδρίτης. Ο στρα
τός του Μαρόκου, όμως, εισέβαλε στη Δυ
τική Σαχάρα, υποχρε δίνοντας το μεγαλύτε
ρο τμήμα του πληθυσμού της να καταφύγει
στη γειτονική Αλγερία. Περίπου 170.000
Σαχράουι ζουν από τότε, υπό καθεστώς
αυτονομίας που τους έχει παραχωρήσει το
Αλγέρι, σε στρατόπεδα προσφύγων στην
έρημο της νοτιοανατολικής Αλγερίας.
Τρεις μήνες μετά την εισβολή του Μαρό
κου, το Μέτωπο Πολισάριο ανακήρυξε τη
δημιουργία της «Αραβικής Ααίκής Δημο-
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0 Αστέρης Χουλιάρας είναι ερευνητής στο
Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
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κρατίας των Σαχράουι». Παρά το ότι η συ
ντριπτική πλειοψηφία των 250.000 Σαχράουι συνέχισε να κατοικεί εκτός Δυτικής
Σαχάρας, το Πολισάριο διατήρησε τα γρα
φεία του σε απελευθερωμένες περιοχές
της. Πάνω από 75 χιορες αναγνωρίζουν σή
μερα τη Δυτική Σαχάρα ως ανεξάρτητο
κράτος και η Δημοκρατία των Σαχράουι εί
ναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού
Αφρικανικής Ενότητας. Το 1979, μετά μια
σειρά από ήττες στο πεδίο των μαχιόν με το
Πολισάριο, η Μαυριτανία παραιτήθηκε
από τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο δι
κό της τμήμα της Δυτικής Σαχάρας. Το Μα
ρόκο, όμως, απλώς κατέλαβε και την πε
ριοχή που εγκατέλειψαν οι Μαυριτανοί.
Το 1981 οι δυνάμεις του Πολισάριο, χάρη
σε σημαντική στρατιωτική βοήθεια από την
Αλγερία, κατάφεραν όχι μόνο να απελευθερώσουν το 85% του εδάφους της Δυτικής
Σαχάρας αλλά και να πλήξουν στόχους και
στο εσωτερικό του Μαρόκου. Καθώς όμιυς
το τελευταίο θεωρούνταν, την εποχή του
Ψυχρού Πολέμου, ένας σημαντικός σύμμα
χος της Δύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και
η Γαλλία έσπευσαν να βοηθήσουν τον βα
σιλιά Χασάν τον II. Με αμερικανική βοή
θεια, το Μαρόκο ύψωσε 1.500 χιλιόμετρα
βαριά εξοπλισμένιυν αμμολόφων με σκοπό
να εμποδίσει τις επιχειρήσεις του Πολισά
ριο στο σύνολο σχεδόν της Δυτικής Σαχά
ρας. Οι αμμόλοφοι οδήγησαν σ’ έναν πόλε
μο φθοράς. Όταν το 1991 άρχισε να εφαρ
μόζεται μια εκεχειρία ανάμεσα στις δύο
αντιμαχόμενες πλευρές, πάνω από 10.000
/
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άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Αλλι
και η πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας είχί |
σημαντικά αλλάξει σε σχέση με το 197.'
καθώς το Μαρόκο είχε στείλει δεκάδες χι
λιάδες εποίκους να εγκατασταθούν στι
περιοχές που είχε υπό τον έλεγχό του. Απ
την άλλη πλευρά, η συντριπιτική πλειοψη
φία των Σαχράουι συνέχιζε να κατοσα
στην Αλγερία.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το τέλος του διπολικού κόσμου και το σΐ|
μαντικό οικονομικό κόστος του πολέμα
για το υπερχρεωμένο Μαρόκο οδήγησα
σε μια συμφωνία ειρήνευσης που εγκρίθΐ]
κε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΙ
το 1991. Η συμφωνία προέβλεπε ένα δήμο
ψήφισμα που θα έδινε στον πληθυσμό τη
Δυτικής Σαχάρας δύο επιλογές: είτε ανε
ξαρτησία είτε ενσωμάτωση στο Μαρόκο
Οι πρόσφυγες θα επαναπατρίζονταν, προ
από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος
προκειμένου να τμηφίσουν μαζί με του;
Σαχράουι που ακόμη ζούσαν στην πατρίί»
τους. Η καταγραφή των ψηφοφόρων θα γι
νόταν με βάση την τελευταία ισπανική
απογραφή του 1974. Η συμφωνία οδήγησε
στη δημιουργία της MINURSO (Αποστο
λή των Ηναψένων Εθνών για το Δημοψή
φισμα στη Δυτική Σαχάρα-U nited Nations
Mission for the Referendum in Western!
Sahara), που με την αποστολή 2.800 ανθροόπων θα αναλάμβανε την επιτήρησί]
της εκεχειρίας και τη διεξαγωγή του δημο
ψηφίσματος2.
Το Μαρόκο, όμως, δεν έδειξε έτοιμο νο

ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ
Ίρήσει τις συμφωνίες που είχε υπογράει. Εκατοντάδες παραβιάσεις της εκεειρίας από το στρατό του καταγράφηκαν
'.πό τους παρατηρητές του ΟΗΕ. Αλλά
,αι η MINURSO δεν μπόρεσε να δημι
ουργήσει μια θετική εικόνα, καθώς πολλοί
ην κατηγόρησαν για αναποτελεσματικό.ητα, διαφθορά αλλά και εμφανή προκαάληψη υπέρ του Μαρόκου1. Προκατάλη
ψη που ορισμένοι υπέθεσαν ότι οφειλόταν
πον ίδιο τον Μποΰτρος Μπούτρος-Γκάι, προσωπικό φίλο του βασιλιά Χασάν
,αι, την εποχή που ήταν υπουργός Εξωτε
ρικών της Αίγυπτου, έναν από τους πιο έν
θερμους υποοτηρικτές του Ραμπάτ σε διενή φόρουμ4. Πολλά στελέχη της
/IINURSO παραιτήθηκαν διαμαρτυρόενα για την απουσία αντικειμενικότητας.
\λλά το κύριο θέμα που έμελλε να προσ'Πορίσει το συνεχιζόμενο μέχρι σήμερα
“".διέξοδο έμελλε να είναι η αδυναμία των
ί&ύο πλευριόν να συμφωνήσουν στο ποιος
δικαιούται και στο ποιος δεν δικαιούται
α ψηφίσει στο επικείμενο δημοψήφισμα.
,Λο Μαρόκο ισχυρίσθηκε ότι η απογραφή
;ου 1974 δεν ήταν παρά η αρχική βάση των
Iδιαπραγματεύσεων. Το Ραμπάτ υπογράμ,ισε ότι οι Σαχράουι, που είχαν καταφύγει
ιτο Μαρόκο μετά την αποτυχημένη εξέερση κατά των Ισπανών το 1958 (όπως
*π ίσης και οι απόγονοί τους), θα έπρεπε
•α καταγραφούν ως ψηφοφόροι. Επίσης,
διαπραγματευτές του βασιλιά Χασάν
(σχυρίσθηκαν ότι οι εκλογικοί κατάλογοι
θα έπρεπε να συμπεριλάβουν όλα τα μέλη
φυλετικών ομάδων που έχουν ή είχαν
στορικούς δεσμούς με την περιοχή. Ο
Μπούτρος-Γκάλι συμφώνησε σε αλλεπάλ
ληλες προτάσεις του Μαρόκου, ενώ το
Πολισάριο απρόθυμα υποχώρησε, προ,κειμένου να μην κατηγορηθεί ότι υποσκάιτει την ειρηνευτική διαδικασία. Το Δε
κέμβριο του 1996 οι εξελίξεις οδήγησαν
je αδιέξοδο: όταν το Μαρόκο παρουσία
σε 100.000 ύποπτα ονόματα για εγγραφή
ττους εκλογικούς καταλόγους, το Πολισά
ριο αποφάσισε να αποσυρθεί από την όλη
διαδικασία.
j Αναζητοόντας λύση στο αδιέξοδο, ο νέος
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν,
,ιχνέθεσε στον πριύην υπουργό Εξωτερικών
των ΗΠΑ Τζέημς Μπέηκερ τη δύσκολη
αποστολή σωτηρίας της παραπαίουσας ει
ρηνευτικής διαδικασίας. Η επιλογή του
Μπέηκερ δεν ήταν βεβαίως τυχαία. Τον κύ
ριο ρόλο δεν έπαιξαν τόσο οι μεγάλες δι
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πλωματικές του επιτυχίες στο παρελθόν, (η
οικοδόμηση της δυτικής συμμαχίας στον
Περσικό Κόλπο και οι απευθείας διαπραγ
ματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίωντο 1991)5. Η επιλογή του Ανάν αντα
νακλούσε περισσότερο την ανάγκη του
ΟΗΕ να δώσει λύση σε μια διαμάχη που το
αμερικανικό Κονγκρέσο είχε χρησιμοποιή
σει αρκετές φορές για να καταδείξει την
αναποτελεσματικότητα του Οργανισμού'1.
ΟΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ0 ΟΗΕ;
Πολλοί από τους ισχυρούς φίλους που το
Πολισάριο διέθετε στο παρελθόν, όπως η
Σοβιετική Ένωση και η Ανατολική Γερμα
νία, δεν υπάρχουν πια. Ακόμη περισσότε
ρο, το τέλος του διπολισμού και η οικονομι
κή κρίση στον αναπτυσσόμενο κόσμο
αναμφίβολα μείωσαν την πολιτική ισχύ των
κρατών του Τρίτου Κόσμου, παραδοσιακιόν υποστηρικτών της ανεξαρτησίας της
Δυτικής Σαχάρας στον ΟΗΕ. Η Αλγερία,
που ανέκαθεν ήταν από τους περισσότερο
ένθερμους συμμάχους του Πολισάριο,
αντιμετωπίζει, τα τελευταία χρόνια, μια αι
ματηρή εσωτερική αναταραχή, που μάλλον
περιορίζει τις ηγεμονικές της βλέψεις και
τη διάθεση για εμπλοκή στα τεκταινόμενα
στην ευρύτερη περιοχή. Το Μαρόκο, από
την άλλη πλευρά, έχει πολλούς λόγους να
νιώθει ισχυρό. Οι δυτικές χώρες, ανήσυχες
με την άνοδο του ισλαμικού ριζοσπαστι
σμού στη βόρειο Αφρική, βλέπουν, ολοένα
και περισσότερο, τον βασιλιά Χασάν ως
έναν πολύτιμο σύμμαχο στο Μαγκρέμπ.
Εκτιμήσεις δυτικών διπλωματικοί κύκλων
συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο βασιλιάς
Χασάν θα έχανε το θρόνο του εάν το Πολι
σάριο κέρδιζε το δημοψήφισμα7. Εξάλλου,
η οικονομική φιλελευθεροποίηση που προο)θεί το μαροκινό καθεστιός και οι προσπά
θειες που καταβάλλει για περιορισμό του
εμπορίου των ναρκωτικιύν έχουν μάλλον
οδηγήσει την κυβέρνηση Κλίντον προς την
κατεύθυνση της υποστήριξης της μαροκι
νής κυριαρχίας στη Δυτική Σαχάρα".
Η επέμβαση του ΟΗΕ στη Δυτική Σαχά
ρα λίγο απέχει από το να καταλήξει σε σχε
δόν πλήρη αποτυχία: το μόνο επίτευγμα της
MINURSO είναι η διατήρηση μιας σχετικά
σταθερής εκεχειρίας μεταξύ του στρατού
του Μαρόκου και των δυνάμεων του Πολι
σάριο1'. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες και σε
μια εποχή που οι επικριτές του ΟΗΕ δεν εί
ναι λίγοι, το κύρος του διεθνούς οργανι
σμού κινδυνεύει να υποστεί ένα ακόμη ση

μαντικό πλήγμα. Κάτω απ’ αυτές τις συνθή
κες, και όσο οι δύο πλευρές επιμένουν στις
σημερινές τους θέσεις (ενσωμάτωση ή ανε
ξαρτησία), μια διπλωματική λύση φαίνεται
αδύνατη. «Το Πολισάριο πρέπει να εγκατα
λείπει την απόλυτη επιμονή τον για ανεξαρ
τησία», είπε πρόσφατα ένας δυτικός διπλω
μάτης. «Και από τη μαροκινή πλευρά πρέ
πει να αποδεχθούν ότι το Πολισάριο θα
χρειασθεί ένα επίπεδο αυτονομίας, πέρα
α π ’ αυτό που οι Μαροκινοί θεωρούν σήμε
ρα αποδεκτό».10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Stephen Zunes, «Western Sahara: Peace
Derailed», Current History, Vol. 95 (601 ),
May 1996, p. 228.
2. Yahia H. Zoubir and Anthony G. Pazzanita,
«The United Nations’ Failure in Resolving
the Western Sahara Conflict», Middle East
Journal, Vol. 49 (4), Autumn 1995, pp. 614628.
3. Anthony G. Pazzanita, «The Western Sahara
Referendum: A Question of Deadlock,
Journal of South Asian and Middle Eastern
Studies», Vol. XIX(l), Fall 1995, pp. 43-56;
Stephen Zunes, op. cit., pp. 229-232.
4. Stephen Zunes, op. cit., p. 230.
5. «Western Sahara: Talking at least». The
Economist, June 21,1997.
6. Roula Khalaf, «Baker tries to untie Western
Sahara knot», Financial Times, April 23,
1997.
7. Bruce Maddy-Weitzman, «Conflict and
Conflict Management in the Western
Sahara: Is the endgame near?», Middle East
Journal, Vol. 45 (4), Autumn 1991, pp. 606607; Roula Khalaf, «Sahara compromise
rejected by Morocco», Financial Times, May
16,1997.
8. Stephen Zunes, op. cit., p. 232.
9. Anthony G. Pazzanita, op. cit., p. 56.
10. Ian Black, «Baker seeks solution to Sahara
row», Guardian Weekly, June 22,1997.
23

Ευελιξία: Η κατάληξη
μιας μακράς συζήτησης
του Αντώνη Παπαγιαννίδη*

Στο κείμενο αυτό ο Α. Παπαγιαννίδης επιχειρεί να ρίξει κάποιες ματιές από κοντά στη Συνθήκη του Μάαστριχ υπό
τύπον περιήγησης σε μερικά τουλάχιστον σημεία αυτού του θεμελιώδους κειμένου. Πιο συγκεκριμένα αναλύει τη
δυνατότητα της ευελιξίας/flexibility όπως αυτή θεσπίζεται στη νέα Συνθήκη.
ρόκειται για το άνοιγμα μιας θεσμι
κά αρθρωμένης προοπτικής στενό
τερης συνεργασίας μεταξύ ορισμέ
νων μόνο κρατιόν-μελιυν της Έ νω 
σης, που έγινε γνωστή υπό την ονο
μασία «ευελιξία». (Είναι χαρακτηριστικό
ότι το σχετικό Τμήμα V της Συνθήκης του
Άμστερνταμ διατηρεί στον τίτλο του τα ει
σαγωγικά: «Ευελιξία»).
Πρόκειται για την κατάληξη μιας μακράς
πορείας συζητήσεων, που ξεκίνησε από την
εποχή της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων (ή
των πλειόνων ταχυτήτων), για να περάσει
ατην Ευρώπη των ομόκεντρων κύκλων, στην
Ευρώπη του σκληρού πυρήνα και της στε
φάνης, στην Ευριόπη της μεταβλητής γεωμε
τρίας, στην Ευριύπη a la carte. Η συζήτηση
αυτή υπήρξε ίσος το μόνο ζήτημα της Δια
κυβερνητικής που κίνησε πραγματικό εν
διαφέρον στην ευρύτερη κοινή γνώμη,' όπου
συγκεράσθηκαν ανησυχίες των ευρωεπιφυλακτικιυν (ας θυμηθούμε τα opting-outs που
ξεκίνησαν για τη Μεγάλη Βρετανία και τη
Δανία ήδη στο σύστημα της Συνθήκης του
Μάαστριχτ) με την αναζήτηση νέων δυνατο
τήτων δράσης από τους πλέον ευρωενθουσιώδεις (τελικά η ευελιξία έγινε φανερό ότι
θα θεσμοποιηθεί όταν προωθήθηκε στο περιθιόριο της Διακυβερνητικής, από κοινή
γερμανογαλλική πρόταση).

Π

Δ εν είναι τυχαίο ότι ατην π ρ ά ξ η εκ δο χές

Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος ευρύτερης
ανάλυσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ που
πρόκειται να δημοσιευθεί οε συλλογικό τόμο με
τίτλο «Απο το Μάαστριχ στο Αμστερνταμ».
*
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ευελιξίας έχουν υλοποιηθεί σε κρίσιμους το
μείς, όπως η Οικονομική και Νομισματική
Ένωση - όπου η λειτουργία του ευρά), με το
πέρασμα ορισμένων μόνων χωρών στην τρί
τη οριστική φάση της ΟΝΕ και τη μελλοντι
κή σχεδιασμένη ένταξη και άλλιον χωρών σ’
αυτί] δίνει ένα σαφές πρόπλασμα πολύτιμο
παράδειγμα εφαρμογής της ευελιξίας - ή
πάλι, όπως η μετάβαση από το πλαίσιο
Schengen (αύριο ίσως ΔΕΕ) σε ένα πλαίσιο
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή Ένωσης.
Η βασική λογική της ευελιξίας είναι να
δώσει σε όσα Κράτη μέλη το επιθυμούν αλ
λά και το δύνανται, την ευχέρεια να προχω
ρούν σε ορισμένους τομείς κοινής δράσης,
αξιοποκυντας την «ομπρέλα» της Ε.Ε. και
τη μέθοδο που έχει αναπτυχθεί / παγιωθεί
στα κοινοτικά πλαίσια, με διατήρηση πά
ντως της δυνατότητας/του δικαιώματος και
των άλλων κρατών να μετέχουν στις εν λόγω
δράσεις αν αργότερα το θελήσουν και το
δυνηθούν. Πρόκειται δηλαδή για μια προ
σπάθεια να μην ανακόπτεται η διάθεση ορι
σμένων κρατών-μελών για προιυθηση της
συνεργασίας, χωρίς όμως και να ωθούνται
άλλα, περισσότερο επιφυλακτικά, σε συνο
λικά αρνητικές θέσεις.
Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η ευελιξία θεσπίζεται από τη Συνθήκη του
Άμστερνταμ σε δύο διαφορετικά επίπεδα:
στο γενικό πλαίσιο της Ένωσης και στο ει
δικότερο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα. Αρχίζουμε με το δεύ
τερο, γιατί εδά) είναι που η ευελιξία έρχεται

σε πιο άμεση και έντονη τριβή με την κοινά
τική μέθοδο. Είναι ενδιαφέρον να σημειοί
σει κανείς ευθύς εξαρχής ότι η σχετική ρύθ
μιση εντάσσεται στο Πρυπο Μέρος της Συν
θήκης, εκείνο που πραγματεύεται τις Αρχέ:
της. Τίθεται η σχετική ρύθμιση ως άρθρο
5Α, δηλαδή μεταξύ της αρχής της πίστεω:
των κρατιύν-μελιυν προς την Κοινότητα και
της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσε
ων λόγω ιθαγένειας.
Ιδιαίτερο στοιχείο της «στενότερης συνερ
γασίας μεταξύ κρατών-μελών» είναι η προβλεπόμενη έγκριση του Συμβουλίου προςτιι
ενδιαφερόμενα κράτη. Έγκριση χορηγού
μενη με ειδική πλειοψηφία, αλλά με δυνατό
τητα κάθε μέλους του Συμβουλίου να εναντιωθεί στη ψηφοφορία «για σημαντικόν:
και συγκεκριμένους λόγους εθνικής πολιτι
κής». Σε μια τέτοια περίπτωση, αν υπάρχεμ
αναγκαία πλειοψηφία, το θέμα ανεβαίνει
σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου πάλι μπορεί να υπάρξει η εναντίωση
του ενός. (Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εκ
δοχή του «ζωτικού συμφέροντος», η οποία
δείχνει ότι η ευελιξία -καίτοι θεσμοθετημέ
νη πλέον- θεωρείται ότι αναστατώνει τόσο
το κοινοτικό σύστημα, ώστε να πρέπει κάθε
φορά να «εμβαπτίζεται» σε ένα είδος συ
γκροτημένου βέτο).
Προκειμένου να τηρηθεί και η άλλη πλεν I
ρόχ της θεσμικής ισορροπίας, παραμένει σε
ισχύ η έννοια της νομοθετικής πρωτοβου
λίας της Επιτροπής: μόνο που τα ενδιαφε
ρόμενα για στενότερη συνεργασία Κράτη
«απευθύνουν σχετική αίτηση» στην Επιτροπη, η οποία όμως διατηρεί το δικαίωμα να

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
υποβάλει πρόταση. Αν όμως δεν προβαίνει
σε παρόμοια υποβολή πρότασης, «ανακοι
νώνει στα ενδιαφερόμενο κράτη-μέλη τους
λόγους»: εγκαθιδρύεται έτσι μια ϋποχρέωση τουλάχιστον πολιτική, αν μη νομική, να
αιτιολογεί η Επιτροπή τυχόν εναντίωσή της
στην προθυμία ορισμένων κρατών να προ
χωρήσουν πέρα από τα κοινοτικά όρια.
Όσο για τους όρους υπό τους οποίους εί
ναι νοητή η στενότερη συνεργασία/νομοθέτηση κατ’ ευελιξία είναι σωρευτικά εκείνοι
που ισχύουν για κάθε τέτοια δράση στο
πλαίσιο της Ένωσης (θα τους δούμε στη συ
νέχεια), και ορισμένοι επιπρόσθετα προβλεπόμενοι, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε
στο κοινοτικό περιβάλλον.
Δύο από τους πρόσθετους αυτούς όρους
ανάγονται ουσιαστικά στην προστασία του
κοινοτικού συστήματος: με ρυθμίσεις ευελι
ξίας δεν είναι δυνατόν να γίνει διαχείριση
τομέων που εμπίπτουν στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της Κοινότητας, ούτε να «θιγούν» πολιτικές δράσεις ή προγράμματα
της Κοινότητας. Ο πρώτος θυμίζει την επα
ναβεβαίωση του σεβασμού προς την έννοια
της αποκλειστικής αρμιοδιότητας. Ο δεύτε
ρος, όμως, καίτοι φαίνεται να εγκαθιδρύει
υπέρ της Κοινότητας έναν προστατευμένο
χώρο (άπαξ και υπάρξει κοινοτική δράση,
δεν νοείται ρύθμιση κατ’ ευελιξίαν) αν δια
βαστεί μαζί με τη δυνατότητα υποχώρησης
της κοινοτικής αρμιοδιότητας (η οποία,
όπως είδαμε, παρέχεται από την κατ’
Άμστερνταμ επικουρικότητα) ουσιαστικά
εισάγει μια συνεχή στάθμιση, μιαν αναζήτη
ση των ορίων του κοινοτικού και του πέραν
του κοινοτικού. Θα μιπορούσε κανείς να φαντασθεί μέχρι και καταστάσεις όπου, σε πε
ρίπτωση υποχιύρησης της κοινοτικής δρά
σης λόγω επικουρικότητας, ορισμένα κράτη-μιέλη θα διατηρούσαν μεταξύ τους το «τέ
ως κεκτημιένο» βάσει της ευελιξίας...
Ενδιαφέρον, όμως, εμιφανίζουν και οι λοι
ποί όροι που «ξεκλειδώνουν.» τη νομιοθέτηση κατ' ευελιξία: πρέπει να μιην αφορά την
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης και να μιην
εισάγει διακρίσεις (αντίστοιχο της σημιασίας που είδαμε στην αρχή ότι αποδίδεται
σε αυτά τα θεμελιώδη δικακόματα), να μιην
προξενεί στρεβλώσεις ανταγωνισμού ή
εκτροπές εμπορίου (εύλογη διαφύλαξη λει
τουργικών αρχών της Συνθήκης, που εύκολα
θα τραυματίζονταν με ρυθμίσεις συμιφωνούμενες μεταξύ περιορισμένου αριθμιού κρα
τών) και, τέλος, να μιην οδηγεί σε υπέρβαση
εξουσιών/αρμόδιοτήτων της Κοινότητας.

Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η θεμελιώδης λειτουργία της ευελιξίας θεσμοθετείται, όμως, στο ευρύτερο πλαίσιο της
Ένωσης. Ο ορισμός που δίνεται σε αυτήν τη
διαδικασία είναι «ηχρήση των θεσμών, διαδι
κασιών και μηχανισμών των Συνθηκών» για
την προώθηση στενότερης συνεργασίας με
ταξύ ορισμένων μόνο κρατών-μελιυν. Είναι
ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς ότι το ίδιο
το ένδυμα του θεσμικού μιηχανισμιού των
Συνθηκών θεωρείται πιυς αποτελεί αφ’ εαυ
τού αξία που βοηθά τη διακρατική συνεργα
σία (η οποία, ούτως ή άλλως, ανέκαθεν ήταν
ανοιχτή για (ίσα κράτη-μέλη τη θέλουν στο
μέτρο που δεν καλύπτει Οέμιατα αποκλειστι
κής αρμιοδιότητας της Κοινότητας ή πλήρεις
δράσεις της ' Ενωσης... ).
Κατά τη στενότερη αυτή τους συνεργασία
τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν αναλαμβά
νουν την υποχρέιυση να εφαρμόζουν τις
πράξεις και αποφάσεις που διαμορφώνο
νται στο θεσμικό αυτό πλαίσιο - αυτονόητη
επανάληψη της δεσμιευτικότητας που ούτως
ή άλλως έχουν οι κοινοτικές πράξεις και
αποφάσεις. Επιπροσθέτως, όμκυς, τα κράτη
που μένουν εκτός στενότερης συνεργασίας,
αναλαμιβάνουν να μιην εμιποδίζουν τους
συμιμιετέχοντες στην εφαρμογή της: πρόκει
ται για μια αξιοσημείωτη μεταφορά της αρ
χής της «νομιμιοφροσύνης» των κρατών-μιελών προς τη Συνθήκη και τις υποχρεώσεις
τους, που υπόσχεται να δημιουργήσει πολ
λά Οέμιατα ερμηνείας, οριοθέτησης και προ
τεραιοτήτων, αν τελικά η ευελιξία επεκτα
θεί σε σημιαντικούς τομείς.
Ο κανόνας που θέτει η Συνθήκη του
Άμστερνταμ για τη λήτβη των εφαρμιοστικοόν
αποφάσεων της ευελιξίας, είναι η ανάλογη
εφαρμιογή τιυν κανόνων των Συνθηκών, με
την ειδική/σταθμισμένη πλειοψηφία να
υπολογίζεται με βάση μιόνο τις ψήφους το>ν
κρατών που έχουν. Σε μια χειρονομία δια
φάνειας, πρόληψης παρεξηγήσεων ή/και
δυσλειτουργιών της ευελιξίας ή/και προ
σαρμοσμένης στα δεδομένα ΕΈ. comitas
gentium, τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέ
χουν σε δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται
κατ’ ευελιξία καλούνται να μετέχουν στις
διαδικασίες θέσπισης των εφαρμιοστικιόν
κανόνων της ευελιξίας (χωρίς όμως δικαίω
μα ψήφου, όπως ήδη αναφέραμε).
Την προιύθηση της στενότερης συνεργα
σίας μιεταξύ ορισμένων μόνο κρατιόν στο
ευρύτερο πεδίο της Ένωσης, η Συνθήκη του
Άμιοτερνταμι την υπάγει σε μια εντυπωσια

Λ------------------------------—

κά μακρά σειρά όρων (στους οποίους προ
στίθενται εκείνοι που ήδη είδαμε για το στε
νότερο, σαφέστερα προσδιορισμιένο πεδίο
της Συνθήκης Ε.Κ.). Από τους όρους αυτούς
δύο είναι τεχνικά/λειτουργικά κρίσιμιοι.
Πρόκειται, προπον, για την απαίτηση να
εμπλέκεται εκάστοτε μια πλειοψηφία κρατών-μελών: έτσι εγκαθιδρύεται μια εγγύηση
ότι η Ένωση δεν θα οδηγηθεί σε κάποιου
είδους πολυδιάσπαση ετερόκλητων ομά
δων συνεργασίας. Ύστερα, για την αρχή
ότι η εκάστοτε εγκαθιδρυόμενη συνεργα
σία παραμένει ανοιχτή σε προσέλευση
οποιουδήποτε κράτους-μέλους δεν μετέσχε
σε αυτήν εξαρχής, φθάνει «να συμμορφώνε
ται προς τη βασική απόφαση» και να δέχε
ται το κεκτημιένο που έχει διαμιορφωθεί γύ
ρω της: πρόκειται για την λογική των equal
terms to last entrant (ίδιοι όροι με τον τελευ
ταίο προσχωρούντα), που είδαμε να προου
θείται στην πράξη καιπροκειμένου περί της
μεταβάσεο)ς στην τρίτη φάση της ΟΝΕ.
Από τους υπόλοιπους όρους προσφυγής σε
διαδικασίες ευελιξίας, περισσότερο διακηρυκτική/πολιτική αξία έχει η στόχευση στη
«διεύρυνση των στόχων της Ένωσης» και την
«προστασία και εξυπηρέτηση των συμφερό
ντων της». Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να
φαντασθεί δικαστικό έλεγχο της τήρησης
μιας τέτοιας προϋπόθεσης. Αντιθέτως, σε
αυστηρό έλεγχο μπορεί να αναμένεται ότι
θα επιδιωχθεί να υπαχθεί ο σεβάσμιός «των
αρχών των Συνθηκών και του ενιαίου θεσμι
κού πλαισίου της Ένωσης» και, ακόμη πιο
απτά, «του κοινοτικού κεκτημένου».
Τέλος, ενώ η νομοθέτηση κατ’ ευελιξία
αναμενόμενο είναι να μιη θίγει «δικαιώμα
τα, υποχρεώσεις και συμφέροντα» όσων
κρατιύν-μελών δεν μετέχουν στη συνεργα
σία, ιδιαίτερο πολιτικό βάρος έχει (αν και
πάλι χωρίς ευδιάκριτη τη δυνατότητα δικα
στικού ελέγχου) η προϋπόθεση σύμιφωνα με
την οποία η ευελιξία έρχεται στο προσκήνιο
«μόνον ως ύστατη λύση, όταν οι στόχοι των
Συνθηκών δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν
με εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται σ ’αυτές». Το πολιτικό βάρος της ρή
τρας αυτής έγκειται στη ρητή αναγνώριση
ότι η ευελιξία ως προσέγγιση αποτελεί
εξαίρεση, και ότι συνεπώς δεν μιπορεί να
αποβεί μια διαδικασία παράλληλη προς την
κοινοτική διαδικασία των Συνθηκών - αλλά
και στην αυτοδέσμιευση που διαγράφεται
να δοκιμάζεται πρώτα η κανονική διαδικα
σία και ως τελική μόνο διέξοδος να χρησι
μοποιείται η ευελιξία.
^
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Παγκοσμιοποίηση
και η αναγκαιότητα θεσμικού πλαισίου
Η βιομηχανική επανάσταση ( 1760-1 8 4 0 ) χρησιμοποιήθηκε ω ς ό ρ ο ς για να π εριγράφ ει τη διαδικασία της
μετάβασ ης από τη γεω ργική οικονομία σ ε μια νέα μορφή οικονομικής διαβίω σης, όπου κυριάρχησ ε η βιομηχανία και
ο μηχανολογικός εξοπ λισ μός. Σήμερα, η παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιείται ω ς ό ρ ο ς για να π εριγράφ ει τη διαδικασία
αλληλεξά ρτησ ης των τομέω ν και οικονομιών ή ακόμα, πιο συγκεκριμένα, τη διαδικασία ο λο κλή ρ ω σ η ς της παγκόσμιας
α γ ο ρ ά ς που άρχισε τη δ εκα ετία του '8 0 και βρίσ κεται σ ε εξέλ ιξη .
του Γιώργου Σιγηνού

βιομηχανική επανάσταση άλλαξε σχεδόν τα πάντα και
σαν επανάσταση συνετέλεσε τα μέγιστα στο μετασχηματι
σμό της κοινωνίας. Η παγκοσμιοποίηση μετασχηματίζει
τις δομές της παραγωγής, της εμπορευματοποίησης, της
κατανομής του εισοδήματος και του πλούτου και τείνει ν ’
αλλάξει τη δομή της σημερινής κοινωνίας.
Ο κύριος προσδιοριστικός παράγων του δυτικού πολιτισμού
ήταν η βιομηχανική επανάσταση. Οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοτες της παγκοσμιοποίησης θα καθορίσουν και την πολιτική
δομή του κράτους.
Οι κριτές καιυποστηρικτές της βιομηχανικής επανάστασης επα
νεμφανίζονται και σήμερα υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίησης.
Μερικοί εκφράζουν φόβους πως οι κεφαλαιούχοι όλων των χω
ρών έχουν ενωθεί με σκοπό να επιβάλουν έναν ολοκληρωτικό διε
θνισμό.1 Αλλοι υποστηρίζουν πως η ιδεολογία που διέπει και η
πρακτική που συνηγορεί υπέρ της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή η
ανταγωνιστικότητα, θα έχει καταστροφικές συνέπεις,2 ή πως το
γεωπολιτικό σύστημα που έχουμε γνωρίσει θα μετασχηματισθεί
σε «γεωοικονομικό» με τρεις δυάμεις: ΗΠΑ, Ιαπιυνία και Ευρω
παϊκή Ένωση.' Συνειδητά δε, ακόμη και σοσιαλιστικές κυβερνή
σεις έχουν απεμπολήσει την πολιτική της πλήρους απασχόλησης
και έχουν υιοθετήσει την έννοια του απασχολήσιμου λόγο) της πα
γκοσμιοποίησης.4
Αντιθέτως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τρά
πεζα και ο ΟΟΣΑ υποστηρίζουν πως τα οφέλη της παγκοσμιοποί
ησης είναι πολλά και μάλιστα ορατά, και ότι χο>ρίς την παγκο
σμιοποίηση αρκετές χοϊρες θα βρίσκονταν σε άθλια οικονομική
κατάσταση. Οι παγκοσμιοποιημένες, μάλιστα, αγορές έχουν επι
βάλει κάποια πειθαρχία στη σπάταλη πολιτική πολλών κυβερνή
σεων και έχουν απαλλάξει πολλές χώρες από την καταδυνάστευ
ση ολοκληρωτικών καθεστιότων.5

Η

ΜΟΧΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μερικές από τις θέσεις αυτές απορρέουν από τη φύση της πα
γκοσμιοποίησης. Μερικοί συγγραφείς την ταυτίζουν με τη διεθνο
ποίηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, άλλοι με την αλληλεξάρ
τηση, άλλοι με τον έντονο ανταγωνισμό και όχλλοι με το τέλος του
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κράτους. Θα αποτολμήσω έναν ορισμό της έννοιας της παγκο
σμιοποίησης:
«Η παγκοσμιοποίηση είναι η όιαόικασία ολοκλήρωσης και καθιέ
ρωσης μιας παγκόσμιας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που τείνε
να καταστήσει τις θεμελιώδεις πολιτικές, τις σννυφασμένες με το
κράτος, αναποτελεσματικές».
Το εύλογο διττό εριύτημα που γεννιέται είναι: «Ποιοι είναι οι
προσδιοριστικοί παράγοντες της παγκοσμιοπόίησης, ποιες είναι
αυτές οι θεμελιώδεις πολιτικές και γιατί έχουν σημασία για ένα
κράτος;».
Τρεις είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που άλλαξαν τη δο
μή των οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταπολεμικής περιό
δου: α) η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, β) η κατάργηση
των ρυθμίσεων που αφορούσαν στην κίνηση του κεφαλαίου καιγ)
η διάχυση της τεχνογνωσίας.
Η κατανόηση της δυναμικής που αυτοί οι τρεις παράγοντες δημι
ουργούν γίνεται ευκολότερα αντιληπτή εάν συγκρίνουμε το εθνοκεντρικό σύστημα με το παγκοσμιοποιημένο. Σχηματικά θα
μπορούσε να αποτυπωθεί στο ακόλουθο σχήμα:
ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕνΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο εθνοκεντρικό σχήμα, οι τρεις βασικοί μοχλοί αλληλοεξάρτησης είναι το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογία, και έχουν
μια ειδική σχέση. Το εμπόριο καθορίζεται από την πρόσβαση σι
νέες διεθνείς αγορές, είτε μέσω διμερών κρατικών συμφωνιών εί
τε μέσο) του κόστους. Το τελευταίο καθορίζεται από τις άμεσες
επενδύσεις που έχουν ήδη ενσωματώσει την προηγμένη
τεχνολογία.
Η χρηματοδότηση των επενδύσεων και τη?
τεχνολογίας πραγματοποιούταν με προνομιακές προσβάσεις στην
εγχοϊρια κεφαλαιαγορά ή με προτιμησιακές ρυθμίσεις και
/

-------------------------------------------------------- \

ττιδοτούμενα επιτόκια.
Στο παγκοσμιοποιημένο
ΰστημα, οι ανωτέρω σχέεις έχουν αλλάξει. Τα
άντα εξαρτοόνται από τις
οηματαγορές, όπως αυίς των ομολόγων και
ετοχιύν, του συναλλάγατος, των παραγώγων
αι
των
τραπεζικών
ανείων.
Η χρηματοδότηση του
.ιπορίου γίνεται σήμερα
πό τις χρηματαγορές με
άση τη σχέση : Αγαθάρήμα-Αγαθά. Ας σημειθεί πως η τριάδα ΗΠΑ,
χπωνία και Ευρωπαϊκή
Ενωση πραγματοποιεί το
\% των παγκόσμιων
χπορικών συναλλαγών. Και πως η σχέση τιυν εξαγορών ως
οσοστό του ΑΕΠ για την τριάδα το 1996 ήταν: 14,6% για την
.Ε., 11,4% για τις ΗΠΑ και 9,8% για την Ιαπωνία.
Ασχετα από τα αθέμιτα μέσα που χρησιμοποιεί η τριάδα -όπω ς
τιχορηγήσεις στην Ε.Ε., η λειτουργία των holdings στην Ιαπωνία,
%'τρα αντι-ντάμπινγκ στις Η Π Α - το διεθνές εμπόριο κυρίως
νείται από τις παγκοσμιοποιημένες εταιρείες, και χρη
ματοδοτείται σ' έναν μεγάλο βαθμό από τις παγκοσμιοποιημένες
οηματαγορές.
Οι επενδύσεις θα πρέπει να χωριστούν σε άμεσες και σε έμμε
σες. Οι άμεσες δεν είναι άλλες από αυτές που πραγματοποιούνται
πό πολυεθνικές εταιρείες. Οι δε συσσωρευμένες επενδύσεις της
ηάδας το 1994 έφθασαν ως εκροές στο 2.378 δισ. δολλάρια και
ιιντιστοιχούν στο 82% των συνολικιόν παγκόσμιων άμεσων
:τενδύσεων.
ι:Όσον αφορά τις έμμεσες επενδύσεις, οι επενδύσεις χαρτοφυλα
κίου (ομόλογα και μετοχές), το 1992 έφθασαν τις 313,4 δισ.
ολλάρια για εισροές και 254,4 δισ. δολλάρια ως εισροές, ενώ τα
καράγωγα ομολόγων, μετοχών και πριύτων υλών το 1995 έφθασαν
μ 916 δισ. δολλάρια.
-Όλα αυτά τα κεφάλαια κινούνται μέσω τιον χρηματαγορού. Θα
πισημάνω τη σημασία και το ρόλο τους, επικεντροϊνοντας την
"ροσοχή του αναγνώστη σε ένα στατιστικό στοιχείο. Το 1995, η
Ημερήσια αγορά συναλλάγματος κατά μέσο όρο ανήλθε στα 800
ισ. δολλάρια. Τα δε παράγωγα συναλλάγματος τον Απρίλιο 1995
νήλθαν σε 688 δισ. δολλάρια ημερησίως. Με άλλα λόγια, μόνον η
μερήσια αγορά συναλλάγματος είναι τριπλάσια σε μέγεθος από
i επίσημα αποθεματικά των δέκα οικονομικά ισχυροτέρο)ν χωώντου πλανήτη μας.
Ο τρίτος παράγων προώθησης της παγκοσμιοποίησης, η
Έχνογνωσία, είναι το πάντρεμα της υψηλής τεχνολογίας και η
υσσωρευμένη γνιόση. Η τεχνογνωσία παράγεται σε ερευνητικά
έντρα, εφαρμόζεται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες,
πως και στο παρελθόν, αλλά δεν διαχέεται σήμερα όπως και στο
αρελθόν. Μέχρι και τις αρχές του ’70 η τεχνογνωσία διαχεόταν
υρίως μέσω των άμεσων επενδύσεων. Ο επενδυτής στην έρευνα
,αι στην εφαρμογή της θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τους καρούς της επένδυσής του για μια περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών,
-ήμερα, λόγω της προηγμένης τεχνολογίας, η μίμηση και η αντι

γραφή της πρωτογενούς
έρευνας μειώθηκε στο
ήμισυ. Τα νέα προϊόντα,
αγαθά ή υπηρεσίες, ενσω
ματώνουν λιγότερη εργα
σία
και περισσότερη
τεχνογνωσία.
Ο δε μηχανισμός που
συνδέει την Έ ρευνα και
την Τεχνολογία με τις
επενδύσεις και την παρα
γωγή είναι η κεφαλαι
αγορά. Είναι επίσης ο
μόνος αποτελεσματικός
μηχανισμός που μπορεί να
χρηματοδοτεί
δίκτυα
τεχνογνωσίας κατάλληλα
για ημι-κατεργασμένα και
ενδιάμεσα προϊόντα.
Η ουσία του θέματος
έγκειται στο γεγονός πως η οικειοποίηση και η διακίνηση της
τεχνογνωσίας επιτελείται στις χρηματαγορές όπου ολόκληρα πα
κέτα τεχνογνωσίας (υπηρεσίες οργάνωσης και παραγωγικής δια
δικασίας) πωλούνται στις ΗΠΑ για να εφαρμοστούν στη Σι
γκαπούρη.
Η ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΟΝΟΥΣ
Με τη δημιουργία του μεταπολεμικού συστήματος και τα δύο
ιδρύματά του: την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισμα
τικό Ταμείο, τα κράτη-έθνη είχαν τη δυνατότητα επιρροής επί
πέντε πολιτικιυν:
1) ελέγχου της προσφοράς χρήματος ή του καθορισμού της νομι
σματικής πολιτικής τους,
2) καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος
τους,
3) μονοπωλίου της φορολογίας,
4) δικαιιύματος καθορισμού νομοθετικοόν διατάξεων υπέρ του
κράτους ως προς την πρόσβαση στις χρηματαγορές και τον προτιμησιακό δανεισμό,
5) καθορισμού των κανονιστικοί 0ιατάξεο->ν περί της λειτουρ
γίας των αγοροόν.
Τα κράτη-έθνη έχουν απολέσει τις δύο πρώτες πολιτικές, δηλα
δή, της νομισματικής και της συναλλαγματικής πολιτικής για δύο
λόγους. Ο πρώτος αφορά στους προσδιοριστικούς παράγοντες
του επιτοκίου, που έχουν αλλάξει το πλαίσιο άσκησης των δύο
πολιτικοί, και ο δεύτερος λόγος αφορά στους μηχανισμούς του
χρήματος που δημιουργούν την αλληλεξάρτηση του εμπορίου, τοχν
επενδύσεων και της τεχνολογίας. Και οι δύο λόγοι απορρέουν
από τη φύση του χρήματος που δεν είναι άλλη από μια οικονομική
εξωγένεια.1'
Ό σον αφορά στους προσδιοριστικούς παράγοντες, η ουσία του
θέματος είναι πως οι δύο τιμές του χρήματος, δηλαδή το επιτόκιο
και η συναλλαγματική ισοτιμία του, καθορίζονται σε διεθνείς παγκοσμιοποιημένες αγορές και όχι σε εγχιόριες αγορές των κρατών-εθνών. Επιπλέον, οι δύο τιμές του χρήματος δεν είναι ανεξάρ
τητες διότι καθορίζονται στις ίδιες αγορές και διότι τα μόνα νομί
σματα που έχουν ανεξάρτητη συναλλαγματική τιμή είναι αυτά που
οι ίδιες αγορές έχουν καθιερώσει ως νομίσματα-άγκυρα, όπως το
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δολλάριο, το μάρκο ή το γιεν, από τα οποία απορρέει η συναλλαγ
ματική ισοτιμία των νομισμάτων-δορυφόρων, όπως το μεξικανικό
πέσο ή το ολλανδικό φιορίνι.
Συνεπώς, το μονοπώλιο της προσφοράς χρήματος παραμένει ένα
νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των κραταϊν-εθνών, αλλά χωρίς
ουσιαστικό αντίκρισμα. Η ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτι
κής ή της συναλλαγματικής πολιτικής ενός κράτους-έθνους με το
νόμισμά του δορυφόρο, όπως η δραχμή ή το βελγικό φράγκο, δεν
υφίσταται πλέον. Τα επιτόκια, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή
μακροπρόθεσμα της Ελλάδας δεν μπορούν να καθοριστούν, ανε
ξάρτητα από αυτά που οι παγκοσμιοποιημένες αγορές έχουν ήδη
προκαθορίσει.
Το παραδοσιακό δικαίωμα της φορολογίας διατηρείται από τα
κράτη, αλλά αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί τόσο αποτε
λεσματικά όσο όλοι οι κρατιστές ανά τον κόσμο θα επιθυμούσαν.
Οι παγκοσμιοποιημένες αγορές έχουν ευρύνει τους ορίζοντες. Οι
θεσμικοί επενδυτές, η τάση μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημά
των να διαχειρίζονται τις ασφαλιστικές εισφορές τιυν εργαζομέ
νων τους και οι παραδοσιακοί ασφαλιστικοί οργανισμοί να
προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες επικουρούμενοι από την ελευθέρωση του κεφαλαίου και την τεχνολογική ευκολία να μετα
φέρουν τεράστια ποσά μέσα σε λίγα λεπτά από τη μια χρημα
ταγορά σε άλλη, έχουν επιβάλει ένα καινούργιο καθεστιυς.
Τό καινούργιο καθεστιυς θα έχει το εξής χαρακτηριστικό : κρά
τη με αυστηρούς φορολογικούς νόμους θα ανταγωνίζονται κρότηδυρυφόρους, όπου το φορολογικό καθεστώς προσφέρει παρα
δείσους αφορολόγητων υπηρεσιών. Συνεπιός, η δυνατότητα των
κυβερνήσεων να ασκήσουν φορολογική πολιτική
με
φορολογικούς συντελεστές υψηλότερους από εκείνους που
καθορίζουν οι ισχυροί παράγοντες τιυν παγκοσμιοποιημένων
αγοριΰν έχει εκλεΰψει.
Οι ανησυχητικοί οιωνοί της παγκοσμιοποίησης στα φορολογικά
βάρη ήδη είναι ορατές και πολύ ανησυχητικές. Από τα μέσα της
δεκαετίας του ’80, η φορολόγηση της εργασίας αυξάνει, ενώ η
φορολογία του κεφαλαίου μειώνεται. Σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1981 η φορολόγηση της εργασίας ήταν
35% της συνολικής φορολογίας, ενώ) του κεφαλαίου περίπου 49%,
το δε υπόλοιπο 6% ήταν άλλοι παράγοντες, όπως φορολογία από
μισθιύσεις. Το 1994, η φορολογία της εργασίας ως ποσοστό αυξή
θηκε στο 41%, ενιύ του κεφαλαίου μεκόθηκε στο 35% και των
υπολοίπων παραγόντων στο 4%. Αλλά θα υπάρξουν και άλλες
επιπτώσεις που έχουν σχέση με το ρόλο του κράτους, τις βασικές
λειτουργίες του και την κοινωνική του πολιτική.
Το παραδοσιακό δικαίωμα τιυν κρατιόν να καθορίζουν το πλαί
σιο δανεισμού είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα έχει
μάλλον εκλείψει. Ο δανεισμός προϋποθέτει προσφορά κεφαλαί
ων μέσω της αποταμίευσης. Στο παρελθόν το ίδιο το κράτος καθό
ριζε την υποχρέωση της τοποθέτησής τους είτε σε κρατικούς τίτ
λους είτε σε τραπεζικά προϊόντα που πάλι το κράτος προσδιόριζε.
Επιπλέον, το ίδιο κράτος διατηρούσε μια προνομιακή πρόσβαση
στις εγχώριες κεφαλαιαγορές με επιτόκια που το ίδιο προκαθόρι
ζε.
Σήμερα η ελευθέρωση τιυν κεφαλαιαγοριΰν, η δημιουργία νέων
αγορών και η ανάδειξη των θεσμικιύν επενδυτιόν έχουν δημιουρ
γήσει ένα νέο πλαίσιο: οξύ ανταγιυνισμό για την ανεύρεση κεφαλαίιυν με επιτόκια συνήθως υψηλότερα τιυν εγχωρίων. Επιπλέον,
όσον αφορά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά δε
σμεύονται ιχπό τα άρθρα της Συνθήκης να καταργήσουν όλες τις
νομικές ή διοικητικές ρυθμίσεις, οι οποίες δίνουν στον δημόσιο
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τομέα μια προτιμησιακή πρόσβαση στην εγχώρια κεφαλαιαγορά
ή προτιμησιακιύν σχέσεων με τραπεζικά ή ασφαλιστικά ιδρύματα
Επιπρόσθετα, η Συνθήκη απαγορεύει στην Ένωση να αναλάβει
εγγυήσεις για την κάλυτβη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
ενός κράτους-μέλους (no bailing-out). Αυτές οι ρήτρες της συνθή
κης περιορίζουν τη δυνατότητα των κρατών-μελών να
προσφύγουν σε δανεισμό με εγγυήσεις ενός άλλου οργανισμού.
Η πέμπτη παραδοσιακή πολιτική των κρατών που έχει χάσει την
αποτελεσματικότητά της είναι το «δικαίωμα της νομοθεσίας» στον
τομέα των κεφαλαιαγοριΰν.
Το σημερινό πρόβλημα είναι
διαφορετικό: «ποιος θα πρέπει να νομοθετεί και τι;».
Ως προς το «τι», θα πρέπει να αναγνωρισθεί πως οι παραδοσια
κές διαφορές μεταξύ ασφαλιστικιυν και τραπεζικών δραστηριοτή
των, μεταξύ εμπορικής και επενδυτικής δραστηριότητας των τρα
πέζιών και μεταξύ του διαμεσολαβητικού ρόλου των τραπεζών και
του άμεσου δανεισμού δεν είναι πλέον οριοθετημένες κα
προσδιορισμένες. Συνεπώς, το παραδοσιακό μοντέλο τωι
διαφορετικιυν ρυθμίσειυν για διαφορετικές δραστηριότητες έχε
χάσει την αξιοπιστία του.
Κατ’ επέκτασιν, το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον που προκύπτι
έχει δύο επιλογές: είτε οι βάνδαλοι της αγοράς να κληθούν νι
ασκήσουν αυτοπειθαρχία ή το παραδοσιακό ρυθμιστικό σύστημι
θα πρέπει να ξαναδημιουργηθεί. Το πρόβλημα που γεννάται είνα
πολύπλοκο ως προς την υλοποίησή του διότι τίθεται ένα βασικι
ερώτημα: «ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία και ποιο σκοτιι
θα εξυπηρετήσει το νέο πλαίσιο;».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εξελικτική πορεία της Ευρώπης από τον 19ο αιαίνα έως σήμι
ρα περνά μέσα από τον αγροτικό καπιταλισμό στον βιομηχανικι
καπιταλισμό* με ουσιαστικό ρόλο του κράτους, και τη μεικτ
οικονομία και την άσκηση των πολιτικών του στο πλαίσιο θεσμοϊ
Φθάνουμε σήμερα στον τραπεζικό καπιταλισμό που ως κύριο χα
ρακτηριστικό του έχει τις παγκοσμιοποιημένες αγορές. Αυτές μ
τη σειρά τους έχουν καταστήσει τις παραδοσιακές πολιτικές το
κράτους αναποτελεσματικές και το ρόλο του κράτους ανίσχυρο
Το νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί δεν αποδέχεται κανόνι
στικούς περιορισμούς ούτε ρυθμίσεις.
Η παλαιά θεσμισμένη οικονομική τάξη παύει να ισχύει και μαι
με αυτήν το κράτος όπα>ς το γνατρίσαμε. Ποιος θα αναλάβει τη
πρωτοβουλία ώστε να ξαναδημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο πουνι ,
ρυθμίζει τις δραστηριότητες των βανδάλων της αγοράς και νι .
ανακατανέμει τον πλούτο και το εισόδημα του τραπεζικού καπι |'
ταλισμού; Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, ασχέτως με το εάν το (
τρίτο πακέτο βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Έ νωση δοθεί ή όχι. .
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Ο ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
ί;
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Τ ο ύ τ ο τ ο τ ό σ ο ε μ π ε ρ ισ τ α τ ω μ έ ν ο και με
π λ ο υ σ ιό τ α τ η τεκ μ η ρ ίω σ η β ιβ λ ίο , α ν και
π ε ρ ι έ χ ε ι π ο λ λ ά π ο υ α σ φ α λ ώ ς θ α ε ίν α ι
G.E.M. d e Ste . CROIX
fr
Τ ζ.Ε.Μ. ντε ΣΑΙΝΤ ΚΡΟΥΑ
άγνω στα , και σ τ ο υ ς π ερ ισ σ ό τ ερ ο υ ς ιστορι
K,
fr
κ ο ύ ς τω ν αρχαίω ν χρ ό νω ν καθώς και σ τ ο υ ς
fr
κ λ α σ ικ ο ύ ς φ ι λ ό λ ο γ ο υ ς , είνα ι γ ρ α μ μ έ ν ο
Olt
m
κ υ ρ ίω ς γ ια τ ο ν «κ οινό α ν α γ ν ώ σ τ η » , και
τ ο υ ς ισ τορ ικ ού ς τω ν μεσαιωνικών και τω ν
IS
fr
σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν χρ ό νω ν, τ ο υ ς κοινω νιολόγους,
rit
και για ό σ ο υ ς α σ χολούντα ι με τις πολιτικές
m
R:
ι δ ε ο λ ο γ ί ε ς , μ ε τ η ν π ρ ώ ιμ η χ ρ ισ τ ια ν ικ ή
K
σκέψη, ή ακόμα και με τη μελέτη του μαρ
από την Αρχαϊκή Εποχή
ξ ισ μ ο ύ . Ξ ε κ ιν ώ ν τ α ς με τη ν τά ξη ω ς μια
ώς την Αραβική Κατάκτηση
σ χ έσ η εκ μ ετ ά λ λ ευ σ η ς, θέλει να α ποδείξει
1»
ότι οι έ ν ν ο ιε ς τάξη και ταξικός αγώ νας, που
α νέπ τ υ ξε ο Μ αρξ εξετ ά ζο ντ α ς κυρίως τον
JI0!
w
κ α π ιτα λισ μ ό τ ο υ δ έ κ α τ ο υ έ ν α τ ο υ αιώ να,
μ π ο ρ ο ύ ν να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν για να εξ η 
Ik
■ß
γ ή σ ο υ ν τις μ ετ α β ο λ ές στην αρχαία ελληνι
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΠΠΑ
κή κοινωνία (σ υ μ π ερ ιλα μ βα νομ ένη ς και τη ς
κ α τ ά ρ ρ ε υ σ η ς τ η ς δ η μ ο κ ρ α τ ία ς ) σ ε μια
öi.‘
π ε ρ ίο δ ο π ά νω α π ό 1300 χ ρ ό ν ια (α π ό το
^00 π Χ , π ερ ίπ ο υ , ώ ς τ ο 640 μ.Χ.), π ο υ , σ χ ε δ ό ν στο μισό τη ς, ο Ελληνικός κόσμ ος
(Αποτελούσε έν α π ο λ ύ μ εγ ά λ ο μ έ ρ ο ς τ η ς ρωμαϊκής αυτοκ ρατορίας. Το βιβλίο απο'^εικνύει ότι τέτοια θ έσ η όχι μ ό νο δ ε ν είναι αναχρονιστική, αλλά, αντίθετα, ανταπο;ρίνεται σ χ ε δ ό ν α π ο λ ύ τ ω ς με τη θέσ η π ο υ είχα ν υιοθετή σει οι ίδιοι οι Έ λλη νες
τιανοη τές, και π ά νω α π ’ ό λ ο υ ς ο Α ριστοτέλης.
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ΖΗΤΩ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Ο Μομπουτου Σέσε Σέ
κο, ο δικτάτορας του Ζαΐρ
που κυβέρνησε με σιδερέ
νια πυγμή τη χούρα επί 32
συνεχή χρόνια, πέθανε
στις 8 του μήνα στο Ραμπάτ του Μαρόκου, όπου
είχε αυτοεξοριστεί από το
Μάιο, όταν οι αντάρτες
του Λοράν Καμπίλα πο
λιορκούσαν την Κινσάσα.
Η αποχώρησή του συνο
δεύτηκε από πανηγυρι
σμούς στο εσωτερικό και
αισιοδοξία στο εξωτερικό
ότι μια νέα περίοδος άρχι
ζε για το Ζαΐρ. Οι ελπίδες,
όμως, αποδείχτηκαν φρού
δες, μιας και ο νέος πρόε
δρος του Ζαΐρ, ο Λοράν
Καμπιλά, που αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της χούρας στις 29 Μαΐου, είπε
πολλά για εκδημοκρατι
σμό, αλλά δεν έκανε τίπο
τα. Το μόνο που άλλαξε
από τότε είναι το όνομα
του Ζαΐρ που έγινε Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό.
Τα πρόσωπα άλλαξαν, ο
τρόπος διαχείρισης όμως
της εξουσίας όχι, επιβε
βαιώνοντας ότι ο δικτάτο
ρας πέθανε, αλλά η δικτα
τορία ζει στο πρόσωπο του
πρώην ηγέτη τιυν ανταρτούν Λοράν Καμπιλά.
ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΓΙΑΤΟΝΚΟΛ

Ο γερμανός καγκελλάριος Χέλμουτ Κολ κατα
βάλλει σημαντικές προ
σπάθειες για να δείξει ότι
ελέγχει πλήριος την κατά
σταση. Τα πράγματα όμιυς
δεν είναι εύκολα. Ο απόηχος της τελευταίας κρίσης,
που ξέσπασε με τις δηλιυσεις του υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας Τέο Βάιγκελ ότι προτίθεται να πα
ραιτηθεί μέσα στο ’98, δεν
έχει κοπάσει ακόμα, όπως
30

και οι φήμες για σαρωτικό
κυβερνητικό ανασχηματι
σμό. Ο κ. Κολ προσπάθη
σε τις τελευταίες μέρες να
αμβλύνει τις εντυποΐσεις,
και στην ομιλία του στο
κοινοβούλιο, στις 10 του
μήνα, εμφανίστηκε... άνε
τος και απέρριψε αίτημα
της αντιπολίτευσης για
πρόιυρες εκλογές, εξήρε
το έργο του κ. Βάιγκελ και
άσκησε δριμύτατη κριτική
στους σοσιαλδημοκράτες,
λέγοντας χαρακτηριστικά
στον ηγέτη τους Όσκαρ
Λαφοντέν, «δεν υπάρχει
υΰτε ένας σοσιαλόημοκράτης σε ολόκληρη την Ευρώ
πη που να χαρεί αν έρθετε
στην εξουσία». Αναμφι
σβήτητα όμως ο γερμανός
καγκελλάριος έχει να
αντιπαλέψει πολλά μέτω
πα. Προχώρησε σε συμβι
βασμό με τη Γαλλία σε ό,τι
αφορά την ΟΝΕ, για να
διατηρήσει αρραγές το
γαλλογερμανικό μέτωπο,
και τοϊρα θα πρέπει να
αντιμετωπίσει όχι μόνο τα
βέλη της αντιπολίτευσης
αλλά και των εταίριυν του
στον κυβερνητικό συνα
σπισμό, τους βαυαρούς
χρ ισ τια νο σ ο σ ια λ ισ τές,
που τον κατηγορούν ότι
ξεπουλά το ισχυρό μάρκο
για ένα ασθενές ευρώ.

φανιστεί ως άξιος διάδο
χος και υπερασπιστής της
κληρονομιάς που άφησε ο
Ντενγκ. Η ηγεσία του κόμ
ματος φαίνεται ότι επιμέ
νει στην αρχή του σοσιαλι
σμού της αγοράς, που με
ταφράζεται σε προώθηση
των οικονομικούν μεταρ
ρυθμίσεων μέσα σε πολιτι
κό πλαίσιο, όμως, που θα
ελέγχεται πλήρως από την
ηγεσία του κόμματος.

ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ

Την πρόθεσή τους να μην
προχωρήσουν σε καμία
αλλαγή στο πολιτικό σύ
στημα της χώρας εξέφρασαν ηγετικά στελέχη του
κομμουνιστικού κόμματος
στην Κίνα, πριν από την
έναρξη -την Παρασκευήτου προΐτου. μετά το θάνα
το του Ντενγκ Χσιάο ΓΙινγκ, συνεδρίου του καψίμα
τος. Ο πρόεδρος της χο>ρας, Ζιανγκ Ζεμίν, προτΐθεται να ισχυροποιήσει
την εξουσία του και να εμ

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΤΟΥ κ. ΜΠΛΕΡ

Το δημοψήφισμα που
έγινε την Πέμπτη στη Σκιυτία -και δυστυχούς δεν ξέ
ρουμε ακόμα τα αποτελέ
σματα- θα είναι ένα κρίσι
μο τεστ για την αξιοπιστία
του κ. Μπλερ, που είχε
αναγάγει τα δημοψηφί
σματα για τη δημιουργία
ανεξάρτητων κοινοβου
λίου στη Σκωτία και την
Ουαλία σε κυρίαρχο στοι
χείο της προεκλογικής του

εκστρατείας. Οι τελευταί
ες δημοσκοπήσεις έδει
χναν πάντως ότι το 61%
τιυν ψηφοφόρων στη Σκω
τία στήριξε τη δημιουργία
ανεξάρτητου κοινοβουλί
ου, αν και ήταν λίγο επιφυ
λακτικοί στο θέμα να μπο
ρεί το κοινοβούλιο να τ|ιηφίζει νέους φόρους. Είναι
η δεύτερη φορά που στην
ιστορία της Βρετανίας οι
Εργατικοί επιχειρούν κάτι
τέτοιο. Την τελευταία φο
ρά το τόλμησε ο Τζέημς
Κάλαχαν -το 1979-, χωρίς
επιτυχία όμως. Το «ναι»
κέρδισε τότε το 33% των
\|>ηφοφόρα)ν, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το
40%, που ήταν το όριο για
να θεσμοθετηθεί η δημι
ουργία ανεξάρτητου κοι
νοβουλίου στη Σκωτία. Το
τελευταίο κοινοβούλιο της
Σκωτίας διαλύθηκε το
1707, όταν η χώρα μπήκε
στους κόλπους του Ενωμέ
νου Βασιλείου.
<^|

Ν εκρ ή η πριγκίηιο
σα Νταϊάνα σε δι
ατύχημα, στο Παρίι
- και ξεσηκώδηκ
μια άνευ προηγου
μόνου παγκόσμΐ!
λαϊκή λατρεία. Φι
σιολογικό. Ο σψ
χρονος κόσμος δ
ψά για μυΒολογίι
- και, όταν δεντι
βρίσκει πουδενο
οφ είλει να τις ανο
ζητήσει έστωκα
κατασκευασμένε;
στα M M E . Η πριγκι
πίσσα λατρεύτηκε
για την τόλμη τηςvc
εγκαταλείψειτον
άπιστο πρίγκιπα-σύ·
ζυγό της και τιςφι
λανθρωπίεςτης. 0
ετα ιρ είες του οπτι
κοακουστικούδο
Βησαυρίσουνεπεν
δύοντας σε έναν
ακόμη μύΒο

σ ε ιρ ά
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ερικές σελίδες σε φωτοτυπίες, φωτογραφίες,
μισοτελειωμένα, κατεστραμμένα χειρόγραφα. Αυτά είναι
όσα έχουμε- ό,τι μας έφερε η μητέρα του Γιώργου
Φιλιππίδη.
0 Γιώργος Φιλιππίδης ήταν ένα εικοσάχρονο αγόρι -γεννήθηκε
στις 17 Απριλίου του 1977- που πέρασε για πολύ λίγο από το
Αντί. Στο τεύχος 611 της 2.8.1996 δημοσιεύτηκε ένα κείμενό του
για τον Χριστόφορο Μαρίνο. Αυτό όλο κι όλο. Μετά χάθηκε. Είχε
μπει πέρυσι στο Τμήμα θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Γιώργος ήταν ένα έξυπνο, ευαίσθητο, πανέμορφο αγόρι. Τα πιο
πολλά γι’ αυτόν τα μάθαμε υστερότερα.
Πριν από δύο μήνες, στις 17 Ιουλίου, χωρίς να μάθουμε το γιατί,
αυτοπυρποληθηκε και κρεμάστηκε.
Τα λίγα γραπτά του που ξέφυγαν από την καταστροφή, μας
δείχνουν ένα πρώιμα ώριμο αγόρι. Ο Γ ιώργος έγραφε από πολύ
μικρός. Και από εκείνα τα παλαιά γραπτά του -έχουμε υπόψη μας
κάποια κείμενά του, που είχε γράψει όταν ήταν μόλις 11 χρόνωνφανέρωνε τα χαρίσματα και τα ταλέντα του. Αργότερα έγραφε
ποίηση.
Ένα ονειρικό κλίμα, με ένα περίεργο, έξυπνο γράψιμο, όπως θα
είναι ίσως το γράψιμο της δικής του γενιάς, όπου οι μύθοι έχουν
μπλεχτεί με τις τηλεοπτικές σειρές επιστημονικής φαντασίας.
Αλλά είπαμε πολλά. Εμείς δεν θέλουμε να παρουσιάσουμε τον Γιώργο Φιλιππίδη ως έναν ποιητή που χάθηκε. Για όσους
τον γνώρισαν, έστω και λίγο, ο Γ ιώργος ήταν ένα χαρισματικό παιδί. Αυτό είναι που χάσαμε. Και οι σελίδες που του
αφιερώνουμε σήμερα είναι για τα νέα παιδιά που ξεχνούν πόσο μεγάλο και όμορφο είναι το δώρο της ζωής.

Μ

ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ...
Τρεις μέρες πέρασαν από τότε που οι εξωγήινοι άφησαν τη Γη. Όμως κάτι ξέχασαν.
Ξέχασαν τη χρονομηχανή Ο-ΓΙΙ και την ξ έχασαν μάλιστα στον κήπο του εστιατορίου
«ΤΟ ΡΟΔΟ», το οποίο βρίσκεται στη Άεμεσό. Σ' αυτό το εστιατόριο γευμάτιζαν οι
υπουργοί Εξυπερικών της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο κύριος Νικόλας Χαραλάμπους, 76 χρόνων, βγήκε από την τραπεζαρία, βρέθηκε στον μεγάλο
κήπο με το συντριβάνι κι όταν έκανε το 18ο βήμα, ένας τσιριχτός ήχος διέκοψε τη
σιωπή κι ο υπουργός χάθηκε... έγινε καπνός. Την επομένη οι εφημερίδες έγραφαν: Η
ελληνική κυβερνητική εφημερίδα Δημοκρατική Μάτια έγραψε: «Τραμπούκοι της
Κ.ΠΑΝ δολοφόνησαν τον κύπριο υπουργό για να συκοφαντήσουν την κυβέρνηση». Η
αντιπολιτευόμενη εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ τόνισε: «Μα δεν ντρεπόσαστε κύριε
πριυθυπουργέ;» Οι κυπριακές εφημερίδες έγραψαν: «ΕΞΑΦΆΝΙΣΗ», «Απαγωγή ή
δολοφονία» κ.λπ.
Ας ξαναγυρίσουμε όμως στον κ. Χαραλάμπους, ο οποίος πάτησε τη χρονομηχανή
και πήγε 19.000 χρόνια μπροστά σε μια πόλη-μηχανή στις 12.35 τα μεσάνυχτα. Ο κ.
Νικόλας αποχαυνωμένος κοίταζε τα ρομπότ-αστυνομικούς να πηγαινοέρχονται, όταν
ένα από αυτά του είπε: «Έ χεις τριάντα δευτερόλεπτα να μου πεις τα στοιχεία σου». Ο
κύριος Χαραλάμπους μη μπορώντας να αποκριθεί, μένοντας έκπληκτος, έχφησε τα
30” να κυλήσουν.
Το ρομπότ πυροβόλησε, ο κ. Χαραλάμπους έπεσε κάτω στο έδαφος και προστέθηκε
σήμερα το πρωί στη μάζα των νεκριόν που θα μάζευε το ρομπότ.
Πού τα ξέρω εγώ αυτά; Ε! Δημοσιογράφος είμαι.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
[...]

β’
Ολοένα ταξιδεύαμεαπ' το παράθυρο κοιτιύντας πέρα
τον ουρανό της αυγής
στο λουλάκι,
το τίναγμα της πεταλούδας,
ίδιο με το μύχιο φτερούγισμα
που τόσες νύχτες
μας κράταε ξάγρυπνους
ακούοντας αχνά
το βούισματης μέλισσας,
ώς και τον ψίθυρο της γης
που θρόιζε τα φύλλα
καθώς ανθούσε η Άνοιξη,
αργά
σαν ένα λουλούδι
που βλασταίνει
σ’ ένα θρύψαλο χάος.
Άνεμε, άνεμε
που γλιστράς στις μεμβράνες του πόνου
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Είμαι αστρονόμος, ή μάλλον θέλω να λέγομαι αστρο
νόμος. Έ φυγα, με διώξανε, εννοώ, από την Πάντειο
επειδή υποστήριζα και συνεχίζω να υποστηρίζω ότι
στο 999 ηφαίστειο, στη Σελήνη, υπάρχει ζωή. Δεν ξέρω
τι λένε οι δήθεν επιστήμονες, αλλά εγώ πιστεύω ότι στη
Σελήνη υπάρχει ζωή. Γι’ αυτό άλλωστε οργάνωσα αυτό
το ταξίδι ή καλύτερα αυτή την αποστολή. Εγώ, ο
Άστρος Αστρονομίδης, και ο παντοτινός φίλος μου,
Φάιφερ, ταξιδέψαμε με το νέο μοντέλο διαστημοπλοί
ου της NASA στη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο το αγόρα
σα από τη NASA με 517 διο. δρχ. Έ δω σα δηλαδή ένα
μικρό φιλοδώρημα στον κύριο Τζωρτζ Μάθιουσον, τον
υπουργό Αμύνης των ΗΠΑ.

Για ένα τσοπάνο, σε μια πόλη υπάρχουν πολλοί τρό
ποι ζωής.
Ε γώ θα αναφέρω μόνο δύο.

Ας πάμε για λίγο στο διαστημόπλοιο, όπου εγώ και ο
σκύλος μου παίζαμε με το ξύλο που πήρα από τη Γη. Ο
αυτόματος πιλότος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του
-Φάιφερ, δεν συμφωνείς;-, είπα εγιύ όταν ένας φοβε
ρός θόρυβος ακούστηκε και το διαστημόπλοιο τυλίχτη
κε στις φλόγες. Εγώ φόρεσα τη στολή μου και άνοιξα
την πόρτα. Ο δύστυχος σκύλος μου όμως πέθανε.

- Καθισμένος στην τηλεόραση και χαϊδεύει το σκύλο
του Χριστόφορο με τους μεγάλους κυνόδοντες. Αυτό
γίνεται απ’ τις 12.30 που ξυπνάει ώς τις 2.00 που τρώει,
και μετά ξαναπέφτει με τα μούτρα στην τηλεόραση ώς
τις 12.30 που κοιμάται.
Βέβαια υπάρχει κι άλλη περίπτωση.
- Ξυπνάει στις 5.00π.μ. -όπως κι ο δικός μου παππούς,
που όμως δεν ήταν τσοπάνος- αερίζει το σπίτι, ξυπνάει
το εγγόνι του για το σχολείο στις 8.00, πάει να πάρει
εφημερίδα, γυρίζει στις 8.20, από τις 8.20 ώς τις 12.00
καπνίζει - αν όχι, πάει στην Αλεξάνδρας για jogging.
Στις 12.30 γυρνάει και τρώει. Στις 3.00 βλέπει 3 στον
αέρα, στις 6.00 ειδήσεις στις 6.30 πάλι ειδήσεις, στις 9
ειδήσεις και στις εννιάμισι πάλι ειδήσεις. Στις 12.00 ει
δήσεις, όπως και στις δωδεκάμισι. Από εκεί και πέρα,
μπορεί να πάει σε καμιά ντίσκο ή αλλιώς συλλογιέται
το τραγούδι του Μηλιώκα «Και κάνω τον τσοπάνο»...

Τον μετεωρίτη που μας χτύπησε τον βλέπω τώρα να
κατευθύνεται προς τη Γη, τον αγαπημένο μου πλανήτη,
γι’ αυτό από το μικροφωνάκι μου σας λέω:
Σταματήστε τον προτού κάποια συνοικία διαλυθεί...
Τα τρία κείμενα που δημοσιεύουμε στο πλάι είναι γραμμένα
,, γ ru unncmi πποοιιυθιών. το 1988

ινάμεσα,
ύμα
[ου δεν έχεις άμποπη στα κοράλλια του
'ου των ανθρώπων,
ί«Ριλί
ης άλικης γιορτής,
ριλί λυμένο στα σταυροδρόμια της αβύστου,
W
χλλο αίμα.

Είναι σκληρές οι που μας Έ χ εις
ccov βουνών οι τροχαλίες,
η μιλιά μας αμίλητη
στα ζωγραφιστά Σου σύννεφα μπροστά,
και μήτ’ η ανάσα μας
σκορπώντας σα στάχτη
πάνω απ’ τη θάλασσα
δεν είν’ αλαφριά, γιατί μένει μες
στην ανάσα μας,
η Σιωπή Σου
η από πάντα γεννημένη.

κάθε αφανέριοτου λογισμού τις σάρκες.
Ξύπνησα,
με μιαν αφή αλαφριά στο πρόσωπο
από χέρι ανθρώπινο.
Σχίζαμε τον κάμπο,
ένα ύφασμα γεμάτο μπαλώματα,
-το υ ήρωαη ψυχή.
Με σταλαγμένη στα μάτια μου τη στάλα
του κήπου.
Με δυο λόγους που μόχλευαν το μάγμα
στα σωθικά μου1
κι αν δε στέρξει ο άνθρωπος, θα στέρξει,
θα γείρει το κεφάλι,
θα κοιμηθεί.
Μα η μηχανή
άγρυπνά και ταξιδεύει.
Να μη φοβάσαι τα σκυλιά που αλυχτάνε
στη λάμψη ενός ξοδεμένου φεγγαριού,
να μη φοβάσαι τα σκυλιά που γρυλίζουν
α π ’ τα βάθη του στέρφου πηγαδιού
να μη φοβάσαι τα σκυλιά που ξεσχίζουν

Ταξίδι άγιο
απάνο) στα σίδερα σπινθηρίζοντας φωτιά
άγιο ταξίδι, ταξίδι της Γυναίκας με
τα ραγισμένα μάτια, που όλο θέλει να
τραγουδάγυρνώντας στ’ οκτώ των βουνοσειριύν
με το σημάδι του απείρου,
σκορπώντας μέθη
ενός αλλόκοσμου μύρου,
Ό νειρο άγιο,
όνειρο του τόπου που δεν υπάρχουν όνειρα
λάγιασε.
κι αν δε στέρξει ο άνθρωπος, θα στέρξει,
θα γείρει το κεφάλι, θα κοιμηθεί.
Μα η μηχανή
άγρυπνά και ταξιδεύει.

•Απόσπασμα από μεγαλύτερη
ποιητική σύνθεση του Γιώργου Φιλιππίδη,
4.4.1997
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λα ξεκίνησαν μιαν αυγή που γκρίζετμε η θά! I λασσα και χλώμιασαν τα πεύκα. Χαλάσανε
\ β όλα τότε, και η γη γέμισε δάκρυα που στάζαν
μαζί με το φόβο, το φόβο, το φόβο. Κάτι πέτρες, που
πρωτύτερα τις πλάθαμε στις παλάμες μας, γίνανε
βράχια- μερικοί κιόλας μοναχά που τις βλέπουν,
σκέφτονται τώρα πόνο και αξίνα και φτυάρι. Πώς
έτσι έγινε και όλα τα πλοία έχουνε άξαφνα μια πα1
τρίδα και οε κανένα δεν μπορείς να βάλεις τα όνει
ρά σου να τα πάει στ’ αστέρια, καθόλου δεν καταλά
βαμε και ούτε μας είχε περάσει ποτέ απ' το νου πως
κάτι τέτοιο μπορούσε κάποτε να συμβεί.
Την πρώτη μέρα είχαμε το επεισόδιο με το θάνατο
του σκοινοβάτη- ήταν κακόκεφος, και μονάχος του
πάντα κοίταζε να περνά τις ιύρες του. Τη μοίρα μας
αυτός την έπλεξε στο βήμα του σε μία από τις παρα
στάσεις του, με τα επιδέξια δάκτυλά του σημάδεψε
το ύψος, και τα κόκκινα χείλη φίλησαν το μέτωπο
της αλήθειας, και η καρδιά του γδύθηκε σ’ ένα υπό
γειο και τα μάτια του έσταζαν αίμα και λεπίδες σαν
θέλησε να στρέψει το βλέμμα του \|τηλά, πιο πάνω
από τη χορδή αυτή που τον στήριζε. Μα εμείς, σαν
έπεσε, βουίξαμε όλοι και χαϊδέψαμε το θόρυβό του
με τις θολές κραυγές μας.
Τη δεύτερη μέρα συνέβη το εξής: Έ να ς από μας,
κρατούντας σφικτά ένα δρεπάνι στο χέρι του, έδωσε
μία και αποκεφαλίστηκε, αφού (όπως φάνηκε) είχε
ακούσει τα πεισιθανάτια λόγια ενός συντρόφου του
(αυτού με τη μακριά γενειάδα). Αμέσως τη θέση
που ιός τότε κατείχε το κεφάλι του κατέλαβε το σώ
μα ενός ιχθύος που έδειχνε με τη συννεφιασμένη
όψη του ξεκόχθαρα την ατράνταχτη θέλησή του ν ’
ανταμώσει το πέλαγο. Λίγο αργότερα κύλησε εκεί,
εξαρτώντας το σώμα του από αγάλματα ανέκφρα
στα μα χρόνια δουλεμένα. Αυτά που γίνανε μας
ξαφνιάσανε πολύ, αν και δεν ήτανε διόλου απίθανα
να συμβούνε (έτσι το ’χουμε να νομίζουμε για απί
θανα τα πιο πιθανά) και αποφασίσαμε κάτι να κά
νουμε να τους διόσουμε τέλος. Συναχτήκαμε, έτσι,
τη δεύτερη μέρα τρ απόγευμα κοντά στην πηγή, αυ
τή που μας δίνει το ακριβό νερό που πίνουμε, και
πολλοί θέλησαν να μιλήσουν, και πολλοί μιλήσανε.
Μα ήτανε δύο, τρεις που είπανε πολύ σημαντικά και
σοφά πράγματα, βγαλμένα βαθιά μέσα απ’ τη γρο
θιά ανάμεσα στα στήθια τους, την κόκκινη- αυτά θα
σας τα πιο και ’γιό, όπιυς τα είπανε, για να δείτε πω>ς,
ακόμα και μ’ όλα όσα στο μεταξύ διάστημα είχανε
συμβεί, υπήρχαν ακόμη μερικοί που μιλάγαν με σύ
νεση και έρωτα στα λόγια τους:
Πρώτος πήρε το λόγο ένας που ήταν στην εμφάνι
ση ίδιος παιδαρέλι. Μονάχα τα μπράτσα του ήταν
αντρίκια, καθιός και αυτά που έλεγε, και έτσι κανείς
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δεν βρέθηκε να του πει να σταματήσει. Είπε λοιπόν
«Σε μια θεώρηση αντιθέτων προσωπική, το κόκκι
νο δεν είναι παρά λανθάνον γκρίζο κι απαιτητικό
Μας ζητά άθλους μύριους, και ούτε άνθη προσφέρει
ούτε αλήθειες. Κι όλοι ξέρουμε τη θλίψη, την αικ
την απόρριψη προερχόμενη, πως είναι απέρανιι
και λεία σαν ευθεία γραμμή». Ύ στερα πέταξετι
καπέλο του στον αέρα και εξαφανίστηκε ή μάλλο
χύθηκε κάτιυ σαν χρυσόσκονη, σαν στάχτη το σώμι
του. Κι είπε κάποιος πως έφυγε έτσι για να τίμησε
τα λόγια του. Και τις άλλες μέρες ποτέ κανείς δε
τον ξανάδε και ποτέ δεν ξαναμνημονεύτηκαν aim
που είπε (πλην σήμερα). Και σαν κοπάσαν τα λίγο
στά σχόλια για το λόγο του και μίλησαν κι άλλοι,*
άλλοι και τέλειο^σαν και αυτοί και κάθησαν κι έπο
ψαν πια να ρητορεύουν, πήρε μια γυναίκα να μιλώ
που είπε πράγματα που κανείς δεν άκουσε για πο
λέμους και τέτοια. Κι ύστερα είπε κι αυτά που ok
τα αφουγκράστηκαν με ευλάβεια, μιας και δεν μπο
ρούσαν να την καταλάβουν. Κι είπε τα ακόλουθα:
«Μακριά σου δεν είναι καθόλου ωραία, χιονίζε
και βρέχει πολύ και δεν υπάρχει πουθενά κόκκιν
μόνο γκρίζο, γκρίζο, γκρίζο. Στο κοράλι που μο
έδωσες έπαψαν πια να διακρίνονται τα ίχνη τωνδι
κτύλων σου, έτσι θα χρειασθώ κάτι περισσότερ:
κάτι που να κρατά πιο πολύ ή που απ’ αυτό δεν ft
σβήσουν ποτέ τα αποτυπώματά σου, γιατί, νά, μ«
κριά σου αλήθεια κρυώνω». Κανένας δεν κατάλαβ
σε ποιον αλήθεια απευθυνόταν η γυναίκα, μα επί
δή πού και πού καθέναν στο ακροατήριο χιυριστ
τον κοίταζε, όλοι τους ήθελαν να ελπίζουν flu
επρόκειτο γ ι’ αυτούς. Έ τσ ι ξεσπάσανε καυγάδί
στο πλήθος που λογιάσανε μόνο σαν ήρθε τη γυναί
κα φτερωτό άλογο και την πήρε και είδαν ότι αυτί
ήταν η μούσα της. Ο τρίτος που μίλησε με ενδιαψί
ρον ήταν στ’ αλήθεια ζοφερός και μήνυσε πως ήρθ
τάχα το τέλος, μα αποδείχθηκε στο τέλος ένας τρε
λός πως ήταν. Με τα εξής λόγια απευθύνθηκε σι:
ακροατήριο:
«Ακόμα κι οι λέξεις σκαρφαλώνουν να κοιτάζον
μέσα στα μάτια μου - τρόμος με δένει σαν να με ελέγ
χουν. Κι αναρωτιέμαι στ’ αλήθεια για την ειλικρί
νειά μου. Κι αν κάτι να μη μου πρέπει δουν στο μι1
στικό μου καταφύγιο. Ποια η φρικτή μου η μοίρα με
τά! Τότε ακριβώς φάνηκε η αρρώστια του. Κι αυτά
όχφρισε στο στόμα και άρχισε να κτυπά τα μέλη το
στην εξέδρα που είχε στηθεί για τις ρητορίες κα.
ούρλιαζε με λέξεις ακατάληπτες πάνω στη σύγχυσ
του και ύστερα έκλαψε πικρά. Αυτός, μόλις του JH
ρασε η κρίση αυτή, έφυγε μακριά ντροπιασμένο
και λένε ποχς είναι ακόμα και μέχρι τις μέρες μα
κλεισμένος σε μια σπηλιά πίσω από τους καταρρα

κτες, όπου με αγάπη μια που τη λένε Άννα τον νοιά
ζεται. Κι αυτοί ήταν οι αξιοσημείωτοι λόγοι. Η από
φαση πάντως που βγήκε, μια και δεν μπορούσαμε
αλλιώς το κακό να σταματήσουμε, ήταν να κινήσου
με για τη δύση του ήλιου, που όλοι παραδέχονται
πως αυτή ρυθμίζει και κανονίζει το χρώμα που θα
ανατείλει η μέρα. Και τ’ άλλο πρωί συμφωνήσαμε
να ξεκινήσουμε. Και θα το κάναμε, αν δεν συνέβαινε ό,τι συνέβη:
ρωί-πρωί της τρίτης μέρας, λοιπόν, στέρεψε η
πηγή μας και πια μέρος να πίνουμε νερό δεν εί
χαμε. Με μαύρες φτερούγες μας αγκάλιασε ο
θάνατος. Μαράθηκαν τα χορτάρια κι οι λάσπες στέ
γνωσαν κι έσκασε η γη. Στην πρόχειρη πολιτεία που
οργανώσαμε, στον καταυλισμό μας αυτόν, πάνω από
το άλλοτε υγρό οδόστρωμα (είχαμε ασφαλτώσει για
τις ανάγκες των οχημάτων ένα-δυο δρομάκια) κάθο
νταν μόνον η σκόνη, κι η ομίχλη, αυτή που ’χε κουρ
νιάσει εκεί απ' την υγρασία, διαλύθηκε, μα ό,τι είδα
με δεν ήταν καθαρότερο και καθόλου δε μας ξεθάρ
ρεψε. Το τέλος κάθε μόχτου στους κορμούς που εί
ναι ακόμα γεροί μα άδειοι και στα φύλλα που αλάφρωσαν άξαφνα η αρχή ήρθε εκεί κοντά στις φιυλιές
των μυρμηγκιών και των άλλων εντόμων, που ιός τώρα τα ακούγαμε και τώρα, έτσι, απρόσμενα σιόπασαν κι αυτά μαζί με τις αχτίδες του ήλιου. Στον ύπνο
τους πολλοί ξυπνούσαν με κραυγές κι αγωνία από το
: ατσάλι -τη στυφάδα αυτή- που τους έδενε τη γλώσσα, και σχημάτιζαν ζωγραφιές στον αέρα με τα δά
χτυλά τους μέσα στο παραλήρημά τους μήπιυς έτσι
έφερναν κοντότερα το σκοπό τους- κι έτσι πέρασε
και η τρίτη νύχτα και ξημέρωσε γκρίζα η τέταρτη
ημέρα. Και με έκπληξη είδαμε, όσοι αντέξαμε τη φοι βερή δοκιμασία, πως πάλι το νερό έτρεχε στη στέρ
να. Κι αμέσως όλοι εννοήσαμε το σκοπό τον ανώτα: το που είχε αυτή η προσωρινή λειψυδρία: πως ήτανε,
; δηλαδή, σημάδι που μας ορμήνευε κάτι- και τότε
. πολλές προτάσεις κι εξηγήσεις ακούστηκαν που τά
χα τον κώδικα θα έλυναν, μα μία μόνο γίνηκε πιστευ
τ ή ενός σμιλευτή του μαρμάρου.
ι; Αφού λοιπόν χτύπησε τη γροθιά του με πάταγο στο
δρύινο ξύλο του πάγκου, που δούλευε την τέχνη του
και με οργή περίσσια, που πολλοί την απόδωσαν
στην αναμονή και την αναβλητικότητα που είχαμε
ώς τότε (μάλλον) δείξει, βροντοφιύναξε τη γνιόμη
του και ξεχείλιζε σαν μιλούσε θάλασσα από τα μά
τια του και κύματα ήταν τα λόγια του.
«Μα τι τάχα να σήμαινε σαν όχι πιυς δεν έχουμε
άλλον χρόνο για συζητήσεις και λόγους. Ή ταν η
πρόγευση αυτού που σιμιύνει σαν φιλί που σου δεί
χνει τον έρωτα. Ας φύγουμε αμέσως από το καταρα
μένο μέρος, να κυνηγήσουμε την τύχη μας, να ξαναβρούμε τα χρώματα. Μα γ ι’ αυτό το ταξίδι που, σαν
πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσουμε αύριο, θα χρειασθεί κάτι ο καθένας σας να δώσει. Θέλω να περνάτε
όλοι ένας-ένας μπροστά από τον πάγκο, αυτόν που
πάνω του θαυμάζετε τα όσα έχω φτιάξει, και να
αφήσετε ο καθένας ό,τι ποτέ κανείς δεν σας ζήτη
σε!». Και περάσαμε όλοι από το ορισμένο μέρος και
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ο καθένας έδινε τα δικά του, άλλος έρωτα, άλλος
ψέμα, τρυφεράδα, σκέψη, λογικό, αλήθεια, έχθρα,
τη γη, και ένας έδωσε ακόμη κι αυτόν τον ήλιο. Και
αυτά τα πήραμε όλα μαζί μας και όταν ήρθε η στιγμή
να φανούν χρήσιμα και να πάρουμε βοήθεια απ’ αυ
τά, τότε ένα-ένα τα χρησιμοποιούσαμε κατά την πε
ρίσταση. Πάντως, καθώς μας είχε προταθεί, τραβή
ξαμε για τη δύση την πέμπτη μέρα το πρωί-πρωί.
Και παραδιύσαμε τον καταυλισμό μας στις φλόγες.
Και δεν θα γυρνούσαμε ποτέ πίσω, και το ξέραμε.
Μερικοί, που ποτέ δεν είχανε πιστέψει ότι τελικά
θα αναχωρούσαμε, τα χάσανε κι αντί ν ’ ακολουθή
σουν εμάς πέφτανε μέσα στις φλόγες, και αυτοπυρπολιόντουσαν, αφού είχαν πρώτα ξεγυμνωθεί και
κρατώντας στα χέρια τους λουλούδια, γαρδένιες,
μαργαρίτες, κυκλάμινα. Και κάποιοι άλλοι στήνανε
οδοφράγματα και ρίχνανε πέτρες ο ένας στον άλ
λον, χωρίς ευτυχώς να μας πειράζουν εμάς. Και αυ
τή ήταν μια ομαδική μανία που δεν μπορούσαμε πο
τέ να εξηγήσουμε και που αφάνισε πολλούς από
μας, που τους λέγαμε για αντριωμένους ώς τότε. Και
μερικοί έκαναν κάτι πολύ αστείο σε μας που είχαμε
τα φρένα μας σώα ολωσδιόλου: Ετοιμάζανε τις βα
λίτσες τους ή άλλες τσάντες που είχαν και τις γέμι
ζαν με τα χρειαζούμενα (χτένες, βούρτσες, ρούχα,
σαπούνια και τέτοια), χωρίς να τους περνά απ’ το
μυαλό πως το ταξίδι μας θα ’ταν πολύ διαφορετικό.
Και εύλογα, όσους τόσο είχαν παρανοήσει το στόχο
μας δεν τους πήραμε μαζί μας, γιατί μάλλον φορτίο
θα μας ήτανε παρά πολύτιμη βοήθεια. Μα όλα αυτά
καθώς και οι χαμοί των άλλων τις προηγούμενες μέ
ρες μάς λιγόστεψαν στ’ αλήθεια και μείναμε βέ
βαια, με κάποιες εξαιρέσεις, λιγότεροι από πριν αλ
λά πιο εκλεκτοί.
αι ξημέρωσε λοιπόν η πέμπτη μέρα. Ακολου
θήσαμε ένα μονοπάτι πολύ στενό που δεν μας
χωρούσε να περπατάμε δυο-δυο και κάναμε
φάλαγγα που άγγιζε πέρα απ’ τα βλέμματά μας ώς
το δάσος. Είχαμε αποφασίσει να μη σταματήσουμε
την πορεία μας ώσπου θα έπεφτε το σκοτάδι. Και
αυτό έκανε πολλούς από την κούραση και την απο
γοήτευση να σκάβουν λαγούμια σαν τα ποντίκια στη
γη και να λένε πιυς εκεί πια θα κατοικήσουν, μέσα
σε υπόγειες στοές, και πως θα ’καναν εκεί, ζωή κα
λύτερη απ’ την αβέβαιη τη δίκιά μας... Έψαχναν να
βρουν φαγητό μέσα εκεί που δεν έφτανε ούτε το λι
γοστό φως που μας ζωγράφιζε εμάς που συνεχίσαμε
ίσα-ίσα για να διαφέρουμε αναμεταξύ μας. Και ώς
να βραδιάσει είχαμε διανύσει δρόμο πολύ, μα είχα
με πολύ περισσότερο μπροστά μας. Κι ο ύπνος που
κάναμε σαν σταματήσαμε ήταν τέτοιος που κάποιοι
το θέλησαν να μην ξυπνήσουν καθόλου, ούτε την
έκτη μέρα, για να συνεχίσουμε στο μονοπάτι.
Την έκτη μέρα, κατά το απόγευμα, στέρεψε έξαφ
να το μονοπάτι. Χάσαμε τα ίχνη του και όσο κι αν
ψάχναμε ήταν μάταιο! Έ πρεπε έτσι, μόνοι μας πια,
να οδηγηθούμε και μόνοι μας να ανοίγουμε περά
σματα, αφού ήταν κακοτράχαλο το μέρος και δύ
σκολα [...]
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Πριγκιπικές ιστορίες
Ποιος ευθύνεται για τη
δημιουργία ψευδογεγονότων; Τα
MME, το κοινό τους ή η εξουσία
που τα παράγει; Το «Αντίο
Πριγκίπισσα» της ΕΡΤ και των
άλλων MME, η κούρσα για την
Ολυμπιάδα του 2004, απέδειξαν
απροκάλυπτα τη μονοπώληση της
ειδησεογραφίας από το θέαμα
σύμφωνα με τους
δραματουργικους κανόνες των
απογευματινών σήριαλ.
Επιτεύχθηκε παγκόσμια η
ομοιόμορφη ροή της είδησης και
η εμπορική της επιτυχία. Το
κυνήγι της πρωτιάς, η κατάλληλη
συσκευασία και η εξασφάλιση
της εικονικής συμμετοχής του
ανεύθυνου κοινού οδήγησαν για
μία ακόμα φορά στο θρίαμβο του
αποπροσανατολισμού της κοινής
γνώμης. Της υποκρισίας και της
παρουσίασης μιας
πραγματικότητας ξένης με την
καθημερινή ζωή. Ενάμιση αιώνα
μετά την εφεύρεση του
τηλέγραφου, ο κατεστημένος
Τύπος ως διαμεσολαβητής της
εξουσίας έχει στόχο τη
συναίνεση. Επιβραβεύει τις
γενικά αποδεκτές αξίες: το
επάγγελμα με άξονα το κέρδος,
το γάμο ως κύτταρο
αναπαραγωγής της υφιστάμενης
κοινωνικής οργάνωσης. Και όλα
αυτά λειτουργούν υπέρ των
συμφερόντων των διαρκώς
αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων
Τύπου, οι οποίες συναγωνίζονται
σήμερα σε κέρδη το εμπόριο
όπλων και ναρκωτικών.
Ποια περιθώρια απομένουν στα
MME να λειτουργήσουν ως
προωθητική δύναμη στην
κοινωνική εξέλιξη; Οι λιγότερο
απελπισμένοι πιστεύουν ακόμα
στην ανάλυση του τρόπου
παραγωγής του γεγονότος, στην
αξιόπιστη περιγραφή του και στο
χιούμορ. Στη διαρκή προσπάθεια
για την καλλιέργεια της
αυτοσυνείδησης του πολίτη.
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Γεράσιμος
Σκλαβούνος, μέλος
της Επιτροπής κατά
της ανάληψης των
Ολυμπιακών Αγώ
νων από την Αθήνα
και ένας από τους
έξι συλληφθέντες
για την «παράνομη»
ανάρτηση
πανώ
στην είσοδο της
Ακρόπολης: «Το επι
χείρημα ότι η Ελλά
δα μπορεί να ξαναδώσει “νόημα"στους
Ολυμπιακούς Αγώ
νες είναι ψεύτικο και
αποτελεί άλλοθι. Το
τεράστιο κόστος της
διοργάνωσης
ξε
φεύγει από τις δυνα Τους πείραξε, λέει, το φόντο· επικαλέστηκαν απαγόρευση ανάρτησης πανώ μπροστά
από αρχαιότητες- και μπουζούριασαν τους λιγοστούς πολίτες που αρνήθηκαν να
τότητες μιας φτω
εμπνευστούν από τη Ν έα Μ εγάλη Ιδέα. Ολυμπιακή Δημοκρατία, 1997.
χής χώρας όπως η
Ελλάδα και είναι απαγορευτικό για παρόμοιες
περιοδικού Δελτίο Θνέλλης: «Στον τομέα της ενη
φαντασιώσεις. Η προσδοκία για επαναφορά
μέρωσης ισχύει ο παλιός κανόνας: η αποσιώπηση
της ιδέας του “ολυμπισμού” είναι εξίσου φα κάθε είδησης που Θα αναδείκνυε τη σχέση εξου
νταστική, τη στιγμή που η Διεθνής Ολυμπιακή
σίας μεταξύ των δύο φύλων. Α ν οι φανταστικοί
Επιτροπή έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις με τα
γυναικείοι χαρακτήρες άφθονούν στις τηλεοπτι
διεθνή τηλεοπτικά κανάλια. Όσον αφορά στο
κές σειρές, εύκολα παρατηρείται η παντελής
αθλητικό τμήμα, η Ελληνική επιτροπή υπέρ της
απουσία των «πραγματικών» γυναικών και των
ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων δεν φαίνε προβλημάτων τους από το κομμάτι της ενημέρω
ται να έχει τη δύναμη να απαγορεύσει στους
σης. Κανείς λόγος δεν γίνεται για τη βία εντός και
αθλητές να φορούν διαφημίσεις ή να είναι ου εκτός οικογένειας, για τους βιασμούς που καθη
σιαστικά υπάλληλοι των διεθνών εταιρειών. Τα μερινά καταγγέλλονται και εκδικάζονται, για τις
οικονομικά συμφέροντα παίζουν πρωταρχικό
πάμπολλες περιπτώσεις κακοποίησης γυναικών,
ρόλο σε όλη αυτή την καμπάνια υπέρ των αγώ για την αιμομιξία και τη σεξουαλική παρενόχλη
νων. Αυτό φάνηκε εξάλλου τόσο με την αλλαγή
ση. Τα αδικήματα αυτά αποτελούν ειδήσεις μόνο
στάσης της Ελευθεροτυπίας και της Καθημε όταν συνοδεύονται από άλλες αξιόποινες πράξεις
ρινής, όσο και με τη συνωμοσία σιωπής που
- ληστεία, φόνο κ.λπ. Αλλά και η άνευ όρων αξιο
εφαρμόστηκε σε όσους ήθελαν να προβάλουν
ποίηση μιας τέτοιας ειδησεογραφίας θα δρούσε
τις αντιρρήσεις τους. Η πολιτική που ακολου προς όφελος μάλλον της πορνογραφικής εμποθήθηκε εναντίον όσων αντέδρασαν, ο πανικός
ρευματοποίησής της και εις βάρος των ίδιων των
και τα κατασταλτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν
γυναικών. Μόνο η κριτική αντιμετώπιση και η μη
σεξιστική ανάλυση παρόμοιων γεγονότων που θί
σε δύο άτομα που μοίραζαν προκηρύξεις κατά
γουν την προσωπικότητα της γυναίκας, θα προτης ανάληψης της Ολυμπιάδας την περασμένη
καλούσαν κάποιο ρήγμα στο οικογενειακό ιδεώ
Πέμπτη (δύο μήνες φυλακή και 20.000 δρχ.
πρόστιμο) είναι δείγμα γραφής. Και αποτελεί δες, τη μόνη υγιή μορφή κοινωνικής συμβίωσης».
• · · Οι τοίχοι στα Εξάρχεια:
απειλή για τους δημοκρατικούς θεσμούς της
«Κλείστε την τηλεόραση, ανοίξτε τα μάτια σας»,
χώρας μας».
• · ·Α πό το κείμενο της Ειρήνης Ριζάκη στο
αιριε'ριυμα για τα MME πριν από δυο χρόνια του

«έγχρωμη οθόνη, ασπρόμαυρη ζωή»,
«λευτεριά στους φυλακισμένους τηλεθεατές». <^|
/

ΓΙΑ TON ΜΕΝΕΛΑΟ ΠΑΡΛΑΜΑ
Μια ακόμη κατάθεση μνήμης για τον
Μενέλαο Παρλαμά, αφιέρωμα στον
οποίο φιλοξενήθηκε στο προηγούμενο
τεύχος του Αντί.
Τυχεροί όσοι τον γνώρισαν! Συνδύαζε στον
υψηλότερο δυνατό βαθμό το σωκρατικό
«παίζειν άμα και σπούδαζε ιν». Λόγιος και
κυνηγός, φιλόλογος, δοκιμιογράφος και κρι
τικός. Έξοχο μείγμα «καλού κ’ αγαθού ανδρός». Ήταν προικισμένος με μικρασιατική
ευκρασία ψυχής, ιωνικό δανδισμό, κομψότη
τα και φιλαρέσκεια, κρητική φιλοπαιγμοσύνη, φιλολογική στιβαρότητα και βαρύτητα
χωρίς λογιωτατισμό.
Αλλά δεν ήταν ισόβια ευτυχισμένος και πε
ρήφανος, δεν ήταν πάντα κατ’ αξίαν αγέρω
χος. Ολοκληρώθηκε και με τον πόνο στο πέν
θος, τη στέρηση και το γήρας. Κάποτε μάλι
στα στάθηκε και τραγικός. Η χάρη, η δύναμη
και η φιλολογική πρωτοπορία έδωσαν κάπο
τε τη θέση τους στη στατικότητα, την ανημπόρια και το περιθώριο. Ό χι όμως παθητικά
και αξιολύπητα αλλά με φιλοσοφική εγκαρ
τέρηση. ηθικό κουράγιο και κατανόηση όλα καλόδεχτα της μοίρας, και τα καλά και
τα κακά, σαν τον Κέφαλο στο πρώτο της Πο
λιτείας του Πλάτωνος και το γνωστό ανέκδο
το του Θεμιστοκλή με τον ανιυνυμο Σερίφιο.
Είχα ακριβώς τα μισά του χρόνια, όταν
γνιυριστήκαμε στο Ηρακλειώτικο Φροντι
στήριο, που έφερνε για χρόνια τον νομό
Ηρακλείου πρώτο σε επιτυχίες σ' όλη την
Ελλάδα -αναλογικά με τον πληθυσμό. Σημα
ντικά ονόματα διδασκόντων όλων των κα
τευθύνσεων, μερικοί απ’τους οποίους έγιναν
αργότερα μεγάλοι και τρανοί. Την ίδια άνε
ση, ζεστασιά, αμεσότητα και αντρική χάρη
ένιωσα όταν τον πρωτοείδα στο Φροντιστή
ριο -στο πάρκο Δομ. Θεοτοκόπουλου τότεκαι την τελευταία, 30 χρόνια αργότερα στο
ιτπίτι του στη Χερσόνησο -μόνο τα μύγδαλα
κι η ρακή προστέθηκαν.
Σε παίνευε χωρίς να σε κολακεύει (όλες
σχεδόν οι φιλίες αρχίζουν μ’ έναν έπαινο και
τελειώνουν, όταν τελειώνουν, μ’ έναν ψόγο),
σε διόρθωνε χωρίς να σε υποτιμά, σε ριυτού-

σε για να μάθει, όχι για να σ’ εξετάσει, σου
χαμογελούσε γιατί ήταν ευδιάθετος, όχι για
να σου γίνει αρεστός. Γενικά, ποτέ δεν τιποτολογούσε, ποτέ δεν μικρολογούσε, ποτέ δεν
κακολογούσε. Μιλούσε σχεδόν πάντα για
ιδέες, θεσμούς, πράγματα (φιλολογία, ιστο
ρία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, γλώσσα),
σπάνια για ανθρώπους.
Σε ρωτούσε τι κάνεις και το εννοούσε. Και
όχι μόνο σε ρωτούσε, περίμενε κι απάντηση.
Έτσι που μόνο όσοι αγαπούν κάνουν. Σου
πέταγε κατόπιν ανειδοποίητα, από ευτραπε
λία μάλλον παρά για να δει αν ξέρεις, «ο
Χρηστάκης εξοαρίζει» (για συνάδελφο της
Φυσικής που του άρεσε το λακριντί με κοπε
λιές στο διάδρομο). Αν εσύ έλεγες με νόημα,
«άπαξ ειρημένον στον Όμηρο για τις “συνε
ντεύξεις” Διός και Μίνωος στον Ψηλορείτη
κάθε εννιά χρόνια», σου ομολογούσε με
αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Αν δεν ήξερα ότι
είστε μόνο 27 χρόνων θα νόμιζα ότι βάφετε
τα μαλλιά σας!».
Όταν ρώταγε «τι κάνετε τώρα;» δεν εννο
ούσε «πώς είστε» αλλά «τι γράφετε ή διαβά
ζετε ή διδάσκετε τώρα;». Του έλεγα. «Γιατί
την Ελένη του Ισοκράτη;» «Πρώτον, γιατί
έχει καλά παραδείγματα για τα κεφάλαια
Συντακτικού που διδάσκω παράλληλα και,
δεύτερον, γιατί αποτελεί διαλεκτική ρητορι
κή άσκηση προς το Ελένης εγκώμιον του Γορ
γιά, που τους έκανα τον περασμένο μήνα».
«Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το είχα σκεφθεί».
Ή ταν απόλαυση κάθε συνάντηση μαζί του.
Δεν τον έφθειραν «τα βάθη της επαρχίας»,
όπως αγαπούσε αυτοσαρκαστικά να λέει.
Άλλωστε, το ίδιο έγινε και με τον Ξανθουδίδη, τον Καλοκαιρινό, τον Στυλ. Αλεξίου, τον
Ξηρουδάκη. Αν και ήταν μαύρα τα χρόνια
(1967-72), όμως ελπίζαμε, γιατί εμείς διδά
σκαμε την ημέρα και σι μαθητές μας έριχναν
βόμβες το βράδυ - την άλλη μέρα κουρεμέ
νοι γουλί επί... «τεντυμποϊσμώ». Αυτό μας
κράταγε στα πόδια μας και στη δουλειά μας.
Μ’ έκανε κι έκλαψα πικρά δυο φορές: Μία
δημόσια, το 1973, μέσα σ’ ένα τραίνο καθ’
οδόν προς το Λονδίνο, καθώς διάβαζα ένα
συγκλονιστικό άρθρο του από τις Επιφυλλί
δες του Σαββάτου· και μια άλλη φέτος, ιδιω

τικά, όταν έμαθα το γήινο τέλος του. Όχι
επειδή πέθανε («ο θάνατος ουδέν προς
ημάς» όπως είπε κι έγραψε ο Μιχ. Κοπιδάκης). αλλά γιατί δεν πρόλαβα να τον συνο
δεύσω, όπως είχαμε συμφωνήσει στη Σκιάθο
για προσκύνημα στον Κυρ- Αλέξανδρο.
Ανδρέας Παναγόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΉΣ ΕΑΛΗΝΑΔΙΑΣ
«Ελληναδιά: χώρα των Βαλκανίων,
πατρίδα των ξακουστών Ελληνάδων.
Καμία σχέση με τη γειτονική Ελλάδα».
Έτσι ορίζει μια... φανταστική χώρα ο
αναγνώστης μας, που παραθέτει και το
δεκάλογό της. Χρήσιμο κείμενο,
ιδιαίτερα τώρα που στη «γειτονική
Ελλάδα» πήραν την Ολυμπιάδα του 2004.
1. Είσαι ο πρώτος, γιατί είσαι Ελληνάδας
(βλέπε 11η εντολή).
2. Επιδίωξε με κάθε μέσο (μεγάλη η χάρη
Του) να πραγματοποιήσεις το όνειρο κάθε
Ελληνάδα, να διοριστείς σε μια καλά αμειβόμενη αργομισθία. Χρησιμοποίησε κάθε
μέσο (μεγάλη η χάρη Του) για να επιπλεύ
σεις, να πατήσεις στους άλλους και να ανε
βείς. Η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και οι νό
μοι είναι για τους προεκλογικούς λόγους, για
εκείνες τις αδερφές, τους κουλτουριάρηδες
και για τους κουτόφραγκους, οι οποίοι, ως
γνωστόν, όταν εμείς χτίζαμε το «Ντιογκένις
Παλάς», έτρωγαν βελανίδια.
3. Χτίσε όπου θέλεις, καταπάτησε, εξαπάτησε, λάδωσε, κλέψε όσο μπορείς το κράτος.
Αλλωστε, και αυτό κάνει ό,τι μπορεί για να
ταλαιπωρήσει και να κλέψει Εσένα.
4. Απόφευγε κάθε περιττή και κουραστική
νοητική προσπάθεια (διάβασμα γενικά, λο
γοτεχνία, ποίηση, κουλτουριάρικες εκπο
μπές, συζητήσεις κ.λπ.). Για την επιβεβαίωση
και διατήρηση του πνευματικού Σου μεγκαλείου, πέραν του ότι είσαι Ελληνάδας που τα
λέει όλα, φροντίζουν η Μεγκάλη και χρήσιμη
εφημερίδα Σου, η Μπραβορούλα, το
ΧάίΣοκΛοιπόν και ο Νότης με τη Σαμίου.
5. Καταπίεσε όσο μπορείς τα παιδιά Σου,
μάθε τα να είναι όσο πιο νευρωτικά, υστερι37

κά και εριστικά γίνεται. Μόνο έτσι θα γίνουν
μια μέρα ολοκληρωμένοι, χρήσιμοι στον
Εαυτό Τους, Ελληνάδες.
6. Πίνε, κάπνιζε, κατανάλωσε όσο μπορείς.
Τίμα το Εθνικό Μας ποτό, το Τζόνυ με πάγο.
Τΐμα το Τιμημένο Μάρλμπορο. Όπως έλε
γαν και οι Αρχαίοι Ελληνάδες, «ό,τι φάμε,
ό,τι πιούμε, και ό,τι μας καπνίσει». Έτσι θα
αποκτήσεις και Εσύ την Τιμημένη Μπόχκα
του Ελληνάδα, το ρωμαλέο, στρογγυλό κορμί
της Ελληνάδας, το ηρωικό μπάι-πας μετά το
έμφραγμα, καθώς και ο γιατρός Σου, το τιμημένο Φακελάκι Του.
7. Ιδανικό κάθε καθωσπρέπει Ελληνάδα
είναι να κερδίσει το Καζίνο, το Λόττο, το Ξυ
σιό, το 090..., άντε τα φρουτάκια στο καφε
νείο (στο κρυφό δωμάτιο δίπλα στην πρέφα).
8. Τηλεόραση θα παρακολουθείς τουλάχι
στον όταν δεν δουλεύεις («δουλεύεις», λέμε
τώρα!). Καλύτερα και όταν (που λέει ο λό
γος) δουλεύεις. Ιδανικά, και όταν κοιμάσαι.
Μόνο έτσι θα μείνεις συντονισμένος με το
φωτεινό πνεύμα και το άμεσο παράδειγμα
των Μπροστάρηδων. Αρχι-Ελληνάδων πολι
τικών, προπονητών, εκδοτών, εφοπ-ληστών,
μοδιστρών+ μοντέλων, μέντιουμ, τραγουδι
στών και δε συμμαζεύεται.
9. Ζήσε, φέρσου, οδήγα, όσο πιο επιθετικά
μπορείς. Οι ουρές, οι ευγένειες, τα φανάρια,
ο ΚΟΚ, οι νόμοι γενικά, είναι, όπως είπαμε,
για εκείνες τις αδερφές τους κουλτουριάρη
δες κ.λπ.
10. Σε κάθε απόπειρα να Σε εμποδίσουν
στην πραγμάτωση των ανωτέρω, κάνε «κατάληχμη» ή «μπλόκο» ή φέρε όπου και όσο
μπορείς το χάος. Μη φοβάσαι τίποτα: Το δίκτιο του Ελληνάδα είναι Ιερό. Αλλωστε, ο
Ελληνάδας, και άδικο να χει, θα βρει το δί
κιο Του.
•Ο ι Εντολές, πέρα από την 1η, είναι εντελώς περιττές. Αυτή τα λέει όλα.
Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης
Βέροια
Η Γ Ε Ν ΙΑ Τ Η Σ Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η Σ

Με αφορμή ένα βιβλίο, απόπειρα
αποτίμησης της προσφοράς της γενιάς
της Αντίστασης.
Αγαπητό Αντί,
Μόλις φέτος, πενήντα πέντε ολόκληρα χρό
νια μετά, επιτέλους φέτος, γράφτηκε και κυ
κλοφόρησε το βιβλίο της Κατοχής, της Αντίστασης και του εμφυλίου, το βιβλίο της γε
νιάς μας. Έ να βιβλίο που τα λέει όλα: τι
υπήρξε πράγματι η Κατοχή, τι υπήρξε πράγ
ματι η Αντίσταση, πώς προέκυψε ο εμφύλιος.
Λέει ακόμη -και κυρίως- πώς γεννήθηκε,
πώς γιγαντιόθηκε και πώς εκφυλίστηκε το
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αριστερό λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα.
Μέσα από την καθημερινή ιστορία κάποι
ων ανεπώνυμων, κάποιων «από μας» κοι
νών ανθρώπων, το βιβλίο του Σομμαρίπα
σκιαγραφεί σε τόνους φαινομενικά χαμη
λούς, αλλά με προεκτάσεις φοβερά κι εκρη
κτικά φορτισμένες, τη γεμάτη τραγικό μεγα
λείο μοίρα της γενιάς μας.
Το βιβλίο αυτό λειτουργεί σαν τα ποιήματα
του Αναγνωστάκη: Κλείνοντάς το νιώθεις ν’
ανεβαίνει μέσα σου ο ίδιος εκείνος λυγμός
για τους αδικοχαμένους φίλους, για τα προ
δομένα όνειρα, για τη χαμένη νιότη.
Καθώς η ιστορία ξετυλίγεται σε τόσο γνω
στούς χοίρους, στις ίδιες αλησμόνητες ημέ
ρες και σε ανθρώπινο περίγυρο τόσο οικείο,
σύντομα κατάλαβα ότι θα πρέπει να γνώρισα
προσιοπικά τον συγγραφέα. Ωστόσο η φωτο
γραφία στη δίπλα του εξώφυλλου δεν μου
έλεγε τίποτε.
Μόνο χάρη στο ιδιόρρυθμο όνομά του, θυ
μήθηκα ξαφνικά το ψηλό, ξανθό αγόρι, με τα
καθαρά και γελαστά μάτια, τη χειμαρραίδη
ευφράδεια, το απολαυστικό χιούμορ. Τον
έφηβο με το εκρηκτικό ταμπεραμέντο και το
ξενικό όνομα που δεν ξανάδα από το ’46, λί
γο πριν μπούμε στην δεύτερη παρανομία, κι
ούτε έμαθα έκτοτε τίποτε γι’ αυτόν.
Δεν ξέρω λοιπόν πιος βίωσε ο Φραγκίσκος
τον εμφύλιο, ούτε απ’το βιβλίο του μπορώ να
συμπεράνω. Όμως, αλήθεια, τι μου χρειάζε
ται να το ξέρω; Είναι φανερό ότι ύστερα από
50 χρόνια είμαστε πάλι μαζί, σε ίδιο μήκος
κύματος, εξ ου πικραμένοι, εξ ου πληγωμέ
νοι, με την ίδια εξουθενωτική ιδεολογική
σύγχυση κι ωστόσο το ίδιο παθιασμένοι για
την αλήθεια.
Κρατώ το βιβλίο του Φραγκίσκου Σομμαρί
πα και σκέφτομαι ότι πια δεν χρειάζεται να
γράψει τίποτε άλλο. Η λάμψη του γκρίζου πι
στεύω ότι του εξασφάλισε τη θέση του στα
ελληνικά γράμματα, όπως ακριβώς η Ζωή εν
τάφω, το Ονόέν νεώτερον α π ’το Δυτικό Μέ
τωπο ή το Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς στά
θηκαν ιχρκετά για να καθιερώσουν τους συγ
γραφείς τους - ποιος θυμάται αλήθεια τι άλ
λο έχουν γράψει;
Οι πολύ χαλαρές σχέσεις μου με τη λογοτε
χνία δεν μου επιτρέπουν να επιχειρήσω φι
λολογική κριτική στο βιβλίο του Σομμαρίπα.
Γράφω μόνο για να επισημάνω αυτήν την έκ
δοση σ’ όσους, σαν κι εμένα, έχουν απηυδήσει απ’ τις γλυκερές αισθηματολογίες ή τον
αφόρητο βερμπαλισμό των περισσότερων
μεταπολεμικών αριστερών συγγραφέων.
Γράφω ίσως και για έναν ακόμη λόγο, έναν
λόγο που, φοβούμαι, δεν έχω δικαίωμα να
αγνοήσω: την επανόρθωση ενός ιστορικού
«ημαρτημένου» στην αφήγηση του Φραγκί

σκου. Αφορά κάποιον που ζει ανάμεσα μας
κι είναι το μόνο πρόσωπο που ο συγγραφέας,
προφανώς για να το τιμωρήσει, το μνημονεύ
ει στο βιβλίο του με το πραγματικό του όνο
μα.
Το πρόσα)πο αυτό ήταν καθοδηγητής μας
στην Κατοχή και στην απελευθέρωση. Ελά
χιστα μεγαλύτερος στην ηλικία, ήταν το πρό
τυπο του κομματικού στελέχους, αμετακίνη
τα δογματικός, με έτοιμες απαντήσεις για
όλα, χωρίς, εμφανείς τουλάχιστον, ιδεολογι
κές ανησυχίες. Είχαμε αναμφισβήτητο οργα
νωτικό ταλέντο και μεγάλη ευγλωττία. Χαϊ
δεμένο παιδί του Κόμματος, ένας εκκολα
πτόμενος ηγέτης που έβλεπε πράγματι με κα
χυποψία τους νεολαίους που στοχάζονταν
και που διάβαζαν μη εγκεκριμένα βιβλία.
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ανέβηκε στο
βουνό, όπου έφτασε πολύ ψηλά στην ιεραρ
χία, κι έγινε πραγματικά θρύλος. Όσοι επιζούσαν από τους συναγωνιστές του καμάρω
ναν μέσα στη φυλακή για τις όντως απίθανες
επιδόσεις του, όταν ξαφνικά, μερικούς μήνες
μετά το «παρά πόδας» του Ζαχαριάδη, αν
θυμάμαι καλά, έπεσε σαν βόμβα η είδηση ότι
ο ήρωάς μας παραδόθηκε μόνος του σας
Αρχές. Και λίγους μόνο μήνες μετά, η επόμε
νη είδηση μας άφησε όλους εμβρόντητους: ο
ίδιος άνθρωπος θεάθηκε να κυκλοφορεί στη
Θεσσαλονίκη με στολή αξιωματικού του
εθνικού στρατού. Σ’ αυτό το αναμφισβήτητα
ύποπτο περιστατικό, ο Φραγκίσκος δίνει, με
ευκολία δογματικού ασυγχώρητη γι’ αυτόν,
φοβερές προεκτάσεις. Πρόδωσε, γράφει, κι
έστειλε παλιούς συντρόφους στο απόσπα
σμα. Συντρόφους όμως μια φορά, δεν πρόδωσε. Στο Επταπύργιο δεν έφτασε κανείς
καταδομένος από εκείνον. Πολύ περισσότε
ρο, δεν μπορεί να γίνει λόγος για τουφεκι
σμούς, μια και οι εκτελέσεις πολύ πριν είχαν
πια σταματήσει. Αν πρόδωσε υψηλά μυστικά
του Κόμματος, στα οποία είχε πρόσβαση δεν
μπορώ φυσικά να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι ο
ίδιος θα πρέπει να αισθάνθηκε βαριά προ
δομένος απ’ την Ηγεσία του, όταν θα αντιλήφθηκε ότι η «ειδική» αποστολή που του ανέ
θεσαν, στον συγκεκριμένο τόπο, τον συγκε
κριμένο χρόνο, δεν ήταν παρά μια εντολή
φυσικής του εξόντωσης. Εξόντωσης εκείνου,
που ποτέ δεν τους είχε αμφισβητήσει.
Το πρότυπο του κομματικού ήρωα που μας
είχαν εμπνεύσει θα τον ήθελε βέβαια να
υπακούσει ακόμη και στην εντολή αυτοκτο
νίας του. Αλλά για τέτοιου τύπου ασυνέπεια
πόσους, αλήθεια, αναμάρτητους γνα)ρίζουμε, έξω από έναν Πλουμπίδη, που δικαιού
νται πρώτοι να βάλουν το λίθο;
Αυγουστίνος Ηλιόπουλος
Θεσσαλονίκη
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο ΑΝΤΙ ελάβαμε δελτίο Τύπου για την έκθεση Θ. Στάμου στην Εθνική Πινακοθήκη
με 3 διαφάνειες έργων τα οποία -ό λα - ανήκουν στον συλλέκτη Ζαχαρία
Πορταλάκη, χρηματιστή και -επίσης-μέλος τουΔ.Σ. της Εθνικής Πινακοθήκης.
Αν όμως η αναδρομική του Στάμου είναι αναδρομική της Συλλογής Πορταλάκη
αυτό δεν συνιστά ηθικό -και όχι μόνο -παράπτωμα;
Στην εποχή των οικονομικών μεγεθών και της κυριαρχίας της αγοράς τα «χι» έργα
του «χι» ιδιώτη συλλέκτη, εκτιθέμενα σ ’ ένα κρατικό μουσείο, αναβαθμίζονται σε
ιστορικά και οικονομικά.
Σε ανάλογη περίπτωση, στο ΜΟΜΑ της Νέας Υόρκης, παρενέβη ο ίδιος ο Γενικός
Εισαγγελέας (Attormey General). Τι λέει επ ’ αυτού ο νομομαθής και ακαδημαϊκός
δάσκαλος υπουργός του ΥΠΠΟ, ο οποίος θα κόψει την κορδέλα ΠορταλάκηΣτάμου - παρντόν, εγκαινίων ήθελα να πω...
Η.Κ.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ
ΑΠΟ ΧΘΕΣ ώς τις 18 του μήνα, το Γκάζι, κτιβ Άλακ Σίννερ), κ.ά.
Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ο
άνοιξε τις πύλες του για να φιλοξενήσει το
Αρκάς, ο Διαμαντής Αϊδίνης, ο Αέανδρος,
Δεύτερο Φεστιβάλ Κόμικς, που διοργανώνει το περιοδικό Βαβέλ. Θέμα της φετινής ο Κούρτης, ο Γιώργος Μπότσος, ο Αάζαρος Ζήκος, ο Σπύρος Αερβενιώτης, ο Χρη
έκθεσης: «Τα κόμικς και η πόλη».
στός Αημητρίου (που σ’ εμάς αρέσει πάρα
Στο Γκάζι, εκθέτουν πλήθος καλλιτέχνες
από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλά πολύ), ο Ηλίας Ταμπακέας, ο δικός μας
δα. Επικεφαλής -λόγο) ποιότητας του έρ Θανάσης Μουτσόπουλος, η πρόσφατα χα
μένη Μαρία Ζογου του- ο Γάλ
γλοπίτου, κ.ά*
λος Μοέμπιους
Στο Γκάζι, όμως,
(ποιος
θυμάται
αυτές τις μέρες
τον Τρελό στντη
έχει κι άλλα. Ανάτου;), και μαζί του
μεσά τους, κι η ει
ο Γκίλμπερτ Σέλκαστική παρέμ
τον (δημιουργός
βαση των Νίκου
τονν πάλαι ποτέ
Αρτέμη, Στέφα
α ν α ρ χ ο φ ρ ικ ιώ ν
νου Καράμπαμπα
Freak Brothers), η
και Αέανδρου, σε
Σαντάλ Μοντεεπιμέλεια
του
λιέ (χρονικογρά
Ν.Γ. Ξυδάκη και
φος ενός αποτρό
πολλή μουσική παιου
μέλλο
χθες, μάλιστα, η
ντος), ο Χοσέ
εκδήλωση άνοιξε
Μουνιόθ
(που
με συναυλία των
μαζί με τον Καρλ
Σόλη,
Σαλτίκη,
Σαμπαγιό, παλιόColi και άλλων.
τερα,
δημιουρ
Η ζο)ή δεν είναι
γούσαν
μαύρα
κόμικς, μωρό μου
αστυνομικά επει
- αλλά έχει ανά
σόδια με ήρωα
γκη την πολυχρω
τον
απόλυτα
μία τους.
απαισιόδοξο
Η.Κ.
Έργο
Moebius.
ιδιωτικό
ντετέ-
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•Ακούστε: Μουσικές μπλουζ και ροκ σε
μια μοναδική συναυλία στο Λυκαβηττό, με
παρούσες πολλές διάσημες προσωπικότη
τες από το χώρο της παγκόσμιας μουσικής
(24 Σεπτεμβρίου). Οι Micke Taylor, Michael
Bailey, Max Middleton, Alvin Lee, Jett Allen,
Rick Wakeman, Snowhy White αποτελούν
την κριτική επιτροπή στον 1ο Πανευρωπαϊ
κό Διαγωνισμό μπλουζ και ροκ μουοικής για
νέους μουσικούς καιθασυμμετάσχουν, μα
ζί με τους καλύτερους επιλαχοντες, στη
μεγάλη συναυλία.
•Ακούστε: Τον Kirjuhel, έναν από τους ση
μαντικότερους εκπροσώπους της παράδο
σης των οργισμένων βάρδων της δεκαετίας
του 70, που τα τελευταία χρόνια έχει ανα
πτύξει στενή σχέση με την Κρήτη, σε ένα
ρεσιτάλ με κελτική άρπα και φωνητικά, σή
μερα, στο κηποθέατρο Μάνος Χατζιδάκις
του Ηρακλείου Κρήτης. Παράλληλα, θα
προβληθούν και σλάιντς με καλλιτεχνικές
Φωτογραφίες της Solveigh Kaehler. Ποιος
είπε ότι η Κρήτη δεν είναι σταυροδρόμι των
πολιτισμών;
•Διαβάστε: Τη Σύντο
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΉΣ
μη Ιστορία της Ισπα
ΙΣ Π Α Ν ΙΑ Σ
νίας του Χάιμε Βιθένς
Βίβες, ενός από τους
κορυφαίους ισπανούς
ιστορικούς, που κυ
κλοφορεί σε μετάφρα
ση Δημήτρη Φιλιππή
από τις εκδόσεις Αίο
λος σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο θερβά- j j j j j fllonot / Ο tPtntmi
ντες. Ευσύνοπτο εγχειρίδιο που τολμά την
ιστορική ανάγνωση - και δεν βολεύεται με
τα «σίγουρα». Και επιπλέον, ένα κενό στην
ελληνική βιβλιογραφία.
•Ακούστε:
Την
Μπάντα
Χάλκινων
της Έδεσσας, στην
πλατεία Ζωοδόχου |
Πηγής της Δάφνης,
την ερχόμενη Τρίτη,
ώρα 9 το βράδυ, στην
πλατεία Ζωοδόχου
Πηγής της Δάφνης.
Τα χάλκινα πνευστά έφτασαν στα Βαλκάνια
τον περασμένο αιώνα από τις στρατιωτικές
μπάντες της εποχής - και ρίζωσαν, δημι
ουργώντας ένα ενδιαφέρον μουσικό μείγμα
στη μουσική παράδοση των βαλκανικών χω
ρών και της Βόρειας Ελλάδας. Στο πλαίσιο
των πολιτιστικών εκδηλώσεων που εχει κά
νει, κάθε χρόνο, θεσμό ο Δήμος Δάφνης.
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ΓΚΕΟΡΓΚ ΣΟΛΤΙ
ΔΙΕΥΟΥΝΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ
ΡΕΣ από χί
λιες συναυ
λίες με τη
Συμφωνική
του Σικάγο,
ενώ διετέλεσε διευ
θυντής των
διασημοτέρων ορχη
στρών του
κόσμου: Κρατική 'Οπερα Βαυαρίας, Λον
δίνου, Φρανκφούρτης, Ντάλας, Κόβεντ
Γκάρντεν, Φιλαρμονική του Λονδίνου,
Ορχήστρα του Παρισιού, Ό περα του Σάλτσμπουργκ - ορισμε'νοι μόνο σταθμοί της
λαμπρής του καριέρας.
Ο λόγος για ε'ναν από τους τελευταίους
μεγάλους μαέστρους, τον σερ Γκεόργκ
Σόλτι, που πέθανε σε ηλικία 85 ετών την
περασμένη Παρασκευή στην Αντίμπ της
Γαλλίας.
Ο κορυφαίος μαέστρος, που κατηγορήθηκε από πολλούς κριτικούς για έντονο
μελοδραματισμό στις εκτελέσεις του και
που συνδέθηκε με τις μοναδικές ερμηνείες
έργων των Προκόφιεφ και Μπέλα Μπάρτοκ, ξεκίνησε την καριέρα του ως πιανί
στας στη γενέτειρά. του Ουγγαρία, ενώ

από πολύ νέος διετέλεσε βοηθός του
ενεργητικότητα και απίστευτη για την ηλι
κία του ζωντάνια. Παντρεμένος δύο φο
Αρτούρο Τοσκανίνι, «κτυπώντας» γρήγο
ρές, απέκτησε δύο κόρες.
ρα την κορυφή.
Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε
Τα εισιτήρια των κονσέρτων του εξαφα
τον μουσικό κόσμο - κι όχι μόνον. Ο Φονίζονταν ως διά μαγείας απ’ το κοινό, που
γκέλ μίλησε για έναν «μεγάλο μουσικό»,
τον αποθέωνε σε κάθε του εμφάνιση. Το
το Ασσοσιέιτεντ Π ρες για «παντοδύναμο
όνομά του συνδέθηκε με την «αναγέννη
μαέστρο», ενώ η απώλειά του σήμανε για
ση» της Συμφωνικής του Σικάγο, που ο
πολλούς το τέλος των «θρυλικών» μαέπροκάτοχός του Τζων Μάρτον είχε εγκα
στρων.
ταλείψει εν πλήρη αναρχία. Ο Γκεόργκ
Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Σόλτι όχι μόνον την αναδιοργάνωσε, αλλά
της χάρισε 23 συνολικά
111*1 Μ1■*
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Γκράμι και τεράστια δημο
0 ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ
τικότητα.
Ορφέας του Claudio getti, τη μουσική διεύθυνση
Από το ’91 -χρόνος
ο Claudio Shimone, ενώ τη
Monteverdi, Ορφέας και
σταθμάς της καριέρας του
αφού τότε ανέλαβε τη Συμ Ευριδίκη του Christoph διεύθυνση τη χορωδίας ο
Willibald Gluck. Δύο όπε Αντώνης Κοντογεωργ ίου.
φωνική του Σικάγο-, εμΤον ομώνυμο ρόλο της
ηκχνιζόταν εναλλάξ ως δι ρες με τις οποίες θα ξεκι
νήσει ο νέος κύκλος μου όπερας θα ερμηνεύσει ο
ευθυντής του Βερολίνου
Gregory Kunde, τενόρος
σικών εκδηλώσεων του
και της Βιέννης, ενώ στο
Μεγάρου Μουσικής Αθη λυρικού ρεπερτορίου, ο
Εαρινό Φεστιβάλ του Σάλοποίος έχει συνεργαστεί
νών με τίτλο Ο Μύθος τον
τσμπουργκ αντικατέστησε
Ορφέα, που ξεκινά στις 10 με τα περισσότερα λυρικά
τον Κάραγιαν.
θέατρα της Ευρώπης και
Οκτωβρίου.
Ως άνθρωπος, ο Σερ
Τη σκηνοθεσία, τα σκη της Αμερικής.
Σόλτι, που από το ’72 είχε
Οι παραστάσεις του
νικά και τα κοστούμια της
πολιτογραφηθεί Βρετανός
Ορφέα θα δοθούν στις 10,
υπήκοος κερδίζοντας πα παράστασης του Ορφέα
κάνει ο Pier Luigi Pirri, τη 12, 14 και 16 Οκτωβρίου,
ράλληλα τον τίτλο του σερ,
υπήρξε -σύμφωνα με μαρ χορογραφία η Luca Veg- στο Μέγαρο Μουσικής.
τυρίες φίλων του- γεμάτος
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• Ωραίο το νέο επεισόδιο του
σήριαλ Πολιτιστική Πρωτεύ
ουσα κ.λπ. Είχαν προσκαλέσει, λέει, τους δημοσιογρά
φους σε συνέντευξη Τύπου,
για να τους παρουσιάσουν
τους βαλκάνιους συγγραφείς
που προσκεκλημένοι της Πολι
τιστικής βρέθηκαν στη Θεσσα
λονίκη, πείνασαν όμως, έστη
σαν τους δημοσιογράφους και
πήγαν για φαί στο Tiffany’s. Κι
όταν τους έπιασαν στα πράσσα
(στο γλυκό) οι δημοσιογράφοι
V.

που αποχωρούσαν θορυβημέ
νοι, τους φώναξαν εκεί. «Ευ
καιρία να τους πάρετε και αυτόγραφα», σκέφτηκαν. Αθάνα
τη Πολιτιστική...
• ...Κρίμα που τελειώνει. Κι ακό
μη πιο κρίμα που δεν κυκλοφό
ρησε μερικά, ακόμα από τα προεξαγγελθέντα χασαπόχαρτα - τα
οποία μόιλλον δεν θα ξανακυκλοφορήσονν για να τυλίξουν
ψάρια οι έμποροι της αγοράς
τον Μοόιάνο... Εκτός κι αν έχον-

• Άκουγα Τρίτο Πρόγραμμα,
της ΕΡΑ. Μετά το συνθέτη της
εβδομάδος, πέφτει διαφήμιση,
Το υπουργείο Εθνικής Αμύνης
καλούσε τους μέλλοντες οπλίτες
πενταετούς θητείας να δείξουν
το ενδιαφέρον τους!

χε πράγματι αισθητική, δεν επέ
τρεψε ποτέ σε διαφημιστικό
σποτ, απ’ οπουδήποτε και να
προερχόταν, να παιχτεί στο αξέχαστο δικό του Τρίτο Πρόγραμμα. Που μας λείπει...

· Αλεξίου και Νταλάρας σννεόρτασαν μαζί με την κ. Αγγελοπο νλου-Δασκαλάκη τα επινίκια, με•Καλό. Από μικρός έψαχνα τά τηνανόιληψη της Ολυμπιάδας
έναν μόνιμο φαντάρο που να του 2004 από τη χώρα μας. Το
ακούει Τρίτο Πρότγραμμα κι ίδιο βράδυ, η ηθοποιός Άννα Βαακόμα δεν τον βρήκα. Λέτε να γενάμιλούσε από κανάλι για την
τον ανακαλύψει ο κ. Τσαγκάρης; «καλλιτεχνική Ολυμπιάδα» και
ζητούσε, σ ’ αυτήν, να υπάρξει
• Τουλάχιστον, ο αείμνηστος αξιοκρατία.
Μόνος Χατζιδάκις -η εφηβική
τόλμη του είναι, ίσως, σπουδαι·Κουίζ: Γιατί, και για ποιον, .
ότερη παρακαταθήκη από το ζητούσε αξιοκρατία η κ. Βαγείδιο το έργο του-, για ιδεολογι- νά;
κούς λόγους αλλά και επειδή είΜανωλάκης ο βομβιστής
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TEATRO NUCLEO_ _ _ _ _ _ _

ΔΥΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

TOTEATRO NUCLEO είναι μια θεατρική ομά

δα από την Ιταλία, που επισκέπτεται πολ
λές πόλεις της Ευρώπης. Τον Ιούνιο του
1996 μέλη της ομάδας βρέθηκαν και στη
Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασαν το έργο
του ρεπερτορίου τους Δον Κιχώτης. Τώρα,
επιστρέφουν στην Ελλάδα, όπου θα ξαναπαρουσιάσουν το έργο. Θα δώσουν ένα σύ
νολο έξι παραστάσεων στις περιφέρειες
της Μακεδονίας και της Θράκης - στις
Πρέσπες, την Έ δεσσα, την Κοζάνη, την
Καβάλα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή. Οι
παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν το
διάστημα 14-22 Σεπτεμβρίου και γίνονται
στο πλαίσιο του προγράμματος Εγνατΐα
Οδός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Ε πί
σης, θα εμφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη.
To Teatro Nucleo θέλει να μεταφέρει στις
πλατείες και στους δρόμους την ποίηση και
τον πλούτο ενός θεάτρου των ηθοποιών
που αγωνίζεται ενάντια στην εκβαρβάρωση και τη θλίψη. Γι’ αυτό οι παραστάσεις
του είναι γιορτή. Τις ξέρουμε.

«Μ*®#**

ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Α γιο ς Στέφ ανος Α ττικής. Αρχιτέκτων: Θ . Μπομπότης.

ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ στο «Εργοστάσιο» της
Α.ΣΚ.Τ (Πειραιιός 256) διοργάνωσε
το περιοδικό ARTI σε συνεργασία με
το τμήμα αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. και
χορηγία του ΥΠΕ.ΧΩΔΕ.
Η εκδήλωση, εντάσσεται στο πλαίσιο
της μεγάλης Διεθνούς Έκθεσης
Αρχιτεκτονικής με τίτλο Αθήνα, Η
αποσπασματική πόλη, που ξεκίνησε
στις 1Θ Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν 15
ομάδες αρχιτεκτόνων και σχολιύν από
την Ευριύπη και τις ΗΠΑ.
Την πρώτη μέρα της ξενάγησης οι
επιμελητές Τάκης Κουμπής και
Richard Scoffier ανέπτυξαν
προτάσεις και διάλογο για την
προτεινόμενη σύνδεση ΑθήναςΠειραιά μέσω των αρχαίων Μακρών
Τειχών και για την αναβάθμιση της
οδού Πειραιώς.
•Εξάλλου, το Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής διοργανιύνει έκθεση
με θέμα: Σύγχρονα Βιομηχανικά
Κτίρια στην Ελλάδα. Στόχος του είναι
η προβολή και αξιολόγηση των
υλοποιημένων προσπαθειών, τόσο
από την πλευρά της ελληνικής
βιομηχανίας όσο και τιον
αρχιτεκτόνων, για τον εκσυγχρονισμό

και τη διαμόρφωση κτιρίων υψηλής
ποιότητας που ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες απαιτήσεις για το
περιβάλλον, τις συνθήκες εργασίας,
την παραγωγικότητα και τον ποιοτικό
έλεγχο.
Ο σχεδιασμός ενός εργοστασιακού
κτιρίου προκαλεί: τόσο την
προσέγγιση της βιομηχανικής
αρχιτεκτονικής ως φορέα
πολιτισμικών εξελίξεων, όσο και την
αντιμετώπιση του βιομηχανικού
σχεδιασμού ως πεδίο σύνθεσης του
ανθρωπισμού, της τεχνολογίας και της
οικονομίας.
Την έκθεση έχουν επιμεληθεί οι
αρχιτέκτονες Γιάννης Πεπονής,
Ναυσικά Τζάνου, Παναγιώτης
Τουρνικιώτης και ΙΙλίας
Κωσταντόπουλος, ενιί) τον σχεδίασμά
της έκαναν οι αρχιτέκτονες Βασίλης
Μπασκάζος, Ναυσικά Πασσάλογλου
και Δαρεία Τσαγκαράκη.
Η έκθεση που θα πραγματοποιηθεί
στο χώρο τιυν εγκαταστάσεων του
Γκαζιού (Πειραιώς 100, κτίριο ΔΙΟ),
εγκαινιάζεται την Τετάρτη (24 του
μηνός) στις 7.00 μ.μ. και 0α διαρκέσει
έως το Σάββατο, 8 Οκτιυβρίου.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΗΣ

Ο συνεργάτης, ο πνευματικός
άνθρωπος, ο Μυτιληνιός, ο φίλος
του Δημητρη Ραυτόπουλου

Τον π ερ α σ μ έν ο μήνα π έ θ α ν ε ο τ ε χ ν ο κ ρ ιτ ικ ό ς Γιώ ργος Π ε τ ρ ή ς . Ο Γιώ ργος ΓΊετρής ή τα ν σ υ ν ερ γ ά τη ς
του Α ν τ ί τα χ ρ ό ν ια 1 9 7 4 ώς και 1 9 7 6 . Κ ρ ά τη σ ε τη σ τή λ η τω ν ε ικ α σ τ ικ ώ ν με σ υ ν έ π ε ια και
ε υ σ υ ν ε ιδ η σ ία τα τ ρ ία α υ τ ά χ ρ ό ν ια . Ο Γ. Π ε τ ρ ή ς ή τα ν ψ ε υ δ ώ ν υ μ ο το υ Γιώ ργου Σ ίμ ο υ , που
α ν α δ ε ίχ τ η κ ε β ο υ λ ε υ τ ή ς της Δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή ς Π α ρ ά τ α ξ η ς . Για το ν Γ. Σ ίμ ο -Π ε τ ρ ή γ ρ ά φ ε ι ο Δ η μ .
Ρ α υ τό π ο υ λ ο ς που το ν έ ζ η σ ε απ ό κ ο ν τά ως σ υ ν ε ρ γ ά τ η σ τη ν Ε π ιό ε ώ ρ η σ η Τ έχνης.

ρωτοείδα τον Γιώργο Πετρή αχόν Άη Στράτη, το ’51.
Ή τα ν ένας από τους λίγους βουλευτές που έβγαλε η
Δημοκρατική Παράταξη, το πρώτο νόμιμο κόμμα της
αριστερός μετά τον Εμφύλιο, και είχε έρθει στο στρα
τόπεδό μας για να δείξει ότι είχαμε κι εμείς τώ ρα φ ω 
νή δική μας στη Δημοκρατία, να βρει στοιχεία για την καμπάνια που θα γινόταν για την κατάργηση του στρατοπέδου εξό
ριστων.
- Ποιος είναι αυτός ο ψηλέας που γυρίζει τα χω ράφ ια με
κουστωδία; ρώτησα έναν α π ’ αυτούς που ξέρανε τα μυστικά...
- Είναι ο Σίμος, βουλευτής μας από τη Μυτιλήνη, αν και
Αθηναίος.
«Χωράφια» λέγαμε τα μικρά πλατιυματα, σε διαφορετικά
επίπεδα, στις πλαγιές τιυν δύο ξεροπόταμων, όπου είχε στηθεί
ο καταυλισμός μας με άχρηστες στρατιωτικές σκηνές. Ο Σίμος
τα διέσχιζε με δυο-τρεις δρασκελιές με τα μακριά κανιά του,
φορώντας κάτι πεδιλάρες 46 νούμερο, τουλάχιστον.
«Αυτό θα πει βουλευτής του λαού!», σκέφτηκα περήφανος.
Τον γνώρισα από κοντά, ως Γιοόργο Πετρή τώρα, τέσσερα
χρόνια αργότερα, όταν ήρθε να συνεργαστεί μαζί μας ως τεχνοκριτικός στην Επιθεώρηση Τέχνης, από το 4ο τεύχος.
Αυτές οι δύο όψεις του Γιώργου Σίμου-Πετρή -ο πολιτικός
και ο αισθητικός- διατηρήθηκαν στη συνείδησή μου, μα η
πρώτη, του πολιτικού, αδυνάτιζε με τον καιρό, όπως η ίδια η
πολιτική για τους περισσότερους από μας.
Ο Πετρής, πάντως, είχε πολιτικού κουλτούρα πολύ πιο στέ
ρεα από τη δική μας, ήξερε ένα σωρό πράγματα, ένα σο>ρό κό
σμο και θα ήταν λίαν ενδεδειγμένος για πολιτική καριέρα, αλ
λά η ευαισθησία του, η έντονη προσωπικότητά του και ο κάπο>ς παρορμητικός χαρακτήρας του δεν του επέτρεπαν να δ ε
χτεί να φορέσει μικρότερο νούμερο παπούτσι. Θ α έλεγα όμως
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ότι εκείνο που απέκλειε κάτι τέτοιο ήταν το χιούμορ του. Δεν
άντεχε παραπάνω από λίγα λεπτά καμιά σοβαροφάνεια.
Το σε ποια στιγμή θα περνούσε από τη σοβαρή συζήτηση
στον αστεϊσμό και στην κοροϊδία, από τη συνεργασία στο πεί
ραγμα ή στη φάρσα, ήταν πάντα απρόβλεπτο και κάποτε ανα
τρεπτικό, αλλά συνολικά ευεργετικό, σκεπτόμουν αργότερα.
Από την πλευρά αυτή ήτανε γνήσιος Μυτιληνιός· καθώς μά
λιστα μιλούσε τα πλωμαρίτικα και τα αγιασσιαϊτικα -απταίσταις ή όχι δεν ξέρα), αλλά πάντα>ς με γνήσια προσφορά-ήταν
αμίμητος στα σόλο του. Αυτός μας είχε προτείνει, στη συντα
κτική επιτροπή, να δοκιμάζουμε την αντοχή τα)ν ποιημάτων
που μας κατέκλυζαν, διαβάζοντάς τα εκ τα)ν κάτω προς τα
άνω: αν το ανάποδο ποίημα ήταν καλύτερο από το ορθό, θα
απορριπτόταν. Ε πέμενε, μάλιστα, να τα διαβάσει ο ίδιος,
ιδία>ς όταν οσφραινόταν κανένα ποιητικό ψ ώνιο που μας βομ
βάρδιζε με στίχους.
συμπατριάϊτης του, ηθογράφ ος και σατιρικός, Στρατής
Αναστασέλλης (πέθανε κι αυτός πριν από λίγους μή
νες, σε ηλικία 89 χρόνα>ν), που ξαναβάφ τιζε όλο τον κό
σμο, τον είχε βγάλει «φουρνοκλαδούρα» (φουρναρόξυλο στα
αγιασσιαίτικα). Σ ’ ένα σατιρικό στιχούργημά του, περιγράφοντας μια σκηνή στο Τμήμα Μεταγα)γών Μυτιλήνης, όπου βρέ
θηκαν κι οι δυο σε κάποιο πογκρόμ, λέει ότι φωνάζουν τον
Γιαίργο στο επισκεπτήριο: «Σίμους ή Φουρνοκλαδούρας».
Τ ρέχει εκείνος στην αίθουσα του επισκεπτηρίου, αλλά το ένα
πόδι του είναι ακόμα στο κελί. Ό τ α ν γύρισα από ένα ταξίδι
στη Μυτιλήνη (για την Α υ γή ), όπου γνώ ρισα τον Αναστασέλλη, απήγγειλα στον Πετρή, μπροστά σ ’ όλη την ομήγυρη, τη
σχετική περικοπή που είχα αποστηθίσει επιτούτα). Τον έπιασε
παροξυσμός γέλιου. Η χα ρ ά του ήταν μεγάλη που του θύμισα
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ta μυτιληναίικα πειράγμ ατα , τα «γκεβεζελίκια». Έ π ε ιτα , δ ια 
βάζοντας αγιασσιώ τικα διηγήματα του φίλου του, που είχα
φέρει, αποδείχτηκε τέλειος καρατερίστας. Κ αι μας τα μετέ
φραζε.

3Αρχαίοι "Ελληνες συγγράφεις

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ
a ν*

Πετρής ήταν, εντούτοις, από τους πιο σοβαρούς πνευ
ματικούς ανθρώ πους που γνώ ρισα, από τους πιο ερ γα 
τικούς και φ ιλέρευνους, με μεγάλο ορίζοντα ενδια φ ε
ρόντων, πολυμέρεια και δύναμη μελέτης. Α πορούσα, τότε,
φού έβρισκε το χρόνο και την αντοχή, παράλληλα με το επ ά γ
γελμα βιοπορισμού που ασκούσε, να δείχνει τόσο δυναμισμό
τε τομείς συναφείς ή τελεάος διαφ ορετικούς, όπως η θεω ρία
■ίαι η τεχνοκριτική και η βιβλιογράφηση παλαούν κωδίκων.
Και, ταυτόχρονα, να δ ια β ά ζει πολύ, βιβλία για την τέχνη και
λογοτεχνικά: γνώ ριζε τη δική μας λογοτεχνία και την ξένη,
.διαίτερα τη γαλλική, όσο λίγοι. Χοορίς να παραμ ελεί και την
Μτολιτική και θεωρητική του ενημέρωση. Ο μπάρμπα Γ ιάννης
, 3 Π ασαλίδης, ο πρ ό εδρο ς της ΕΔΑ , τον είχε έμπιστό του και
υ φαίνεται ότι ξαλάφρω νε ιστορώ ντας του εν παραβολαίς, με το
'(J 3υμόσοφο ποντιακό ύφ ος του, τι τραβούσε από κάτι τζίνια της
r ορθοδοξίας.
Και για το περιοδικό δούλευε ο Π ετρής, πιο πολύ α π ’ όλους,
ϊκτός ίσως από τον Κ ουλουφάκο. Κρόπησε μόνος του, αυτά τα
δώδεκα χρόνια, το βάρος του εικαστικού τομέα της Επιθεώ ρη7ης Τέχνης και, βέβαια, τη στήλη της κριτικής, χω ρίς να χάνει
έκθεση ή εκδήλωση τέχνης, παίρνοντας συνεντεύξεις, εξαοφαλίζοντας συνεργασίες και έρ γα όλων των καλών ζω γρά. φων μας για εξώφυλλα και εικονογράφηση της ύλης. Ό λ ο ι
^έδωσαν σχέδια, πίνακες, χα ρα κτικά και για τα δύο λευκώμα
τα που τυπώσαμε για την οικονομική ενίσχυση του περ ιο δ ι
κού, το οποίο κινδύνευε να κλείσει από το ηλίθιο μποϋκοτάζ
του του έκανε, κατά καιρούς, η ΕΔΑ.
Μ πορούσε να συμφω νεί ή να δια φ ω νεί κανείς με τις καλλι[εχνικές προτιμήσεις ή τις αισθητικές απόψ εις του Πετρή ή
και να τις θεω ρεί συντηρητικές, ευθυγραμμισμένες με την ιδε
ολογία και την πολιτιστική πολιτική του αριστερού κόμματος.
Αλλά αναγνω ρίστηκε γενικ ά ότι δεν δογμάτιζε πα ρ ά σ πά 
νια... -ό π ω ς στην πολεμική απέναντι στον ακραίο μοντερνι
σμό-, ενώ ήταν ανεξίθρησκος και ανοιχτός στη συζήτηση. Και
πάντως δεν απέκλειε, δεν πολέμησε διά της σιωπής καμιά τά■ση, ούτε έδινε χρ ο ιά πολιτικής εμ πά θεια ς στη διαφ ω νία του.
Μα ήταν κατά της αφηρημένης τέχνης... θα θυμηθεί κάποιος.
ιιΈ , και;
Η θετική ή αρνητική στάση α πέναντι στο μοντερνισμό, αυτό ■>
κατά κανέναν τρόπο δεν αποτελεί κριτήριο προοδευτισμού,
^επαναστατικού πνεύματος. Το ζήτημα είναι αν θεω ρεί κανείς
y01νόμιμη την έρευνα και την ελευθερία της δημιουργίας και όχι
]! αν συντάσσεται στο τελευταίο π είρ α μ α - τότε, όποος και τώρα.
ΨΚαι όχι αν ανάγει αυτή την «πρω τοπορία» σε A και Ω της τεΊίχνης, μηδενίζοντας όλη την προηγούμενη και κάνοντας περιτ$ τή τη μέλλουσα εξέλιξή της.
f Ο ενιστάμενος στην αφ ηρημένη τέχνη Π ετρής ήταν εκείνος
θ':που έφ ερε το ζήτημα - μ ια συζήτηση που κράτησε όλο το
1958- με την κριτική του γ ια μια ομαδική έκθεση αφηρημέύνων και με την έρ ευ να (με συνεντεύξεις) που έκανε ο ίδιος.
$ Έ δω σε εκεί το λόγο σ ’ όλους τους δια κ εκ ρ ιμ ένο υς καλλιτέ
χ ν ε ς μας. Δ εν είδ α κ α νένα ν τους να π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι οπαδός
β της αφηρημένης τέχνης - όλοι υ περ α σ π ίζο ντα ν όμως την
I ελευθερία της καλλιτεχνικής δουλειά ς και της έρευνας. Για

Ο

ϊ μνοι

Μετάφραση: Θανάσης Παπαθανασόπουλος

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟ!*

ΚΚΛΟΙΚΙΧΝΚ·Ι4«Ι

Ε Π ΙΣ Η Σ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΗΡΩΝΔΑΣ
Ε π τ ά μιμίαμβοι
Μετάφραση: Σ. Κακίσης - Στ. Κουμανούδης

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
Μετάφραση: Λουκάς Κούσουλας

'Αριστείδης - Μάρκος Κ ά τω ν
Νικίας - Κράσσος
Πύρρος - Μάριος
Ά γ η ς κ α ί Κ λεομένης
Τιβεριος κα ί Γάϊος Γράκχος

ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΥΡΙΚΟΙ - ΙΑΜΒΟΓΡΑΦΟΙ
Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια
Γιάννης Δάλλας

Μ ΙΚ ΡΑ ΛΤΡΙΚ Α
Μετάφραση: Σωτήρης Κακίσης

ΣΑΠΦΩ:

Τα ποιήματα

Μετάφραση: Σωτήρης Κακίσης

ΑΛΚΑΙΟΣ:

Τα ποιήματα

Μετάφραση: Σωτήρης Κακισης

ΕΚΔΟΣΕΙΣΝΕΦΕΛΗ
...

προωθούν τό ελληνικό βιβλίο

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ' 6, ΑΘΗΝΑ 106 80, τηλ.: 3607744

43

ένα στρατευμένο περιοδικό της αριστερός, τότε, ήταν σχε
δόν ανταρσία! Γι’ αυτό και οργισμένος επαγρυπνητής της
ορθοδοξίας, στην επέμβασή του σ’ εκείνη τη συζήτηση δεν
επιτέθηκε κατά του άρθρου του Αριστομένη Προβελέγγιου,
που υποστήριζε μαχητικά την αφηρημένη τέχνη, αλλά κατόχ
του περιοδικού και του κριτικού του, που το ’καναν ξέφ ραγο
αμπέλι, με αποτέλεσμα να μιανθεί ένας άμωμος χτόρος ορ
θοδοξίας.
Γνήσιος μαρξιστής, ο κριτικός της Ε πιθεώ ρησης Τέχνης χ α 
ρακτήριζε την αφηρημένη τέχνη α υτο ύσια α σ τικ ή π α ρ α κ μ ή
και έκφραση της διάλυσης μ ια ς επ ο χή ς, που μας την έφεραν,
κι αυτή -π ο ιο ι άλλοι;- οι Α μερικανοί. Δεν ήταν εύκολο να
ξεφύγει ο Πετρής, όπως όλοι εμείς οι στρατευμένοι, από τη
λογική και τη γλώσσα του ψυχρού πολέμου (με την αριστερά,
εδώ, και τόν κόσμο της σε πολιτικο-κοινιυνικό γκέττο). Αλλά
δεχόταν και προκαλούσε τη συζήτηση, την ανταλλαγή επιχειρημάτων. Δεχόταν την ελευθερία της έκφρασης και της
έρευνας. Μ εγάλο βήμα, νεα ρ έ υπερόπτη, στα χρόνια των δο
λοφόνων...
το Παρίσι, στα χρόνια της δικτατορίας, ξανακάθησε κι
(χυτός στο θρανίο, με γκρίζα μαλλιόχ και ενώ η φοβερή
αρρώστια, που τον βασάνισε κόχπου τριάντα χρόνια, η
νόσος του Πόχρκινσον, άρχιζε να εκδηλώνεται. Δουλεύοντας
τη μεγόχλη εικονολογική εργασία του Μ ακρυγιάννης και Π α
ναγιώτης Ζ ω γράφ ος, που εκδόθηκε το ’75 στην Αθήνα, πλη
σίασε τον II. Φρανκαστέλ και, μετά το θάνατο του σπουδαίου
αυτού ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης, τον Ρολλάν
Μπαρτ και άλλους δασκάλους της Ecole Pratique des H autes
Etudes. Με υπερηφάνεια αλλά και ταπεινοφροσύνη σημείω
σε, προλογικά, την επαφή του με τους γάλλους θεωρητικούς,
με τις νέες θεωρίες και τη νέα, συγχρονική άποψη που έφεραν
στις επιστήμες του ανθρώπου η νέα Γλωσσολογία, ο φορμαλι
σμός και ο δομισμός.
Ο Πετρής δεν έγινε προσήλυτος, δεν έκανε το γνωστό διαλε
κτικό (τριπλούν) άλμα: σταλινικός-μαοϊκός-στρουκτουραλιστής. Εγκατέλειψε, αντίθετα, κάθε δογματικό στοιχείο μεθό
δου και ύφους στη μελέτη της τέχνης - μέσα-στην-κοινωνίακαι-στην-ιστορία. Ζητόχεινα εξηγούνται τα πρά γμα τα με βάση
τις πρα γμα τικές αιτίες τους, με σχέσεις αντικειμενικά εξα κ ρ ι
βωμένες. Το έργο τέχνης -π ισ τε ύ ε ι- δεν παραπέμπει απλώς
στο κοινωνικό περιβάλλον, γιατί το ίδιο αποτελεί συστατικό
στοιχείο του. Από την όχποψη αυτή, εξήγησε, η εργασία του
έχει κοινωνιολογικό χαρακτήρα, αλλόχ προτιμάει την έννοια
κοινωνιολογία της μορφής. Γιατί, λέει, η μ ορφ ή είναι η εγκ υρ ό 
τερη ταυτότητα για το καθετί.
Ξεκαθαρίζοντας προκαταβολικά τα πράγματα, ο συγγραφ έ
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ας τονίζει ότι η εργασία του αυτή δεν έχει χαρακτήρα σημείολογικό- και υπενθυμίζει, με την ευκαιρία, το σκεπτικισμό τον
Ρ. Μ παρτ για την εξέλιξη της σημειολογίας που υποτάχθηκε
στη γλωσσολογία. Ο Π ετρής οπω σδήποτε αντλεί α π ’ αυτή την
τελευταία τη μέθοδο και το κριτήριο της μελέτης του αντικει
μένου εκ του σύνεγγυς, με αντικειμενικούς συντελεστές και
όχι από την αναφ ορά του σε κάπ οιο κείμενο με προκαταβολι
κή εξουσία απόλυτου κριτηρίου. Η μετατόπιση των ιδεοόν του
είναι ουσιαστική αλλά όχι θορυβώ δης και εξωτερική, όπαχ
πολλών νεοφαότιστατν- ακολουθώ ντας τον Αλτουσέρ,.αναγνω
ρίζει ήδη την πληρέστερη αυτονομία του ύπεροικοδομήματος
το οποίο όμως ασκεί έντονη επ ίδρ α σ η στις υλικές βάσεις της
υποδομής.
Επιμένω στις ανανεακμένες αυτές θέσεις του Γ. Πετρή, γιατί
θεωρό) ότι η ευρύτερη οπτική του τώ ρα ελευθερώνει τις δημι
ουργικές του ικανότητες και κάνει αυτή τη μελέτη του το δικό
του magnus opus, ένα από τα καλύτερα εικονολογικά δοκίμια
που έχουν γρ α φ τεί στη γλαόσσα μας.
Ο συγγραφέας δεν περιορίζετα ι στην αντικειμενική εικονο
λογική ανάγνα)ση τα>ν εικόνων, όπω ς λέει,' αλλά ερευνά καιτο
κείμενο του Μ ακρυγιάννη και σταματάει σε πτυχές της πραγ
ματικότητας, για να ανιχνεύσει τη σημασία του έργου. Κάπου
λ.χ., παρατηρεί ότι στην εικονογράφηση του Α γώ να από τον
Π αναγιώτη Ζ ω γράφο, με τις οδηγίες του Μ ακρυγιάννη, δεν
βρίσκουμε κανένα περιστατικό ή νύξη του Εμφύλιου που συ
νόδεψ ε τον αγώ να για την ανεξαρτησία: Ο Μακρυγιάννη:
-ερμη νεύει ο Π ετρ ή ς- θέλει ν ’ α π αθανατίσει μέσα της, ή να
διασώσει, κάτι που το θεω ρεί ως τη μ ο να δικ ή γνήσια ιδεολο'γική βάση που πάνω της μ π ο ρ ε ί να σ τη ρ ιχτεί το μ ικ ρ ό κρατίδιο,
και πού α π ο τελ εί το μ ονα δικ ό κριτήριο για τη δικαίωση των
πολιτών.
ακρυγόρησα και δεν μας π α ίρ νει η ώρα... Θ α τελείω
σα) με δικά του λόγια. Α φιερώ νοντας το βιβλίο του στη
μνήμη του φίλου του Νάσου Χατζηδήμου, με τον οποίο
δούλευαν επί δεκαεπτά χρόνια πάνω σε μια πολύτιμη βιβλίογράφηση κα)δίκα)ν της Τ ουρκοκρατίας, καταλήγει:
«Π ρόφταξα να δω, σε χω ριά της Μ υτιλήνης, να χορεύουν τον
πεντάχορο, μ ε την ίδια διαδοχή που έχουν οι πέντε ρυθμοίστψ
ευρω παϊκή σουίτα. Κ άποια στιγμή τα όργα να κατεβάζουν το
σκοπό, οι β ρ α κ ά δες χο ρ ευτές σ ιγ ο π α το ύ ν ο ρυθμός μόλις πον
συντηρείται μ ' ένα τίποτα. Μ έσα σ ' εκείνη την τελετουργική
επισημότητα, μπα ίνει κυρία ρχος ο λόγος, και μ ε τη συρτή φω
νή του τραγουδιστή δια λα λείτο ν πόθο αθανασίας του δημιουρ
γού:
Ε μείς και να πεθάνουμε, ώς και τα κό κ α λά μ α ς χρυσά πουλιά
θα γένουνε, να λένε τ ’όνομά μας».

Μ
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( ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΕΛΑΣ)

αφιέρωσε στο Μουσικό κουτίτον Νταλάρα ο
μεγαλύτερος μουσικός ραδιοσταθμός της
Αθήνας, ο Μελωδία, η διάθεση του Ηριόδειου στον Μικρούτσικο, για να παρουσιάσει

του ΓΙΩ ΡΓΟ Υ Α Ν Α Ν Δ Ρ Α Ν ΙΣ Τ Α Κ Η

Η Άννα βίσση είναι η αγα π ημένη

τα τραγούδια που έγραψε για τον Μητροπάνο, και μια μεγάλη σειρά από παρόμοιες
ιστορίες διαφημιστικής τρέλας δείχνουν ότι
το, ορατό τε και αόρατο, δίκτυο προώθησης
των δισκογραφικιόν προϊόντων δεν διστάζει
να παραβιάσει κάθε έννοια όχι μόνο καλλι
τεχνικής (σιγά τα αυγά) αλλά ακόμη και
εμπορικής δεοντολογίας.
Εξάλλου, ο σκοπός είναι τόσο καρπερός,
συγνοόμη, ήθελα να πω ιερός, ώστε αγιάζει
όλα τα μέσα, ακόμη και αυτά που τείνουν
να μετατρέιρουν τα τραγούδια σε απορρυ
παντικά.

τρ α γ ο υ δ ίσ τρ ια τω ν τ η ν έ ιτ ζ ε ρ -

«ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΙ»
«Μέρες αδέσποτες»

σ αν να λ έ μ ε ο Ν τ α λ ά ρ α ς
των πιτσιρικάδω ν. Είναι ό μ ω ς
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α υ τό λ ό γ ο ς να την ε π ιλ έ ξο υ ν
σ το ν ΟΤΕ και να
εικ ο ν ο γ ρ α φ ή σ ο υ ν μ ε τη μ ο ρ φ ή
τη ς μια τη λ ε κ ά ρ τα ;

πιτέλους, το κράτος, και συγκεκρι
μένα ο ΟΤΕ, αποφάσισε να τιμή
σει την Άννα Βίσση και τον Νίκο
Καρβέλα για την τεράστια συμβο
λή τους στη διαμόρφωση του σύγ
χρονου ελληνικού πολιτισμού, εκδίδοντας τηλεκάρτες που απεικονίζουν το
εξοϊφυλλο του νέου τους δίσκου, ο οποίος
φέρει τον αυτοκριτικό τίτλο Τραύμα.
Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος και για άλλες, πιο
τολμηρές, πρωτοβουλίες, όπως αυτή της
αφαίρεσης από το δεκαχίλιαρο της φ ά
τσας εκείνου του αντιπαθούς γέρου -που
δέν τον ξέρει ούτε η μάνα του- και της
αντικατάστασής της από το ελληνοπρε
πές προφίλ του Notis Sfakianakis.
Πέρα από την πλάκα, η υπερπροβολή
των γκανιάν των δισκογραφικιόν εταιρειιόν έχει τον τελευταίο καιρό ξεπεράσει κά
θε όριο. Η τηλεκάρτα της Βίσση, το ριζόχαρτο των «Νέων», που προέβαλε -εν είδει πρωτοσέλιδου- τον καινούργιο δίσκο
της Αλεξίου, οι ωριαίες εκπομπές που
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ι Χρηστός Θηβαίος, Αλεκος Βασιλάτος και Τάσος Λώλης αυτοσυστήθηκαν ως Συνήθεις ύποπτοι και μας παρουσίασαν την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, τις Μέρες αδέσποτες, οι οποίες περιλαμβάνουν δεκατρία
τραγούδια σε μουσική, στίχους και -ολίγον υπερβολική- ερμηνεία του ενός εξ
αυτών, του Χρήστου Θηβαίου.
Πάντως, οι Μέρες των τριών φίλων δεν έμειναν για πολύ Αδέσποτες, μια και σύ
ντομα υιοθετήθηκαν τόσο από το κοινό όσο και, κυρίως, από τους ραδιοσταθ
μούς, που τις προέβαλαν κατά κόρον. Και δικαίως, αφού τα τραγούδια των Αδέ
σποτων ημερών είναι, κατά τη γνώμη μου, από τα πιο αξιοπρόσεκτα της πρόσφα
της δισκογραφικής παραγωγής, όχι τόσο επειδή στους τυφλούς βασιλεύει ο μο
νόφθαλμος όσο επειδή διαθέτουν κάτι που σπανίζει στο σύγχρονο τραγούδι: δια
θέτουν λόγο ύπαρξης.
Θα ήθελα να σταθώ στους εξαιρετικούς στίχους του Χρ. Θηβαίου, γιατί πι
στεύω ότι καθετί που ξεφ εύγει από τη Σκύλλα του ψευδοποιητικού οίστρου και
τη Χάρυβδη της πεποιημένης απλότητας, η οποία συχνά αγγίζει τα όρια του
λαϊκισμού, είναι άξιο ειδικής μνείας. Για του λόγου το αληθές, παραθέτω μερι
κά δείγματα της δουλειάς
του στιχουργού των Συνήθων
υπόπτων : «Σταγόνα τη σταγό
να κυλάω εγώ / σαν αλμυρό
νερό στους ώμους / και στον
ακριβό σου τον λαιμό / και ας
το ξέρω πως του λόγου του /
στην ανεμόσκαλα εκεί / με πε
ριμένει για να μου κόψει το
σκοινί» (Ημερολόγιο), «Ζωή,
Ζωή στα παιχνίδια σου / η αρ
χή και το τέλος / του κάθε φα
νατισμού που με καίει I με
τρώει και με σώνει I στων φί
λων μου τις ανάσες ακουμπώ
/ και είναι μάλλινο ρούχο η
χαρά τους / για να μην κρυώ
νω καθώς ξημερώνει/ (Ζωή),
«τιτι - χατι - τιχατιχα - τιτι - χατι - τι χαρά σε αυτή / την π ο - π ο - χ α - χαρά σε αυτή την π ο - π ο - πο σε αυτήν την
πόλη / Τα - τα -τα και οι τα - τα - τάφοι φοι - τα κοίτα - τα / και οι τάφοι της ακό
μη χι και χα και χα και χαίρονται και όλο γελούνε / Μόλις ξημερώσει πλήθος
πλήθος οι άνθρωποι / στριφογυρίζουν σαν μελίσσι ζουζουνίζουν / και τους δρό
μους πλημμυρίζουν».

Ο
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U2:
Στην εποχή των αντιηρωών

Μ ία από τις σημαντικότερες συναυλιακές στιγμές
της θα ζήσει η Θεσσαλονίκη Πολιτιστική
Πρωτεύουσα ’97 τις επόμενες ημέρες. Είναι το
γεγονός της χρονιάς, αν όχι της δεκαετίας, για το
ελληνικό μουσικόψιλο κοινό, Που θα
παρακολουθήσει ζωντανά και επί σκηνής ένα από
τα κορυχραία σχήματα της pop/rock ’r i ro ll
μουσικής. Οι U2 θα εμχρανιστούν μπροστά σε ένα
τεράστιο πλήθος που θα ξεπερνά το γεωγραψικό
πλαίσιο της Θεσσαλονίκης, και απ ’ ό,τι λέγεται
από τη ζήτηση εισιτηρίων, θα προέρχεται a π ’ όλες
σχεδόν τις ελληνικές πόλεις, όπως και από κάποιες
κοντινές βαλκανικές.

τον
ΒΑΣΙΑΗ ΡΟΥΒΑΑΗ

έρα από την επικαιρότητα της κυ
κλοφορίας του πολυπλατινένιου
δίσκου τους Pop και της παγκό
σμιας φήμης των ιρλανδών «δανδήδων» της μουσικής βιομηχανίας,
δυνατός πόλος έλξης για το φιλόμουσο κοινό αποτελεί η συνοδευτι
κή παραφιλολογία -το δυναμικό
ευαισθητοποιημένο
κοινωνικό
προφίλ του παρελθόντος, η μουσι
κή τους προσφορά αλλά και οι νέ
ες ηχητικές κατευθύνσεις στη δι
σκογραφία τους, η δυναμική στρο
φή τιον μελών του συγκροτήματος
στις show business με αδιάλειπτη
και άμωμη τη φήμη τους, η απαστράπτουσα σχέση πάθους με τη
δημοσιότητα και τα γρανάζια της.
Προβλέπεται να ξεπεράσουν τους
πενήντα χιλιάδες οι θεατές, καθώς
και κάθε δυνατή προσδοκία σε
εντυπωσιασμό ο ηχητικός εξοπλι
σμός και τα ειδικά οπτικά και άλλα
εφφέ. Μ’ άλλα λόγια, θα είναι
πράγματι η συναυλία που λίγο ώς
πολύ και διακαώς θα επιθυμούσαν
άνθρωποι διαφόρων ηλικιών να
παρευρεθούν. Θυμίζει σε κάποι
ους παλιότερους την ηρωική, από
κάθε άποψη, εμφάνιση των
Rolling Stones στην Αθήνα (1969)
ή πολύ αργότερα τη συναυλία της
Διεθνούς Αμνηστίας στο Ολυμπια
κό Στάδιο (1988) σε κάποιους νεό
τερους. Επομένως, η εμφάνιση των
U2 ξεφεύγει από το συνηθισμένο
πλαίσιο των μουσικών που «φιλοτιμούνται» ή τέλος πάντων μετακαλούνται να παίξουν ενώπιον του
ελληνικού κοινού, κοινού που πά
ντοτε «διψάει» για οτιδήποτε ποιο
τικό και επίκαιρο από τα τεκταινόμενα στην ευρωπαϊκή και αμερι
κανική κουλτούρα.
Η ΔΙΑΔΡΟΜ Η ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΞΑ ΚΑΙ
Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η περίπτωση των U2 είναι χαρα
κτηριστική των rock stars που
έχουν γνωρίσει τη δόξα και τηνκα-

θολική αποδοχή πάνω από δέκα
χρόνια. Το κοινό τους έχει τουλά
χιστον μία φορά εμπλουτιστεί πο
σοτικά και διαμορφωθεί παράλλη
λα με τις καλλιτεχνικές αναζητή
σεις τους. Όπιος και αντίστροφα,
οι U2 έχουν προσαρμοστεί στις αι
σθητικές ανάγκες και αντιλήψεις
του κοινού τους. Οι συνθήκες ποιι
τους επέτρεψαν να ανδρωθούν
καλλιτεχνικά είναι κατά πολύ δια
φορετικές από τις σημερινές, που
έχουν ήδη καθιερωθεί στην κορυ
φή. Ό ταν οι U2 κυκλοφορούσαν
τον προίπο τους δίσκο Boy (1982),η
βρετανική μουσική σκηνή αναζη
τούσε το καταλληλότερο δυνατό
μοντέλο για να πλάσει τα επόμενα
είδωλα για τους μουσικόφιλους με
βάση το μεγάλο πρότυπο των
Beatles και των Rolling Stones.
Και εν μέσω νεοκυματικών καικαταθλιπτικών μουσικιόν σχημάτων,
πανκ εξάρσεων και ποπ ανιαρή;
ηχητικής φλυαρίας, οι U2 φάντα
ζαν ως εξωστρεφείς επαναστάτες
και ρήτορες της ορθής λογικής, της
υπεράσπισης του δικαιώματος λό
γου και πράξης σ’ ό,τι αφορούσε
θέματα ελευθερίας, δικαιοσύνη;
και κοινωνικών αξιών. Μ' αυτά τα
όπλα επηρέασαν μέρος του κοινοί
και κατάφεραν να φέρουν το όνο
μα και τις πουλήσεις των δίσκων
τους μεταξύ τονν προπων. Σταδια
κά, ώς τα τέλη της δεκαετίας του
’80, πέτυχαν να χριστούν νέοι
Μεσσίες της ροκ κουλτούρας, I
όπου η άποψή τους σε θέματα πο
λιτικής, περιβάλλοντος, οικονο
μίας και στήριξης υπανάπτυκτων
και υποσιτιζόμενων χωρών έγινε
ευαγγέλιο και έναυσμα ευαισθητοποίησης για χιλιάδες νέους ανά
την Ευρώπη και την Αμερική. Κι
όταν η αυγή της νέας δεκαετία;
προμήνυε περισσότερη εξατομίκευση και απομόνωση στην κοινω
νική αντίληψη της νεολαίας, οι U2
επέζησαν προσαρμόζοντας το

καλλιτεχνικό θεαθήναι τους στην
τεχνολογική έξαρση και την κλαμπ
αισθητική που διαμορφώθηκε.
Μια συναυλία που προαναγγέλ
λεται τόσο βαρύγδουπα και εν μέ
σω εκδηλώσεων ενός τόσο σημα
ντικού πολιτιστικού θεσμού, γεννά
ερωτήματα και προβληματισμό
του επιβάλλουν περαιτέρω ανά
πτυξη. Σίγουρα οι U2 είναι σημα
ντικό όνομα στη δισκογραφία και
οι εμφανίσεις τους έχουν πλέον ξεφύγει από το στενό πλαίσιο της συ
ναυλίας, επιβάλλοντας την προο
πτική του πολυθεάματος: Τερά
στιες βιντεοοθόνες αντί σκηνικού,
ηχητική πανδαισία διά μέσου τε
λευταίας παραγωγής ηχητικών συ
στημάτων, σκηνοθεσία επί σκηνής
με εντυπωσιακά εφφέ και πρωτό
τυπες αισθητικά κατασκευές, με τη
γνώριμη χαρακτηριστική φωνή του
Bono και τις γνωστές συνθέσεις
του συγκροτήματος που πλησιά
ζουν πλέον την ηλεκτρονική-χο
ρευτική μουσική. Οι ιθύνοντες της
Πολιτιστικής αποτόλμησαν να
προσεγγίσουν τα γούστα του νεα
νικού κοινού με την έλευση κάποι
ου τρανταχτού ονόματος, όπως σα
φέστατα συμβαίνει να είναι οι U2.
Και σίγουρα κανείς δεν σκέφτηκε
τη διαφοροποίηση του τρανταχτού
ονόματος από το μουσικό είδωλο,
το πρότυπο και τον -α πό σχετικό
μύθο πλεγμένο- rock star. Η εποχή
που διανύουμε και που πολύ εύ
στοχα χαρακτηρίζεται από κάποι
ους μελλοντολόγους ως «εκκολαπτήριο της Generation Y» δεν φ αί
νεται να συνάδει στην ανάγκη και
έκφρασή της διά ηρώων και προτύ
πων. Κατ’ επέκταση, τα σύμβολα
και οι ταυτίσεις στην ποπ κουλτού
ρα, που για τις προηγούμενες γε
νιές ήταν αυτονόητα, εξαλείφο
νται ή φθίνουν. Η μουσική βιομη
χανία δεν γνώρισε ποτέ τέτοιας
έκτασης άνθηση ηχητικών ρευμά
των, και επομένως διαφοροποιήσεων-κατηγοριοποιήσεων, οπότε
η πολυδιάσπαση των ακροατιύν να
θεωρείται δεδομένη. Η έκφραση
τρόπου ζωής, κοσμοαντίληψης, αισθητικιυν αναζητήσεων και η ανά
γκη γρήγορης κι ακαριαίας κατα
νάλωσης αντικατοπτρίζονται στην
παραγωγή μουσικών έργων και
στην αντίστοιχη κατηγοριοποίηση

των μουσικόφιλων. Επομένως, εί
ναι πια ανεδαφικό το ζήτημα της
δημιουργίας ειδώλων και πιστιύν
ακροατών-θαυμαατών τους. Στη
μουσική πλέον έχει προσδοθεί η
ιδιότητα του προϊόντος. Έ χ ει πάψει να αποτελεί πηγή ψυχαγωγίας
και μέσο έκφρασης που θα συστή
σει μια αέανη επαφή, μια ταύτιση,
και επικοινωνία μεταξύ καλλιτέ
χνη και ακροατή. Γιατί στην υπε
ραγορά υπάρχουν όλα τα προϊό
ντα, σε όλες τις συσκευασίες, τα
μεγέθη και κάθε ποιότητα. Είναι ο
καινούργιος τρόπος προώθησης
και κατανάλωσης που δεν προβλη
ματίζει κανέναν.
ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Παλιότερα, η δημιουργία ινδαλμάτων και «θεοποιήσεων» ήταν
αναμενόμενη. Ανακυκλωνόταν και
ενισχυόταν με διάφορους τρόπους.
Ο εκάστοτε «μύθος» καλλιεργού
νταν με βιίση κάποιους κανόνες και
πρακτικές των οποίων εξαρτιόταν η
ακμή, η κορύφωση, η συντήρηση
και η παρακμή του, αναλόγως, βέ
βαια, των επιλογών των πολυεθνι
κών εταιρειών. Σήμερα, η κοπιώ
δης αυτή διαδικασία έχει ξεπεραστεί με τα είδωλα της μίας χρήσης:
οι ήρωες που κατασκευάζονται εί
ναι τόσο ψεύτικοι και γι’ αυτό τόσο
εφήμεροι. Πριν προλάβει να δια
μορφωθεί ένα σύμβολο-αστέρας,
αναδύεται στο μουσικό στερέωμα
κάποιος αντικαταστάτης του που
θα επιφέρει κάτι πιο φρέσκο και
καινοφανές από τον προηγούμενο.
Κι ο καταναλωτής-ακροατής διαθέ
τει μια τεράστια γκάμα να επιλέξει,
όπου προφανιός δεν στέκεται παρά
μόνο σ' ό,τι όύναται να τον εκφράσει τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι,
τα ινδάλματα προσφέρονται προς
βρώσιν από τούτη την ίδια την επικαιρότητά τους εξωθούμενα. Ο
όρος «βεντέττα» έχει προ πολλού
πάψει να ενεργοποιεί τους τάδε ή
τους δείνα θαυμαστές ενός μουσι
κού, από τον οποίον θα επηρεα
στούν και του οποίου η στάση και
πρόταση ζιυής θα έχει αντίκτυπο
στην κοσμοαντίληψη και στη συνεί
δησή τους. Άρα, ένας τέτοιος προ
βληματισμός αποφαίνεται μάλλον
γελοίος. Η σημερινή εποχή δεν ευ
νοεί καν τους ήρωες αλλά και τους

Τα ινδάλματα
προσψέρονται ηρος
βρωσιν από τούτη
την ίδια την
επικαιρότητά τους
εξωθούμενα. 0
όρος «βεντέττα»
έχει προ πολλού
πάψει να
ενεργοποιεί τους
τάδε η τους δείνα
θαυμαστές ενός
μουσικού από τον
οποίο θα
επψεαστούν και
του οποίου η στάση
και πρόταση ζωής
θα έχει αντίκτυπο
στην
κοσμοαντίληψη και
στη συνείδηση τους.

αγαθούς θαυμαστές τους. Και στο
ερώτημα για την υπερβολή της ζω
τικής σημασίας μιας συναυλίας σαν
αυτής των U2 στη Θεσσαλονίκη,
αρκεί να ληφθεί υπόψη η δύναμη
της επικαιρότητας και του κρυφού
πόθου για το φαντασμαγορικό, το
ανατρεπτικό και τελικά μοναδικό
στην ψυχαγωγία. Οι U2 προσφέ
ρουν αυτό ακριβώς. Όμως, δεν θα
θεωρηθούν ποτέ βεληνεκούς αντί
στοιχου του Jimmy Hendrix, του
Bob Dylan ή του Bob Marley. Και
δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Οι U2
είναι χαρακτηριστική περίπτωση
ηρωοποιημένων μουσικών που
ύστερα από χρόνια μετακύλησαν
σε «τρανταχτό όνομα». Και στην
Ελλάδα τα τρανταχτά ονόματα λεί
πουν, όπιυς παλιότερα οι μπανάνες
από την αγορά. Κι αν η κινητοποίη
ση για το «μαγικό» εισιτήριο προ
βάλλεται υπερβολικά, η ημερομη
νία της βραδιάς της συναυλίας συ
ζητιέται μεταξύ των παρεών και
όλοι θυμούνται κάποιους φίλους
στη συμπρωτεύουσα με σπίτι για τη
διαμονή, ας δοθεί και λίγος χιύρος
σε έναν αυθορμητισμό που κρύβει
κάποιες δόσεις εφηβικής χαράς. Ας
θεωρηθεί παραχωρούμένος χιόρος
για την ψευδαίσθηση της «μαγικής»
επαφής με το αγαπημένο συγκρό
τημα, τη μοναδικότητα της ζωντα
νής «επαφής» και τη μυσταγωγία
που περικλείει. Κάποιοι αναμέ
νουν να γνωρίσουν με ιδία αντίλη
ψη τη χάρη και την ερμηνεία ενός
τόσο σπουδαίου ροκ συγκροτήμα
τος, κάποιοι άλλοι θα νιώσουν ικα
νοποίηση ακούγοντας ζωντανά τη
μουσική που τόσα χρόνια περιορί
ζονταν στο πικάπ τους και κάποιοι
θα αφεθούν απλώς στη μέθη της
ατμόσφαιρας μιας τόσο διαφημι
σμένης και αναντίρρητα δυναμικής
συναυλίας. Άλλωστε, η φόρμουλα
της μουσικής βιομηχανίας για τη
συντήρηση και προαγιυγή των συμ
φερόντων της εμπεριέχει και μια
«μαγνητική» επαφή μεταξύ ακροα
τή και δημιουργού. Όλοι γνωρί
ζουν πάντως ότι δεν υπάρχουν θεοί,
ούτε καν ημίθεοι. Όμως, το απατη
λό και το ουσιιόδες που εμπλέκο
νται τόσο παράδοξα κι αντιφατικά
μεταξύ τους σ’ αυτόν τον ευφάντα
στο κόσμο των music business είναι
μια άλλη ιστορία.

(ΗΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ)

Η τέχνη στον εικοστό αιώνα
Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο ,

Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

1 9 9 7

του Στάθη Τσιγκόγλου

Μ ία από τις σ η μ α ν τικό τερ ες ε κ θ έ σ ε ις των τελευ τα ίω ν δ εκ α ετιώ ν που
δίνει μοναδική ευ κ α ιρ ία στον μέσ ο φ ιλό τεχ νο να έχει π ανοραμική
άποψη των σ ημαντικότερω ν εξελ ίξεω ν της Τέχνης στον 2 0 ό αιώ να.
Αν ο επισκέπτης δ ει και τα έρ γ α των Μ ο υ σ είω ν N e u e
N a tio n a lg a le rie και H a m b u rg e B ah nkof έχει την πλέον δ υνα τή
ενημέρω ση της Σύγχρονης Τέχνης μέχρι τις η μ έρ ες μας. Ο ι Χ ρ η σ τό ς
Ιω ακειμίδης (Β ερολίνο) και N o rm a l Rosenthal (Λονδίνο), με εμπ ειρία
οργανώ σεω ν μεγάλω ν εκ θ έσ εω ν , επ έτυχαν ένα ν ά θ λ ο . Το
μ εγα λύτερ ο τους επ ίτευγμα είναι η α ν εύ ρ εσ η εξα ιρ ετικ ώ ν έργω ν που
οι φιλότεχνοι δ ύ σ κο λ α μπορούν να δουν.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Χώρος: Το Martin-Gropius-Bau, ανα
καινισμένο με τετράγωνους μαύρους-χρυσοΰς κίονες, με θόλο από τζάμι, με κλασσικίζοντα αγάλματα, με το αίθριο που στε
γάζει τα γλυπτά-κατασκευές-εγκαταστάσεις προσφέρει ευκαιρίες για εκπληκτικές
αντιθέσεις π.χ. Το Letatlin-πουλί του
Tallin να αιωρείται με φόντο τον γυόχλινο
θόλο, τα μινιμαλιστικά γλυπτά και οι πέ
τρες του R. Long στους μαρμάρινους δια
δρόμους, τα έργα με νέον του Flavin στις
μεγαλοπρεπείς σκάλες κ.ά. Το κτίριο ήταν
έδρα της Γκεστάπο στον πόλεμο. Η έκθε
ση καταλαμβάνει τους δυο ορόφους και το
αίθριο.
2. Οι καλλιτέχνες και τα έργα: Παρου
σιάζονται 4ΘΘ έργα 130 καλλιτεχνιών. Βε
βαίως, απουσιάζουν σημαντικοί καλλιτέ
χνες. Εάν όμως εξέθεταν περισσότεροι
καλλιτέχνες με λιγότερα έργα, θα προκαλείτο αδυναμία πρόσληψης και σύγχυση
στον επισκέπτη.
3. Οι δανειστές των έργων: Από τον κα
τάλογο φαίνεται ότι τα έργα προέρχονται
από 153 μουσεία, γκαλερί, ιδιωτικές συλ
λογές και από τους καλλιτέχνες. Επιπλέον,
από ιδιώτες που διατηρούν την ανωνυμία
τους. Εδιύ φαίνεται η σημασία και η αξία
της έκθεσης που προσφέρει δυσπρόσιτα
έργα στους φιλότεχνους. Βεβαίως, υπάρ
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χουν έργα που έχουν παρουσιασθεί σ' άλ
λες μεγάλες εκθέσεις, αλλά υπάρχουν και
έργα που εκτίθενται για πρώτη φορά,
ιδίως από ρωσικές και ιδιωτικές συλλογές.
4. Τίτλος: Ο διπλός τίτλος της έκθεσης,
όπως και η πριυτη φάση του προλόγου του
κ. Ιωακειμίδη (Η Τέχνη του 20ού αιώνα
δεν είναι ταυτόσημη με τον Μοντερνισμό
και αντιθέτως ο Μοντερνισμός δεν είναι
ταυτόσημος με την Τέχνη του 20ού αιώνα)
δίδουν μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων και
επιλογών στους οργανωτές. Παράδειγμα:
Συμπεριλαμβάνουν εξαίρετους καλλιτέ
χνες, που δεν μπορούν να καταταχθούν
στον Κλασσικό Μοντερνισμό, γιατί κλει
σμένοι στον κόσμο τους δεν επηρεάστη
καν από τα διάφορα κινήματα: Οι
Bonnard, Ε. Hopper, Morandi και Bakus
(με δύο πολύ ερωτικά νυμφίδια) κ.ά.
5. Σκεπτικό - Ταξινόμηση των έργων:
Συνήθως τέτοιας εκτάσεως εκθέσεις,
όπως και οι ιστορίες της σύγχρονης τέ
χνης, ακολουθούν μια χρονολογική σειρά
- με ταυτόχρονη ταξινόμηση κατά -ισμοΰς
και κινήματα. Η πρακτική αυτή καταλήγει
σε μια προβλέψιμη, χωρίς εκπλήξεις, κου
ραστική παρακολούθηση. Οι οργανωτές
ταξινόμησαν το υλικό σε τέσσερις μεγάλες
ενότητες-μονοπάτια που η κάθε μία λειτουγεί ως αυτόνομη έκθεση.
Κόχθε μονοπάτι ξεκινάει με το έργο μιας

ισχυρής προσωπικότητας που επηρέασε
ουσιαστικά τη μετέπειτα πορεία της Τέ
χνης. Τα μονοπάτια είναι: 1. Πραγματικό
τητα και Παραμόρφωση (Reality and
Distortion) όπου περιλαμβάνεται και η
προσωπογραφία. 2. Γλοχσσα και Υλικό
(Language and Material). 3. Αφαίρεση και
Πνευματικότητα
(Abstraction
and
Spirituality). 4. Ό νειρο και Μύθο;
(Dream and Myth).
Η κατάταξη αυτή μπορεί να προκαλέσει
αντιρρήσεις στους ιστορικούς τέχνης και να
παρουσιάζει μερικές φορές αμήχανες '/.ν
οείς, αλλά προσφέρει με τις χρονικές πα
λινδρομήσεις εκπλήξεις και αφυπνίσεις
στον φιλότεχνο που, αργά ή γρήγορα, κου
ράζεται. Ο κ. Ιωακειμίδης στον πρόλογο
του καταλόγου εκθέτει με σαφήνεια και αυ
τοπεποίθηση τις σκέτρεις του για τον Μο
ντερνισμό, τη ζωντανή σχέση του με την Τέ
χνη των ημερών μας και ερμηνεύει την ταξι
νόμηση σε μονοπάτια. Με το κείμενο αυτό
ή το ενημερωτικό φυλλάδιο που διανέμε
ται, ο επισκέπτης μπορεί να ξεκινήσει την
πορεία του στο λαβύρινθο της έκθεσης.
6. Η επιλογή των καλλιτεχνών: Στα βι
βλία της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνη;
που κυκλοφορούν σε αυξημένο αριθμό τα
τελευταία χρόνια, οι συγγραφείς λίγο-πολύ συμφωνούν στις επιλογές τους μέχρι το
1970 και στην ευρεία αποδοχή της PopArt. Τα (δύσκολα αρχίζουν με την Τέχνη
μετά το ’70, όπα)ς και στην έκθεση αυτή.
Υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες από
ψεις για καλλιτέχνες όπως οι Jeff Koons,
Gilbert and George, J. Schanabel, M.
Kelley, Gober κ.ά. Άλλοι δίνουν έμφαση
στη ζωγραφική, άλλοι στα video και στη
φωτογραφία, άλλοι αγνοούν τη minimal
και την conceptual κ.τ.λ. Είναι γνωστό ότι
οι οργανωτές εκτιμούν πολύ τη ζωγραφι
κή. Παρουσιάζουν εγκαταστάσεις, video
και φωτογραφία σε λογική δοσολογία. Η
επιλογή έργων μετά το 1970 έγινε με ψυ
χραιμία, κοινή λογική και καλό γούστο.
/ ------- --

ενικώς, σ’ όλη την έκθεση, η ευρωπαϊκή
έχνη προβάλλεται περισσότερο από την
Αμερικανική. Η γερμανική υπεράνιυ όλων,
ίσως ήταν απαραίτητο, ίσως είναι θεμιτό.
|ίάν γινόταν στο Λονδίνο θα συνέβαινε το
ντίθετο. Θα μπορούσε να λείψει ο
iginar Polk, όπως αποκλείστηκαν οι
.uerbach, Kossof καθώς επίσης και οι άλοι -μετά το 1970- γερμανοί, ιταλοί, αμεικανοί ζωγράφοι. Ο εγκέφαλος του επικέπτη δεν θα μπορούσε να καταγράτ|)ει
αι να απολαύσει περισσότερο ζωγραφιή·
Με τη Neue Nationalgaleri πολύ κοντά,
ου έχει ογκιύδη συλλογή γερμανών εξρεσσιονιστιόν, θα μπορούσε να μειωθεί η
υξημένη αντιπροσώπευση τιον Kokochka και Kirchner και να αποκλεισθεί ο
»ιλοχιτλερικός κακός ζωγράφος Ε. Nolde.
Η ογκιόδης κατασκευή του Reinhard
Tucha προκαλεί απορία στους επισκέτες όπο)ς και η αδιάφορη Confusion του
like Kelly: θα μπορούσε να αντικατασταεί μ' ένα «διυμάτιο» της Louise Bourgeois
ψ.τ.λ. κ.τ.λ.
/ Προκλητική είναι η προβολή του Κουέλλη με τέσσερα έργα στο κέντρο του αίριου: μία μακρόστενη μάζα άσπρου-μαύου μαλλιού σε σκοινιά και ξύλινο πλαίσιο
1968), 6 τσουβάλια σε μεταλλικό πλαίσιο
•1969), ένα μεγάλο έργο οε χαρτί με αριθ
μούς και βελτ (1960) και τέλος μια καρουνιέρα (1967), που έχουμε δει στο πλοίο
τον Πειραιά, και 5-6 στη μαύρη βαριά και
,,τ.σήκοπη αναδρομική στη Μαδρίτη.
Τα έργα αυτά στο αίθριο δεν εντυπωσιάουν. Το αντίθετο συμβαίνει με το πέμπτο
ργο του Κουνέλλη, στο μονοπάτι: Ό νειρο
.αι Μύθος σε δύο συνεχόμενες αίθουσες.
λ ον ένα τοίχο καλύπτει το τεράστιο έργο
ου Christian Boltaski: Τα αρχεία:
Selective Reserve 1987, δεκάδες φωτογρα
φίες ανθρώπων, συνήθως χαμογελαστούν
ιαι αμέριμνων, φοπιστικά και μικρά τενε
κεδένια κουτιά. Στον απέναντι τοίχο, το
:ργο του Κουνέλλη Χωρίς τίτλο (1986, 6x9
μέτρα), 30 μεταλλικές πλάκες με σχισμές,
5που είναι σφηνωμένα κομμάτια από
άσπρο γύψινο κεφάλι. Δίπλα, δύο έργα
ίου Ans. Kiefer: (Εσωτερικός χώρος
2,8x3,1μ., 1981) το εσοπερικό μιας Π ινα
κοθήκης με μια φωτιά στο πάτωμα και η
V/άχγ του Hermann, 1976.
Είναι μία από τις καλύτερες αίθουσες με
ελεγειακή, συμβολική ατμόσφαιρα, αυ
τάρκης και μοναδική, που δικαιώνει τον
Κουνέλλη. Στα πολλά βιβλία της Ιστορίας
ιης Σύγχρονης Τέχνης που κυκλοφορούν
ία τελευταία χρόνια, δεν δίδεται ιδιαίτερη
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Μάλεβιτς, Μαχητής της Πρώτης Μεραρχίας, 1914.
«βαρύτητα» στην συμβολή του Κουνέλλη
στις εξελίξεις. Το ίδιο συμβαίνει και με
τον Λ. Σαμαρά. Απλώς προτιμιό τα πολύχρωμα κουτιά και τις καρέκλες του Λ. Σα
μαρά, που έχουν μια τρέλα, από την τρια
ντάχρονη μαυρίλα του Κουνέλλη. Πειρά
ζει;
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ
Το μονοπάτι Πραγματικότης - Παραμόρ
φωση ξεκινά με τα θαυμάσια γυμνά των
Picasso και Matisse (δύο για πρώτη φορά
από την Πετρούπολη) και το γλυπτό του
Brancusi, που επηρεάστηκαν από την
αφρικανική Τέχνη. Συνεχίζει με τον ιταλι
κό φουτουρισμό, τον γερμανικό εξπρεσσιονισμό, τον κλασσικισμό των Picasso, de
Chirico και Malevich και τελικά καταλή
γει στις δύο αίθουσες με τις προσωπογραφίες όπου τα περισσότερα έργα είναι υπέ
ροχα και πρωτοπαρουσιαζόμενα: Ο ωραι

ότερος ανάποδα κρεμασμένος του Baselitj
(Τρίγωνο ανάμεσα σε χέρι και σώμα,
1973), που μας έχει πρήξει με τους εκατο
ντάδες αναποδογυρισμένους. Η γαλήνια
αξιοπρέπεια της μητέρας του L. Freud
(1982-1984) και η γοητεία της Sonja του
Ch. Schad μας ακολουθούν για πολύ και
ρό. Οι σοβαροί πίθηκοι ποζάρουν με την
Frida Kahlo (1943) και ένα ασυνήθιστα
ευτυχισμένο έργο του Ger. Richter (Οικο
γένεια στην παραλία, 1964).
Τα πιο πρόσφατα έργα: Η τεράστια φω
τογραφία του Thomas Ruff, 1988, και η
γλυκερή, φιλάρεσκη Αυτοπροσωπογρα
φία σε μάρμαρο του Jeff Koons, 1991.
Παιδιά ξαπλωμένα στο πάτωμα, με την
βοήθεια της δασκάλας τους, μπαίνουν σ’
αυτό τον μαγικό κόσμο.
Γενικά στο μονοπάτι αυτό φαίνονται οι
συνεχείς παλινδρομήσεις στην αναπαρά
σταση της ανθρώπινης μορφής και θυμίζει
την έκθεση του J. Clair στην προηγούμενη
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Biennale της Βενετίας.
Βγαίνοντας από τα πορτραίτα, διασχί
ζεις χώρους με ψευδοελληνιστικά αγάλμα
τα, ένα παλιοκαιρίστικο καφενείον και
βρίσκεσαι ξαφνικά στο αίθριο με τον
Duchamp και πιστούς του που μπερδεύο
νται με τους οπαδούς του Beuys. Είναι το
μεγαλύτερο μονοπάτι (Language
Material) με συνήθως ογκώδη έργα 40
καλλιτεχνών, από τα οποία πολλά ο επι
σκέπτης βλέπει για πρώτη φορά: τα πρω
τοποριακά collage του Raoul Hausmann
και του Kurt Schwitters που για δεκαετίες
έμεινε άγνωστος.
Δύο πολύ παράξενα έργα του Francis
Picabia:Σύνθεση, 1915-1916, σχέδιο με με
λάνι: ένας σωλήνας-βίδα με στρογγυλό κι
νούμενο σιδηροπρίονο(;). Ευνούχος, 1920,
με περίεργα αντικείμενα που μοιάζουν με
τομές αξονικής τομογραφίας. Και τα δύο
θυμίζουν έργα της Pop Art. Έ ν α μικρό
αφιέρωμα στον Marcel Broodthaers με τα
γοητευτικά, έξυπνα, χαρούμενα, και σουρρεαλιστικά έργα: οι πλαστικές πολύχρω
μες ταμπέλες των Μουσείων, η υπερπλή
ρης κατσαρόλα με μύδια και κρέμα, το
κόκκινο αναλόγιο με τα κολλημένα μύδια,
η μισοσφηνωμένη στον τοίχο καρέκλα με
αυγά, που είναι όλα έργα της ΙΟετίας του
’60. Μεγάλη προσφορά των οργανωτών τα
3 σχετικά πρώιμα έργα του Ed Kienholz.
Για τον επισκέπτη που είναι γιατρός, Η
τιαράνομη εγχείρηση, 1962, είναι το συ
γκλονιστικότερο έργο της έκθεσης. Πα
ρουσιάζει μ’ ενοχλητικό ρεαλισμό τις λεγόμενες «εκτρώσεις των πίσω δρόμων»
που γίνονταν στην Αμερική και στην
Αγγλία στις δεκαετίες '60-70, σε εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία και διαμερίσματα.
Μια πολυθρόνα όπου κείτεται το κάτω
τμήμα ενός γυναικείου κοριιιού με το αι
δοίο απ’ όπου βγαίνει μι - υ ίίο τσιμέντου,
το αμπαζούρ στραμμένι · - Γλάγιο φωτι
σμό», το σκαμνάκι του «γιατρού» και σε
μικρές λεκάνες στο πάτωμα είναι τα βρώ
μικα, ματωμένα χειρουργικά εργαλεία - ο
επισκέπτης μπορεί να δει πολύ σπουδαιό
τερα έργα των Αμερικανών της Pop Art
και των περισσοτέρων από τους συγχρό
νους μας, στο καινούργιο μουσείο του Βε
ρολίνου Hamburger Bahnkot.
Το περισσότερο δυνατό και το λιγότερο
ερμητικό έργο του Beuys, Ο σεισμός στο
Παλάτι, 1981, ίσως θα έπρεπε να ήταν, τι
μής ένεκεν, στο κέντρο του αίθριου, όπως
ήταν στην Tate (The Rates o f Passage, Οι τε
λετές του περάσματος): Τρία παλιά τραπέ
ζια, ένας ξύλινος πάγκος που ισορροπεί σε
4 γυάλινα δοχεία, σπασμένα γυαλιά στο

πάτωμα, όπως σπάσαν τα δοχεία όταν ο
Beuys έστηνε το έργο. Βεβαίως, δεν αδι
κείται γενικά ο Beuys; Μία ακόμη εγκατά
σταση και στο κέντρο τρεις μαυροπίνακες
με τα γραπτά του και το μπαστούνι του.
Βγαίνοντας από το αίθριο στα αριστερά,
τυπικά έργα του Burri και ένα από τα κα
λύτερα του Tapies (Μεταλλική πόρτα με
βιολί, 1956): Οι πόρτες-ρολά, που προστά
τευαν παλιά όλα τα μαγαζιά, ένας ζωγρα
φισμένος σταυρός και ένα καρφωμένο
βιολί επάνω της. Αδύναμη η εγκατάσταση
του Καβάκου συγκρινόμενη με τη συγκλο
νιστική «Θεραπεία με μνήμες» που πα
ρουσιάστηκε φέτος στην Biennale του
Whitney. Οι μικρές φωτογραφίες των
Gilbert και George περνάν απαρατήρητες.
Ίσως τις προτίμησαν από τα έργα των G.
και G. των τελευταίων χρόνων που αφο
ρούν σωματικές εκκρίσεις και απεκκρί
σεις. Απλή και απολαυστική είναι η videoεγκατάσταση του Gary Hill Καμπύλη Μαθήσεως, 1993. Κάθεσαι σε καρέκλα στην
κορυφή ενός ξύλινου τρίγωνου τραπεζιού
και χαζεύεις τα κύματα της θάλασσας σε
μια μικρή πανοραμική οθόνη που είναι μα
κριά στη βάση του τριγώνου. Rosemarie
Trockel: η προτομή μιας γυναίκας με 2
ηλεκτρικά σίδερα στα πλάγιά της (1988).
Έ να πλεκτό της μ’ ένα μαύρο σταυρό και
τη γραφή: Ποιος θα είναι μέσα το 1999;
(1988). Αν τρώει τα γουρουνάκια που
εκτρέφει στο Kassel, θα είναι μέσα.
Ο επισκέπτης μετά το χάζεμα στο μονο
πάτι «Γλώσσα και Υλικό», γυρνάει πάλι
στις αρχές του αιώνα, στο μονοπάτι
«Αφαίρεση - Πνευματικότητα».
Το μονοπάτι αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο
απ’ όλα. Αφορά κυρίως την Αφαίρεση και
τη Minimal Art με τα γλυπτά της στο μπαλ
κόνι πάνω από το αίθριο. Εδώ, είναι τα κα
λύτερα και σημαντικότερα έργα του
Kandinsky (Συνθέσεις VI και VIII 1913,
2χ3μ., από την Πετρούπολη και Μόσχα)
και των ρώσων πρωτοπόρων που αποτε
λούν και την ουσιαστικότερη προσφορά
των οργανωτών. Έργα που προηγήθηκαν
μισό αιώνα από την εποχή τους. Malevich:
3 έργα από το Κρατικό Ρωσικό Μουσείο
της Πετρούπολης το Μαύρο τετράγωνο, ο
Μαύρος κύκλος και ο Μαύρος σταυρός! 4
έργα Suprematism από Stedlijk του
Αμστερνταμ! Τα περισσότερα έργα των
Ρώσων προέρχονται από ρωσικές συλλο
γές και μοιάζουν να είναι σύγχρονα με αυ
τά των αμερικανιόν αφηρημένων εξπρεσσιονιστών. Τα δύο αφαιρετικά της
Rozanova του 1918 είναι σαν πρώιμα έργα
του Rothko και του Barnett Newman.

Βλέποντας τα έργα της Ρωσικής Πρωτο
πορίας διαπιστώνεις ότι η Συλλογή Κωστάκη είναι Β’ Εθνικής Κατηγορίας.
Μετά την αισθητική αυτή καταπληξία, ο
φιλότεχνος εισέρχεται στον γνώριμο κό
σμο της αμερικανικής αφαίρεσης που συ
μπληρώνεται από τους Ευρωπαίου;
Fontana, Manjoni, Yves Kleir και Forg.
Τα γλυπτά των Μινιμαλιστών δεν πρόκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση, εκτός από τα
Accession της Eva Hesse: Κουτιά τετράγω
να 80x80 εκ. που τα εσωτερικά τους τοιχώ
ματα καλύπτονται από μικρά ισομήκη κομ
μάτια εκατοντάδων πλαστικών σωλήνων.
Υπάρχει ερωτισμός στα έργα αυτά, κάτι
που λείπει γενικά από την έκθεση αυτή,
εκτός από τα εφηβικά αιδοία του Balthus
και το καλυμμένο από ημιδιαφανή φουσιίτσα στον πίνακα του Kitaj.
Το τελευταίο μονοπάτι είναι το Όνειρο
και Μύθος. Χαλαρή ενότητα που μπορεί
να περιλάβει οποιοδήποτε έργο Τέχνη;
του 20ού αιώνα.
Το μονοπάτι αυτό ξεκινάει από τον De
Chirico και καλύπτει πλήρως τους σουρρε·
αλιστές με το 60% τιυν έργων του τμήματο;
αυτού. Τα καλύτερα έργα του Magritte και
τα πλέον ακριβοθώρητα του Picabia. Ανα
φορά στους Calder και Moore, στου;
Balthus Hoper και Morandi. Η αίθουσα
που αναφέραμε με τους Κουνέλλη,
Boltanski και Kiefer, τελειώνει με την
Kat. Fritsch (ένα άσπρο ξύλινο κουτί
2,8χ2μ. με μικρά γύψινα αγαλμάτια πάνα)
ψηλά στις γωνίες, 1985) και τον Rober
Gober με το γνώριμο πόδι που βγαίνει από
τον τοίχο και το κερί κάτω από το γόνατο
(1991). Στο μονοπάτι αυτό, οι φωτογρα
φίες της C. Sherman και του Jeff Wall και
η video-εγκατάσταση Ύ μνος του Bill Viola,
1983: Πολλές σκηνές από εγχειρήσεις
εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες, αλλά η
εικόνα που καρφώνεται στη μνήμη είναι
ενός φτωχοντυμένου όρθιου κοριτσιού
που ουρλιάζει απαίσια, μέσα σ’ ένα σκο
τεινό Ίδρυμα.
Γράφοντας για την πολυδαίδαλη αυτή έκ
θεση, μερικές εβδομάδες μετά την επίσκε
ψη, διαπιστώνουμε ότι πολλά έργα αφήσα
νε μέσα μας το στίγμα τους. Η όλη εμπει
ρία ήταν ανεπανάληπτη. Παιδευτική, διε
γερτική και ευχάριστη. Κουραστική αλλά
ποτέ πληκτική. Συμηκυνούμε με τον XV.
Januszcjak που -κλείνοντας την παρου
σίαση της έκθεσης- γράφει για τη θεαμα
τικά καλή «Τέχνη του αιούνα μας»: «Η κα
λύτερη Τέχνη μας όεν είχε αφεντικά για να
ευχαριστήσει, αλλά τον εαυτό της: όχι εκ
κλησία, όχι ευγενείς, όχι κυβέρνηση».
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της ΔΗΩΣ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ
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κοπιαστική μ έρ α του χω ρ ίς να
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διαφημιστικά -το υ ρ ισ τικ ά
κ υ ρ ίω ς - φ υλλά δ ια ,
α ισ δ α νό μ ο υ ν τα τε λ ε υ τα ία
χρόνια επ ισ τρ έφ ο ν τα ς από το
Φ ε σ τιβ ά λ Επίδαυρου.

ι επειδή και ο μαζοχισμός έχει τα
όριά του, αποφάσισα να γίνιυ πιο
αυστηρή στις επιλογές μου. Άλλο)στε κι αυτό ακόμη το επιχείρημα
της ενημέριυσης που έθετα επιτα
κτικά από επαγγελματική ευσυνειδησία
(ή μήπως παραμόρφιυση;) δεν άργησε να
καταρριφθεί.’Κατάλαβα πια ότι σπάνια
μπορούσε να προκύψει η έκπληξη από
παραστάσεις που στήνονταν κατά πα
ραγγελία μέσα σε δύο-τρεις μήνες, επι
χορηγούμενες από τον Τουρισμό (και μό
νο γι αυτόν), με συντελεστές που κατά
ντησαν να ασχολούνται υποχρεωτικούς,
λόγο) «εξ αίματος συγγένειας» και εθνι
κής συναφείας, με την τραγική ποίηση
του πέμπτου αιώνα και την αττική κωμωδία, εν μέσω πλείστων άλλων υποχρεώσεων, τηλεοπτικών και μη.
Η Επίδαυρος του '38, δεν έχει τίποτα το
κοινό με την Επίδαυρο του ’97. Εκείνη η

Ηλέκτρα του Ροντήρη και του Μητρόπουλου, της Παξινου και της Παπαδάκη, αντικαταστάθηκε με τα χρόνια από τον εφησυ
χασμό, τη σοβαροφάνεια και το κακέκτυπο.
Στην επικράτεια των μη ερωτημάτων, η με
τριότητα γίνεται χρυσή και επιβάλλεται.
Ακόμη και όσοι ξεκινούν με τις καλύτερες
προθέσεις και προϋποθέσεις συνθλίβονται,
τελικά, δίχως να μπορέσουν να εμβαθΰνουν
τον προβληματισμό τους. Κι από κοντά και
οι
ηθοποιοί,
που
δρέπουν
δάφνες και λά
φυρα στις σα
πουνόπερες του
Φώσκολου (στον οποίον οφείλουμε πάντως
να αναγνωρίσουμε ότι -σε αντίθεση με τον
Δαλιανίδη- δεν έγινε ακόμη κριτής και
αποτιμητής της τραγωδίας), κάνουν και μία
στάση στην ορχήστρα της Επίδαυρου. Φα
νταστείτε τους μουσικούς της Καμεράτα να
παίζουν κάθε βράδυ σε κοσμικά σκυλάδικα
και ενδιαμέσως να χτυπάνε κι έναν Μάλερ
στο Μέγαρο Μουσικής. Στην Επίδαυρο

όμως επιτρέπονται πλέον τα πάντα, πλην
ενός: της εκτροπής. Καλή ή κακή, αδιακρί
τως, η εκτροπή καταδικάζεται εξίσου: εις
το πυρ το εξώτερο και η Βουγιουκλάκΐ]
και ο Χουβαρδάς και ο Στούρουα, αποδιο
πομπαίοι τράγοι ομοθημαδόν και βιαίως
συναγελαζόμενοι.
Κατόπιν όλων αυτών, ανέμενα με ενδια
φέρον την παράσταση των Βακχών τοι
ΚΒΘΕ σε σκηνοθεσία Ματίας Λάνγκο(|.
ενός σημαντικού γερμανού σκηνοθέτη μι
έργο ρηξικέλευθο όσο και αναγνωρισμινο. Άλλωστε, πολλοί είναι οι αξιόλογοι ξι
νοί σκηνοθέτες που, απαλλαγμένοι απότο
φορτίο της εθνικής κληρονομιάς (και τη;
καπηλείας της), έριξαν ένα νέο σκηνικό
φως στα κείμενα των τραγικών.
Η σκηνοθεσία του Λάνγκοφ στηρίχτηκι
στην παρωδία της έννοιας του τραγικοί
σήμερα. Είδε το αρχαιοελληνικό κείμενο
σε συνάρτηση με το νεοελληνικό κοινωνι
κό τοπίο, με το κιτς και τον νεοπλουτισμό
μας. Τα φαράγγια του μιαρού Κιθαιρών»
έδωσαν τη θέση τους σε μία τεράστια ρε
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Ο Μ ηνάς Χατζησάββας στο ρόλο του Διονύσου.

κλάμα εμφιαλωμένου νερού της περιοχής
και η ωμοφαγία μετας^ράστηκε σε σφαχτάρια κρεμασμένα από τσιγκέλια (θέα οι
κεία και αγαπητή στους περιδιαβαίνοντας
τη λαϊκή αγορά), που δείνουν στη συνέχεια
τη θέση τους στις ημίγυμνες κόρες του χο
ρού. Από τα «εξαίσια» άλογα, που υμνεί ο
χορός, απέμεινε ένας ζωντανός ίππος να
αφηγείται το άλογο της καθημερινότητας
μας, ενώ η γη των Θηβών δεν αλαλάζει
από απόηχους βακχείας, αλλά από τον ήχο
των κινητιόν τηλεφχύνων.
Το κείμενο των Βακχών, στην ακριβή με
τάφραση του καθηγητή Θεόδωρου Στεψ ανόπουλου, υπονομεύτηκε από τον σκηνο
θέτη κατά κράτος, ιυστε να διαλυθεί κάθε
ίχνος ειδυλλιακής αυταπάτης που υποβάλ
λει ο μύθος των Επιδαυρίων και η νύχτα
-στο «ωραιότερο θέατρο του κόσμου». Η
παρουσία του Διονύσου ως «εκπληκτική
ίΐδιείσδυση του Αλλου στον ανθρώπινο κό' σμο» και ο κύκλος της αέναης επιστροφής
;δεν μοιάζουν να απασχολούν τον Λάν: γκοφ. Γίνονται, απλώς, η αφορμή για να
ίθέσει το ερώτημα: τι σχέση έχει η υψηλή
ί:τραγική ποίηση με τον τραγέλαφο της νεο
ελληνικής πραγματικότητας; Και δανείζε
ται την κακογουστιά της για να χτυπήσει το
»

«αισθητικό ιδεώδες» που ονομάζεται
«κιτς». Γερμανική λέξη που εμφανίστηκε
στα μέσα του «συναισθηματικού ΙΘ ’ αιώ
να» μας λέει ο Κούντερα. Ιδού και ο ορι
σμός της: «ένας κόσμος όπου υπάρχει η
άρνηση των σκατών και όπου ο καθένας
συμπεριφέρεται σαν να μην υπήρχαν».
Και οφείλουμε να μην αρνούμαστε την
ύπαρξή τους, ακόμη κι όταν βλέπουμε τρα
γωδία, θα προσθέσει ο Αάνγκοφ. ΓΓ αυτό
μια γυναίκα, μέλος του χορού, αφοδεύοντας, θα υπονομεύσει το λυρισμό των χορι
κών. ΓΓ αυτό η Αγαύη «φρικιό» Evelyne
Didi θα μας αποστασιοποιήσει με τη γαλ
λική προφορά της, καθώς θρηνεί συναρμολογοιντας το διαμελισμένο κορμί του Πενθέα. Και ο γυμνός, μεταμφιεσμένος σε
ταύρο (από τις προσφιλείς μεταμορφώσεις
στον διονυσιακό μύθο) Διόνυσος, όταν
φτάνει στη χώρα των Θηβών, και κακοντυ
μένος στη συνέχεια, δεν θα επιτρέψει στον
θεατή να ταυτιστεί με τον δημοφιλή Μηνά
Χατζησάββα που τον ερμηνεύει.
Βρήκα ενδιαφέρουσα ως σύλληψη την
πρόταση του Αάνγκοφ, όχι όμως και τη
σκηνική της πραγμάτωση. Η παράσταση
συχνά ολίσθησε στην καρικατούρα και η
κωμικοτραγική εικόνα των ημερών μας

αντιμετωπίστηκε επιφανειακά. Το καφε
δάκι της παρηγοριάς που σερβιρίστηκε
στον Κάδμο, το τηλεφώνημα που κάνει η
Αγαύη για να μάθει τα νέα του γιου της ή ο
γραφικός Τειρεσίας με το ακορντεόν ήταν
ιδέες εύκολες και τετριμμένες. Δεν ζέστα
νε, ας πούμε, στην κατάλληλη θερμοκρα
σία το σημερινό νερό του Κιθαιρώνα ο
σκηνοθέτης, ώστε να το μεταλλάξει αισθη
τικά σε υδρατμό. Επιπλέον, δεν αντιμετω
πίστηκε το κεφαλαιώδες θέμα της εκφο
ράς του τραγικού λόγου και οι περισσότε
ροι ηθοποιοί δεν ξέφυγαν από την πεπατημένη.
Πάντως, η παράσταση διακρινόταν για
την ενότητα ύφους και την υποβολή της.
Από τα συν, το σόλο κρουστών του
Moustafa Cissé και ο εξαιρετικά καλόγου
στος τρόπος με τον οποίο η Catherine
Rankl απέδωσε στο σκηνικό την κακόγου
στη Θήβα στο τέλος του δικού μας αιώνα.
Το κυριότερο: μας κράτησε εν εγρηγόρσει.
Μέγα προσόν μέσα στο φεστιβαλικό τέλ
μα.
Υ.Γ.: Ιδιαίτερα φροντισμένα το πρόγραμμα της
παράστασης, αλλά χωρίς δύο λόγια για τα έργα
και τις ημέρες τον Ματίας Αάνγκοφ.
,·Ε^|

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τακτικό Μέλος τής Εύρωπαίκής Ένωσης Ινστιτούτων Ομαδικής Ανάλυσης (E.G.A.T.I.N.)
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του ΛΕΝΙΑΣ ΖΑ Φ ΕΙΡΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ

Στο Βήμα της 2 7 .7 .1 9 9 7 , ο Μ έν η ς
Κουμανταρέας μ ετέφ ρ α σ ε τον
«Έρωτα στα Χιόνια» του
Παπαδιαμάντη. Στο σημείωμά του
παρατηρεί ότι πρέπει να γίνουν
α π οδεκτές οι μ ετα φ ρά σ εις στον
Παπαδιαμάντη, στον Βιζυηνό ή και
στον Καζαντζάκη, προς χάριν «των
νέων που αδιαφ ορούν ή βρίσκουν
α ξεπ έρα σ το εμπόδιο τη γλώσσα».
Π όσ ες ω στόσο είναι πράγματι οι
δυσ κολίες για ένα παιδί του
γυμνασίου σ' ένα διήγημα σαν τον
«Έρωτα και Χιόνια» ή «Το Μ ό νο ν της
Ζωής του Ταξείδιον» (του Βιζυηνού);

βντάς

είναυτός, δεν είναι τσορβάς...
εροντας είναι δεν είναι γέροντας»
Λ/

Μ. Κουμανταρέας φαίνεται να
επιδιοΐκει στη μετάφρασή του μία
απόλυτη οικειότητα προς το κείμε
νο του Παπαδιαμάντη, πράγμα
ίσως όχι και τόσο δίκαιο. Άλλωστε
ο ίδιος ο μεταφραστής ομολογεί πως, όταν
ήταν μικρός, η μουσική της γλώσσας τον
αποκοίμιζε.
Η μουσική κάθε γλώσσας είναι το γενικό
της ηχόχρωμα' το ηχόχρωμα αυτό μπορεί
ευκολότερα να το συλλάβει κανείς σε μία
ξένη γλώσσα, ακριβούς επειδή αυτή, ακόμη
κι όταν του είναι κατανοητή, παραμένει γι'
αυτόν ανοίκεια και δεν έχει φθαρεί στ’ αυ
τιά του. Τη μουσική της δικής του γλιΰσσας
δεν μπορεί κανείς να την εκτιμήσει, όπως
δεν θα εκτιμούσε τη μουσικότητα της ίδιας
της μουσικής αν η ομιλία του ήταν τραγου
διστή. Η μουσική επομένως μιας γλιόσσας
γίνεται αντιληπτή μέσω της ανοικειότητάς

Ο

της. Και ακόμα καλύτερα, την απολαμβάνει
κανείς σε μία γλώσσα που -όπως η καθαρεύ
ουσα-του είναι ανοίκεια αλλά είναι και σχε
δόν η δική του.
Ο Μ. Κουμανταρέας, μεταφράζοντας, ανα
ρωτιέται αν «είναι άραγε μόνο η γλώσσα αυτή
που μαγεύει τον αναγνώστη» σ’ ένα τέτοιο
κείμενο. Θα έλεγα ότι είναι η ίδια η ανοικειότητα και το ασύλληπτο που το χαρακτηρί
ζουν:
Τα περισσότεαρ διηγήματα του Παπαδιαμάντη -κι ανάμεσά τους ο «Έρωτας στα Χιό
νια»- είναι κείμενα πολύ στατικά χωρίς ου
σιαστική πλοκή, κι όμως, αυτό δεν τα εμποδί
ζει να προκαλούν κάποτε κατάπληξη. Ο συγ
γραφέας φαίνεται να αποδέχεται με απλότη
τα την έμπνευση και τη συγκίνησή τουςωστόσο, προσέχοντας κανείς, βλέπει ότι τα
λιτά χαρακτηριστικά αυτών των κειμένων
έχουν προέλθει από μία καλά μελετημένη
αφαίρεση στοιχείων και εικόνων. Τα έργα
δηλαδή του Παπαδιαμάντη έχουν μία τελεί
ως δυτική σύλληψη και τεχνική, χωρίς αυτό

,
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να είναι προφανές. Ο «Έρωτας στα Χιόνια»,
εν προκειμένω, δίνει την εντύπωση μιας στοιχειώδους, απλούστατης σκέψης ως προς τη
δομή του. Παρ’ όλα αυτά, ο συγγραφέας βρί
σκει έναν αξιοθαύμαστο -τρόπο να συμπυ
κνώνει και να κορυφιύσει όλη του τη σύλλη
ψη, σε τρεις παραλλαγές του ιδίου θέματος:
«-Νά είχεν ό έρωτας σαΐτες!... νά είχε
βρόχια!... να είχε φ ω τιές...»(1)
«-Νά είχαν οί φωτιές έρωτα!... νά είχαν
οί θηλειές χιόνια!...» (2)
«Είχαν οί φωτιές έρωτα!... είχαν οί θη
λειές χιόνια!». (3)
Ο «Έρωτας στα Χιόνια» έχει κάτι το ασύλ
ληπτο και το ανοίκειο, υπό την έννοιαν ότι
δεν αποκαλύπτει την τεχνική του, ότι μένει
μακριά από τη δυνατότητά μας να αποκρυ
πτογραφήσουμε τον τρόπο με τον οποίον ο
συγγραφέας πετυχαίνει τα αποτελέοματά
του.

Αν λοιπόν η σπουδαιότερη αρετή αυτοί
του έργου είναι το ότι προξενεί μαζί με την
κάθε αίσθηση και μια σχετική απορία, αν εί
ναι δηλαδή το ότι μας αφήνει πολλές φορές
μετέωρος, ίσως τότε μία μετάφραση στα ση
μερινά ελληνικά δεν κατορθώνει τίποτε πε- ι
ρισσότερο από το να αφαιρέσει τη μουσική
του και να κάνει το όλο αποτέλεσμα πολύ
πιο μπανάλ- ακριβώς επειδή το κάνει πιο
προσιτό με τον ευκολότερο τρόπο.
Για παράδειγμα μερικές φράσεις:
«Έγυάλιζεν. Είχε μάτια μεγάλα, είχε
βερνίκι εις τά μάγουλά της.»
γίνεται στη μετάφραση:
«Γυαλοκοπούσε όλη, είχε κάτι ματάρες
και είχε κόκκινο στα μάγουλά της».
Ή η τόσο μουσική φράση:
«Έξηπλώθη επί τής χιόνος καί κατέλα
βε μέ τό μακρόν του ανάστημα, όλον το
πλάτος τού μακρού στενού δρομίσκου»
μεταφράζεται κάπως χονδροειδούς:
«Ξαπλώθηκε φαρδύς-πλατύς πάνω στο
χιόνι πιάνοντας με το ψηλό του ανάστη
μα όλο το πλάτος του σοκακιού»
Ή πάλι το:
«Εΰρισκε φρικώδη ζέστην εις τήν χιόνα»
γίνεται, ανεξήγητα αισθησιακό:
«Ένιωσε μια θέρμη φρικιαστική πάνω
στο χιόνι».
Τι μπορεί να ζητά κανείς από τη μετάφρα
ση ενός τέτοιου κειμένου; Ζητά να το διαβά
ζει με μεγαλύτερη άνεση, να αφιερώνει σ’
αυτό λιγότερο κόπο; Άραγε χρειάζεται λιγότερη υπομονή για να διαβάσει κανείς Ρίλκε
ή Φλωμπέρ απ’ όση χρειάζεται για τον Παπαδιαμάντη; Είναι δίκαιο να απαιτούμε από
κάθε βιβλίο να συμμορφώνεται ακριβούς
προς τη γλιόσσα και το ύφος τού σήμερα; Εί
ναι δυνατόν να αφιερώνει κανείς τον ίδιο
χρόνο και την ίδια προσπάθεια σε κάθε κεί
μενο; Η διαφορά στο χρόνο και την προσπά
θεια, διαμορφώνει και διαφορετική διάθε
ση: μπορεί κανείς να διαβάζει με την ίδια
διάθεση μεσαιωνική ποίηση, λογοτεχνία του
προηγουμένου αιιύνα, λογοτεχνία σημερινή
ή εφημερίδες; Διαβάζοντας με μια τέτοια
απαίτηση, θα φθάσουμε να εκδίδουμε τα με
γάλα μυθιστορήματα περικόπτοντας κάθε
ανιαρή περιγραφή και παρέκβαση, που δεν
συμφωνεί με τους δικούς μας ρυθμούς.
Άλλοτε ένα ταξίδι σε ξένη χώρα κρατούσε
μήνες και μπορούσε να κρύβει πολλές περι
πέτειες. Άλλοτε ένα βιβλίο με τα μυστικά
και τα εμπόδιά του, ήταν για έναν νέο ο σύ
ντροφος και το κατόρθωμα ενός ολόκληρου
χειμώνα. Σήμερα λυπόμαστε τις δυνάμεις
και το χρόνο μας, αλλά η ανάγνωση θα χρει
άζεται πάντοτε και τα δύο.
Jft

-----------------------------------------Ç H ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΑΜΠΟΚΩΦ ) ---------------------------------------Η αυτοβιογραφ ία του Βλαντιμίρ Ναμπόκωφ αρχίζει με μια μελαγχολική και συνάμα αυτοσαρκαστική «αναπόληση» της
π ρογενέ8λιας αβύσσου μέσα από φω τογραφ ίες οικείων προσώπων και αγαπημένων χώρων, όπου φυσικώ δικαίω ο
αυτοβιογραφούμενος απουσιάζει· και τελειώ νει με έναν μακάριο περίπατο σ' έναν παραθαλάσσιο κήπο της Νότιας Γαλλίας, το
καλοκαίρι του 19 3 9 , συντροφιά με τη γυναίκα και το γιο του πρωτοπρόσωπου αφηγητή. Τριάντα έξι χρόνια ενώπιος ενωπίω
λόγου, από την Αγία Π ετρούπολη, τον Ιούλιο του 19 03 , έως το Σαιν Ναζαίρ, το Μάιο του 1940. Αν και αυτό δεν είναι ακριβές.
Αφού η «ζωή» ενός σ υγγραφέα έχει πάντα ανοιχτή γραμμή με τη μυθοπλασία. Το ίδιο συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση.

Πρόσωπα και προσωπεία
της μνήμης
του Μισέλ Φάις
αθώς ο δημιουργός τηςΆντας όχι μό
νο δημοσίευσε σε διάφορα αμερικα
νικά περιοδικά ολόκληρα κεφάλαια
της παρούσας αυτο|11ογραφίας, πριν
της δώσει την οριστική μορφή το
1966, αλλά και σε αυτοτελή λογοτεχνικά έρ
γα η κατάσαρκη αυτοβιογραφική μνήμη συ
χνά είχε τον πρώτο λόγο (βλέπε ενδελεχή
παρουσία από τον ίδιο συγγραφέα της δια
σπάθισης της ατομικής του προίκας στα
Προλεγόμενά του).
Στη συνείδηση του μέσου αναγνώστη η αυΘιστόρηση ανέκαθεν είχε έναν αληθολογιχό προορισμό. Και αυτή η σκοπιά δεν είναι
τυχαία, αφού έχει χρόνια ερείσματα. Στο
βαθμό που από τον πατέρα του νεότερου
αυτοεξομολογητικού λόγου, τον Αυγουστί
νο, ώς τον Αντρέ Ζιντ (πόσο μάλλον στις
λαϊκές μαρτυρίες) η αψιμυθίωτη ειλικρίνεια
θευχρείται υπέρτατη και απαράβατη αρχή.
Ο Ναμπόκοχφ, χωρίς να αρνεΐται αυτή την
προγραμματική συνθήκη του είδους -εξάλ
λου με τον τίτλο δεν καθίζει στο σκαμνί τη
μνήμη του;-, αναριυτιέται απλώς αν πρέπει
να πει την «αλήθεια» του βιωμένου γεγονό
τος ή την «αλήθεια» της αναπαράστασής
του. Με δυο λόγια, αμφιταλαντεύεται αν θα
ακολουθήσει την πιεστική αύρα της μνήμης
ή τον άναρχο διασκελισμό της φαντασίας.
Και αυτός ο μετεωρισμός, εντέλει., ανάμεσα
στη γραφή και τη μεταγραφή της ζωής, δια-•

Κ

• Το κείμενο αυτό προλογίζει την ελληνική
μετάφραση της αυτοβιογραφίας του Βλαντιμίρ
Ναμπόκωφ με τίτλο Λέγε, Μνήμη (μτφρ. Γιώργος
Βάροος). Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει αρχές
Οκτωβρίου από τις εκδόσεις, στη σειρά
«Ναυτίλος-Αναγνώσματα» που διευθύνει
ο πανεπιστημιακός Τάκης Καγιουλής.

περνά όλο τοΛέγε, Μνήμη.
«Λέει ψέματα σαν αυτόπτης μάρτυς», ανα
φέρει μια ρωσική παροιμία. Γνώστης της ή
όχι, ο Ναμπόκωφ δεν επιθυμεί πάντιυς να
γίνει με καμία δύναμη ο χρονικογράφος της
ζωής το ν να φορτωθεί, κοντολογίς, τα «xpéματα» ή τις «αληθοφάνειες» που κατέγραχρε ο αμφιβληστροειδής του στις διάφορες
περιόδους της ζωής του. Στο μέτρο που γνω
ρίζει ότι «αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό
που βλέπουμε, είναι αυτό που είμαστε»,
όπιυς θα μας έλεγε κι ο Φερνάντο ΙΙεσόα.
Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος που ακο
λουθεί ο Ναμπόκωφ είναι κλασικότροπη.
Αυτό σημαίνει ότι ο συγγραφέας-αφηγητής
ξεδιπλοχνει τη ζιυή του σύμφωνα με την αντι
κειμενική ροή του χρόνου. Βέβαια, οι πολ
λές παρεκβάσεις αρκετές φορές αναστατώνουν τη φορά από τα άγουρα στα ώριμα
χρόνια, ενοχ παράλληλα διαστέλλουν τον
τρέχοντα αφηγηματικό χρόνο.
Κατά τη γνώμη μου, το σημείο της ιδιοπροσωπίας του Ναμπόκωφ ανιχνεύεται στους
θεματικούς σχηματισμούς μέσα στη ζωή τον
ανθρώπου που επιδιώκει να εφαρμόσει και
στη δική του βιογραφία. Όπου, το «θέμα»
μιας παιδιόθεν συνήθως ισχυρής εντύποχσης
μεταμορφώνεται σε βιοχματική επιμονή ή σε
σκοπιά πρόσληψης του κόσμου- προς επίρρυχση αυτού που λέοχ, ενδεικτικά, περάστε
το σελιδοδείκτη σας στο περιστατικό με τα
σπίρτα-παιχνίδι και σπίρτα-στρατός (σ. 1011).
Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι ο αφηγητής
συνδέει τα παρελθόντα με τα μελλούμενα
και φοχτίζει τον χρυχισμό τοχν ιδιόχρηστοχν
ηρώων του μέσα από τις επικείμενες τροπές
της μοίρας τους, με τη χάρη ενός παιγνιώ

δους θεού.
Έ νας πανταχού πληρώνων αφηγητής λοι
πόν, από το λεξιλόγιο του οποίου απουσιά
ζει η λέξη τιμωρία. Ενώ η λέξη τακτ διασπάται σαν αμοιβάδα. Καθώς η φωνή που εξο
μολογείται, αρνείται, έναντι οποιοσδήποτε
προσωπικής ανακούφισης ή ετεροχρονισμένης εκδίκησης, την προσβολή των νε
κρών ή τον εξερεθισμό των ζωντανών.
ΑΝΤΙ-ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
Η ευγένεια όμως αυτή δεν σημαίνει αφέ
λεια ή κομψότητα τρόπων. Σημαίνει υποψία
ψυχής. Και τη βασανισμένη επίγνωση ότι
στη γραμμένη σελίδα, όπως και στη ζοχή
εξάλλου, ό,τι λέγεται κάτι αποσιωπά και ό,τι
αποκρύπτεται κάτι προσπαθεί να πει.
Βέβαια, ο Ναμπόκωφ είναι μια καθαρή
αντιντοστογιεφσκική κράση. Κι όχι, προφανώς, επειδή μας το λέει διακριτικά σε κά
ποιο σημείο της αυτοβιογραφίας του: οι
εγκάρδιες συνομιλίες και οι ντοστογιεφσκικές εξομολογήσεις μου είναι επίσης ξένες.
Αρκεί κάποιος να φυλλομετρήσει τις πίσω
σελίδες του για να διαπιστώσει ότι η «ροχσικότητά» του έχει άλλες ρίζες και, φυσικά,
άλλα κλαδιά. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγ
ματα με τη σειρά.
«Μια χρωματιστή σπείρα μέσα σε μια μικρή
γυάλινη σφαίρα - έτσι βλέπω τη ζωή μου. Τα
είκοσι χρόνια που πέρασα στη γενέτειρά μου
Ρωσία (1899-1919) ολοκληρώνουν το τόξο
της θέσης. Είκοσι ένα χρόνια ηθελημένης εξο
ρίας στην Αγγλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία
(1919-1940) παρέχουν την προφανή αντίθε
ση. Η περίοδος που έχω ζήσει στη θετή μου
πατρίδα (1940-1960) σχηματίζει μια σύνθεση
- και μια καινούργια θέση» (σ. 311).
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Βέβαια, η «ρωσική» εποχή του Ναμπόκωφ
καλύπτει τη μερίδα του λέοντος στην αυτο
βιογραφία του, αφού τα δεκατρία από τα
δεκαπέντε κεφάλαια του βιβλίου πραγμα
τεύονται τα χρόνια της θέσης του αυτοβιογραφούμενου. Με τις προβολές στο μέλλον
ή τις διαχρονικές παλινδρομήσεις που προαναφέραμε. Ο βασικός κορμός της αφήγη
σης, όμως, παραμένει αυτή η αμύθητη εικο
σαετία.
Ο αναγνώστης «ακούει» έναν άνθρωπο να
μιλάει, ομαδοποιώντας τις αναμνήσεις του:
γονείς, αδέλφια, γκουβερνάντες, δάσκαλοι,
αγαπημένα παιχνίδια, πρώτοι έρωτες, πνευ
ματικά ενδιαφέροντα.
Το γεγονός τώρα ότι αφιερώνει περισσό
τερες σελίδες για τις γκουβερνάντες ή τους
δασκάλους του απ’ ό,τι στα αδέλφια του
(ασχέτως αν έγραψε ένα από τα συναρπα
στικότερα μυθιστορήματά του με κεντρικό
ήρωα τον βραδύγλωσσο Σεργκέι, Η αληθινή
ζωή τον Σεμπάστιαν Νάιτ, 1941) δείχνει το
μέτρο της εξομολογητικής ευθυκρισίας του
αυτοβιογραφούμενου.
Το ίδιο ακριβώς πράττει όμως όταν φείδε
ται καλών λόγων για τους συμπατριώτες του
ποιητές ή πεζογράφους. Βέβαια, ο Ναμπόκιυφ θεωρούσε τον Φρόυντ «βιεννέζο κομπυγιαννίτη» και τις ψυχαναλυτικές θεω
ρίες του «τετριμμένες και βαθύτατα μεσαιω
νικές». Στο βαθμό που το μυθοπλαστικό σό
μπαν του ή η ψυχική οικονομία του (διαλέ
γετε και παίρνετε) δεν έχει ανάγκη από κα
μία αναζήτηση αιτίου-αιτιατού αλλά από
την περαιτέρω μαγικοποίηση της ζωής.
Αυτό ωστόσο δεν εμποδίζει εμάς σήμερα
-που οι περισσότερες θεωρίες και οι
-ισμοί τού εκπνέοντος αιώνα έχουν πάρει τη
θέση που τους αρμόζει στο μουσείο της σκέ
ψης- να υπομειδιάσουμε όταν ο Ναμπόκωφ, χάριν του προσφιλούς του Σιρίν, προ
σπερνά, ελαφρά τη καρδία, πένες σαν αυτές
της Μαρίνας Τσβετάγιεβα και του Ιβάν
Μπούνιν.
Κάποιος πάλι, δαιμονικότερος αναγνιόστης, θα αναρωτιόταν μήπως πίσω από τη
μετωπική απαξίωσή του για τους θεμέλιους
γάλλους ρεαλιστές (Σταντάλ, Μπαλζάκ,
Ζολά) κρύβει επιμελώς τη συγκίνηση που
νιώθει για τον Μαρσε'λ Προυστ. Καθώς η
φαινομενολογική σκοπιά του Λ έγε, Μνήμη
και του Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο σε
πολλά σημεία θυμίζει σιαμαία και ετεροθα
λή αδέλφια. Και πιο συγκεκριμένα: Στα δυο
βιβλία, η ηδονική τεχνική της διακοπής και
της αργοπορίας στην αφήγηση, η εξονυχι
στική περιγραφή αισθημάτων και των σκιών
τούς και ο καλλιτεχνικός αντίλαλος στη μυ
θοπλασία των πιο τετριμμένων συμβάντων
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της μνήμης σκανδαλίζουν και πεθαμένο.
Η ραχοκοκαλιά, πάντως, των «θεμάτων»
που απασχολούν τον Ναμπόκωφ, πέρα από
τη θερμότητα της φωνής και τη φλεγματικότητα του βλέμματος, είναι η λατρεία του
αφηγητή για τη φύση και η αποστροφή του
για την ιστορία.
Η πρώτη εκδηλώνεται κυρίως με το ζήλο
που δείχνει από πολύ νωρίς για τη συλλογή
και τη μελέτη των λεπιδοπτέρων η δεύτερη
υπογραμμίζεται από την ανάγκη του να ερ
μηνεύσει τις συντελειακές αλλαγές που
συμβαίνουν γύρω του μέσα από ένα πρίσμα
αθιοότητας - χωρίς υπερβολή: φανταστείτε
ένα παιδί να κοιτάζει το ρόδακα του καλει
δοσκόπιου, μόνο που τα χρωματιστά γυαλά
κια έχουν αντικατασταθεί από μπολσεβί
κους και αστούς, οι οποίοι παίζουν κλέηπες
κι αστυνόμους.
«Τα Ρωσόπουλα της δικής μου γενιάς έζησαν μια εποχή ιδιοφυίας, λες και η πιστή
τους μοίρα έκανε για χάρη τους ό,τι περνού
σε απ ’ το χέρι της, προσφέροντάς τους παραπανίσιομερίδιο, μήπως και αντισταθμίσει
τον καταποντισμό που έμελλε να απαλείψει
ολοκληρωτικά τον κόσμο που είχαν γνωρί
σει» (σ. 8).
Ερανίζοντας άλλο ένα απόσπασμα: «Η
παλιά διαφορά μου (από το 1917) με τη σο
βιετική δικτατορία δεν έχει την παραμικρή
σχέση με το οιοδήποτε ζήτημα περιουσίας.
Καταφρονώ τον εμιγκρέ “που μισεί του Ρώ
σους” επειδή του “έφαγαν ” τα λεφτά και τη
γη του. Η νοσταλγία που έθρεφα όλα αυτά
τα χρόνια είναι μια υπερτροφική αίσθση χα
μένης παιδικότητας, όχι λύπηση χαμένων
τραπεζογραμματίων» (σ. 67).
Βλέπουμε, δηλαδή, ότι η ιστορία για τον
βλαστό του Βλαδιμίρ Ντμίτριεβιτς και της
Έλενα Ιβάνοβα Ναμπόκωφ δεν εσωτερικεύεται ούτε ως ένα ιδεολογικό χαράκωμα
ούτε ως μια άσβεστη μνησικακία γι’ αυτούς
που κατεδάφισαν μια μυθική παιδική και
εφηβική ζωή. Αφού αυτά που λείπουν από
τον Ναμπόκοοφ είναι, πάνω απ’ όλα, οι
οσμές, τα χρώματα, οι θόρυβοι της ρωσικής
υπαίθρου. Αυτή την ανεπιστρεπτί εδεμική
εικόνα των αισθήσεων θρηνεί, κι όχι μόνο
στην αυτοβιογραφία του.
Και σ’ αυτό το αισθησιοκρατούμενο περι
βάλλον η πατρική φιγούρα διαδραματίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο. Αφού ο καλλιεργη
μένος μεγαλοαστός, φιλελεύθερος κρατι
κός λειτουργός και αντιτσαρικός πολιτικός
αρθρογράφος λειτουργεί κυριολεκτικά ως
μύστης για τον μικρό Βλαντιμίρ. Στο βαθμό
που από πολύ νωρίς του εμφυσά μια λυρική
πνοή (μέσα από τις αναγνώσεις ποιημάτων
του Πούσκιν και άλλων ρώσων ποιητών)

και, ταυτόχρονα, γυμνάζει την εμπειρική
πλευρά του ψυχισμού του (μέσα από την αγγλοσαξωνική αγωγή που επιβάλλει στον οί
κο του). Και, μπορεί, μεσήλικας πλέον, ο
Ναμπόκωφ να σαρκάζει το μαρξισμό
(«πτώμα που περιμένει πειθήνια να τονμορφοποιήσει το περιβάλλον»), ωστόσο η ποιη
τικό μαθηματική δομή του βαθύτερου εαυ
τού του χτίστηκε εκεί, στα πρώτα χρόνια της
ζθ)ής του, με κληρονομημένες έλξεις και
απυ)θήσεις ή, έστω, με επίκτητες κλίσεις σ’
ένα συγκεκριμένο όμως περιβάλλον.
ΦΟΒΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Πρέπει να αποσαφηνίσουμε, πάντως, ότιη
αποκαθηλωτική φλόγα του αυτοβιογρα
φούμενου δεν σώνεται για τους αντί-Κόκκι
νους: «Μια ακατάσχετη, αρ ρω στημένη ιλαρότητα, που χαρακτήριζε τις πόλεις που κα
τείχαν οι Λευκοί, επανέφερε, σε μορφή εκχνδαϊσμένη, τις απολαύσεις των ειρηνικών
καιρών» (σ. 278). Παρεμπιπτόντως, το μετα
βατικό καθεστώς της Κριμαίας, πριν κι αυτή
η περιοχή περάσει στα χέρια των μπολσεβίκων στις αρχές του 1919. φέρνει κάτι απότο
κλίμα του Φιτζέραλντ. όταν σκιαγραφεί την
ανέμελη παρακμή της δεκαετίας του 30
στην πατρίδα του. «Ομολογώ πως δεν πι
στεύω στο χρόνο [...]. Και την ηδονικότερη
απόλαυση αχρονίας τη δοκιμάζω όταν βρί
σκομαι ανάμεσα στις σπάνιες πεταλούόες
και τα φυτά του» (σ. 147).
Ο John Sturrock εύστοχα χαρακτηρίζει
(The language o f autobiography: Stein.
Nabokov, Sartre, 1993, σ. 238) τον Ναμπό
κωφ ως «χρονοφοβικό». Κι αυτό συμβαίνει
διότι η ενδιάτριψή του με τις πεταλούόεε
λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα απέναντι στο
βίαιο φως της ζωής και στους εκκωφαντικούς ήχους της ιστορίας. Χωρίς υπερβολή.ο
προσεκτικός αναγνώστης κουράζεται να
παρίσταται στις μεταμορφοόσεις αυτού του
ισόβιου πάθους του συγγραφέα.
«Αλλά η πιο σταθερή πηγή απόλαυσης αντών των ωρών της ανάγνωσης ήταν τα βιτρώ
με τα πολύχρωμα σχήματα, ένθετα σε ασβε
στωμένο πλαίσιο, από την κάθε πλευρά της
βεράντας. Ο κήπος, μέσα από τα μαγικά αντά γυαλιά, έμοιαζε ασάλευτος, απόκοσμος.
Μέσα από το μπλε, η άμμος γινόταν στάχτη
και τα δέντρα κολυμπούσαν μελανά σε τρο
πικούς ουρανούς. Το κίτρινο έφτιαχνε έναν
κόσμο κεχριμπαρένιο, λουσμένο σε ήλιο όιάχυτό και δυναμωμένο. Με το κόκκινο τα
φύλλα έσταζαν μαύρο ρουμπίνι σε ρόόινα
μονοπάτια. Το πράσινο βύθιζε την πρασινά
δα του σ ’ ένα πράσινο ακόμη πιο πράσινο»
(σ. 106).
Ποιος αλήθεια μπορεί να μη δει πίσω από
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προηγούμενο απόσπασμα ένα μάτι άσκη
μο στο μικροσκόπιο και στη χρωματική
νδαισίατων ιπτάμενων εντόμων;
-I, πάλι, όταν, ακολουθώντας το παράγμα των υπερεαλιστών ζωγράφων, με
) παλέτα της «έγχρωμης ακοής του χρωτίζει τα γράμματα του ρωσικού, του γάλ
ου και του αγγλικού αλφάβητου» (σ. 19I.

πειδή όμως ο Ναμπόκωφ είναι έντιμος
τον εαυτό του (κοντολογίς θεωρεί τις αυτάτες του ενσυνείδητα εμπόδια, για να
ιβεί τα πιο δύσβατα μονοπάτια της γρας) δεν διστάζει να πει σε μία από τις σπάς τηλεοπτικές εμφανίσεις του (Apostrof,
νέντευξη στον Μπερνάρ Πιβώ στις 30
λΐου 1975): «Αν όε γινόταν η επανάσταση
' ] Ρωσία, ίσως να είχα αφοσιωθείμόνο στις
ταλούδες και να μην είχα γράψει κανένα
9ιστόρημα».
ι εδώ ανοίγεταιτο μέγα θέμα της εξορίας
. τον ρώσο συγγραφέα. Το διατυπώνω
, 3 πιο άμεσα γίνεται. Το να ισχυριζόμαστε
ο Ναμπόκωφ υπήρξε απλά ένας κοσμολίτης συγγραφέας έχει τό ίδιο βάρος με
να περιοριζόμαστε στη σκανδαλοθηρική
τετάλλευση τηςΛολίτας.
,αταρχάς το πρωτογενές, το εφαλτήριο
ιθημα της τέχνης της γραφής είναι το αίημα της εξορίας. Η βίαιη ή τραυματική
οκοπή ενός βιώματος από το γενέθλιο
πβάλλον είναι ο θύλακας, το κουκούλι
ία στο οποίο η βάσανος μεταμορφώνεται
έργο.
[ασίγνωστα πράγματα. Προσωπικά μου
αι αδιανόητος ο διαχωρισμός σε ριζωμέ.jç και κοσμογυρισμένους συγγραφείς.
μόνο που μποροό να κατανοήσω και να
χτώ είναι μια κλειστή ή μια ανοιχτή ιθαγέ, a γραφής (ανεξαρτήτους, εννοείται, του
/ονότος αν ο συγγραφέας έχει περάσει το
τώφλι του σπιτιού του ή είναι μονίμως με
ί σακίδιο στον ώμο).
/ύμφωνοι, ο Ναμπόκα)φ ήταν τετράγλωσς. Έμαθε να διαβάζει προπα την αγγλική
ι μετά τη ρωσική. Έ ζησε και εργάστηκε
. λεπιδοπτερολόγος στη γηραιά και στη
α ήπειρο. Τα περισσότερα βιβλία του τα
ράψε σε γλώσσα της εξορίας (όπως και το
-γε Μνήμη, που τη μετέφρασε ο ίδιος στη
νείκή γλώσσα από την αγγλική).
Ωστόσο, η πολυπολιτισμικότητα της ζωής
υ ή η νοσταλγία της αδύνατης επιστροφής
ην προεπαναστατική πατρίδα του συ:ροτεί το βάθος της γραφής του; Για να το
ατυπώσω και αλλιώς. Μήπως η ανοιχτή
ολιτισμική του συνείδηση ήταν το αναιαίο φίλτρο που έκανε λιγότερο τραυματι) το ξερίζωμα; Ή , αντικριστά, η προς ανα

ζήτηση «ρωσικότητα» ή
ταν ταυτόχρονα ο στόχος
και το βέλος του πλάνητα
βίου του;
Οι θιασώτες του μεταμοντερνισμού εδώ μάλλον
θα αρχίσουν να δυσφορούν. Αφού μόνο στα θο
λά νερά νιώθουν άνετα
και περπατάνε σαν τον
Ναζωραίο επί τιυν υδάτων της λίμνης της Γαλι
λαίος .
Προσωπικά θα πατήσω
μόνο στα λεγόμενο του
συγγραφέα για να τοποθετηθώ: «Η ιστορία των
πανεπιστημιακών
μου
χρόνων στην Αγγλία είναι,
στην πραγματικότητα, η
ιστορία της πρυσπάθειάς
μου να γίνω ρώσος συγ
γραφέας» (σ. 294).
Ο υπομονετικός αναγνώστης της αυτοβιογρα
φίας του Ναμπόκωφ θα
ανακαλύψει ουκ ολίγες
ανάλογες ομολογίες που
υπερασπίζονται, την εμμονή του «πατρίδα
είναι το παρελθόν μας».
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΒΑΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΜΥΧΙΑΣ ΖΩΗΣ
Να μην μακρηγορώ, όμως, και να βάλω
επιτέλους την τελευταία τελεία. Ο Ναμπό
κωφ, παλινδρομώντας ανάμεσα στην απολεσμένη πατρίδα της παιδικής ηλικίας και
στις γλωσσικές εξορίες, αναζητά την ουτο
πία της γραφής: εκεί όπου, θεωρητικά του
λάχιστον, δεν υπάρχει ούτε νοσταλγία ούτε
το φάντασμά της, πόσο μάλλον στην περί
πτωση του Ρώσου, όπου η μεταφυσική του
χρόνου έχει παραχωρήσει τη θέση της στην
παρωδία του.
Κι εκεί ακριβώς λειτουργεί σαν δαιμόνιος
σκακιστής. Αφού γνωρίζει ότι «ο ανταγωνι
σμός στα σκακιστικά προβλήματα δεν είναι
μεταξύ των Λευκών και των Μαύρων παρά
μεταξύ του συνθέτη και του υποθετικού λύτη
(όπως ακριβώς και στο καλό μυθιστόρημα,
η πραγματική σύγκρουση δεν είναι μεταξύ
χαρακτήρων παρά μεταξύ συγγραφέα και
εγκοσμίων)».
Και (λυτή η έμμεση διαπίστωση, ότι δηλαδή
η λογοτεχνία δεν είναι μια υπόθεση στυλ ή
στρατηγικής αλλά κατά βάση οράματος και
μύχιας ζωής, αποκτά -στα δικά μου αυτιά
τουλάχιστον- ιδιαίτερο βάρος. Επειδή
ακριβώς βγαίνει από τα χείλη ενός συγγρα

Ο Βλαντιμίρ Ναμπόκωφ.

φέα, ο οποίος έφτασε στα άκρα και την αι
σθητική και τη δομή στα κείμενά του (σε τέ
τοιο βαθμό που κάποιος θα μπορούσε να
τον χαρακτηρίσει αισθητιστή και κάποιος
άλλος εγκεφαλικό).
Κι αυτή η αντι-νεοτεριστική προοπτική της
λογοτεχνίας, από έναν άνθρωπο που είχε
όλα τα εχέγγυα να κατοικήσει στον ελεφά
ντινο πύργο της, είναι που τον καθιστά σή
μερα ιδιαίτερα επίκαιρο και πολύτιμο. Σή
μερα, που η θεωρία της λογοτεχνίας, μέσα
από ένα «σκεπτικιστικό σκοταδισμό» ή την
«κειμενική τρομοκρατία» (όπως θα έλεγε κι
ο Ρενέ Ζιράρ), έχει αναγάγει την εξωγλωσσική πραγματικότητα σε ανυπέρβλητο
σκάνδαλο.
Αλήθεια, πόσο ανακουφιστικό να ακούς
έναν συγγραφέα να ομολογεί: Το πρόσεξα
πολλές φορές: ό, τι ακριβό του παρελθόντος
μου εναπόθετα σε κάποιον από τους ήρωες
των μυθιστορημάτων μου μαράζωνε σιγά σι
γά, μέσα στον τεχνητό κόσμο όπου βρισκό
ταν τόσο αιφνίδια τοποθετημένο.
Μια πρόταση που, τριάντα χρόνια νωρίτερα, στη σκοτεινή και αμετακίνητη Πρά
γα του Φραντς Κάφκα, μπορεί, και να σήμαινε το εξής: «Ανάμεσα στον εαυτό του
και τον κόσμο, έπαιρνε πάντα το μέρος του
κόσμου». Με τη μόνη διαφορά ότι, στα μά
τια του Ναμπόκιυφ, ο κόσμος έγινε μια Κυ
ριακή.
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Τα νομίσματα
της Τουρκοκρατίας
του Απόστολου Διαμαντή

«Πάρε- τα τα χρυσά / κλειόιά,της καναβέτας/χίλια ζινζιρλιά/ ’χω μέσα κ ’έπαρέ-τα/ χίλια ζινζιρλιά
όιακόσια ζερμακούπια! πάρε- τα όλα μάτια μ ο υ/γι ’αυτά τα λόγια που eim

Στιχάκια ξεχασμένα, σαν κι αυτά που πάρθηκαν από την «Ιστορία των Α θηναίω ν» του Δ. Καμπούρογλου, 8α
βρούμε πολλά σ' ένα βιβλίο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Κ έντρο Ν εο ελληνικώ ν Ερευνών, με έναν
παράξενο τίτλο: Φ λω ρ ία δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α σ τε ν ο ύ ν γ ρ ό σ ιο σ α ρ ά ν τα . Η ιστορικός -ε ρ ε υ ν ή τ ρ ια στο Κ Ν Ε - Ευτυ
χία Διάτα καταπιάστηκε για αρ κετά χρόνια -1 7 περίπου- με ένα θ έ μ α που εκ πρώτης όψ εω ς φαίνεται πως
ενδιαφ έρει μόνον τους ειδικούς.

ανακαλύψει ξεχασμένους θησαυροί; ,
αι όμως. Η κυκλοφορία των νο
θα θυμηθεί πάλι τα βενετικά φλουριά™ ■
μισμάτων στον βενετοκρατούτα ρεάλια - θα καταλάβει ίσως πολλί ,
μενο και τουρκοκρατούμενο ελ
έμμονες ιδέες που κυρίευαν άλλοτε το ,
ληνικό χώρο από τον 15ο μέχρι
κόσμο και κυριεύουν ακόμη σημερινέ ^
τον 19ο αιώνα δεν είναι καθό
οικονομικές νοοτροπίες.
λου ένα ερωτηματικό για τον ιστοριο
Τη δύσκολη αυτή ισορροπία η συγγρα \
γράφο μόνον, όπως και η χρήση του νο
φέας την κρατά με ένα τρόπο διακριι )
μίσματος δεν αφορά αποκλειστικά την
κό, προϊόν μεγάλου ερευνητικού μό (
οικονομία, τα μεγέθη της. Ο ήχος των
χθου. Με τη βοήθεια μιας εκτενούς βι )
χρυσών ή των ασημένιων νομισμάτων
βλιογραφικής αναφοράς, αναλύονιβ
δεν κινεί μόνον τα εμπορεύματα - την
ζητήματα για την κυκλοφορία των τουρ
ίδια στιγμή διαμορφιύνει συνειδήσεις,
κικών και των ευρωπαϊκών νομισμάτων
νοοτροπίες και συμπεριφορές. Από το
για τη χρήση της συναλλαγματικής, γιι
Σνμπόσιον του Πλάτωνος ακόμη, όπου
τα κίβδηλα νομίσματα και τους κίβδηλο
βρίσκουμε τον έρωτα για την «ποίηση
ποιούς, για τις νομισματικές μεταρρυδ
της χρηματιστικής», το νόμισμα ήταν
πάντα ένα ιδεώδες ζωής, αν και «αντί
μίσεις και τις αντιδράσεις του πληθιι
θετον τελείως προς τον κατά φιλοσο
σμού. Σκούδα, σολδία, γρόσια, μισίρι
φίαν βίον».'
κα, ιμπεριάλικα και σακούλες με λιανό
παράδες - όλα περνάνε μέσα σε μια
Έτσι, παρ’ ότι το αντικείμενο έρευνας
της κ. Λιάτα είναι ασφαλούς μια πρόκλη
εντυπωσιακή σύνθεση, που θυμίζει άλ
ση για τον ιστορικό της περιόδου της
λοτε ένα σεντούκι με κρυμμένο θησανΤουρκοκρατίας, είναι ταυτόχρονα και
ρό και άλλοτε μια γυναικεία φορεσιά
μία πρόκληση για τον σημερινό αναγνώστολισμένη με χρυσά φλουριά. Το κεί
στη καθώς, ύστερα από 25 αιώνες, το
μενο περνάει αθόρυβα από την ακριβή
ιδεώδες της «χρηματιστικής» είναι σήμε Q uintin M assys ( 1 4 6 5 /6 -1 5 3 0 ), Ο α ρ γ υ ρ α μ ο ιβ ό ς τεκμηρίωση στην αφήγηση, από την
ρα απολύτιυς πιο οικείο από τον «κατά
ανόχλυση του φαινομένου της αποθη
κ α ι η γ υ ν α ίκ α το υ ( 151 8) , Μ ο υ σ είο Λ ο ύ β ρ ο υ .
φιλοσοφίαν βίυν». Υπάρχουν λοιπόν δύο
σαύρισης, στην παραπομπή σε ζακυνθιτρόποι ανάγνωσης του βιβλίου αυτού. Ο ιστορικός θα βρει μία πο
νό στιχούργημα του 18ου αιώνα: «Κι ο Νιος απολογήθηκε /χε το
λύτιμη πηγή για την κυκλοφορία των νομισμάτων, για τις ισοτιμίες
γλυκό του στόμα! Εχετε γρόσια; φάτε τα! φλωρία; φυλάξετε τα»,
και τη λειτουργία του χρήματος - θα βρει την άκρη του νομισματι
μιλώντας για τον αιχμάλιυτο των πειρατιύν που αρνείται την εξα
γορά
του, χάριν του έρωτος προς το νόμισμα.
κού χάους της οθωμανικής περιόδου. Και ο απλός αναγνώστης θα

Κ

"ο βιβλίο αφιερώνεται σιη μνήμη του Νίκου Σβορώνου, καθώς η
γγρχχφέας είχε ιος αφετηρία τη δική του πρώτη προσπάθεια Πέ
των Ελλάόι νομισμάτων από τη δεκαετία του ’40 ακόμη, η οποία
τέ δεν ολοκληρώθηκε μετά την αναχώρηση του Σβορώνου για
Παρίσι, το Δεκέμβριο του ’45. Η Ευτυχία Διάτα συνεργάστηκε
τον ίδιο καταρχάς, έχοντας στα χέρια της το υλικό του και ολοήρωσε την έρευνά της αργότερα, μελετώντας για αρκετά χρόχτα αρχεία της Βενετίας, γαλλικά αρχεία και πλήθος συλλογών
ό ελληνικά αρχεία.
Ιοιο είναι το ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα της; Μας το λέει η
α στην εισαγωγή της, παραθέτοντας και τις χαρακτηριστικές
άσεις του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη: «Η οθωμανική κοινωνία
ναι πλέον γνωστό- παρουσιάζει υψηλά βαθμό εκχρηματισμού.
διοικητική της διάρθρωση στηρίζεται σ' ένα οικονομικό σύστη, όπου το χρήμα παίζει πολλαπλούς ρόλους: γενικό ισοδύναμο
ν αξιών και μέσο ανταλλαγής αλλά και είδος αποταμίευσης και
χνά εμπόρευμα. Ο μηχανισμός της οθωμανικής διοίκησης για να
>ηθεί και να λειτουργήσει σωστά απαιτούσε γεμάτα δημόσια θηυροφυλάκια α π ’όπου θα πληρώνονταν οι πολυπληθείς διοικητιί υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί, οι άνθρωποι της θρησκείας. Η πα■υσία του νομίσματος λοιπόν είναι έντονη: στους φόρους, στην
■:ορά αξιωμάτων, στους μισθούς των υπαλλήλων, στο εμπόριο,
ΐν εκτίμηση περιουσιών, στις προσφορές προς τις μονές, στις
ιθήκες και τα προικοσύμφωνα, παντού το νόμισμα κατακτά
τφος σε βάρος των φυσικών αξιώ ν κι ακόμη ακραία χαρακτηπική περίπτωση αναφοράς στο νόμισμα για τη σήμανση του
όνου στο παρελθόν: «...Εις τον καιρό μου, το εμπόριο ήτον πολλά
<ρό, τα χρήματα ήσαν σπάνια, το τάλληρο το επρόφθασα τρία
όσια, και όποιος είχε χίλια γρόσια, ήτον πράγμα μεγάλο, και έκα% κανείς δουλειές, όσες τώρα δεν έκαμνε με χίλια βενετικά. Η κοινία των ανθρώπων ήτον μικρή. Δεν είναι παρά η επανάστασίς
ίς, οπού εσχέτισε όλους τους Ελληνας...».
'ους «εσχέτισε» μαζί με όλα τα «ζερμακούπια» και τα «ζινζιρχ» τους, με ατόφια δηλαδή την οθωμανική τους πραμάτεια - την
: οθησαυριστική νοοτροπία για τους πολλούς και τη λατρεία της
κογλυφίας για τους λίγους, τους εμπόρους, που κι αυτοί δεν
λ,είχαν και πάρα πολύ από τη λογική αυτή, από το κυνήγι του νοτματος που μπαίνει στην κυκλοφορία μεν, αλλά για να μείνει
εί, να αυγατίσει και να αποθησαυριστεί συνήθως; «...αυτόν οι
ικοί μας ζουρλαίνονται και χαρίζουν το βιος τους των φράγκων
ι τρον τα καπιτάλια τους και εις αυτό φταίει το κεφάλι τους...»,
ραφε στα 1802 από τα Γιάννενα στον γιο του στο Λιβόρνο, ο
πορος Θοδωρής Παράσκης, αναφερόμενος στους συντοπίτες
υ Γιαννιιότες που εμπορεύονταν εκεί και απομακρύνονταν από
ν αποθησαυριστική λογική της οθωμανικής παράδοσης^
I γενικότερη σημασία της μελέτης της κ. Διάτα βρίσκεται ακριός εδώ- πολλές από τις σημερινές εμπορικές πρακτικές, από τις
ιοτροπίες αυτών που χειρίζονται τα «καπιτάλια», εξηγούνται, εν
ολλοίς, από τις αντίστοιχες της οθωμανικής περιόδου, καθώς δεν
ιίνεται να μας έχει εγκαταλείψει ούτε η νοοτροπία της αποθηχύρισης ούτε η διαπλοκή του κεφαλαίου με την διοίκηση - η λοκή της κρατικής προστασίας. Αλλά και κάτι περισσότερο, για
πή τη γενικότερη σημασία, το παράθεμα του Μπρωντέλ από τον
Iικό Πολιτισμό του; «Το χρήμα, έλεγαν οι Επτά Σοφοί της Ελλάις, είναι το αίμα και η ψυχή των ανθρώπων, και όποιος δεν το
\ει, περπατάει νεκρός ανάμεσα σε ζωντανούς».
Πλάτωνος Συμπύσιον. Κείμενον, μετάφρασις και ερμηνεία, υπό
Ιωάννου Συκουτρή, Εκδόσεις Εστία, 1996, ο. 173α.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Η συκοφαντία του αίματος
Μ Υ Θ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α

ΒΑΣΙΛΗ Σ

ΜΠΟΤΤΟΣ

Ή συκοφαντία του αίμα τος

ΝΕΦΕΛΗ

Ο παλαιός βενετσιάνικος καθρέφτης στο σαλό
νι του γιου του κατοχικού Δημάρχου, κουβαλά
μέσα του μνήμες από την αλλοτινή Κέρκυρα.
Εκείνη του 1944, των ημερών του εκτοπισμού
των Εβραίων του νησιού. Μέσα σε τρεις μέρες
οικογένειες σκόρπισαν, άνθρωποι ξεκληρίστη
καν, η ζωή έχασε το νόημά της. Στη μεταπολε
μική πια Κέρκυρα, νέα ήθη, καινούριες ανά
γκ ες, άλλες προτεραιότητες αρχίζουν να
κυριαρχούν... Ο συγγραφέας ανασυνθέτει έναν
ολόκληρο κόσμο και δημιουργεί μια πάλλουσα
τοιχογραφία ζωής όπου οι ήρωες εγκλωβισμέ
νοι από τις ιστορικές συγκυρίες προσπαθούν
να βιώσουν στιγμές ευτυχίας μέσα από τις
ανθρώπινες σχέσεις και τον έρωτα.
★

★

★

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Α ΣΚ Λ Η Π ΙΟ Υ 6, Α Θ Η Ν Α 106 80, ΤΗΛ.: 3607744
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Εναγκαλισμοί και προδοσία
■i?

της Μ. Οεοδοσοποϋλου

II
Τζων Φώουλς
Ο Μάγος
Εισαγωγή: Τζ. Φώουλς
Μετάφραση: Φ. Ταμβακάκης
Εκδόσεις Εστία
Αθήνα, Μάιος 1997

Αγαπώ την Ε λ λ ά δ α , υπ ά ρχει
κάτι το τ ρ ε λ ό σ ε α υ τή ν τη
χώ ρα, φ έ ρ ε τ α ι ν α δ ή λ ω σ ε ο
Τζων Φ ώ ο υ λ ς κ α τά την
π ρό σ φ ατη επ ίσ κεψ ή το υ .
Φ ρ ά σ η που μ α ς κ ά ν ει να
π ισ τεύο υμ ε πως, δ ια ισ θ η τ ικ ά
μεν, α ν τ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι το ν
εν δ η μ ο ύ ν τα π α ρ α λ ο γ ισ μ ό ,
όμω ς, ευ τυ χ ώ ς για μ α ς, δ ε ν το ν
κ α τα ν ο ε ί α ρ κ ο ύ ν τω ς , .
ε ιδ ά λ λ ω ς μ ά λ λ ο ν δ ε ν 8 α μ α ς
π ο λ υ σ υ μ π α θ ο ύ σ ε. Γιατί ο
τρ ό π ο ς που κ υ ρ ιο λ ε κ τ ικ ά
κ α τα ν α λ ώ σ α μ ε το ν Τζων
Φ ώ ο υ λ ς , είν α ι ε ν δ ε ικ τ ικ ό ς

Τζιον Φώουλς εμφανίζεται στην
ελληνική αγορά, το 1985, όταν με
ταφράζεται από την Μπέτυ Μπαλή και τις εκδόσεις Μπελλ Η γυ 
ναίκα του γάλλου υπολοχαγού.
Κάτι η επιτυχία της ταινίας, κάτι ότι το μυ
θιστόρημα μπορεί να διαβαστεί σαν ένα
βικτωριανό ρομάντζο, παραμερίζοντας τα
οχληρά, για το ευρύτερο κοινό, πειραματι
κά στοιχεία, κάτι και οι εκδόσεις που το
στέγασαν, καλές στο μάρκετινγκ των προϊ
όντων τους, το βιβλίο πούλησε.
Λίγο αργότερα, ένας από τους νεότερους
πεζογράφους μας, ο Φαίδων Ταμβακάκης,
νιώθοντας συγγενής με τον Φιόουλς, ξεκι
νά τη μετάφραση του Συλλέκτη. Μάλιστα,
το χειμώνα του 1987, ταξιδεύει στο Λάιμ
Ρήτζις της Νοτίου Αγγλίας για να τον γνω
ρίσει. Το αποτέλεσμα, τρία βιβλία στις εκ
δόσεις της Εστίας: 1988, Ο Συλλέκτης,
1989, Η εξορία του συγγραφέα - Μία συνέ
ντευξη και το 1992, μία ισχνή επιλογή από
τη συλλογή διηγημάτων Εβένινυς πύργος.
Τρία βιβλία που εν πολλοίς αφέθηκαν να
κολυμπήσουν μόνα τους στην αγορά >\αι
έμειναν στην πριότη έκδοση. Ό σο για τον
εκδότη, ανέβαλε επ’ αόριστον την έκδοση
του Μάγου, παρόλο που ο Φ. Ταμβακάκης
είχε ήδη καταπιαστεί με τη μετάφρασή
του.

Ο

α υ τή ς της π α ρ ά ν ο ια ς που
κόπ τεται για το φ α ίν ε σ θ α ι και
α δ ια φ ο ρ ε ί π α ντελώ ς για την
ο υ σ ία .
Στο προηγούμενο τεύχος, ο δαίμων του
τυπογραφείου έκανε τις διαστροφές του:
Προφανώς, ο διωγμός των Εβραίων της Κέρκυρας
έγινε το 1944 και όχι το 1994.
Όσο για τη Φρ. Αμπατζόγλου είναι
η γνωστή φιλόλογος-καθηγήτρια στοΑ.Π.Θ.,
Φραγκίσκη Αμπαιζοπούλου.
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01 ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΙ
Ώσπου, φθινόπωρο 1996, εκδηλώνεται
ένα σχεδόν παρανοϊκό ενδιαφέρον για
τον Φώουλς. Αίφνης ανακαλύπτουμε έναν
«από τους μεγαλύτερους ζώνες πεζογρά
φους, βαθύτατα Ευρωπαίο», που τυχαίνει
και λάτρης της χώρας μας. Το θαύμα αυτής
της μεταστροφής οφείλεται σε μία νεαρά
φιλόλογο, την Κίρκη Κεφαλέα, που, όπως
και ο Φ. Ταμβακάκης, φροντίζει να γνιυρίσει τον Τζων Φώουλς εκ του σύνεγγυς.
Μόνο που η Κ. Κεφαλέα, για να τον επα
ναφέρει στην ελληνική αγορά, είχε την

έμπνευση να συνθέσει ένα βιβλίο-ποτποί'
ρί, με τον προκλητικό τίτλο Η ελληνιχι
εμπειρία. Αποσπάσματα από τα βιβλίι \ι
του, σελίδες ημερολογίου, συνεντεΰξει; οι
κάποια ποιήματα, χρονολόγιο και φοπο ιο
γραφίες,εποχής είναι οι ιμηφίδες που συν Ρι
θέτουν την «ελληνική εμπειρία» του Φιί a
ουλς, εκείνο το μακρινό σχολικό έτο: I
1951-52, όταν διδάσκει στην Αναργύρειι |(
Σχολή των Σπετσιόν. Ωστόσο, μόνοτουι λ
βιβλίο, όσο εύπεπτο κι αν παρουσιάζεται νι
δεν θα αρκούσε, καθώς μάλιστα φιλοξί ν.
νείται σε έναν εκδοτικό οίκο, όπως
Ολκός εκλεκτικό μεν και με παράδοσι ε:
αλλά στον τομέα του μάρκετινγκ ασθενί ;
στατο.
ι
Όμως, επιπροσθέτως, η νεαρά φιλόλο Ιι
γος φαίνεται πως κατακτά τον ΦώοιΛ
που, ως άλλος Οδυσσέας, αφήνεται vara ;
ρασυρθεί από «τη μάγισσα Κίρκη κόο Ιι
του Ή λιου» και να ταξιδεύσει, ακόμη μί ϊ
φορά, στη χώρα μας. Κυρίως δέχεται νι μ
σπάσει τα μάγια και να επισκεφθεί το μι11
θικό γ ι’ αυτόν νησί των Σπετσών. Πάρε m
μπιπτόντως, το γεγονός πως η νεαρά φιλό ι
λογος ονομάζεται Κίρκη, δεν μπορεί παρι ι
να στάθηκε καθοριστικό, έστω στο επίπε
δο του υποσυνείδητου. Ο ίδιος γράφει:«
Βρισκόμουν ολοκληρωτικά κάτω από ν
γοητεία της Κίρκης εκείνη τη μακρινή μέμ
του 1952 και, σε αντίθεση με τον Οδνσοία
και το προστατευτικό του μώλυ, όενχατάφερα ποτέ να όραπετεύσω από αυτήν »
Μάλιστα, η πρώτη έκδοση του Μάγου, το
1966, αφιερώνεται στην Αστάρτη και εμ
μέσως, ότη γλώσσα της μυθολογίας μα:
στην Κίρκη. Πέραν όμως του ονόματος και
των συνειρμών που προκαλεί, η Κ. Κεφα
λέα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως ικανή σιη
διοργάνωση της επίσκεψης, συ ντε λιόντα:
στην επιτυχία της.
Οι δημοσιογράφοι διαγκατνίζονται yltl
την αποκλειστικότητα μιας συνέντευξη:
και όλοι μας, εν μία νυκτί, μεταμόρφωνα■

ιστέ σε φανατικούς αναγνώστες του. Επί
ο ώρες, λέγεται, πως υπέγραφε το βιίο Η ελληνική εμπειρία. Ο κόσμος των
γνών και των γραμμάτιυν σπεύδει να δώι και να πάρει αίγλη. Τιμητικές εκδηλώ1ις στο Βρετανικό Συμβούλιο και στην
θουσα Τελετών του Πανεπιστημίου
)ηνών. Η κουστωδία των δημοσιογράjv τον ακολουθεί και στις Σπέτσες, που,
την τη φορά, δυστυχώς, επισκέπτεται με
χύπλοο. Τότε, το 1951, το βαποράκι έκαο’κτώ ώρες και η αποβίβαση γινόταν
όμη με βάρκες.
επορτάζ από την περιβόητη έπαυλη του
τουρανίυυ, που κυριαρχεί στο Μάγο.
χι όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτιόις, οι ανακρίβειες περισσεύουν. Τάχα1 ο συγγραφέας είχε κατοικήσει άλλοτε
"η βίλλα και μάλιστα εμπνεύστηκε από
ν ιδιοκτήτη της, Πέτρο Μπόταση, τον μυστορηματικό Μάγο. Ανεξάρτητα αν το
ιΐιιαγείο του Μάγου δεν βρίσκεται στις
I ;έτσες και τους μεγιστάνες της. Ούτε, βε
ιΑι.ίως, μοιάζει εκείνου του ατυχέστατου
ιιυτονυ Κουήν, που τον υποδύεται στον κιΐύματογράφο, τόσο ελάχιστα εγκεφαλι«ύ ή διαβολικού.
®9λος αυτός ο θόρυβος παρακινεί και τις
ιπ,δόσεις της Εστίας, που επί χρόνια ολιjv/ ρούν. Μάιο 1997 κάνει την εμφάνισή
j στην αγορά Ο Μάγος. Και ήδη, τον
®ύνιο, έχουμε δεύτερη έκδοση. Βεβαίιυς,
10,ρις στην κατάργηση του κολοφώνα, δεν
χωρίζουμε τον αριθμό των αντιτύπων.
πτομέρειες του μάρκετινγκ. Σε κάθε
£1ρίπτωση, ο δύσκολος Φοόουλς γίνεται το
Γίτινό φαινόμενο της εκδοτικής αγοράς,
<Γου και καταναλώνεται εν μέσω εύπε.. ων αναγνωσμάτων. Οι εναγκαλισμοί
u Τύπου έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα,
ογκώδης Μάγος αγοράζεται.
1Ρ0Δ0ΣΙΑ
·,[σως υπερβάλλουμε, διογκώνοντας
ληρές λεπτομέρειες. Όμιυς όλα συμβάλυν. Το χαρτόδετο, ήδη με το φυλλομέημα, ενδίδει και αποκολλάται. Ο επηιε_ τής-διορθαπής απουσιάζει ή, τουλάχιον, δεν αναφέρεται. Το εμπεριστατωμέ»βιογραφικό, που υπάοχει στο οπισθό; Αλο τιυν προηγούμενων βιβλίων, μεταιάφεται σε υπερθετικό βαθμό, ώστε να
ινάδει με το όλο κλίμα που έχει στο ενάμεσο δημιουργηθεί γύρω από τον Φώ)λς. Και φθάνουμε στη μετάφραση.
Ηδη, από την πρώτη φράση του πρυπου
;φαλαίου, σκοντάφτεις. Πλήθος οι αγγλι• ιοί, ενώ συχνά το ύφος του συγγραφέα
ι':ο πεδώνεται με την κατά λέξη μετάφραf

ση. Στην προσπάθεια να
αποδοθεί επακριβιυς η ορο
λογία, έχουμε ένα δύσκα
μπτο αποτέλεσμα. Και όλα
αυτά, από έναν μεταφραστή
που έχει ήδη δοκιμαστεί με
κείμενα του Φώουλς και μά
λιστα, με άριστα αποτελέ
σματα. Η μόνη εξήγηση που
μας φαίνεται πιθανή είναι
το εσπευσμένο της έκδοσης,
καθιός στις κοντά 800 σελί
δες του βιβλίου υπάρχουν
νησίδες καλομεταφρασμένες, πιθανόν έτοιμες από
καιρό.
Σπανίως σχολιάζουμε με
ταφραστικά ατοπήματα, γι’
αυτό και στην παρουσίαση
του βιβλίου της Κ. Κεφαλέα
δεν είχαμε κάνει λόγο για
κάποιες, κατά τη γνώμη
μας, αδόκιμες εκφράσεις
στην απόδοση εδαφίων του
Μάγου και του Λρίστον.
Ό μω ς στο Μάγο, το μυθι
στόρημα που ο Φώουλς
γράφει και ξαναγράφει,
εδώ και μισό αιιύνα, δεν
πρόκειται πλέον για ατόπη
μα. Κατά τα άλλα, διυλίζουμε τον κιυνωπα, αν το όνομα
του συγγραφέα αποδίδεται,
Φώουλς ή Φάουλς, και αν ο
τίτλος Η γυναίκα του γάλλου υττολοχαγού
πρέπει να αλλάξει στο Η ερωμένη του γάλ
λου ανθυποπλοιάρχου. Τιόρα πώς γίνεται
μία χλιυμή μετάφραση μπεστ σέλλερ; Ιδού
η παράνοιά μας.
ΤΕΣΤ ΡΟΡΣΑΧ
Αν όμιυς, έστω και με τα στραβά κίνητρα,
αγοράσετε το μυθιστόρημα, δεν αποκλείε
ται να μπείτε στον πειρασμό και να το δια
βάσετε. Ιδιαιτέρως, αν έχετε πάθει μυθριδατισμό με τις ατυχείς μεταφράσεις ή εί
στε από αυτούς που βρίσκουν τους αγγλι
σμούς περισσότερο του γούστου τους. Τό
τε, προκαταρκτικά, ίσιυς και να απευθύνα
τε στον συγγραφέα το ίδιο ερώτημα με τον
ευρωπαίο αναγνιόστη: «Αγαπητέ κύριε
Φώουλς, παρακαλώ εξηγήστε μου την
πραγματική έννοια του μυθιστορήματος
σας...». Στο οποίο, και απαντά ο Φιόουλς,
στην εισαγωγή για τη δεύτερη «μεταμόρ
φωση» του Μάγου, το 1976: Αν Ο Μάγος
έχει κάποια «πραγματική έννοια», δεν εί
ναι άλλη από εκείνη του τεστ Ρόρσαχ, στην
ψυχολογία. Δηλαδή, την οποιαδήποτε

Ο Τζων Φ ώ ουλς στις Σπέτσες το 1 9 5 2 .

αντίδραση προκαλεί στον αναγνώστη.
Καταρχάς, εμείς τουλάχιστον βρίσκουμε
άστοχη την παρομοίωση. Η ανάγνιοση
ενός μυθιστορήματος είναι μία μακριά δο
κιμασία και δεν επιζητά τις αυθόρμητες
άντιδράσεις ενός τεστ. Ο καημένος ο Χέρμαν Ρόρσαχ, ένας ακόμη διάσημος ελβετός ψυχίατρος των αρχών του αιώνα, έχει
επινοήσει μία ψυχοδιαγνιυστική δοκιμα
σία. Με μία κηλίδα μελάνης δημιουργούνται τυχαία σχήματα σε δέκα κάρτες που
παρουσιάζονται διαδοχικά στον εξεταζό
μενο και ζητούνται οι εντυπώσεις του.
Υποτίθεται πιυς οι απαντήσεις αποκαλύ
πτουν φαντασιώσεις και μηχανισμούς
άμυνας. Μπορεί, άραγε, αντίστοιχα, η
αντίδρασή μας στο Μάγο να αντικαθρεφτίσει υπαρξιακές καταστάσεις και την
πρωτοκαθεδρία εντός μας του μύθου; Πά
ντως, ο Φώουλς ομολογεί την επιρροή του
Γιούνγκ στη νεότητά του.
Να θυμίσουμε, πιος ο Ουίλιαμ Μπάροουζ
πίστευε κι αυτός στο αυθόρμητο των αντιδράσειυν. Στις Πόλεις της κόκκινης νύ
χτας, εν έτει 1973, ο αφηγητής φθάνει στις
61
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Σπέτσες, μένει στη βίλλα και διαβάζει με
ρικά κομμάτια από το Μάγο στο μαγνητόφιυνο. «Θα εξηγήσω ακριβώς πως γίνονται
αυτές οι ηχογραφήσεις... Δεν αρχίζω από
την αρχή της ταινίας και δε γράφω μέχρι το
τέλος. Γυρίζω την ταινία μπροστά και πί
σω, γράφοντας στην τύχη' έτσι, ο Μάγος
μπορεί να διακοπεί στη μέση μιας λέξης
από να καζανάκι ή ο Μάγος μπορεί να
διακόφει τον ήχο των κυμάτων... τίποτα
δεν είναι τυχαίο...».
Ωστόσο, οι αντιδράεις ενός ορθολογίζοντος κοινού θα είναι μάλλον διαφορετικές
από του Μπάροουζ. Καταρχάς, όπως και Το
στρίψιμο της βίδας του Χένρυ Τζαίημς, με το
οποίο και ερωτοτροπεί ο Φώουλς, όταν ξε
κινά την πρώτη γραφή του Μάγου, το βιβλίο
δημιουργεί την εντύποκτη ιστορίας μυστη
ρίου στα όρια του υπερφυσικού. Στην πο
ρεία (υποδεικνύεται ότι πρόκειται μάλλον
για κρεμμύδι με επάλληλα στρώματα μυστη
ρίου χωρίς λύση, αφού (πην καρδιά του έχει
τοποθετηθεί ακόμη ένα εριίιτημα.
Έ νας προσεκτικότερος αναγνώστης
ίσως παρασυρθεί από τα εισαγωγικά σχό
λια του Φώουλς και το διαβάσει ιυς μυθι
στόρημα εφηβείας, με έμφαση στη μύηση
του κεντρικού ήριυα, Νίκολα Ερφ, που
φθάνει στο φανταστικό ελληνικό νησί
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Φράξος, για να διδάξει αγγλική
φιλολογία, όπιος ο Φώουλς ήρθε
κάποτε στις Σπέτσες. Έ να ς δαν
δής, κυνικός και κοσμογυρισμένος, υπερήφανος για τις μηδενιστικές του ιδέες. Ως γνήσιος εκ
πρόσωπος ενός «αντιδραστικού
αιώνα», δεν ενδίδει εύκολα στο
μύθο, αμφισβητεί τις εξ αποκαλύψεως αλήθειες και αντιστέκεται
σε κάθε εξουσία περιοριστική.
Παρ' όλα αυτά, επιζητά την υπέρ
βαση και τελικά αποδέχεται το
ρόλο του στο παιχνίδι ενός ερμη
τικού συμβολισμού που του υπο
βάλλει ο Μάγος.
Μπορεί και να υπάρξει ο υποιψασμένος αναγνώστης που θα
επιμείνει στους συμβολισμούς.
Γιατί, λ.χ., ο ήρωας ονομάζεται
Ερφ; Από τη λέξη, ερθ (=γη),
υποδεικνύει ο Φώουλς. Κατά άλ
λους, προς τιμή του μαρσεγιέζου
συγγραφέα Ονορέ ντ’ Ερφέ και
του βουκολικού του ρομάντζου
Αστρέ, τυπικού δείγματος των
ιδανικών του 16ου αιιύνα. Μπο
ρεί, όμως, και παραπομπή στο μύ
θο του Ορφέα αφού στο μυθιστό
ρημα υπάρχουν και Ευρυδίκη και
Δήμητρα και κατάδυση στον Άδη. Άλλω
στε, ο κύριος άξονας του βιβλίου είναι ο
Μάγος, οε ένα ρόλο ψυχοπομπού. Αλλη
γορία που ξεκινά με εκείνη την αρχική
σκηνή του αποχωρισμού, όταν, με τόση έμ
φαση, η ηρωίδα φεύγει χωρίς να γυρίσει
να κοιτάξει τον αγαπημένο της.
Αναγνώστες τ[ιυχαναλυτικώς προσανα
τολισμένοι, πιθανόν να διαγνώσουν στις
διαδοχικές ιστορίες που σκηνοθετεί ο Μά
γος, την πολύπλοκη δομή ενός ψυχοδρά
ματος. Μάγος σε ένα παράξενο «θεοπαίγνιο», με μάσκες, τις ανθρώπινες ψευδαι
σθήσεις για την ουσία του θεού, όπως υπο
δεικνύει και ο συγγραφέας. Ο εκλεκτός
διαχωρίζεται από το πλήθος και ταλαντώνεται μεταξύ τυχαίου και αιτιοκρατίας.
Κατά το μυθιστόρημα, η ουσία βρίσκεται
στη διαρκή αναζήτηση.
ΕΝΑ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
'Ομως υπάρχουν και κάποιες σταθερές
εντυπιόσεις. Ο Μάγος είναι ένα φιλόδοξο
μυθιστόρημα, μάλλον το πλέον φιλόδοξο
του Φιόουλς. Ίσω ς, γ ι’ αυτό το κείμενο
δεν παρουσιάζει την οικονομία του Σ υλ
λέκτη ή της Γυναίκας του γάλλου υπολοχαγού. Το μυθιστόρημα έχει πολλούς επιμέρους πυρήνες, πιθανόν, γιατί στις δια 

δοχικές γραφ ές ο Φιόουλς ωριμάζει και
οι επιδράσεις μετατοπίζονται- Γιούνγχ,
αρχαιοελληνική μυθολογία, ντε Σαντ.
Έ λιοτ, αποκρυφισμός. Ανάμεσα σε τό
σους ύφαλους, ένας άλλος συγγραφέα;
θα είχε ναυαγήσει. Όμα^ς ο Φιόουλς εί
ναι δεξιοτέχνης αφηγητής και μάστορα;
στο μοντάρισμα ενός μυθιστορήματος
επινόηση χαρακτήρων, περιγραφή κατα
στάσεων, στήσιμο διαλόγων. Ένα στε
ρεό μυθιστόρημα, που ωστόσο μένε
ανοικτό σε εκδοχές και ερμηνείες. Και
επιπλέον, μαζί με το μύθο ενσωμάτωνε
την παρω δία του.
Παράλληλα, ο Φώουλς είναι έμμονο; 1
Στα τρία μυθιστορήματα που αναφέραμε
αλλάζουν ο τόπος, ο χρόνος και η μορφή
Κι όμως, πρόκειται για τις ίδιες ανθρώπι
νες καταστάσεις και αδιέξοδα, θυσιάσει
κά, ο συγγραφέας επανέρχεται στα ίδκ
φιλοσοφικά εριυτήματα. Σε αυτό το q
μείο, η σύγκριση με τον Σαρτρ είναι αν« I
πόφευκτη: Ο Φώουλς αποδέχεται τη φίλο
σοφία περί ελευθερίας των γάλλων υπαμ ^
ξιοτών. Γράφει, όπιυς και ο Σαρτρ, έναfi ‘
βλίο θεωρίας, τον Άριστο. Συναγωγή (φ I
ρισμών για τη θέση του ανθρώπου στοσή J
χρονο κόσμο. Παράλληλα, με το May<
εφαρμόζει κι αυτός τη θειυρία στο μυθ
στόρημα. Και τα δύο προβάλλουν ένανω ·
θρωπισμό, που συντίθεται από εμπειρίι ^
επίγνιυση και φαντασία. Ωστόσο, έναν οι
θρωπισμό που καθιστά κάποιους ικανοί
να γοητεύσουν και να εξουσιάίουν.
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Ωστόσο, για τον έλληνα αναγνώστη κ
ρίαρχο στοιχείο ενδιαφέροντος παραμί c
νει η Ελλάδα του ’50 που υπάρχει μέσα σι ι
Μάγο. Οι περιγραφές της Αθήνας και το ι
Πειραιά, η ανάβαση στον Παρνασσόν.«
κυρίως, ο τόπος όπου διαδραματίζεται
βιβλίο. Έ ν α νησί στο Αιγαίο, η Φράξο;
τόπος απόλυτα πραγματικός όπως παρα πέμπει στις Σπέτσες. Ωστόσο, μέσααπόι
συγκεκριμένη οπτική, τόπος με μυθικέ
διαστάσεις.
Για την ελληνική έκδοση, ο Φώουλς προ
σθεσε ένα σύντομο προλογικό σημείωμα
όπου στάθηκε ευγενής. «... Αυτή παραμένιι
η γη και το τοπίο όπου γέροι και νέοι, àvroc
και γυναίκες, μπορούν ακόμη να βρουν Vf
ευκαιρία να ακολουθήσουν τη θεία επιτ(βί
του Σωκράτη: γνώθι σαυτόν». Δύοτινάο?
βαίνουν: Είτε ο συγγραφέας σώζει μήϋ1
σήμερα μια θετική εικόνα για τη χώρα μα;
Είτε, το πιθανότερο, αναλαμβάνει το ρόλο
του Μάγου και πλάθει για μας ένα μυθοποι
τόση ανάγκη τον έχουμιε.
$

Κάθε φθινοπωρινή
παλιννόστηση έχει τις
δυσκολίες της και τις
δυσφορίες της.
Επιστρέφουμε, λοιπόν,
όλοι στα καθ’ημάς κ α ι...
κάθε κατεργάρης στον
πάγκο του! Παρηγοριά
σταθερή τα περιοδικά και
τα βιβλία.
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ΓΕ ΓΚΩΛ
V-Παγκόσμιος Πόλεμος

40-1946

ετάφραση Δ. Κωστελένος,
(δόσεις Γκοβόστη,
)ήνα 1997,
ιπ
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τικες προσωπικότητες στην
τορία της Γαλλίας, ο Ντε
αυλ, υπήρξε μαθητής και
.ϊγότερα καθηγητής στη
ρατιωτική Α καδημία του
:ν-Σιρ.
Τολέμησε στον Α ’ Παγκόο;ιιο Πόλεμο και στην εκστρα,μα της Πολωνίας εναντίον
I)v Σοβιετικών το 1920.
Ανάμεσα στους δύο πολέ,ους αποτέλεσε τον θεωρητι|5 της αναθεώ ρησης της πο,μικής επιστήμης, προτείνοας τη χρησιμοποίηση των
υρακισμένων μέσων στον
5λεμο. Διοικητής ενός τμήατος (χρμάτων μάχης κατά
,]ν έναρξη του Β’ Π αγκοσμίυ Πολέμου, προήχθη σε
τρατηγό επί του πεδίου της
άχης για τη λαμπρή μάχη της
αόν (1940).
Όταν η κυβέρνηση ΙΙετέν
ρχισε
δια πραγματεύσεις
ια ανακωχή, ο Ντε Γκωλ
φύγε στο Α ονδίνο, α π όπου

στις 18 Ιουνίου 1940 απηύθυνε την ιστορική έκκληση για
αντίσταση και συγκρότησε
τον πρώ το πυρήνα της «Ελεύ
θερης Γαλλίας».
Στις 25 Αυγούστου 1944 μπή
κε θριαμβευτής στο απελευ
θερω μένο Παρίσι, ως αρχη
γός της προσωρινής κυβέρνη
σης της Γαλλικής Δημοκρα
τίας, αλλά διαδοχικές συ
γκρούσεις μεταξύ τιυν πολιτι
κιάν δυνάμεων που στήριζαν
την κυβέρνησή του, τον ανά 
γκασαν να παραιτηθεί (1946).
Ό λ η ιχυτή τη συγκλονιστική
π ερίοδο του Β’ Π αγκοσμίου
Πολέμου παρακολουθεί και
κ α τα γρ ά φ ει ο στρατηγός Ντε
Γκωλ στα ογκώδη απομνημο
νεύματά του, τα οποία αποτε
λούν σήμερα σπουδαίο ντο
κουμέντο, καθώ ς καταθέτει
πρω τογενή στοιχεία για συ
σκέψ εις και αποφ άσεις που
θα σημαδέψ ουν τη μεταπολε
μική Ευρώπη.
Ε νδεικτικά
παραθέτουμε
ένα χαρακτηριστικό α πό σ πα 
σμα για τη σύσκεψη της Τεχεράνης: «...Χωρίς αμφιβολία οι
μ ετέχο ν τες στη σύσκεψη,
Ρούσβελτ, Σ τάλιν και Τσώρτσιλ, προέβησα ν σε καθησυχα σ τικ ές δηλώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι το αντικείμενο

της σύσκεψ ής τους δεν ήταν
πα ρά στρα τηγικής μορφής.
Όμως, όλα αυτά π ου είπαν
δεν καθησύχασαν διόλου τις
εξόριστες κυβερνήσεις. Μ έσα
α π ό τις επίσημες πηγές είχαν
διαρρεύσει μ υσ τικ ά που δεν
άφηναν αμφιβολίες σχετικά
με όσα βα σικά είχαν συμβεί
στην Τεχεράνη. Ο Σ τάλιν μ ι
λούσε σαν να ήταν αυτός που
λογαριαζόταν. Χ ω ρίς να αποκαλύψει στους άλλους δύο τα
ρωσικά σχέδια, τους είχε κ α 
ταφέρει να αποκαλύψ ουν τα
δικά τους και να τους επ ιβά 
λει τις απαιτήσεις του. Ο Ρού
σβελτ είχε πάει μ ε το μ έρος
του για να απορρίψ ουν την
ιδέα του Τσώρτσιλ για μια ευρεία επίθεση των Δ υτικώ ν
α π ό την Ιταλία, τη Γιουγκο
σλαβία και την Ε λλάδα κατά
της Βιέννης και της Β ουδα π έ
στης. Α π ό την άλλη μεριά, οι
Α μ ερ ικ α νο ί είχαν συμφω νή
σει με τους Σοβιετικούς, πα ρά
τις βρετανικές υποδείξεις, ν ’
αρνηθούν να εξετάσουν τα
πολιτικά θέματα που α π α 
σχολούσαν την Κ εντρική Ε υ 
ρώπη και ιδιαίτερα την Π ο
λωνία, όπου τα ρωσικά σ τρ α 
τεύμα τα ήταν έτοιμα να την
καταλάβουν...».
Σω τήρης Ν τάλης

Λόγου χάριν, στο
Ιδιόφωνο, έκδοση του
Μουσικού Συλλόγου
«Απόλλων» από το
Ηράκλειο Κρήτης (τχ. 1,
Μάιος 1997) διαβάζουμε,
ανάμεσα σε άλλα, πως τα
πουλιά κελαϊδοΰν για να
δηλώσουν την κυριαρχία
τους στο χώρο που
κατοικούν και τρέφονται ή
για να βρουν το ταίρι τους.
Τα πλέον καλλικέλαδα,
όμως, αηδόνια και
κοτσύφια, δεν κελαϊδοΰν
σε αιχμαλωσία. Τα
κλουβιά, και σ’ αυτή την
περίπτωση, είναι για τις
μετριότητες...
Μια ανοιχτή ομάδα
πολιτών του Δήμου της
Αγίας Παρασκευής
δημιούργησε το δίμηνο
«τοπικό περιοδικό γνώμης
και έκφρασης» Εν Αγία
Παρασκευή (Τ.Θ. 60123,
Τ.Κ. 153 10, Αγία
Παρασκευή). Με ύλη που
φανερώνει την οικολογική
ευαισθησία και την
εγρήγορση του πολίτη
καλωσορίζουμε την
πρωτοβουλία τους. Κάτι,
επιτέλους, πρέπει να γίνει
για να ξανάρθουν τα
χελιδόνια στην Αγία
Παρασκευή και γιατί όχι,
σ’ όλη την Αττική ...
Να χρειάζεται, άραγε, μια
διαφορετική κοινοτική
συνείδηση, μια δράση που
να ξεπερνά τα όρια μια
p r,

μικρής ομάδας πολιτών και
ν’ αγκαλιάζει όλο το δήμο;
Το παράδειγμα μας
ε'ρχεται από τη Νίσυρο: οι
κάτοικοι του
δωδεκανησιακοΰ αυτού
μικρόκοσμου κατάφεραν
κάτι μοναδικό για τα
ελληνικά σύγχρονα
δεδομένα· με
δημοψήφισμα που
πραγματοποιήθηκε φέτος
αποφάσισαν άμεσα κι
ελεύθερα ότι δεν θέλουν τη
βίαιη αλλαγή της ζωής τους
και δεν επιθυμούν τον
«εκσυγχρονισμό» που θα
προσέφερε το εργοστάσιο
γεωθερμίας που
προετοίμαζε η ΔΕ Η και το
ελληνικό κράτος. Οι
αρμόδιοι φορείς
απέκρυπταν από τους
κατοίκους έγγραφο του
τμήματος Γεωθερμικού
Δυναμικού του υπουργείου
Βιομηχανίας Έ ρευνας και
Τεχνολογίας, που
προειδοποιούσε ήδη από
το 1992 τον κίνδυνο που
μπορεί να περικλείουν οι
γεωθερμικές
εκμεταλλεύσεις πλάι σε
ενεργά ηφαίστεια. Αλλά το
πιο σημαντικό που συνέβη
είναι ο τρόπος που μπορεί
να λειτουργεί ακόμη η
άμεση δημοκρατία. Το
τοπικό περιοδικό Ο
Διαβάτης της Νισύρου,
έκδοση του μορφωτικούπολιτιστικού εξωραϊστικού
συλλόγου Νισύρου (τχ. 8,
Ιούλιος 1997, Μανδράκι
853 Θ3, Νίσυρος, τηλ.:
0242-31118) μας
μεταφέρει με τρόπο
εμπεριστατωμένο τα
καθέκαστα που αφορούν
στον προβληματισμό για τη
μορφή ήπιας ανάπτυξης
που οι κάτοικοι του νησιού
διάλεξαν για τον τόπο
τους. Πρόσεξα και κάτι
ακόμη που μου έκανε
64

Η Γερμανία σήμερα
ΧΕΛΜΟΥΤ ΣΜΙΤ

Η Γερμανία μετά τον Ψυχρό
Πόλεμο και η Ευρώπη,
Εισαγωγή - Επιμέλεια: Χρ.
Γιαλλουρίδης,
Εκδόσεις L Σιδέρης,
Αθήνα 1997
Σ το βιβ λίο αυτό, ένα ς κορυcpcxioç εκπρόσω πος του π ο λιτι
κο ύ ρεα λισ μού, ο Χελμούt
Σμιτ, μιλά γ ια το μ έλλο ν της
Γ ερ μ α ν ία ς κ α ι της Ευρώ πης,
γ ια τη ν ισ τορ ική σ ημασία της
πτώσης του τείχους.
Η τα ν π ρ α γμ α τικά «άκρως
συναρπαστικές οι στιγμές, ό
ταν άνοιξε η πόλη του Βραδεμβούργου και έπεσε το τείχος»,
υ π ο γρ α μ μ ίζει ο πρώ ην κα γ κ ελ λ ά ρ ιο ς της Γ ερ μ α νία ς, το 
ν ίζο ντα ς με έμφασ η τη ν ισ το
ρικέ] σ τιγμή της 9ης Ν ο ε μ β ρ ί
ου 1989, που σ φ ρ ά γιζε ουσ ια 
σ τικά τη ν επανένω ση ύσ τερα
από 45 χρ ό νια της δ ιχ ο το μ η μ έ
νης Γ ερ μανίας κα θώ ς κ α ι τη ν

επ α νένω σ η τη ς Ε υρώ π ης.
Σ ή μ ερ α , επ τά π ερ ίπ ου χ ρ ό 
ν ια μ ετά τη γ ε ρ μ α ν ικ ή εν ο π ο ί
ηση, η α λ λ η λ εξά ρ τη σ η μ ε τα ξύ
Γ ε ρ μ α ν ικ ή ς Ε νοπ ο ίησ η ς κ α ι
υπ έρβ α σ ης τη ς π ολυεπ ίπ εδ ης
«κρίσης ενοποίησης», όπω ς
τη ν π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι ο Χ έ λ μ ο υ τ
Σ μ ιτ με τη ν ευ ρ ω π α ϊκή π ο ρ εία
ολοκλήρ ω σ ης, ε ίν α ι σ αφ ής
κ α ι εκδηλώ )νετα ι, τό σ ο στο
επ ίπ εδο τη ς ο ικ ο ν ο μ ία ς όσο
κ α ι σ την π ο λ ιτική , το ν π ο λ ιτι
σμό α λλ ά κ α ι τη ν άμυνα .
Ο Χ έ λ μ ο υ τ Σ μ ιτ, ως ε κ φ ρ α 
στής το υ π ολιτικού ρ εα λισ μο ύ
κ α ι με α φ ε τη ρ ία τη ν ευ ρ ύ τερ η
ρ ευ σ τό τη τα κ α ι α σ τά θ εια στο
χώ ρο που ά φ ησ ε με τη ν κ α 
τά ρ ρ ευσ ή της η Σ ο β ιε τικ ή Έ 
νωση, ε κ τιμ ά πως α φ ’ ενό ς μ εν
ο ι π α ρ α δ ο σ ια κο ί μ ηχα νισ μο ί
α σ φ ά λεια ς της Δ υ τικ ή ς Ε υ ρ ώ 
πης δ εν επ ιτρ έπ ετα ι να χ α λ α 
ρώ σουν κ α ι α φ ’ ετέρ ο υ η «αμε
ρικανική ανταπόδοση», δ η λα 
δή η α ν α γ κ α ιό τη τα συνέχισης
της α μ ε ρ ικ α ν ικ ή ς α π ο τρ επ τι-

κ ή ς ισχύος, α π ο τελεί και η. 1
γύησ η γ ια τη ν ευρωπαϊκή αο· £
φ ά λ ε ια κ α ι τη Δύση ευρύτερα *
α λ λ ά κ α ι α ν α γ κ α ία διασύνδε
ση τη ς Ε υρώ π ης με την αμερι 1
κ α ν ικ ή υπ ερδύνα μη (Βλ. σε),Ρ
213-214).
ί
Ο X. Σ μ ιτ α π οδίδει ευθύνε;10
σ την τό τε π ο λιτική ηγεσία η
Γ ε ρ μ α ν ία ς γ ια τη βιασύνη χο[[
τη ν π ρ ο χ ειρ ό τη τα με τηι
ο π ο ία προχαύρησαν στην ενο
π οίησ η, α γνο ώ ντα ς μια σειρ
δ υ σ χερ ειώ ν κ α ι εμποδίων, 1
Τ έλ ο ς , γ ια το ν X . Σμιτ η γα),
λ ο γ ερ μ α ν ικ ή συνεργασία ο
π οτέ λε σε τόσ ο στο προσφάι
π α ρ ελθ ό ν, πολύ περισσότερ 0
όμω ς σ ήμερα , το ν βασικό άξ 1
ν α σ τον οπ οίο στηρίχθηκεηει 1
ρήνη, η α νά π τυ ξη κ α ι η ευρό 1
π α ϊκή π ροοπ τική. Κ ατά τον)
Σ μ ιτ η γ α λ λ ο γ ερ μ α ν ική συνερ
γ α σ ία α π ο τελ εί το κλειδί γι
τη ν επ ιτυχή έκβ α σ η της έυρα
π ά ϊκ ή ς ολοκλήρω σ ης.
Σωτήρης Ντάλΐ|

Κύπρος:

Οικονομικές επιλογές
ANDREAS THEOPHANOUS
The P o litic a l E c o n o m y o f a
F e d e ra l C yp ru s,

Έκδοση Κέντρου Ερευνών
και Ανάπτυξης-Intercollege,
Αευκωσία 1996
Ο Δρ. Ανδρέας Θεοφάνους,
που ε ίν α ι ο δ ιευ θ υ ν τή ς το υ
Κ έ ν τρ ο υ Ερευνούν κ α ι Α ν ά 
π τυ ξη ς- In te rc o lle g e , καθαύς
κ α ι το υ Μ ετα π τυ χ ια κ ο ύ Π ρ ο 
γ ρ ά μ μ α το ς Διεθναύν Σ χ έσ εω ν

στο In te rc o lle g e , ε ίχ ε α σ χ ο 
λ η θ ε ί με το ίδ ιο θ έμ α σε
π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο β ιβ λ ίο το υ (σ τα
Ε λ λ η ν ικ ά ), το ο π ο ίο α π ο τέ λ ε σε τη βάση γ ι ’ α υτή τη ν έ α ε ρ 
γα σ ία . Σ το κ α ιν ο ύ ρ γ ιο το υ β ι
βλίο ο Α . Θ ε ο φ ά ν ο υ ς π α ρ ο υ 
σ ιά ζε ι μ ια εις β ά θ ο ς α νά λυσ η
τω ν ο ικο νο μικα έν επ ιλ ο γώ ν
κ α ι τω ν επιπ τώ σεαϊν το υ ς στο
π λα ίσ ιο δύο μορφάέν ο μ ο 
σ πονδίας: τη ς «ισ χυρής» κ α ι
τη ς « χα λα ρής» ο μ ο σ π ο νδ ία ς.
Ε ξ ε τ ά ζ ε ι με ιδ ια ίτε ρ η π ρο σ ο 

χή θέματα, κ α τα ν ο μ ή ς εξόν
σ ιώ ν, ιδ ια ίτε ρ α στον οικονο
μ ικ ό το μ έ α , μ ε τα ξύ της κε
ν τρ ικ ή ς ομοσ π ονδια κής κυ
β έρ ν η σ η ς κ α ι τω ν δύο ομό
σ π ονδω ν π ο λ ιτειώ ν , υποδει
κ ν ύ ο ν τα ς μ ε σ αφήνεια to
π λ ε ο ν ε κ τή μ α τα κ α ι τα μειο
ν ε κ τ ή μ α τ α τω ν εναλλακτικά
επ ιλο γώ ν. Μ έ σ α σε αυτό to
π λα ίσ ιο ο σ υ γ γ ρ α φ έα ς επιοημ α ίν ε ι το ν κ α θ ο ρ ισ τικ ό ρόλο
τω ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν παραγό
ν τω ν κ α ι ε ξ ε λ ίξ ε ω ν .

) Α νδρ έα ς Θ εο φ ά νο υ ς
ιλ υ ε ι τις δ υ ν α τό τη τε ς κ α ι
οοπ τικές που π α ρ ο υ σ ιά ζο χι σε μ ια σ ειρ ά α π ό θ έ μ α τα
ως: οι ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς δ ια σ τά ,ς της ε δ α φ ικ ή ς π τυ χής το υ
π ριακου π ρ ο β λ ή μ α το ς , ο ι
οζη μιώ σ εις, η α γ ο ρ ά α κ ιέων, τα έρ γ α α ν α σ υ γ κ ρ ό σης, ο ι επ ιπ τώ σ εις σ την
:>ρά ερ γα σ ία ς, ο ι μ ισ θ ο ί
τα ω φ ελ ή μ α τα κ α ι η π α ια. Υ π ο γ ρ α μ μ ίζ ε ι, επ ίσ ης,
' σ η μ α ντικό ρ ό λο που μπον α δ ια δ ρ α μ α τίσ ει η Ε υ π α ϊκή Έ ν ω σ η τό σ ο μέσ α
:ό τη ν ενα ρ μ ό νισ η τη ς Κ υ ΐ’ου με το ευ ρ ω π α ϊκ ό κ ε κ τ η ,/ο όσο κ α ι λόγο) το υ ό τι η
;αξη τη ς Κ ύ π ρ ο υ σ την
/ωση θα π α ρ ά σ χ ει ισ χυρό
ιθ ημ α α σ φ ά λ εια ς κ α ι τα υ 'ρ ο ν α θ α β ο η θ ή σ ει σ την
ια ιτ έ ρ ω α ν ά π τυ ξη τη ς Κ ύ ου.
.ε ,σ χ έ σ η με το θ έμ α τη ς
φ ά λ εια ς, ο σ υ γ γ ρ α φ έα ς
α ζει ό τι το π λα ίσ ιο τω ν
^ κ ο ιν ο τ ικ ώ ν σ υ ν ο μ ιλ ιώ ν υτη ν α ιγ ίδ α το υ Ο Η Ε θ α
έπ ει ν α δ ιευ ρ υ ν θ ε ί, π ρο,,μένου ν α α ν τιμ ε τω π ισ τεί,
ου ε ίν α ι ζ ή τη μ α που α φ ο ά μ εσ α κ α ι ά λ λ ες χ ώ ρ ες,
θαϊς κ α ι τη ν ε υ ρ ύ τερ η π ε>χή τη ς Α ν α τ ο λ ικ ή ς Μ ε σ ο 'ου. Τ α υ τό χ ρ ο ν α , υπ οά μ μ ίζ ε ι ό τι εά ν η Τ ο υ ρ κ ία
V μ ετα β ά λ ε ι τη σ η μ ερ ιν ή
/ξιμ α λ ισ τικ ή τη ς π ο λ ιτικ ή
ην Κ ύπ ρο, η ε ιρ η ν ικ ή δ ιευ τηση το υ π ρ ο β λ ή μ α το ς θα
τα σ τε ί α δύ να τη .
) Α ν δ ρ έ α ς Θ ε ο φ ά ν ο υ ς πιεύ ει ό τι, ύ σ τερ α απ ό μ ια
,οσπονδιακή
λύσ η,
τα
»άγματα θα α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν
α ε ξ ε λ ικ τ ικ ή π ο ρ ε ία έτσ ι
>υ η επ α να σ υ γ κ ρ ό τη σ η μ ια ς
ιαίας ο ικ ο ν ο μ ία ς κ α ι κ ο ιάνίας θα ε π έ λ θ ε ι σ τα δ ια κ ά ,
υσικά, α υ τό π ρ ο ϋ π ο θ έ τε ι
χι τη ν κ α λ ή θ έλ η σ η τη ς
υ ρ κική ς π λευ ρ ά ς. Π ισ τε ύ ', επίσης, ό τι λ ό γ ω τη ς π ολυ-

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Συλλογή άρθρων, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, 1997

Τα τε λ ευ τα ία χρόνια, τα δύο σχέδια που παρουσίασαν οι γ ε 
νικοί γ ρ α μ μ α τείς το υ ΟΗΕ Ντε Κουεγιάρ και Μπούτρος Γκάλι επιχείρησ αν, χω ρίς επιτυχία, να διαμορφ ώ σ ουν το πλαίσιο
για τη σ υντα γμα τική ανασ υγκρότησ η τη ς Κυπριακής Δ ημο
κρ α τία ς και να θέσ ουν τις βάσεις για μια βιώσιμη λύση το υ κυ
π ριακού π ρ ο β λή μ α το ς και ιδια ίτερα τη ς σ υντα γμα τικής πτυ
χ ή ς το υ .
Υπ άρχει τρ ό π ο ς να ξεπ ερ α σ τεί αυτή η τρ α γική εκ κρ εμ ό τη τα
και να ο δ η γη θ ο ύ μ ε σε λύση με βάση τις α ρ χές και τις α ξίες
το υ σ ύγχρονου ευρω παϊκού σ υνταγματικού πολιτισμού;
Στην απάντηση το υ παραπάνω ερ ω τή μ α το ς σ υμβάλλει τα
μ έγισ τα το βιβλίο το υ κα θηγητή το υ Σ υντα γματικού Δικαίου
το υ Π ανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Παπαδημητρίου [Το Συ
νταγμ ατικό πρόβλημα τη ς Κυπριακής Δ ημ οκρατίας), που κυ
κ λ ο φ ο ρ εί στη σειρά Κυπριακά μ ελ ετή μ α τα το υ Κ έντρου Ευ
ρω παϊκού Σ υντα γμ α τικο ύ Δικαίου.
Σ τις π έντε θ εμ α τικ ές ε ν ό τη τε ς π αρουσιάζονται αναλυτικά η
κυπριακή «συνταγματική» ιστορία τη ς π εριόδου 1878-1945,
το σ υντα γμα τικό π ρόβλημα τη ς Κυπριακής Δ η μ οκρ α τία ς στην
π ερ ίο δο 1960-1974, το Σχέδιο Ν τε Κ ουεγιάρ και η σ υντα γμα 
τικ ή δομή τη ς Δ ημοκρ α τία ς, η σ υνταγματική πτυχή το υ Κυ
π ριακού π ρ ο β λή μα το ς στη δέσ μη ιδεώ ν για ένα πλαίσιο συνο
λική ς σ υμφω νίας και η έν τα ξη τη ς Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Έ νωση ω ς σ υντα γμα τικό πρόβλημα.
Τ έλο ς, το βιβλίο το υ κα θηγητή Γ. Π απ αδημητρίου συμπλη
ρ ώ νετα ι με ένα χρήσιμο π αράρτημα που π εριλαμβάνει τις
«Ιδέες» Ν τε Γ κο υεγιά ρ (25 Ιουλίου 1989) και τη δέσμη ιδεώ ν
Γκάλι, για ένα πλαίσιο συνολικής συμφω νίας για το Κυπριακό
(15 Ιουλίου 1992).

Σ.Ν.
π λ ο κ ό τη τα ς το υ π ρ ο β λ ή μ α 
το ς, ε ίν α ι δ ύ σ κο λο , α ν ό χι
α δ ύ ν α το , ν α ε π ιτε υ χ θ ε ί σ υνο 
λ ικ ή λύση το υ Κ υ π ρ ια κ ο ύ χω ρ ίς ν α μ εσ ο λα β ή σ ο υ ν ε ν δ ιά μ εσ α σ τά δ ια . Μ ε α υ τό το
σ κ επ τικ ό π ρ ο τε ίν ε ι μ ια σ ειρ ά
μ έτρ ω ν ο ικ ο δ ό μ η σ η ς ε μ π ι
σ τοσ ύνης που σ χ ε τίζ ο ν τα ι τ ό 
σο μ ε ο υ σ κ υ δ εις π τυχές το υ
π ρ ο β λ ή μ α το ς όσο κ α ι με π ρ α 
κ τ ικ έ ς δ ιε υ θ ε τή σ ε ις γ ια τη
β ελ τίω σ η τη ς σ η μ ερ ιν ή ς κ α 
τά σ τα σ η ς. Σ τα μ έ τρ α αυτέλ
π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι, μ ε τ α ξ ύ ά λ 
λω ν, ο κ α θ ο ρ ισ μ ό ς χ ρ ο ν ο δ ια 
γ ρ ά μ μ α το ς γ ια τη ν επ ίλυση
το υ Κ υ π ρ ια κ ο ύ κ α ι τη ς α π ο 
σ τρ α τιω τικ ο π ο ίη σ η ς το υ ν η 
σ ιού, η επ ισ τρ ο φ ή τη ς Α μ μ ο -

χώ σ του, η απ ασ χόλησ η Τ ο υ ρ 
κ ο κ υ π ρ ίω ν στις ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς
π ερ ιο χ ές, η δ υ ν α τό τη τα επ ίσ κ εψ η ς το υ ρ ισ τώ ν σ τα κ α τε χ ό μ εν α , η εξα κ ρ ίβ ω σ η τη ς τ ύ 
χης τω ν (χγνοουμένο)ν κ α ι η
β ελτίω σ η τω ν σ υνθ ηκώ ν δ ια 
βίω σ ης τω ν εγκλ ω β ισ μ έν ω ν .
Ο σ υ γ γ ρ α φ έα ς τολμέχ να
π ρ ο χω ρ ή σ ει σε έν α ν δ ύ σ κο 
λο δρό μο , όπου η ανάλυσ η
τω ν δ εδ ο μ έν ω ν , κ α ι ό χ ι ο ι κ α 
θ ιερ ω μ έν ε ς α ν τιλ ή ψ εις , ο δ η 
γ ο ύ ν σε κ ά π ο ια σ υμ π ερ ά σ μ α 
τα κ α ι επ ιλ ο γ ές που ίσως να
μην ε ίν α ι ευ χ ά ρ ισ τες σ ήμ ερα ,
α λλ ά που θα β οηθήσ ουν να
δ η μ ιο υ ρ γ η θ εί έν α κ α λ ύ τε ρ ο
α ύρ ιο .
Σωτήρης Ντάλης

εντύπωση: το κυνήγι στη
Νίσυρο απαγορεύτηκε για
τρία χρόνια - το κυνήγι
των πουλιών, κυρίως, για
το οποίο προσέτρεχαν στο
νησί από παντού. Νά,
λοιπόν, που τα νισΰρικα
πουλιά ελεύθερα καλά
κρατούν...
Ξακρίζοντας το
ενδιαφέρον βιβλίο του
Τάκη Φωτόπουλου, Η Νέα
Διεθνής Τάξη και η
Ελλάδα (εκδ. Καστανιώτη,
1997), στο οποίο
περιλαμβάνονται σχεδόν
αποκλειστικά άρθρα του
δημοσιευμένα στην
Ελευθεροτυπία (19871996) ενετόπισα μια
ενδιαφέρουσα υπόδειξη
που ενισχύει το
παράδειγμα της άμεσης
δημοκρατίας μέσω του
δημοψηφίσματος. Στο Λος
Άντζελες, όταν
συγκεντρωθούν 500.000
υπογραφές, το
δημοψήφισμα γίνεται
υποχρεωτικό και οι
προτάσεις του γίνονται
νόμος, αν πάρουν πάνω
(χπό το 50% των ψήφων.
Και τα δημοψηφίσματα
αυτά αποβλέπουν κυρίως
στην προστασία του
περιβάλλοντος (σ. 545).
Ιδού που το παράδειγμα
της Νισύρου μπορεί να
συμβάλειπρος μια
γενικότερη εθνική
πρακτική και τότε τα που
λιά θα κελαϊδούν ακόμη
και στο Σύνταγμα...
Όπου ο στίχος του Τάσου
Κόρφη, Ποιήματα Β ' (εκδ.
Πρόσπερος, 1997):
«Δροσιά στα φύλλα: των
πουλιών αστραφτεροί
καθρέφτες» θα βρει τον
προορισμό του.
ο χαρτοκόπτης

Για τι πράγμα μιλάμε,
όταν μιλάμε για σενάρια;
7. ΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ χρόνια η συζήτηση για τον ελληνικό κινηματογράφο είχε ανάψει, οι περισσότεροι
συμφωνούσαν ότι το πρόβλημα ήταν ε'να και μοναδικό: τα σενάρια. 'Εχοντας μια μικρή μόνο εμπειρία επίτου
θέματος (συνολικά έχουν γυριστεί π έντε σενάριά μου για τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, ένα πρωτότυπο και
τέσσερα βασισμένα σε βιβλία δικά μου και άλλων), με την άποψη αυτή δεν συμφωνούσα εντελώς.
2. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τη λογοτεχνία, για την οποία ένα χα ρτί κι ένα μολύβι αρκούν, ο κινηματογράφος είναι ένα
ακριβό είδος τέχνης και χωρίς τα απαραίτητα μέσα παραγωγής μπορείς να καταφέρεις ελάχιστα πράγματα.
Επειδή δε το σινεμά είναι μια συλλογική δουλειά υπό τη διεύθυνση ενός ανθρώπου - δεύτερη στη σειρά έρχεται
η παιδεία του σκηνοθέτη: κινηματογραφική, αλλά και γενικότερη, ακόμα και παιδεία ζωής. Μ ε λίγα λόγια,
απαιτείται μια πολύπλευρη υποδομή για να γίνει μια ταινία.
Γιατί γίνεται μια ταινία όμως; Για να μπορέσει να μας πει -μ ε εικόνες κυρίω ς- κάτι. Αυτό το «κάτι» είναι
πρωταρχικής σημασίας, επειδή από κει ξεκινάνε όλα, γι' αυτό γίνονται όλα.
3. Τ 0 1988,0 ΒΟΥΑΓΑΡΗΣ γύρισε τη Φανέλα με το εννιά, που βασιζόταν ρτο ομώνυμο μυθιστόρημα του
Κουμανταρέα. Είχα κάνει τη διασκευή και είχα γράψει το σενάριο. Μ ε τη σειρά του, ο Βούλγαρης έκανε στη
διάρκεια τω ν γυρισμάτων μια διασκευή του σεναρίου μου. Αφού δική του ήταν η ταινία, είχε κάθε δικαίωμα να
κάνει κάτι τέτοιο. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Τατσόπουλος υπήρξε συν-σεναριογράφος στους Απέναντι το«
Πανουσόπουλου. Ό τα ν του ζήτησα κάποτε να έρθει στο ραδιόφωνο και να διαβάσει αποσπάσματα από το
σενάριο, μου είπε ότι αυτό ήταν αδύνατον γιατί στην ταινία σχεδόν τα π άντα είχαν αλλάξει.
Το σενάριο -είτε αλλάζει στο γύρισμα είτε όχι- απ οτελεί έναν χοντρικό σκελετό της ταινίας, δεν προεξοφλείτο
αποτέλεσμα και περιλαμβάνει μόνο ενδείξεις για το τι θα είναι η ταινία αυτή. Απόδειξη; Εάν δίναμε σε πέντε
σκηνοθέτες το ίδιο σενάριο, θα γύριζαν ο καθένας τους κι από μια ταινία διαφορετική. Ένα πράγμα θα
παρέμενε ίδιο: αυτό το «κάτι» που λέγαμε προηγουμένως, η ιστορία που και το σενάριο και η ταινία θέλουν να
αφηγηθούν.
4. ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ κινηματογράφο. Στις ταινίες που αφηγούνται ιστορίες με αρχή, μέση και
τέλος. Και το πιο κοντινό στον κινηματογράφο είδος τέχνης, που αφηγείται και α υτό ιστορίες, είναι η
πεζογραφία. Είναι τυχαίο άραγε που η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, αν και έχει στρατιές
επαγγελματιών σεναριογράφων στη διάθεσή της, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να βασίζει ένα πολύ μεγάλο
μέρος της παραγωγής της σε μυθιστορήματα;
Εννοείται ότι το να μεταφέρονται μυθιστορήματα στον κινηματογράφο δεν είναι πανάκεια. Δεν προφυλάσσει
κάτι τέτοιο έναν ασήμαντο σκηνοθέτη από το να γυρίσει μια ασήμαντη ταινία, ακόμα κι αν αυτή βασίζεται σ'
ένα αριστουργηματικό μυθιστόρημα. Το θέμα είναι ότι το μυθιστόρημα ως είδος έχει πολύ μεγαλύτερη
παράδοση πίσω του, πολύ πιο πλούσια εμπειρία στην αφήγηση ιστοριών. Και ο κινηματογράφος μιας χώρας
θα έπρεπε -ει μη τι άλλο- να μεταφέρει πρώ τα πολλά από τα μυθιστορήματά της, να μαθητεύσει σ' αυτές τις
έτοιμες, προϋπάρχουσες ιστορίες, πριν αρχίσει να αφηγείται δικές του, π ρω τότυπ ες. (Υπ' αυτήν την έννοια
θεωρώ θετικό το παράδειγμα ενός νέου σκηνοθέτη, του Γκορίτσα, που όλες του οι δουλειές βασίζονται σε
βιβλία: του Χαριτόπουλου, του Δημητρίου και, αυτή που τώ ρα ετοιμάζει, στον Συνδυασμό του Σάκη Τότλη).
Οι περισσότερες ελληνικές ταινίες δεν πάσχουν από σενάρια -τ ο σενάριο είναι ένα πρόβλημα τεχνικής φύσεως
εν τέλει-, απλώς δεν αφηγούνται ιστορίες.

ΑΠΟ ΤΟΝ

ΒΑΓΓΕΛΗ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ

5. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΩ για τα τετρακόσια χρόνια της τουρκοκρατίας δεν μου έρχονται στον νου σκηνές
από κάποια ελληνική ταινία, αλλά από τον Καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Και κάθε φορά που ακούω για
τον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας, θυμάμαι Το κιβώτιο του Αλεξάνδρου που είναι τόσο αλληγορικό ώστε να
αφορά πολλούς εμφυλίους πολέμους. Δεν θα έπρεπε να έχουν μεταφερθεί αυτά τα μυθιστορήματα και τόσα
άλλα στον κινηματογράφο; Και γιατί οι έλληνες σκηνοθέτες αποφεύγουν να διασκευάσουν ξένα
μυθιστορήματα, παλιά και σύγχρονα; Ο γέρος και η θάλασσα του Χεμινγουέη ταιριάζει απόλυτα στην
ιδιοσυγκρασία μας, στη στενή μας σχέση με τη θάλασσα. Και οι ήρωες στο Άνθρωποι και ποντίκια του
Στάινμπεκ, που δουλεύουν σ' ένα κτήμα στην Καλιφόρνια, θα μπορούσαν άνετα να μεταφερθούν σ' ένά κτήμα
του θεσσαλικού κάμπου. Ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος. Αρκεί να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σ'
αυτόν τον κόσμο, δεν είμαστε ανάδελφοι. Αυτό ειδικά, το τελευταίο, είναι ένα κακό σενάριο που εμένα
τουλάχιστον ποτέ δεν κατόρθωσε να με πείσει.
>
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