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ΣΕΛ. 12

ΑΓΙΟ ΤΟ ΜΗ-ΛΥΚΕΙ0 ΣΤΟ Φ Ρ0ΝΤΙΣΤΗΡΙ0ΓΙ0ΙΗΜ ΕΝ0
ΛΥΚΕΙΟ Κριτική στη «μεταρρύθμιση» Αρσενη - του Κώστα
Γαβρόγλου

ΣΕΛ, 14

0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ»
Οι «μάνατζερ» και οι αμοιβές τους - άρθρο Ειδικού Συνεργάτη

ΣΕΛ, 16

«ΜΕΓΑΛΕ ΣΗΜΙΤΗ!» Η κυβέρνηση ένα χρόνο μετά τις
εκλογές. Γράφουν: Μ. Στεφανίδης, Απ. Διαμαντής, Τ. Παππάς

ΣΕΛ. 20

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΥΠΟΥ Ενας εξωφρενικός ακόλουθος Τύπου - και αρκετά
χρήματα - του Ρεπόρτερ

ΣΕΛ. 24

Ο ΣΤ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δηλαδή, στον Πειραιά συννέφιασε... - του Πειραιώτη

ΣΕΛ, 27

I*.............. ...... .................................
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ: Αγωγοί πετρελαίου - των Χρίστου Νησιώτη, Νίκου
Χειλαδάκη. Βοσνία: Σιγή προ θυέλλης - του Πλάμεν Τόντσεφ Κομόρες:
«

Επιστροφή στο παρελθόν - του Αστέρη Χουλιάρα Ευρώπη:
Γαλλογερμανική συμφωνία για ισχυρό «ευρώ» - του Σωτήρη Ντάλλη

Ιταλία: Αέγκα του Βορρά - του Λεωνίδα Βαλασόπουλου
Π ε ρ ίο δ ο ς Β' Έ τος 2 4 ο · Τ εύ χ ο ς 6 4 4
Π α ρ α σ κευ ή 2 6 Σ ε π τε μ β ρ ίο υ 19 97 · Δ ρ χ . 5 0 0

Î

Α Ν ΤΙ - Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η
K A I Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 6 0 , 115 21 Α θ ή να
Τηλ. 72 .32.7 1 3 -7 2 .3 2 .8 1 9 FAX: 7 2 .2 6 .1 0 7
AN TI O N -LINE: h ttp ://w w w .c o m p u lin k .g r/a n ti
Ε mail: anti@ com pulink.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χ ρ ή σ το ς Π απ ουτσ άκης
Α Ρ Χ ΙΣΥ Ν ΤΑ Κ Τ Η Σ: Η λ ία ς Κ α ν έλ λ η ς
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ -Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε ΙΑ : Τασία Ρούμπου
k Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η ΕΠ ΙΜ ΕΛ ΕΙΑ : Δ η μ ή τρ η ς Γ κέκα ς
Μ Ο Ν Τ Α Ζ : Τασία Λ ε Β ό ν
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Λ ΙΘ Ο Τ Υ Π Α.Ε. Ιασ ίου 5, Π ερ ισ τέρ ι
Τηλ. 5 7 .2 2 .2 0 1
ΣΥΝΔΡΟΜ ΕΣ:
Ετήσια συνδρομή: 2 6 τεύχη,. Εξάμηνη: 13 τεύχη
/Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ : Εξαμ. 5 .0 0 0 δρ χ., Ετήσια 10.000 δρ χ.,
Ετήσια Ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν , Τ ρα π εζώ ν, κ.λπ.: 4 0 .0 0 0 δρ χ.
Φ οιτητική ετήσια: 8 .0 0 0 δρχ.
ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΟ Υ: ΕΥΡΩΠΗ - Μ Ε Σ Ο Γ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 38 δ ο λ., Ετήσια: 7 5 δολ.,
ΗΠΑ - Κ Α Ν Α Δ Α Σ - Α Σ ΙΑ - Α Υ ΣΤΡΑΛΙΑ:
Ε ξαμ. 4 4 δ ο λ., ετήσ ια 88 δο λ.
ΕΜ Β Α ΣΜ Α ΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χ ρ ή σ το ς Π απ ουτσ άκης
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 6 0 , 115 21 Α θ ή να
Τ ΙΜ Η Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : ΔΡΧ 5 0 0 ,
Π Α Λ ΙΑ ΤΕ Υ Χ Η ΔΡΧ. 1.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η : Για τα β ιβ λιο π ω λεία
της Α θ ή ν α ς : Π ε ρ ιο δ ικ ό Α Ν ΤΙ,
για τα β ιβ λ ιο π ω λ εία της Β. Ε λλά δα ς:
Κ έντρο του β ιβ λ ίο υ - A Π ουλου κτσ ή και Σ ία Ε.Ε.
Λασ σ άνη 3, Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η , τηλ. (031) 2 8 5 .8 5 7

ΣΕΛ. 40

Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΜΙΖΕΡΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ στο νέο
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που ξεκίνησε - του Γ. Αρκουλή

ΣΕΛ, 50

ΗΡΠ ΚΑΝΑΚΑΚΗ: ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Η ζωγράφος Ηρώ Κανακάκη έφυγε αναπάντεχα από κοντά μας.
θυμόμαστε, σήμερα, το κορίτσι της δικής μας πρώτης σελίδας - και δεν

i

ξεχνάμε ότι εκείνη είχε κάνει το πρώτο μας εξώφυλλο, του πρώτου (και
μόνου) αντιδικτατορικού μας τεύχους.

Μ ΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Π Α Σ Ο Κ της «επανίδρυσης», σελ. 4

ΛΟΓΙΚΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Γι.ώργσς Φιλόισάκος, σελ, 5

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΑΙΑΑΟΓΟΣ
Επιστολές, σελ. 43

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ. 37

INTERNET

Αντήναφ, σελ. 6

Δημήτρης Σκούφης, σελ. 60

Α ΝΤΙΘ ΕΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Σχόλια, σελ. 8

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Ελένη Κολλιοπουλου, σελ. 42

Θανάσης Χατζόπουλος, σελ. 66
Εξώφυλλο:
δ ικ ό μας κορίτσι της πρώτης σ ίλίδας,
η αξέχασ τη Ηρώ Κ α να κά κη

ΜΙΑ «ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ»
ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ
Ο Ρ ΙΣ Τ Ε Μ ΙΑ Α Κ Ο Μ Η « Ε Π Α Ν ΙΔ Ρ Υ Σ Η » του ΙΤ Α Σ Ο Κ αυτή τη φ ο ρ ά με ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ τ ικ ό σ τυλ -π α ρ ό τ ι

αυτό το στυλ κ ο υ β α λ ά κ ά μ π ο σ α κ ο μ μ ά τια π α λ ιά ς α ν δ ρ ε ο π α π α ν δ ρ ε ϊκ ή ς α ρ μ α τ ω σ ιά ς π ε ρ ιλ α μ β α 
ν ό μ εν η ς, ό π ω ς φ α ίν ε τ α ι, κ α ι της ο ρ ο λ ο γ ία ς.
Μ ΙΑ « Ε Π Α Ν ΙΔ Ρ Υ Σ Η » ΝΑ ’Χ Ο Υ Μ Ε ΝΑ Λ Ε Μ Ε , α ν α γ ε ν ν η μ έ ν η κα ι ε ξ υ γ ια σ μ έ ν η ν α ε π ιπ ίπ τ ε ι ε π ί π αλα ι-

ο τέρ ω ν ε π α ν ιδ ρ ύ σ ε ω ν .
Ε Π Ρ Ο Φ Ε Ρ Ε Λ Ο ΙΠ Ο Ν 0 Κ. Σ Η Μ ΙΤ Η Σ τη λέξη « ε π α ν ίδ ρ υ σ η » ή έσ τω η π ιό τ ε ρ α « κ ά τι σ α ν επ α ν ίδ ρ υ σ η »

στη σ ύ νο δ ο τη ς Κ .Ε. Π Α Σ Ο Κ , π ο υ ή τα ν τό σ ο ή σ υχη κ α ι α δ ιά φ ο ρ η π ο υ ε ξ έ φ υ γ ε σ χ ε δ ό ν τη ς προσ ο χή ς τω ν τη λ ε ο π τικ ώ ν δ ελ τίω ν τω ν οκτώ μ ισ ι.
Α Λ Λ Α Α ΥΤΟ ΤΟ «Κ Α ΤΙ ΣΑ Ν Ε Π Α Ν ΙΔ Ρ Υ Σ Η » , π ο υ π ρ ο φ α ν ώ ς υ π ο ν ο ε ί ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ τ ικ ή κ α τεύ θ υ νσ η ,

δ εν μ α ς ε ξ η γ ε ί κ α θ ό λ ο υ μ ε ρ ικ ά π ρ ά γ μ α τ α ό πω ς:
—το ν α υ τα ρ χ ισ μ ό , την π ε ρ ιφ ρ ό ν η σ η του Κ ο ιν ο β ο υ λ ίο υ κ α ι ε ν τ έ λ ε ιτ η ν π ρ ο φ α ν ή α ν τιδ η μ ο κ ρ α τικ ό τη τα στη σ τάσ η τη ς κ υ β έρ ν η σ η ς - κ α ι π ρ ο σ ω π ικ ά το υ π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ - π ε ρ ί το π ε ρ ίφ η μ ο σ χ έ
δ ιο « Κ α π ο δ ίσ τρ ια ς» - στάση, μά λιστα, π ο υ ε π ιβ α ρ ύ ν ε ι π ε ρ α ιτ έ ρ ω το κ λ ίμ α κ α χ υ π ο ψ ία ς π ερ ί
υ π ο κ ρ υ π το μ έ ν ω ν μ ικ ρ ο π ο λ ιτικ ώ ν κ α ι σ υ μ φ ε ρ ο ν το λ ο γ ικ ώ ν κ ιν ή τρ ω ν κ α ι ρ υ θ μ ίσ ε ω ν .
—την α π η νή φ ο ρ ο ε ισ π ρ α κ τ ικ ή π ο λ ιτικ ή τη ς κ υ β έρ ν η σ η ς κ α ι μ ά λ ισ τα κ α τ α φ α ν ώ ς ά δ ικ η σ ε βά ρος
τω ν πολύ ο λ ίγ ο ν « εχ ό ντω ν κ α ι κ α τεχ ό ν τω ν » , σε σ η μ είο π ο υ φ ίλ ο ς, ε λ ά χ ισ τ α π α ρ α δ ο ξ ο λ ο γ ώ ν τ α ς ,
την ε χ α ρ α κ τή ρ ισ ε π λ έο ν ά δ ικ η κ α ι τη ς δ εκ ά τη ς ε π ί Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ία ς .
—την π ερ ιβ ό η τη εκ π α ιδ ευ τικ ή « μ ετα ρ ρ ύ θ μ ισ η » π ο υ έ χ ε ι ή δη π ρ ο σ λ ά β ε ιτ ο χ α ρ α κ τ ή ρ α φ ά ρ σ α ς
π ο υ ά λλω σ τε, ό π ω ς εύ σ το χα π α ρ α τ η ρ ε ί ο Ε ν ό ο σ κ ό π ο ς τη ς Κ α θ η μ ερ ιν ή ς, δ ε ν κ ά ν ε ι ά λ λ ο π α ρ ά να
α ν α π α ρ ά γ ε ι κ α ι ν α εν δ υ ν α μ ώ ν ε ι π α ρ α π έ ρ α μια π ρ ο ν ο μ ιο ύ χ ο ελίτ με σ π ο υ δ έ ς σε π α ν ε π ισ τ ή μ ια
του εξ ω τερ ικ ο ύ (κ ά τι ξ έ ρ ε ι κ α ι η σ η μ ερ ινή κ υ β έρ ν η σ η ε π ’ α υ το ύ ).
Ε ΙΝ Α Ι Ε Π ΙΠ Λ Ε Ο Ν Φ Α Ν ΕΡ Ο ότι αυτή η « επ α ν ίδ ρ υ σ η » ή « κ ά τι σ α ν ε π α ν ίδ ρ υ σ η » δ ε ν π ρ ό κ ε ιτ α ι να

ε π η ρ ε ά σ ε ι τις δ υ σ ο ίω ν ε ς γ ια την Ε λ λ ά δ α εκ τιμ ή σ εις κ α ι π ρ ο γ ν ιό σ ε ις (τ ε λ ε υ τ α ία το υ Ρ ώ ν τε ρ με
τη γνώ μ η 50 ο ικ ο ν ο μ ο λ ό γ ω ν ) ότι ε ίν α ι η μόνη χ ώ ρ α τη ς Ε .Ε . π ο υ κ ιν δ υ ν ε ύ ε ι ν α μ ε ίν ε ι εκτός
ΟΝΕ.
Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Μ Ε Ν Η Ο Μ Ω Σ Η Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η στο δ ρ ό μ ο τη ς « ε π α ν ίδ ρ υ σ η ς » δ ε ίχ ν ε ι ν α μην α κ ο ύ ε ι τί

π ο τα : α π ο κ ρ ύ π τ ε ι έτσι α π ό το υ ς π ο λ ίτ ε ς τη ς χ ώ ρ α ς τ ι ε ίδ ο υ ς κ α ι π ό σ ο κ α τ α λ υ τ ικ έ ς θ α ε ίν α ι οι
ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς κ α ι κ ο ιν ω ν ικ έ ς σ υ ν έ π ε ιε ς α π ό έ ν α τέ τ ο ιο , κ α θ ό λ ο υ α μ ε λ η τ έ ο , ό π ω ς φ α ίν ε τ α ι, εν
δεχόμενο.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ε καπενθήμερο
Γενέθλια και

ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ οι εταιρείες δημοσκοπή
σεων να μην αφήσσυν αναξιοποίητα τα
πρυΥια γενέθλια της κυβέρνησης Σημίτη.
Και, όπως συμβαίνει συνήθιος, «με το κα 
πέλο που φορώ, σε χαιρετώ»\ Έτσι, κατά:
το γκάλοπ (πανελλαδικό) της ALCO, για
λογαριασμό του Αντέννα η Ν.Δ. προηγεί
ται. με 30,6%, έναντι 27,6% του ΠΑΣΟΚ,
ενώ, κατά το γκάλοπ (επίσης πανελλαδι
κό) της V.PRO, για λογαριασμό της εφημερίδας Τα Νέα, προβάδισμα έχει το
ΠΑΣΟΚ, με 30,9% έναντι 28% της Νέας
Δημοκρατίας. Μια τρίτη δημοσκόπηση,
από την ΚΑΠΑ RESEARCH (Αθήνα Θεσσαλονίκη - Αάρισα - Βόλος), για λογα
ριασμό της Εξουσίας, θέλει τα δυο αυτά
κόμματα ισοδύναμα περίπου, 32,9% για το
ΠΑΣΟΚ και 32,8% για τη Νέα Δημοκρα
τία. Και ο χορός καλά κρατεί...
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ, όμως, κατέγραψε, και
το ΠΑΣΟΚ, με σύνοδο της Κεντρικής του
Επιτροπής και με εισηγητή τον πρόεδρο
και πρωθυπουργό του Κ. Σημίτη. Η εισή
γηση ξεκίνησε με χαμηλούς, σχετικά, τό
νους, με βασικό σημείο αναφοράς τους
δύο στρατηγικούς στόχους της κυβέρνη
σης και του κόμματος. Στόχος πρώτος: Η
ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην Ευρω
παϊκή Ένωση, με μια ολοκληρωμένη και
αποτελεσματική εξωτερική και αμυντική
πολιτική. Στόχος δεύτερος: Η δημιουργία

μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικο
νομίας, που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη
της χώρας - προϋπόθεση για να καταστού
με ισότιμο μέλος και της ΟΝΕ.
Στην 3η σελίδα της εισήγησής του, ο κ.
Σημίτης δήλωσε ότι δεν θα κάνει «απολο
γισμό του κυβερνητικού έργου». Πλην, ο
(Απολογισμός έγινε, φυσικά ωραίος, στιλ
πνός, αγιογραφικός, tout va très bien, «ο
λαός κατάλαβε τι πετύχαμε, ζητά από μας
ακόμα περισσότερα, Θα πετύχουμε ακόμα
περισσότερα», κ.λπ. Από ένα σημείο και
πέρα, μάλιστα, οι χαμηλοί τόνοι έδωσαν τη
θέση τους σε μια ακατάσχετη ρητορική:
«Εμείς κόψαμε με το μαχαίρι το όνειδος
του παλαιοκομματισμού... Εμείς εισαγάγαμε το αντικειμενικό σύστημα προσλήψε
ων στον δημόσιο τομέα... Εμείς περιορίσα
με και καταργήσαμε φοροαπαλλαγές και
ειδικά προνόμια... Εμείς πρώτοι τολμήσα
με το άινοιγμα του κόμματος στην κοινω
νία» .
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
Α Ν Τ ΙΠ Ο Λ ΙΤ Ε Υ Σ Η -Τ Ι ΓΙΝΕΤΑΙ;

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ της συνόδου, ο κυβερνη
τικός εκπρόσυκπος Δημ. Ρέππας αισθάνθηκε την ανάγκη να δηλιύσει ότι ναι μεν η κυ
βέρνηση είναι ικανοποιημένη από την ώς
τιάρα απόδοσή της («τα αποτελέσματα»,

είπε, «είναι ορατά και από τις εξελίξειςο
εθνικά θέματα, και από την οικονομι ||
πολιτική και από τις μεγάλες όιαρθρωιιι
αλλαγές που δρομολογούνται στο sown
κό της χώρας»), αλλά δεν παροράόιιιιι
βλήματα υπάρχουν σε όλους τους τομι
«Οι συνθήκες ζωής για τον πολίτη, στψι
θημερινότητά του, δεν είναι αυτές πον
θέλαμε. Σε επίπεδο διοίκησης, σε επίια
κοινωνικών υπηρεσιών, σε επίπεόο ή
στηριυτήτων που αφορούν τη λειτον^
του πολιτεύματος έχουμε πολλά ακόμα
πράξουμε, προκειμένου να προσεγγίοα
τους στόχους μας». Αυτό ονομάζεται
οιονεί αυτοκριτική...
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, και σε ό,τι αφορά
ε συκκομματική αντιπολίτευση, το ειι
λείο Σημίτη κατήγαγε μια ακόμα νίκη
εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου
τα εθνικά θέματα) κατέγραψε 10 μι
αποχές και τρεις αρνητικές ψήφους,εν
οργή κάποιων ελάχιστυκν διαφωνού
για όσα είπε ο πρωθυπουργός περί ο
γκης «επανίδρυσης» του ΠΑΣΟΚ («τη
βέντες είναι αυτές; ένας είναι ο ιόρντι
Ανδρέας Παπανόρέου», κ.λπ.), έμελλε
μην έχει συνέχεια... Φαίνεται ότι οι1«
πιστεύει πια στην αναβίωση του ηαη
δρεϊσμού, με εξαίρεση, ίσως, την κ. Δι
τρα Αιάνη-Παπανδρέου, εξ ου και
όψει βιβλίο της. (Ό σο για τους ρείθφ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΝΕΟΙ ΤΟ Μ Ο Ι ΤΟ Υ Α Ν ΤΙ
ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
Ετοιμοι οι νέοι τόμοι του

Αντί. Στα γραφεία του περιοδικού μπορείτε να π ρομηθευτείτε

μέχρι και τον τόμο ΜΑ’ (Β’ εξάμηνο 1994, δηλαδή μέχρι και το τεύχος 567).
Θα βρείτε, επίσης, ταυς τόμους των προηγούμενων ετών.
Στους τόμους του Αντί έχετε καταγεγραμμένη τη σύγχρονη ιστορία μας.
Α’ εξάμηνο 1994

Β’ εξάμηνο 1994

ρύων της, κατά προτίμηση μπροστά σε
ιχτές κάμερες, επιτέλους μας τελείω). Ο κ. Σημίτης υποστηρίζει, βέβαια,
οι διαφορές του με το «πατριωτικό
ΣΟΚ» (τι Καψής, τι Βουνάτσος, τι Παεμελής) είναι «διαφορές τακτικής».
ά αν πραγματικά το πιστεύει, τότε όλα
λέει
περί
«εκσυγχρονιστικού
ΣΟΚ», έτοιμου να συγκρουσθεί με τις
ιεστημένες αντιλήψεις», την κακομοιτην εσωστρέφεια, καταρρέουν!
ΚΑΛΟΣ - ΤΖΕΜ - Ο ΛΜ ΠΡΑΙΤ:
0 «ΦΟΡΜΟΥΛΑ»,
0 ΠΟΛΙΤΙΚΗ Β Ο ΥΛΗ ΣΗ ...

ΊΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ αναμενόταν, η συνάτη Θ. Πάγκαλου-Ισμαήλ Τζεμ δεν απέε. Παρά το μειλίχιο ύφος του Τούρκου
υργού Εξω τερικοί, δεν υπήρξε μεταση από τη γνωστή θέση της Άγκυρας
;·
:α θέματα του Αιγαίου πάνε «πακέτο»
ότι, συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει
'σφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της
V-ης αποκλειστικά και μόνο για το πρόΊ α των Ίμια. Τη θέση αυτή, όμως, δεν
3ηκε και δεν μπορούσε να δεχθεί η ελκή πλευρά. «Υπάρχει αμφισβήτηση συ' ον» -δήλιυσε ο υπουργός Εξωτερικιύν
Τάγκαλος- «καθώς η Α γκυρα θέτει ένα
ίκότερο ζήτημα στο Αιγαίο».
U ΟΙ ΗΠΑ, οι καλές υπηρεσίες της κ.
ν'τλίν Ολμπράιτ; Στη συνάντησή της με
Θ. Πάγκαλο, η αμερικανίδα υπουργός
οτερικών επέμενε. (Ό ταν ο κ. Πάγκα;ί;ρωτήθηκε αν η εμμονή αυτή είχε την
)ΐα «πίεσης», απάντησε διπλωματικά:
ν θα χρησιμοποιούσα τον όρο αυτό. Είε συζητήσεις, επίπονες και χρυνυβόρες
ητήσεις»)... Γεγονός πάντως, παραμέότι. όσο κρατούσε το κουβεντολόι Πάλου-Ολμπράιτ, οι επιτελείς του Σταίητ
πάρτμεντ υπέβαλλαν διάφορες συμβιτικές φόρμουλες, για ν' αποδείξουν ότι
μμφωνία της Μαδρίτης είναι εν ζωή.
ιία φραστική φόρμουλα, όμως (προιένου να σωθούν τα προσχήματα - ό,τι
να πεις δεν είναι μικρό πράγμα να διαεύεται η αποτελεσματικότητα μιας
ρικανικής παρέμβασης), δεν μπορεί ν ’
Ιοιώσει την ουσία των πραγμάτιυν. Και
ουσία αυτή, ο έλληνας υπουργός Εξωικών ανέπτυξε στην αμερικανίδα ομόό του με όση πειθώ, απλή λογική, επι
θήματα διέθετε.
ΕΠΟΜΕΝΗ συνάντηση του κ. Πάγκα(την ίδια μέρα) ήταν με τον Ρίτσαρντ
νμπουρκ. Ο απεσταλμένος του προέ

δρου Κλίντον για το Κυπριακό προσπάθη
σε να μην εκτεθεί. Ούτε αισιόδοξος ούτε
απαισιόδοξος. Ωστόσο, κάποια στιγμή,
εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν στοι
χεία που θα μπορούσαν να προωθήσουν
τόσο τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων, όσο και μια βιώσιμη λύση του
Κυπριακού. Για το Κυπριακό, ειδικότερα,
ο Χόλμπρουκ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ υπο
στηρίζουν την ένταξη της Κύπρου στην Ευριυπαίκή Ένωση, αλλά, αλλά... -πρόσθεσ ε- οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος της Ένωσης
αυτής. Συνεπούς, το μπαλάκι, σε ό,τι αφο
ρά το θέμα αυτό, πάει στις Βρυξέλλες...
ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, πάντοτε, της γενικής
συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Θ. Πάγκαλος είχε
και μια τέταρτη συνάντηση με τον ομόλογο
συνάδελφό του της ΠΓΔΜ, Μπλάγκογια
Χατζίνσκι. Αλλά η περίοδος «σκοπιανοποίησης» της εξωτερικής μας πολιτικής
παρήλθε. Κατ’ ακολουθία, ελάχιστη δημο
σιότητα δόθηκε στη συνάντηση αυτή,
εκτός αν «είδηση» αποτελεί το ότι ο μεσο
λαβητής του ΟΗΕ, Σάιρους Βανς -παρά το
αδιέξοδο- δεν παραιτήθηκε ακόμα!
ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ πιθανότητα, πάντως, μια
νέα προσέγγιση, για τη βελτίωση των ελλη
νοτουρκικών, θα αναληφθεί, τον ερχόμενο
Νοέμβριο, στην Κρήτη, στο πλαίσιο της Διαβαλκανικής, όπου Σημίτης και Γιλμάζ θα
συναντηθούν μαζί με όλους τους άλλους
βαλκάνιους ηγέτες. Η Διαβαλκανική θα συμπέσει και με την άφιξη του Νίκολας Μπερνς, του νέου αμερικανού πρέσβη. [Σύμφιονα
με δήλωσή του, μία από τις θεμελιακές
«προκλήσεις» τής εδώ θητείας του θα είναι
και η «πάταξη της τρομοκρατίας»!}

και η αντίστοιχη αίσθηση ιδιοκτησίας...
Βέβαιον, πάντως, είναι ότι με το νέο νομο
σχέδιο, οι ποινές αυξάνονται, που σημαί
νει όχι μόνο βαρύτατο πρόστιμο, αλλά και
αφαίρεση αδείας, κ.λπ.
ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ δήλωση ήταν αυτή του
υπουργού Εργασίας Μ. Παπαϊωάννου ότι
το σύστημα Κοινιονικής Ασφάλισης καταρ
ρέει (συναφής και η έκθεση του καθηγητή
I. Σπράου) και ότι η κυβέρνηση προτίθεται
να επιβάλει, μετά το 2000, έναν κοινωνικό
πόρο, υπέρ του συνόλου του ασφαλιστικού
συστήματος. Η σχετική συζήτηση έφερε
στο φως και το θέματιυν συντάξεων για «ανάπηρους-μαϊμούδες». «Ούτε βόμβα της
Χιροσίμα να είχε πέσει στον τόπο μας», δή
λωσε ένας από τους ομιλητές, «δεν θα είχα
με τόσους αναπήρους - περισσότερους από
οποιαδήποτε άλλη χώρα».
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, ο πρωθυπουργός δεν
βιάζεται να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής
ή του Οργανισμού ή της Εταιρείας που θα
αναλάβει την ευθύνη για την Οργάνοιση
της Ολυμπιάδας του 2004. Ιδέες ρίχνονται,
εισηγήσεις υπάρχουν, το πρόβλημα είναι
πώς να κατοχυρωθεί η διαφάνεια, πιός να
αποτραπεί το «μεγάλο φαγοπότι». Και μια
απλή ιδέα ενός απλού επιστολογράφου
(του καθηγητή Β.Ν. Κρεμμυδά): «Σε όλη τη
διάρκεια της Ολυμπιάδας, να εκπέμπουμε
μηνύματα φιλίας, αγάπης, ειρήνης και συ
ναδέλφωσης των λαών».
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΣΟΤΗΡΗΣ ΝΤΑΑΗΣ

Η ΑΤΟΜ ΙΚΗ ΙΔΙΟ ΚΤΗΣΙΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΡΑ...

ΠΕΡΑ από τα πρώτα γενέθλια της κυ
βέρνησης Σημίτη ή τα ελληνοτουρκικά,
στο Δεκαπενθήμερο που επισκοπούμε συνέβησαν και άλλα τινά, όπως η δήλωση,
λόγου χάρη του υπουργού Δ. Τάξης Γ. Ρω
μαίου ότι τα αυτοκίνητα των μεθυσμένων
οδηγιόν δεν θα κατάσχονται. Έτσι, κόπα
σε και η φιλολογία περί «κράτους δικα
στών», που θύμιζε την παλιά διαμάχη μετα
ξύ μαρξιστιόν και μη μαρξιστών για το εί
δος της ιδιοκτησίας που υπήρχε στην κοι
νωνία των γενών... [Οι μαρξιστές υποστή
ριζαν ότι η ατομική ιδιοκτησία ήταν περιθωριακό φαινόμενο (επικρατέστερη ήταν
η συλλογική),· ενώ οι μη μαρξιστές το αντί
θετο, ότι, δηλαδή, υπήρχε και τότε μια
αναπτυγμένη επίγνωση της ατομικότητας

Αποτίμηση της
Διακυβερνητικής Διάσκεψης
και Ανάλυση της
Νέος Συνθήκης της ΕΕ

I. ΣΙΛΕΡΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ
7

αντί
Ο ΠΟΝΗΡΟΥΛΗΣ
φήνοντας tu μεγάλα στους μεγάλους, ιδού μια περίπτωση
μικρής πονηριάς στο πεδίον της φοροείσπραξης: η εξαγγε
λία από τον υφυπουργό Οικονομικιόν κ. Δρυ για δημοσιο
ποίηση ονομάτων φοροφυγάδων κ.τ.λ. αποκάλυψε το ήδη περί
που γνωστό στους στοιχειωδώς γνωρίζοντες ότι, δηλαδή, κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους τα οφειλόμενα προέρχονται από επιχει
ρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου. Οπότε ο κ. Δρυς πάει να
τα εισπράξει από τον εαυτό του ή εν πάση περιπτώσει από το
ΠΑΣΟΚ, που ελέγχει τις επιχειρήσεις αυτές - παρότι δεν γνωρί
ζουμε επακριβώς κατά πόσον ο έλεγχος αυτός ανήκει στο ονομα
ζόμενο παλαιό ΠΑΣΟΚή στο χαρακτηριζόμενο ως εκσυγχρονι
στικό, αλλά κι αυτό πάλι δικό του θέμα είναι να το λύσει.
Εντέλει, ας πάει να συνεννοηΟεί με τον κ. Κολλά - από τον
οποίο πάντως, έστω και μετ' ενδεχομένης οψίμου βδελυγμίας
του, οφείλει και κατά ένα μέρος τη σημερινή εξουσία του.
Πονηρούτσικος, απειλεί να διυσει τα ονόματα αργότερα μήπως
στο μεταξύ κάτι καταφέρει να εισπράξει, αδυνατώντας ευλόγως
να στείλει το λογαριασμό στο Π ΑΣΟΚ.
Διότι όπως λέει κι ο Μπαλζάκ «σήμερα όλα έχουν γίνει χρήμα»
κι αυτό το κατάλαβαν αρκετοί διοικητές επιχειρήσεων και οργα
νισμών του Δημοσίου νωρίτερα ίσως απ' ο,τι ο κ. Δρυς, που τώρα

Α
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φιλοδοξεί να το πάει πίσω για να καλύψει εναγωνίως τις «μο.>·.
ρεςτρύπες»του.
Κι εκεί πάνω στην αναμπουμπούλα όπου, όπως λέει κι ο λαό;:
μας, ο λύκος χαίρεται οι Επιθεωρητές Εφοριών Θεσσαλονίκης
μεταφέρονται εκόντες-άκοντες και μάλλον όχι προς μεγάλη ευ
τυχία τους σε κτίριο ενοικιασθέν από το Δημόσιο έναντι, όπως
λέγεται, 107 εκατομμυρίου δρχ. ετήσιας, όπου στεγάζονται επί
σης οι αποκαλούμενοι «αδιάφθοροι» και το οποίον τυχαίνει vu
βρίσκεται στο Καλοχώρι ήτοι κάπου 20 χιλιόμετρα έξω από την
πόλη, συγχρόνως δε κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης, γε
γονός που πρόσφατα προκάλεσε πλημμύρα του κτιρίου με απο
τέλεσμα να καταστραφούν στοιχεία φορολογικά πολύτιμα και
πάντως αγνυόστων επιβαρύνσεων. Το ολοφάνερο πλεονέκυρ
της κίνησης αυτής είναι όχι μόνο άτι ο φορολογούμενος πολίτη:
θα έχει αισθητά δυσκολότερη πρόσβαση, για να εκθέτει χα πα
ράπονα και τις ενστάσεις του, κουράζοντας τους Επιθεωρητή
αλλά και ότι το τίμημα της ενοικίασης θα καταβάλλεται σε τίμιο
επιχειρηματία, που πρόσφατα το αγόρασε έναντι Ι,Οθεκ. και fitωρείται υγιών πασοκικιόν φρονημάτων - παρότι παραμένει ασα
φές ποιας-ακριβώς πασοκικής υποδιαιρέσεως.
Δ. Καΐσί):

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

Ηκ. ΟΛΜΠΡΑΪΤ Η ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ

ηηη συμφωνία-πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων
X του Συμβουλίου της Ευριόπης υπέγραψε στις 22 Σεπτεμ
βρίου η Ελλάδα.
Το κείμενο υπέγραψε για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρ
νησης ο γ.γ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Στέλιος ΙΙερράκης, πα
ρουσία του γ.γ. του Συμβουλίου της Ευρώπης Ντανιέλ Ταρσίς.
Οι βασικές διατάξεις της συμφωνίας-πλαίσιο προβλέπουν:
α) Την καταπολέμηση των διακρίσεων και συγκεκριμένα
μέτρα για την προώθηση της πλήρους ισότητας.
β) Μέτρα για τη διασφάλιση του πολιτισμού και της εθνικής
ταυτότητας.
γ) Τη διασφάλιση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και
του συνεταιρίζεσθαι.
δ) Μέτρα για την προστασία του δικαιώματος της μειονοτι
κής γλιόσσας και την αναγνώριση ενός ονόματος γι' αυτήν.
ε) Την αναγνώριση της ίδρυσης εκπαιδευτικών και μορφωτικιόν ιδρυμάτων.
ζ) Τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επαφιυν.
στ) Την απαγόρευση βίαιης αφομοίωσης των μειονοτήτων.
Για την εφαρμογή της συμφωνίας, την οποία σημειωτέον
δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, προβλέπονται συγκεκριμένα
μέτρα ελέγχου. Τα κράτη που την έχουν υπογράψει υποχρεούνται να παρουσιάσουν έκθεση με τα νομοθετικά μέτρα που
πήραν για την εφαρμογή της.
Σ.Ν.

ε την ευκαιρία, για σκεφθείτε λίγο πάνω σ' αυτό το ζήτη
μα: μετά από τόσα χρόνια όπου περπάτησαν κάμποσον
γενιές, τόσο μελάνι που χύθηκε, τόση φαιά ουσία και μένος,
αγώνες και ζιυές χαμένες, τόσες στεντόρειες φωνές και μίση
πατριωτικά, ήρθε η κ. Μαντλίν Ολμπράιτ και είπε ότι ο πρό
εδρος Κληρίδης και ο κ. Ντενκτάς θα συζητήσουν και θα συνεννοηθούν σε θέματα ασφαλείας για να βρουν λύση.
Πήγε αυτοπροσοόπως στο νησί να το ανακοιναϊσει χωρίς να
υψώσει τη φωνή, χωρίς περιττολογίες και συναισθηματι
σμούς, παρά μόνο με μια ελαφρά απόχριοση ανυπερότητας.
Τόσο απλό ήταν και δεν το 'χαμέ σκεφθεί - διότι όπως θα
'λεγε κι ο Μακιαβέλι τα τετελεσμένα της δύναμης, είτε μας
αρέσουν είτε όχι, δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα παραγνοε
ρίζει.
Μπορεί βέβαια να τα απιοθεί στο μέλλον ή στο πίσιο μέρος
του κεφαλιού ή έστω του κεφαλιού του λαού, αλλ’ αυτά έχουν
την τάση να επιμένουν χοντροκέφαλα, αναζητιόντας το κα
τάλληλο τάιμινγκ, όπως λένε, και χωρίς στο μεταξύ να ξε
χνούν και τα «εθνικά συμφέροντα στην περιοχή» των ΗΠΑ
του κ. Κλίντον, του οποίου άλλωστε τις αρετές είχε εν τέλει
εξάρει κι ο μακαρίτης Ανδρέας ΙΙαπανδρέου όταν πια το
αντι-ιμπεριαλιστικό του μένος εξαντλήθηκε ή έστω ευρέθηκε
εκτός τροχιάς των γεγονότων.

Μ

Δ.Κ.

ΘΕΣ
ΔΕΙΓΜΑ
«ΣΕΜΝΟΤΗΤΑΣ»
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ί-'rw επέτειος των εκλογών έδωσε την ευκαιρία
—I στον Τΰπο να αναφερΟεί και πάλι εκτεταμέΐ!-1JLνα στις νίκες Σημίτη του ’96, στο τυχερό του
οίστρο και στους Ολυμπιακούς του 2004. Με τη σχηΓχτική λογική των Μέσων, μάλιστα, σερβίρεται η
τλουστευτική θεωρία ότι ό Σημίτης 0α διατηρηθεί
ην εξουσία όσο χρειάζεται για να ενδυθεί η Ελλάις έναν ευπρεπή μανδύα εν όψειτω ν Ολυμπιακών,
πάρχουν και φυλλάδες που έχουν πιο λεπτομερειι,χή ανάλυση του σημιτικού μέλλοντος, λ.χ. ο Ελεύρος Τύπος της Κυριακής 21/9/97 γράφει ότι μετά
ις επόμενες εκλογές που θα κερδίσει, 0α πάει για
ρόεδρος της Δημοκρατίας.
Οπως και αν αναλύεται η πορεία του Σημίτη από
χ Μέσα, είναι αναμφίβολο ότι ο πριοΟυπυυργός
αρουσιάζει εικόνα συνετού ηγέτη χαμηλιόν τόνων
τι ευρωπαϊκής εμβέλειας. Μέσα από ένα μάλλον
ποστασιοποιημένο ύφος είναι φανερή η αγωνία
>υ για την τήρηση των νόμων, τοιν στόχων και για
ΐν καταπολέμηση της διαφθοράς και της μικροποπικής.
Παράλληλα, ο Σημίτης είναι ο πριυτος πρωθυουργός που έχει το ρεαλισμό να παραδεχτεί δημό

σια ότι οι αρπαχτές είναι ευρέως διαδεδομένες και
ότι τουλάχιστον έμμεσα θεωρεί τον εαυτό του υπεύ
θυνο για την πάταξή τους. Η διαφορά με τους προκατόχους του είναι τεράστια: Οι περισσότεροι
στρουθοκαμήλιζαν απεργαζόμενοι ενίοτε και προσωπικώς τα συστήματα διαπλοκής. Ο ρεαλισμός
Παπανδρέου, λόγου χάρη, εκφραζόταν με την αντί
ληψη ότι ένα δωράκι επικεφαλής ΔΕΚΟ εις εαυτόν
είναι κατ’ αρχάς κατανοητό, και μόνο το ύψος του
ποσού ελέγχει την ηθική του ιθύνοντος.
Θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια θεραπεί
ας του δημόσιου βίου της χώρας από τον πρωθυ
πουργό, έστω και αν η πρόοδος δεν είναι εύκολο να
μετρηθεί ποσοτικά. Βεβαίως υπάρχει ένα συμπτωματικό κριτήριο επιτυχίας για μια ορισμένη περιοχή
εφαρμογής της εξυγίανσης, η μονομαχία με έναν εν
δημικό δράκο:
Αν το Βήμα αρχίσει να οιμώζει ότι ο Σημίτης έχα
σε την ευθυκρισία του και παραπαίει από αποφάσεως εις απόφασιν, τότε μπορούμε ευθέως να συμπεράνουμε ότι επιτέλους κάτι γίνεται εναντίον των
διαπλεκομένων.
« ·
Σ. Καφαντάρης

«Πεφυσιωμένον επιστολο
γράφον», αποκαλεί ο πρώ
ην πρόεδρος της Δημο
κρατίας Χρ. Σαρτζετάκης
τον καθηγητή Ν. Αλιβιζάτο, διότι ετόλμησε να ανασκευάσει μια ανακρίβεια
του αρθρογράφουτης
Καθημερινής Χρ. Γιανναρά περί Χένρι Κίσινγκερ.
Κατά τον κ. Σαρτζετάκη, η
ανασκευή δεν έπρεπε να
γίνει, γιατί, ούτως ή άλ
λως, ο Κίσινγκερ είναι
«διακεκριμένος ξένος "ανθέλλην"». (Το «ξένος» προ
στίθεται, γιατί υπάρχουν,
ως γνωστόν και εγχώριοι
«ανθέλληνες»)... Φυσικά,
το μένος Σαρτζετάκη
οφείλεται στο ότι ο Ν. Αλιβιζάτος, αντιδικώντας με
τονΧρ. Γιανναρά, του
υπέδειξε να διευρύνει τον
κύκλο των συνομιλητών
του «πέρα από τον Χρ.
Σαρτζετάκη και τους λιγό
τερο ή περισσότερο «προ
οδευτικούς» νεορθόδοξους»... Η υπόδειξη αυτή,
όμως, θεωρήθηκε έγκλη
μα καθοσιώσεως (από μέ
ρους ενός «νοσφιξομένου
τον τίτλον του προοδευτι
κού», διότι η προοδευτικότητα μετράται με έργα «έργα ως π.χ., εμού, μιας
ολοκλήρου ζωής ολοκλη
ρωτικούς αφιερωθείσης
εις την υπηρεσίαν της Δι
καιοσύνης, της Αρετής,
της Ελευθερίας, της Πατρίδος, με έκδηλα ακόμα
και επί του σώματος (από
τας φυλακίσεις και τα βα
σανιστήρια) του αδιάλει
πτου αυτού αγώνος»,
κ.λπ. Τα παραπάνω αυτά
(μαζί με πολλά άλλα) γρά
φονται ως «δείγμα σεμνό
τητας» που πρέπει να εν
στερνιστεί ο «πεφυσιωμέ
νος καθηγητής» Ν. Αλιβιζάτος.
Α.
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Η απόφαση της Επιτροπής
Διεκδίκησης των Ολυμπια
κών Αγώνων του 2004 να
διοργανώσει συναυλίες
σττίριξης της υποψηφιότητος της Αθήνας απεδείχθη
άκρως ιδιοφυής και αποτε
λεσματική. Οι τραγουδι
στές που επιστρατεύθηκαν
υπηρέτησαν με τον καλύτε
ρο δυνατό τρόπο τον μεγά
λο εθνικό στόχο, χρησιμο
ποιώντας ως αποκλειστικό
μέσο πειθούς την ίδια τους
την τέχνη: Ο Μητροπάνος,
με το «Σε μια στοίβα καλα
μιές αποκοιμήθηκα», απο
κάλυψε στους «Αθάνα
τους» την τραγική ένδεια
του ελληνικού λαού, ο
οποίος χρειάζεται επειγό
ντως την οικονομική ένεση
των Αγώνων για να ορθο
ποδήσει. Οι Κατσιμιχαίοι,
με τον «Φάνη» τους, πλη
ροφόρησαν για το οξύ
πρόβλημα των ναρκωτικών
που μαστίζει την ελληνική
νεολαία, που μόνο το μεγα
λείο των ολυμπιακών ιδεω
δών μπορεί να το αμβλύνει.
Ο Νταλάρας, με το «Με τ ε 
λείωσες, κι ας γινόμουνα
για σένα μια ζωή θυσία»,
τους υπενθύμισε την πάγια
οφειλή τους προς τη χώρα
μας, που τους έβγαλε από
το σκοτάδι του πρωτογονι
σμού χαρίζοντάς τους το
φως του πολιτισμού της. Η
Πρωτοψάλτη, με το «Κυ
κλοφορώ κι οπλοφορώ»,
τους έτριξε τα δόντια θυμίζοντάς τους ότι «οι ήρωες
πολεμούν σαν Έλληνες».
Και ο Κηλαηδόνης δήλωσε:
«θέλω ένα βράδυ να κάνω
ένα πάρτυ». Εκτός κι αν το
τραγούδι που τελικά έπει
σε τους εντιμότατους εκλέ
κτορες της ΔΟΕ δεν ήταν
κάποιο από τα προαναφερθέντα αλλά το γνωστό και
διαχρονικό «Το χρήμα δεν
το λογαριάζω».
Γ.Α.
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«ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ»: ΤΙ ΤΟ ΑΞΙΟΠΕΜΠΤΟΝ.
«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ» λέγεται,
ποος είπε ο γνωστός πλέον διευθυντής του εν Θεσσαλονίκη Αγγελιοφόρον, Αλ. Παπαδόπουλος, σε
συγκέντρωση το>ν συντακτών της εφημερίδας.
Και τούτο δεν είναι αξιόμεμπτον εφόσον αντιρροπείται από την τόλμη και την παρρησία του λό
γου που άλλοι κατέχοντες παρόμοιες θέσεις δεν
έχουν επιδείξει, με αποτέλεσμα να αιωρείται περί αυτά ένα κλίμα αβεβαιότητος και, ενίοτε, αδικαιολόγητων καχυποψιών.
Παρουσιασθείς όμως ενώπιον του Δ.Σ. της
Έ νω σης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδιυν
Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) και εροπηθείς
εάν πρόφερε πράγματι την ως άνω επίμεμπτη
φράση, απάντησε «δεν θυμάμαι» - την ίδια φράση
μειωμένης απομνημόνευσης εχρησιμοποίησε, άλλωστε, και ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων στην
εν λόγω εφημερίδα.
Ό πω ς και να ’χει, πολλές συζητήσεις στον δη
μοσιογραφικό χώρο της συμπρωτεύουσας προκλήθηκαν, συχνά όχι χωρίς τις πρέπουσες δό
σεις χιούμορ, με αφορμή την πρόσφατη καταδί
κη από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

m
της ΕΣΗ ΕΜ Θ του εν λόγω διευθυντοΰ ε<
δας για σεξουαλική παρενόχληση σ
της εφημερίδας και έκτοτε ο
τήσεις λοιπόν τροφοδότηθείσες εν μέρ
από τις εις έντονο τόνο προειδοποιήσεις ·
ου καταδικασθέντος ότι θα προσφυγει I
κώς κ.τ.λ. κατά των «υβριστών και ο
του, περιλαμβάνοντας ενδεχομένως εις αι
και τα μέλη του κρίναντος Πειθαρχικού
αναφέρουμε για την ιστορία- απαρτίζεται
τους Μ. Βοϊτσίδη, Ηλ. Σιμάρα και Εεν. Μι
γάνη. Π ροειδοποιήσεις, πάντως, τις οποίε
ρεί να λάβουν υπόψη τους ποικιλοτρόπως τ
λη του Πειθαρχικού στην επόμενη εκκρεμι
υπόθεση και, προφανώς, δεν έλαβε υπόψη της
(ή τελούσε εν αγνοία της;) η συνδικαλίστρια και
ευρωβουλευτής του ΠΑ ΣΟ Κ Άννα Καραμάνοι
όταν, μιλώντας στο πλαίσιο σχετικής δημοσιο
γραφικής έρευνας της Ελευθεροτυπίας, εξήρε τη
σημασία της απόφασης αυτής που δύναται να
έχει και περίεργες πολιτικοσυνδικαλιστικές πα
ρενέργειες.
Δ.Κ.

• Από τα τέλη Αυγούστου και έως τις 25 Σεπτεμ
βρίου ,η εφημερίδα Ουνιτά οργάνωσε, στη Ρώμηκαι σ’ άλλες πόλεις, την ετήσια γιορτή της. Μουσι
κή, χορός, φαγητό, συζητήσεις, χάπενινγκ. Ανάμε
σα στα περίπτερα της Αριστερής Νεολαίας, εκδοτικιύν οίκων, μη κυβερνητικών οργανώσευτν, τιυν
βρετανίαν Εργατικών και των γάλλων σοσιαλι
στών, τα «άλλα μάτια» σκάλωσαν γι’ αρκετή ώρα
σ’ ένα περίπτερο αλλιώτικο απ’ τα άλλα: αυτό της
αυτοκινητοβιομηχανίας Opel που παρουσίαζε το
τελευταίο της μοντέλο!
• Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; Τι δουλειά έχει
η Opel στη φιέστα της Ουνιτά;
• Έ φ υγα ζαλισμένος από τις μπύρες και πεπει
σμένος ότι έχουν αλλάξουν οι καιροί. Λίγες ημέ
ρες αργότερα, τα ιταλικά δελτία ειδήσεων έδει
χναν τον Ντ' Αλέμα να δοκιμάζει την καινούργια
Φεράρι...
• Αλλάζουν οι καιροί, όχι μόνο στην Ιταλία και
στην Ελλάδα αλλά παντού. Στο Λονδίνο, ο εκδότης
και διευθυντής του Big Issue (Μεγάλο Τεύχος)

-του πρώτου και μακροβιότερου περιοδικού τον
δρόμου, η διανομή του οποίου γίνεται απόκλεισακά από άστεγους- ετοιμάζεται να κατεβεί υποψf
φιος δήμαρχος στην πρωτεύουσα της Μ. Βρετα
νιας. Η βασίλισσα Ελισάβετ έχει προλάβει να τον
απυνείμει τον τίτλο τουβαρωνέττου...
• Αν τελικά εκλεγεί ο Τζων Μπερντ θα είναι
αδιαμφισβήτητα ο πριότος αντεργκράουντ δήμαρ
χος.
• Α ς μείνουμε για λίγο στον Τύπο του δρόμου.
• Η Tel te di Mezzo (Εκτάσεις του Μέσου) είναι
μηνιαία εφημερίδα που εκδίδεται στο Μιλάνο και
η διανομή της στη Ρώμη και στους δρόμους πολ
λών άλλων ιταλικουν πόλεων γίνεται αποκλειστικά
από άστεγους. Στο τελευταίο τεύχος της, μεταξί'
άλλων, περιέχει την ετήσια έκθεση της Διεθνούς
Αμνηστείας και ένα περιποιημένο δεκαεξασέλιδο
κόμικς.
• Στην Μπολώνια κυκλοφορεί το μηνιαίο τετρασέ
λιδο Piazza Grande (Μεγάλη Πλατεία). Το τιράζ
του είναι τρεις χιλιάδες αντίτυπα και η τιμή πώλι\·
σης είναι ελεύθερη. Η διανομή της γίνεται ατιο
άστεγους και η θεματολογία του επικεντρώνεται
στην παροχή διευθύνσεων και πληροφοριών τΐον
μπορούν να κάνουν τη ζωή των μόνιμων κατοικώ
τον πεζοδρομίου κάπως πιο ανθρώπινη.
Λεωνίδας Βαλασόπουλοζ
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0 ΛΟΓΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΕΜΕΝΗΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ -εκόντες-άκοντες- το τηλεοπτικό σή-

χχλ αλλά και το δράμα των παιδιών Βεντουρη που σέρνονται
• δικαστήρια και μετατρέπονται σε αντικείμενα μιας λυσσαλέ; αντιδικίας. Δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε κοινωνικός λειωργός, ούτε ψυχολόγος. Απλός παρατηρητής είμαι και είπα να
ωτιστά) από την παρέμβαση της Μαργαρίτας Παπανδρέου
:ην Ελευθεροτυπία (20.9.97) που τιτλοφορείται «Γιατί υποστηζω τη Χαρά Βεντουρη». Αφού πληροφορη0ούμε, λοιπόν, ότι
ι παιδιά μετά από συνεχή πλύση εγκεφάλου δεν θέλουν να πάμε τη μητέρα τους και συγκατανεύσουμε στην άποψη ότι τα
χιδιά των 8, 6 και 3 ετών ίσως έχουν παραπλανηθεί, διαπιστώ>υμε πως η αντιδικία περνά σε ένα άλλο επίπεδο· η αρθρογρά:>ς προσυπογράφει τη διάκριση ανάμεσα στη μητέρα των παιών Χαρά Βεντουρη (άραγε ποιο είναι το δικό της επιόνυμο,
ν υπάρχει;) και στη Γεωργία Δημητρακοπούλου, τη γυναίκα
την οποία ο Βεντούρης «συζεί, δηλαδή ευρίσκεται μ ετ' αυτής
ΐ σχέση παλλακείας». Ίσω ς η διατύπωση αυτή να ανήκει στο 0ιΤγραφο, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο η αρΟρογράφος εν
στερνίζεται αβασάνιστα αυτή τη διατύπωση δηλώνει τη βαθιά
ιέχθεια για τη μία από τις δύο γυναίκες: την άτεκνη που τα
άιδιά τη φουνάζουν «μαμά» (μετά από πλύση εγκεφάλου!) και
>υ χαρακτηρίζεται, κυρίως, από τη σχέση παλλακείας... Δεν θα
χνω το σφάλμα της αρθρογράφου να αναφωνήσω «γιατί υπο
τ ρ ίζ ω τη Γειυργία Δημητρακοπούλου». Γιατί, απλούστατα, σ'
—*τές τις περιπτώσεις οφείλει κανείς να απομακρυνθεί από τις
ιπάθειες το)ν ενηλίκων και vex αναζητήσει το δίκαιο τιον παι

διών. Η αρθρογράφος, βέβαια, με το ίδιο σκεπτικό παραπέμπει
στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού. Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζει, οι διακηρύξεις και οι
νομικίστικες λύσεις δεν μπορούν να αποδώσουν, όταν τα εμπλε
κόμενα μέρη χρησιμοποιούν δύναμη, χρήματα, και προπαντός
αδιαφορούν για το καλό των παιδιών. Οσο για το ποια είναι η
αληθινή μάνα, η νόμιμη σύζυγος και εκ φύσεως μητέρα ή η «παλ
λακίδα», την απάντηση μας την έχει δώσει προ πολλού χρόνου η
σολομώντεια εκδοχή: αυτή που προτιμά «να χάσει τα παιδιά
της», φτάνει να μείνουν ακέρια, φτάνει να μην κατακερματι
στούν.
Τώρα η κ. Μαργαρίτα Παπανδρέου ζητεί από τον υπουργό Δι
καιοσύνης κ. Ευάγγελο Γιαννόπουλο να προχωρήσει στη δημι
ουργία του ειδικού οικογενειακού δικαστηρίου που καθυστερεί
από τον Δεκέμβρη του 1996· ζητεί, επίσης, με λόγια ιδιαζόντως
κολακευτικά, από τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο -που «δεν είναι μό
νο νομικός, υπουργός, συγγραφέας αλλά κι ένας θαυμάσιος και
ζεστός άνθρωπος»- να παίξει το ρόλο του Σολομώντα. Ξεχνά,
όμως, να υποστηρίξει το δίκαιο των, έστω παραπλανημένων,
παιδκυν. Αυτά είναι που χάνουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού τους και αυτά είναι που κομματιάζονται ψυχικά.
Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση της Μαργαρίτας Παπανδρέου
φαίνεται πως συνδέεται και με δικές της πικρίες. Μήπως, λοι
πόν, η μονομερής υποστήριξη της Χαράς Βεντούρη έχει κατα
γωγή της τα οικεία κακά;
Α.Φ.
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I λέποντας διάφορες πρω
τ ο β ο υ λ ίε ς και Κινήσεις
κόλιτών ν ’ αναφύονται (από
ρα) με την ευγενική φιλο^ξία να παρέμβουν στις δη
κτικές εκλογές τον Οκτώίιο 1998, των οποίων την
ροκχρξη κατά κάποιον τρόπο
κήρυξε ο πρωθυπουργός,
ιΐοδίδοντάς τους μάλιστα
ιρχαίριυς σαφή πολιτικό χαίΐκκτήρα, σκεφτόμαστε ότι
ιδεικνύοντας τέτοια ,αξιο3ιιι|μείωτη εγρήγορση εμφανίυν αυξημένο ενδιαφέρον
,:.α την εξέλιξη των αυτοδιοι, μικών μας πραγμάτιυν.
^Πράγματι παρηγοριόμαστε
ι εξακολουθεί και σήμερα
είναι ζωντανό το φαινόμεκατά το οποίο κάποιοι άνI
Φ
__________

θρωποι, ενεργούντες προφανώς ως «εκφραστές της κοινω
νικής συνείδησης», νοιάζο
νται περισσότερο από άλλους
για τα κοινά - και μάλιστα
νοιάζονται για λογαριασμό
ημιόν τιον αδικαιολογήτους ραθυμούντιον κι επαναπαυομένων στην ψήφο μας - έστω κι
αν την πουλάμε ακριβά και,
βεβαίως, με τελείως αμφίβολη
αποτελε σματ ικότητα.
Υπ’ αυτί) το πρίσμα, τέτοιες
προποβουλίες, ενίοτε, οφεί
λουμε να ομολογήσουμε, εί
ναι αξιέπαινες και ικανές να
συμβάλουν στην καλύτερη
εξέλιξη τιον τοπικιόν και λοιποΥν (χφιλοκερδίόν υποθέσεών μας.
Δ.Κ.

ΤΟ «ΑΝΤΙ» ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ
Από σήμερα Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28
Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο της Σχολής Χωροφυλακής, στην
οδό Μεσογείων, ο Συνασπισμός οργανώνει και φέτος μια
γιορτή.
Το ΑΝΤΙ θα είναι εκεί. Με ένα περίπτερο, όπου θα μπορείτε
να βρείτε παλιά τεύχη του περιοδικού και τόμους.
Το ΑΝΤΙ θα είναι εκεί και με μια εικαστική εγκατάσταση που
σχεδίασε ο ζωγράφος Δημήτρης Ζουρούδης.
Θα σας περιμένουμε...

»

στο φροντιστηριοποιημένο λύκειο
του Κώστα Γαβρόγλου

Είναι η πρώτη ίσως φορά, μετά το 1911, που επιχειρείται μια τόσο ευρεία παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι
πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και οι υπουργικές αποφάσεις, μαζί με τα προεδρικά διατάγματα που αναγκαστικάΘο
ακολουθήσουν και τις 500 δισεκατομμύρια δραχμές που θα ξοδευτούν από το πακέτο Ντελόρ μέχρι το 2000 για θέματο
που αφορούν στην εκπαίδευση, θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό και για πολλά χρόνια όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Από το νηπιαγωγείο έως τις μεταπτυχιακές σπουδές, και από τα προγράμματα επιλογής σπουδών μέχριη
ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε λίγα χρόνια θα έχει αλλάξει ριζικά η σημερινή κατάσταση.
α ήθελα να σχολιάσω την προτεινόμενη σύνδεση της δευτερο
βάθμιας με την τριτοβάθμια εκ
παίδευση και να τη συγκρίνω με
τον τρότίο εισαγιυγής στα πανε
πιστήμια, που είχε προταθεί πριν από
δύο χρόνια για πρώτη φορά και που
προέβλεπε τη δημιουργία ενός προκα
ταρκτικού έτους. Ας αρχίσουμε, όμως,
με ορισμένες διαπιστώσεις:
• Το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντι
μετωπίζουμε σήμερα είναι η βαθμιαία,
ακύρωση του λυκείου. Λέγεται ότι το λύ
κειο αποτελεί τον προθάλαμο για τα
Πανεπιστήμια. Είναι μία απολύτιυς ανα
κριβής και βαθιά λαθεμένη διαπίστωση.
Γιατί μία τέτοια διαπίστωση υπονοεί ότι
το μόνο που καταφέρνει το λύκειο είναι
να προετοιμάζει για τα πανεπιστήμια
και, άρα, ότι επιτελεί έστω αυτόν το ρό
λο. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ακό
μη πιο απελπιστική. Το Λύκειο δεν φαίνεται να παίζει, κανέναν
απολύτως ρόλο για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Δεν έχει πια
ούτε καν την ευθύνη προετοιμασίας των υποψηφίων για τα πανε
πιστήμια και η ευθύνη αυτή έχει απεμποληθεί στα φροντιστήρια.
Οι πάντες έχουν συμφωνήσει πως η εισαγωγή στα πανεπιστήμια
είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί ανάμεσα στους μαθητές
και τα φροντιστήρια στα οποία έχουν επιλέξει να πηγαίνουν. Ιδι
αίτερα στα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου και κυρίως στα δη
μιίσια σχολεία η παρακολούθηση τιυν μαθημάτων στο λύκειο έχει
καταντήσει να είναι μια αναγκαστική γραιρειοκρατική ιεροτελε
στία με ανύπαρκτη εκπαιδευτική λειτουργία.
• Μαζί με την ακύρωση του λυκείου άλλαξε και ο χαρακτήρας
των φροντιστηρίων. Τα φροντιστήρια δεν υποβοηθούν και δεν συ
μπληρώνουν πια την εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου, αλλά
αντικαθιστούν το σχολείο. Ο θεσμός, αυτός καθαυτός, έχει αντλή
σει τη νομιμοποίησή του επειδή κατάφερε να ποσοτικοποιήσει
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την παρεχόμενη «γνώση» και να «διί
σκει» τους υποψηφίους και τις υποΐ|
φιες να σκέφτονται τυποποιημένα. Μ
λίστα, όσο πιο αποτελεσματική είναι« ι
τή η τυποποίηση τόσο πιο επιτυχημί ι
θεωρείται το φροντιστήριο. Έτσι,
φροντιστήρια άρχισαν να προσδια
ζουν το χαρακτήρα της παρεχόμο
γνιόσης. Η καθιέρωση των δεσμών·
λογικής εισαγωγής στα πανεπισιήρ
μετασχημάτισε ταυτοχρόνως το λύν.ί
και τα φροντιστήρια. Οι απαιτήσεις«
δεσμών ήταν ιδεολογικά, εννοιολογι
και θεσμικά αντίθετες με το χαρακήί
του λυκείου, όπως αυτό διαμορφώθΐ]ΐ
ιστορικά. Έ τσι, το λύκειο οδηγήθη
βαθμιαία στην ακύρωσή του και τα ψ
ντιστήρια μετατρόχπηκαν σε θεσμό®
μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτ
σεις για τις δέσμες.
• Ό λα αυτά γράφονται για να τονιστι
ότι το βασικό πρόβλημα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει
κοινωνία μας, δεν είναι η διατύπωση μίας πρότασης με στόχοι
Πανεπιστήμια. Η όποια πρόταση πρέπει να μπορεί ν’ ανατρε'Ι
τη βαθμιαία ακύρωση του σημαντικότερου ίσους κρίκου της ι»
παιδευτικής διαδικασίας, που είναι το λύκειο. Η κατάργηση««
εισαγωγικών εξετάσεχον -εά ν συνδεθεί πλήρως με την κατόίργηοι
της λογικής των δεσμοόν στα λύκεια- θα μπορούσε να αποτελεοι
ένα αποφασιστικό πρώτο βήμα. Και βέβαια, το κακό θα θεραπεί1
θεί μονάχα αν η πλήρης αποδέσμευση από τις δέσμες συνοδευτεί
με την καθιέριυση ενιαίου προγράμματος μαθημάτων για όλοι<
τους μαθητές και τις μαθήτριες και τη διδασκαλία κατ’ επιλογή
μαθημάτων αποκλειστικά, όμο^ς, γενικής μόρφωσης.
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Στη σημερινή συγκυρία, η κύρια επιδίωξη μιας μεταρρύθμισή
θα έπρεπε να είναι η κατοχύρωση της αυτοτέλειας του λυκείοι

.αδή, δεν μπορεί να είναι επιτυχυμένη η όποια προσπόχθεια
δέσμευσης από τη λογική των δεσμών, αν δεν συνοδεύεται
σαφή μέτρα που θα οδηγούν στην αυτοτέλεια του λυκείου,
ενώ η διαπίστωση ότι το λύκειο αποτελεί τον προθάλαμο τιυν
επιστημίων είναι απολύτως λανθασμένη, οι νομοθετικές ρυθ;ις που πρόσφατα ψηφίστηκαν δημιουργούν ακριβώς ένα τέ^ λύκειο. Δημιουργούν, δηλαδή, ένα λύκειο που σύντομα θα
Iντιστηριοποιηθεί. Ενώ το μεγάλο στοίχημα στην Ελλάδα ήταν
νημιουργηθεί ένα λύκειο με αυτόνομη παιδευτική λειτουργία.
>ακριβώς απέβλεπε η πρόταση για τη δημιουργία ενός προ
θετικού έτους.
ορίς να είναι η μόνη δυνατότητα στο σημερινό σύστημα, θα
,-ρούσε να αντικατασταθεί με τη θέσπιση ενός προκαταρκτιέτούς στα ΑΕΙ, κατά επιστημονικούς κλάδους (π.χ. πολυτε:ός, οικονομικός, ιατρικός κ.τ.λ.). Θα μπορούσε, δηλαδή, να
πιστεί μια προπαιδευτική βαθμίδα ετήσιας διάρκειας, στην
;ία να εγγράφεται κάθε απόφοιτος λυκείου χωρίς εξετάσεις.
; διάρκεια αυτού του έτους, οι σπουδαστές θα παρακολου'ν τέσσερα μαθήματα και για κάθε μάθημα θα μπορούσαν να
ρχουν τρεις ή και τέσσερις εξετάσεις στη διάρκεια του
jç. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα θα είναι ο μέσος όρος
ν των εξετάσεων. Ό σ ο ι περάσουν τα μαθήματα θα εισάγοι χωρίς περιορισμούς ως προς τον αριθμό. Αν δεν καταφέ«ν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο την πριότη φορά, θα μποwv να επανεγγραφούν στο προκαταρκτικό έτος. Τα μαθήματα
κυτά τα προκαταρκτικά έτη θα διδάσκονται από το διδακτικό
οεσωπικό των ΑΕΙ. ΤΕΙ αλλά και από καθηγητές της μέσης εκκδευσης. Θα ήταν επίσης δυνατό να αξιοποιηθεί και η τερά«X πείρα εκπαιδευτικών που εργάζονται και στα φροντιστή: Το έτος αυτό θα μπορεί να γίνει και ένα σημείο συνάντησης
,μσκόντων από την τριτοβάθμια και όευτεροβόχθμια εκπαί•ση. Τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα θα έπρεπε, επίσης, να
τηρηθεί ο σημερινός τρόπος, με τον οποίο διαμορφώνονται
ψέματα, αφού έχει υπάρξει μια συναίνεση ότι δεν γίνονται
ρρροές κ.τ.λ.
,-,να τέτοιο σύστημα θα οδηγούσε σε πολύ πιο ουσιαστικές
ψυδές στο λύκειο, κυρίως επειδή οι μαθήτριες και οι μαθητές
θα είναι αναγκασμένοι να βιώνουν τη σχολική καθημερινότηχποκλειστικά και μόνο με γνχύμονα το βαθμό που πρέπει να
>ουν και ο οποίος θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό, ο
πος με τη σειρά του θα καθορίζει την εισαγωγή στα πανεπιστή. Η λογική καθιέριυσης ενός προπαιόευτικού έτους όπου η μόι;ροϋποθεση για εγγραφή θα ήταν το πτυχίο, σκόπευε στην ενί, ση των διαδικασιών που θα οδηγούσαν στην αυτοτέλεια του
, είου και όχι στην πλήρη υποταγή του στις διεργασίες που οχδην στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

σε πριυτα α π’ όλους τους διδάσκοντες στη μέση εκπαίδευση και
στα πανεπιστήμια. Αντιθέτως, πολλές φορές ακούστηκαν ανα
λυτικές προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το σημερινό
σύστημα, και για το πώς θα πέσει η ποιότητα των σπουδών στα
πανεπιστήμια αν εισαχθούν περισσότεροι. Άλλες πάλι φορές, η
όποια πρόταση ξέφευγε από τη βελτίωση του σημερινού συστή
ματος, συνοδευόταν με τόσες πολλές και περίπλοκες προϋποθέ
σεις που ήταν σαφές ότι δεν αποτελούσε στοιχειωδώς ρεαλιστι
κή πρόταση. Αν, λοιπόν, οι ίδιοι οι φορείς της εκπαίδευσης δεν
είναι πεισμένοι για κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να έχουμε -και
δεν φαίνεται να υπάρχουν καν τέτοιες απαιτήσεις- από την κυ
βέρνηση.
Το δεύτερο φαινόμενο σχετίζεται με τα φροντιστήρια. Η κατάρ
γηση της παραπαιδείας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με ιδεο
λογήματα. Η καταγγελία της παραπαιδείας, σαν κάτι που αντιβαί
νει τις γενικότερες αρχές μας, δεν οδήγησε πουθενά. Η παραπαι
δεία (φροντιστήρια και ιδιαίτερα) σήμερα είναι μια κοινωνική
και οικονομικόχ επικερδής δραστηριότητα που έχει ετήσιο τζίρο
πάνιυ από 500 δισεκατομμύρια δραχμές. Εδιό δεν υπολογίζουμε
τα φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών. Και
πάλι, τα συγκεκριμένα μέτρα που θα αντιμετιυπίσουν αυτήν την
οικονομική δραστηριότητα δεν φαίνεται να έχουν απασχολήσει
κανένα φορέα.
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα καταφέρουν να αντιστρέφουν την
πορεία πλήρους ακύρωσης του λυκείου, δημιουργοηπας ένα λύκειο-προθάλχχμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα λύκειο
φροντιστηριοπυιημένο. Και έτσι, μάλλον, χάθηκε η μεγάλη ευκαι
ρία για ένα εκπαιδευτικά αυτόνομο και άρα βαθιά δημοκρατικό
λύκειο.

Ί ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

f

ιν νομίζω, όμως, ότι θα πρέπει να μην σχολιαστούν και δύο
ιρετικά σοβαρά φαινόμενα, για τα οποία έχουμε μία συλλογιζυθύνη.
κατάργηση των δεσμών, η κατόχργηση των εισαγιογικών εξειεων και η κατάργηση του κλειστού αριθμού εισαγομένων
. πανεπιστήμια ΔΕΝ αποτύλεσε ούτε καν τη δευτερεύουσα
μή των διεκδικήσεων και ιδεολογικιυν ζυμιυσεων ούτε της
.ΜΕ ούτε και της Ο μοσπονδίας Διδασκόντων στα Πανεπι,,μια. Ορισμένες φορές και θαμμένη ανάμεσα σε πολλές άλλες
κδικήσεις ήταν και η δυνατότητα πρόσβασης μεγαλύτερου
",θμού ατόμων στα ΑΕΙ. Ποτέ, όμως, το αίτημα αυτό δεν έπειί
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«ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ»

Οι μάνατζερ πάνω από
τον πολιτισμό της «Πολιτιστικής»
Άρθρο Ειδικού Συνεργάτη

Στο ρεπορτάζ Ειδικού Συνεργάτη μας, που ακολουθεί, καταγγέλλονται σοβαρές νομικές παραβάσεις από τρεις
«μάνατζερ»-μηχανικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επίβλεψη έργων για την «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
Θεσσαλονίκη ’97». Μέσα στους «τρεις» περιλαμβάνεται και ένας, ο οποίος είναι γνωστός στους αναγνώστες μας
ως «μάνατζερ» των έργων που ο κ. Χρ. Λαμπράκης διαπράττει εις βάρος του Πάρκου Ελευθερίας. Πρόκειται για το
κ. Πανδή, συνεταίρο και συνεργάτη του επανεκλεγέντος πρόσψατα ως προέδρου στο ΤΕΕ, κ. Λιάσκα.
Οι καταγγελίες αυτές για τις παραβάσεις των νόμων δεν είναι το μεγαλύτερο κακό από τη δραστηριότητα του κ.
Πανδή και τη συνυπευθυνότητα του συνεταίρου του κ. Λιάσκα. Το γεγονός ότι ο κ. Πανδής είναι μέσα στους τρεις
«μάνατζερ» μεταβιβάζει μεγάλο μέρος της ευθύνης και στη διοίκηση του ΤΕΕ.
θα επανέλθουμε στο επόμενο τεύχος...

πολιτισμός πηγαίνει αντάμα
με τις μπίζνες και συχνά τις
μπίζνες δεν τις νοιάζει αν
περιφρονητικά καταπατή
σουν τους νόμους. Η κατα
σκευή έργων πολιτισμού επιτρέπει
να συνάπτουμε συμβάσεις δισεκα
τομμυρίων, αλλά ενθαρρύνει πολύ
ολίγους να αυγαταίνουν παρανόμως το όφελος τους εις βάρος τιον
πολλών που δεν μετέχουν σ’ αυτά.
Αυτή είναι η περίπτιυση της «Πολι
τιστικής Πριυτεύουσας Θεσσαλονί
κη ’97», ή μάλλον μία ακόμη από τό
σες άλλες περιπτιόσεις σκαστής πε
ριφρόνησης των νόμιυν (για να μην
αναφερθούμε σε κανόνες δημοσίου
και ατομικού ήθους) που καταυγά
ζουν τη μέχρι τώρα διαδρομή της.
Το παράδειγμά της μπορεί να προ
σφέρει το κατευθυντήριο νήμα για
την οργάνωση της Ολυμπιάδας 20Θ4
της απο-εμπορευματοποίησης και
της υγιούς συνένωσης σιόματος και
Μ ονή Λαζαριστών: Ένα από τα έργα που και τροφή για τα σ κ ά ν δ α λ α της Πολιτιστικής έδωσαν
πνεύματος. Το μυστικό της επιτυ
και δεν ο λο κλη ρ ώ θ η κα ν στην ώρα τους και το ταμείο των τριών «μάνατζερ» ευνόησαν
χίας ακούει στο όνομα «μάνατζερ»:
τρεις (αριθμός 3) «μάνατζερ» μπορεί να εισπράξουν αμοιβή 4,5
σπάθειας, τα οποία οσονούποι θα λάβουν ευρύτερες διαστάσε;
δισ. και ταυτόχρονα να καρπωθούν κάπου 200 εκατομμύρια, τα
και μπορεί να θυμίσουν τη φράση που χρησιμοποίησε κάποτε 1
οποία αποστερούν χωρίς αιδιό από τα Ταμεία του Τεχνικού Επι
Ρόζα Λούξεμπουργκ «Υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο» -ή ώ'
μελητηρίου, του ΤΣΜΕΔΕ κ.τ.λ., σε πείσμα των ρητιόν διατάξεων
λκυς υπάρχουν ακόμη έντιμοι (και τολμηροί) άνθρωποι σ’ αυτήττι
του νόμου. Ιδού, λοιπόν, τα περιστατικά αυτής της εντίμου προ
χ(όρα·
_________
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lia ανώνυμη εταιρεία, με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, εποΐυόμενη από 3 υπουργούς, τους επί του Πολιτισμού, επί του ΠεΙάλλοντος και τον Μακεδονίας-Θράκης, ο «Οργανισμός Πολι
τική Πρωτεύουσα Ευριυπης - Θεσσαλονίκη 1997 Α.Ε.» συμφω1και συνομολογεί με ιδιώτες μηχανικούς, τους Τεχνικούς Υπεύνους Έ ργου (Τ.Υ.Ε.) ή άλλιυς «μάνατζερ», να ιδιοποιηθούν οι
.ευταίοι πόρους ύψους 200 εκατομμυρίων δρχ. περίπου, που διιούνται το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) και το
!ΜΕΔΕ (Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηοίων Έργοιν).
[ συμφωνία αυτή δεν γίνεται προφορικά, αλλά καταγράφεται
) άρθρο 6 παρ. γ των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιιόν Διοίκης Έ ργου με ημερομηνίες 8/3/1995 και 29/3/1995: «Οι πρυβλεπό}/ες κρατήσεις υπέρ του ΤΕΕ, του ΤΣΜΕΔΕ κ.τ.λ. θα επιβαρύJV τον Τ.Υ.Ε. κατά το τμήμα της αμοιβής του, που αντιστοιχεί
) ύψος της αμοιβής επίβλεψης που αντιστοιχεί σε έκδυση αδει\ όπως προσδιορίζεται από το Γραφείο Πολεοδομίας και με βά'.τυν τεκμαρτό ογκομετρικό προϋπολογισμό» (τα ελληνικά δικά
Δηλαδή σε απλή γλώσσα, οι Τ.Υ.Ε. θα πληριόνουν τις υπο,εωτικές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ και ΤΣΜ ΕΔΕ μόνο για
'2-3% της πραγματικής αμοιβής τους και δεν μιλάμε βέβαια για
ϋροποσά.
>ι αμοιβές τιυν Τ.Υ.Ε. είναι περίπου 4,5 δισ. χωρίς υπερβάσεις
ι οι κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ και ΤΣΜ ΕΔΕ με ποσοστό 2% για το
θένα, όπιυς ορίζει ο νόμος, είναι συνολικά 175-180 εκατομμύt. Αντί γι’ αυτά, οι δύο αποφασιστικής σημασίας για τους μηχα:ούς φορείς θα εισπράξουν από τους «μάνατζερ» 3-5 εκατομμύι.
:>ι κανονισμοί και οι νόμοι λένε:
ί
, . Το άρθρο του «Κανονισμού της Α.Ε. ΟΠΠΕ Θεσσαλονίκη. ’97
ι τη διαδικασία συγκρότησης Μητρώων Αναδοχών Υπηρεσιών
ι αναθέσεως τιυν υπηρεσιών αυτών καθιύς και Συγγραφή ΥπυI ζώσεων των σχετικών συμβάσειυν» ορίζει: «Πριν την πληρωμή
ιγαριασμού προπληρώνονται από τον ανάδυχο τα ποσά που
1τιστοιχυύν στις νόμιμες κρατήσεις».
. Το άρθρο 3 του Β.Δ. της 30/31 Μάίου 1956 ορίζει ρητώς ότι το
σοστό 2% υπέρ ΤΕΕ αποτελεί υποχρεωτικό δικαίωμα του ΤΕΕ
ί της αμοιβής των μηχανικών.
. Το άρθρο 7 παρ.ε του Α.Ν. 2326/1940 ορίζει ότι υποχρεωτικός
ρος του ΤΣΜΕΔΕ είναι ποσοστό 2% επί της πραγματικής αμοις των μηχανικών, ακόμη και όταν αυτή είναι μεγαλύτερη της
ίχιστης νόμιμης.
ιά ταύτα το ποινικώς κολάσιμο της υποθέσεως είναι σαφές,
u η έναρξη της σχετικής διαδικασίας είναι ευθύνη και υποχρέη των διοικούντιυν το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ.
a γεγονότα και τα ντοκουμέντα βρίσκονται εδιό και 15 μήνες
a χέρια του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Δύο επιτροπές του
□υν ασχοληθεί επισταμένιος μ’ αυτά: Αλλά «η μπάλα στην κερ7)α». Ώ ς πότε όμως;λ
Τέρα όμως απ’ αυτά, πέρα από το ζήτημα της άμεσης διεκδίκη!ς αυτών τιυν χρημάτων, υφίσταται θέμα Πειθαρχικού Ελέγχου
ι(ίων, και από τις δυο πλευρές, επιχειρούν να στερήσουν πόρους
ίΐρανόμως δε από τους συναδέλφους τους. Διότι περί αυτού πρόιται. Το ΤΕΕ και το ΤΣΜ ΕΔΕ είναι ζωτικότατοι, απολύτως
αγκαίοι οργανισμοί για τους 65.000 έλληνες μηχανικούς. Θα
ώμε άραγε τον επανεκλεγέντα πρόεδρο του ΤΕΕ να παραπέ;;ει στα πειθαρχικά όργανα, την ποινική δικαιοσύνη και τα αστι: δικαστήρια τον διατελούντα ήδη συνεταίρο του;
^λλά η ιστορία εδώ μόλις αρχίζει...
r,o ç ).
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του Μ άνου Στεφ ανίδη

Εκείνο που μ ’ ενο χλεί δεν είναι ότι η πλειάδα τω ν διανοουμένω ν έ χ ε ι πλήρω ς υπαλληλοποιηθεί, αλλά το ότι οι ελάχιστοι
εναπομείναντες ανησυχούν γιατί δεν τους έχ ει γίνει ακόμη η προσφορά. Συχνά - τ ο Αντί γενικά , και ο υπογραφόμενος ειδικάκατηγορουμαστε από τρίτους ότι επ ιδιώ κουμε την άρνηση για την άρνηση και τον ψόγο προς δημιουργία εντυπ ώ σ εω ν χωρίς να
προτείνουμε θ ετικ ές αντιπροτάσεις. Εγκλωβισμένοι σ’ έναν πεπαλαιω μένο αριστερισμό, α δυνατούμε να σ υλλάβουμε το πνεύμαιης
εποχής και δεν χαιρόμαστε(είο) για τις επ ιτυχίες του τόπου. El μομφή αυτή μπορεί - έ σ τ ω - να έ χ ε ι ψήγματα α λήθεια ς, στο σύνολόrç
όμως είναι άδικη. Ας είναι λοιπόν το Αντί μια αντίθεση σε γενική συγκατάνευση, για τί είναι βέβαιο ότι ο τό π ος για να επιτύχει
χρειάζεται και τον σκεπτικισμό ή την αντίθεση των αντι-πανηγυριστών και τω ν πλαγίως - σ ε σχέση μ ε την ορθή γ ω ν ία - σκεπτομένων
π’ την άλλη πλευρά ποτέ δεν απο
κρύψαμε στο Α ντί πόσο πιο παρη
γόρα είναι τα πράγματα συγκρινόμενα με την προηγούμενη διετία·
τότε που κυβερνούσε ο Λιανο-Παπανδρεϊσμός και αντιπολιτευόταν ο Λογιοεβερτισμός.
Το διάδοχο σχήμα «Σημίτης-Καραμανλής» με τους χαμηλούς τόνους, τη βούληση
για εκσυγχρονισμό και την εργατικότητα:
του είναι σαφώς μια θετική εξέλιξη για τον
τόπο. Οφείλουμε, όμως, να ψέγουμε πρό
σωπα ή πολιτικές, όταν -παρά την επίσημη
κυβερνητική γραμμή- ρέπουν ξανά στον
παπανόρεΐκό λαϊκισμό και στις ασύγγνω
στες παραχωρήσεις προς τα διαπλεκόμενα.
Ο υπογραφόμενος δεν έχει κανένα πρόβλη
μα να παραδεχθεί ότι -επιτέλους- θετικό
έργο παρατηρείται στο ΥΠ.ΕΞ., όπου αργά
πλην σταθερά παγιιόνεται ένα σταθερό σχή
μα εξωτερικής πολιτικής, ικανό να πείσει τη
διεθνή κοινότητα με νηφόχλια επιχειρήματα
και ν' ανατρέτρειτο -αληθινά- δυσμενέστα
το σκηνικό που κληρονόμησε. Και στο
«Παιδείας» το δίδυμο Αρσένη-Ανθόπουλου
επιχειρεί να ταρακουνήσει τον όζοντα βάλ
το που λέγεται «δημόσια εκπαίδευση», να
τα βάλει μ’ έναν γράφειοκρατικό συνδικα
λισμό «επετηρίδας» που προ πολλού έχει
απολέσει το λαϊκό του έρεισμα και να προ
λάβει το τραίνο της ανάπτυξης. Το σύνθημα
«όχι άλλες αμόρφωτες γενιές διδασκόντιυν
και δι.δασκομένων» φαίνεται ότι τους καθο
δηγεί. Και στο Υπερυπουργείο του αγέλα
στου κ. Αλέκου Παπαδοπούλαν κάποιος
επιχειρεί να πιάσει τον ταύρο απ' τα κέρατα
και να καταστήσει τη δημιίσια μηχανή στοι
χειώδους παραγχυγική. Κι είναι φυσικά τέ
τοιες «λαβές» να είναι συχνά άτσαλες και
ανοικονόμητες· είναι όμως αναγκαίες. (Λέ
γε με Καπυάίατρια). Και ο Ρωμαίος καλά
κρατεί σ' έναν χοίρο σκοτεινό) και ύποπτο με
παράδοση στην αυθαιρεσία και στην προ
στασία πάσης φύσεως, ή ιττην κατάλυση
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εξουσίας. Τα εύσημά του μάλιστα μεγαλιυνουν, αν σκεφθούμε τον προϋπάρξαντα παπαθεμελικό οίστρο που «εξόντωσε» τη 17η
Νοέμβρη.
Τιάρα αν αναλογισθούμε τα μέτωπα της
ανάπτυξης, της οικονομίας το)ν δημοσίων
έργων και της δημοσιονομικής πολιτικής
φευ θα μελαγχολήσουμε-και τούτο όχι γιατί
είμαστε κατ' ανάγκην «αντί», αλλά γιατί
φαίνεται, πέρα από πρόσιυπα, όσο κι αν πεί
θει ως θεωρία, στην πράξη είναι ή ανεφάρ
μοστο ή κοινωνικά ανάλγητο, το επίσημο
κυβερνητικό μοντέλο που προτείνει ο πριυθυπουργός και οι συν αυτιά. Και πάλι πό
ντιος θα του αναγνωρίζαμε (του πρωθυ
πουργού) πίστωση χρόνου, προς επίτευξιν
αποτελεσμάχτων, αρκεί και ο ίδιος ν’ αναλογισθεί τις επερχόμενες συνέπειες -δυσβά
στακτος εξωτερικός δανεισμός, περαιτέριο
εξάρτηση από ξένα ή εγχιάρια οικονομικά
κέντρα, πλήρης αποβιομηχάνιση, μαρασμός
των μικροεπιχειρηματιών και τιον μεσαίιυν
τάξεων πριν είναι πολύ αργά. Ο υπογραφό
μενος, τέλος, αναγνωρίζει ότι ο πρωθυ
πουργός, ιυς πρωθυπουργός, ψεύδεται κατά
το δυνατόν λιγότερο και αποφεύγει τις αερόλογες συνθηματολογίες. Κι αυτός όμως
πληρώνει την κληρονομιά που παρέλαβε.
Λ.χ. τους «ολυμπιακούς» που ήταν «γενναί
α» έμπνευση του Γ. Λιάνη, όπως βλακιυδώς
διατυμπανίσθηκε, και «θαρραλέα» απόφα
ση του αειμνήστου Αντρέα - τι είχε, τι έχα
σε. Όταν τέτοια βαθυνούστατα μυαλά απο
φασίζουν για το μέλλον μας, εμείς οι απλοί
πολίτες πρέπει να αισθανόμαστε λίγο άβο
λα. Τέλος, μείζον πρόβλημα του πριυθυπουργού είναι η κρατικοδίαιτη νομενκλατούρα -όπως του επεσήμανε ο Στ. Ζουλάς
από την Καθημερινή της 7.9., η οποία είναι
ικανή να αποτρέψει την οποιαδήποτε ανά
πτυξη, συνεχίζοντας τον έρωτα κόμματος
και κράτους. Πάγιά μας, τέλος, διαπίστωση
είναι ότι τα κόμματα στις παραδοσιακές
τους μορφές έχουν αποτύχει και ξεπεραστ

από μιαν πραγματικότητα που ούτε κανδιιι
νοούνται. Αμαθή, ανενημέρωτα, ομφαλ
σκοπικά, τα δύο ισχυρότερα ελληνικά m
ματα διαιωνίζουν τον προς την εξουσία αι
τισμό τους, λειτουργώντας ιυς λέσχες ημπι
ρων και ως λογοδοσμένοι του χρυσού κοι
φέτου που λέγεται «Δημόσιο». Τι σχύ
μπορεί να έχει ένας έντιμος άνθρωπο:
αυτές τις «εταιρείες»; Εμπρός σ’ αυτήνt
ομογενοποίηση της εξουσίας και τη σΐ'ν
κόλουθη παγκοσμιοποίηση της οικονομίβ
ο πολίτης αισθάνεται διπλά εγκλωβισμό'«
διπλά απροστάτευτος. Ως αντι-μέτωπο
αυτή τη διαπλοκή εξουσίας και κειραλιιίι
-κόμματα media, πολυεθνικές, κρατικοί!
γολάβοι- ο πολίτης έχει ν’ αντιτάξει ι
ελευθερογνωμία του, τη συμμετοχή του>
τη στήριξη στα ποικίλα μέτωπα πολιτών,
ομάδες δηλαδή πρωτοβουλίας και δράοι
οι οποίες έξω από τους κομματικούς μη|
νισμούς και τις εξαρτήσεις αγωνίζονται]
το αυτονόητο: περισσότερη δημοκρατίαν
ρισσότερη διαφάνεια, λιγότερος αυταο;
σμός. Οι ομάδες πολιτών μπορούν ν’ασ/ι
σουν πιέσεις και να επιτύχουν αποτελεσμο
τα από τα πιο μικρά οάς τα πιο μεγάλα-ffl
τα σκουπίδια στον Antenna ή τον Sky«
την αντι-ολυμπιάδα και από την όπερα Λ«
μπράκη α>ς την κρατική καταστολή καη
ναρκιυτικά. Οι πρωτοβουλίες πολιτοίναπ(
δεικνύουν ότι αντίθετα προς τις μαζικοποι
ημένες «πλειοψηφίες» και την τσιμενταμι
σμένη «ομοφωνία» των τηλεθεατών υπάο
χουν σκεπτόμενα άτομα που αγωνίζοντιι
για μια συμμετοχική δημοκρατία και ενιι
ντίον της δημοκρατίας τιον διαπλεκομενιο»
συγκροτηματαρχοάν - μετεξέλιξη επί te
ηλεκτρονικότερο της δημοκρατίας των ον·
νταγματαρχοάν. Τα μέτωπα τιυν πολιτών
μπορούν να επιτύχουν πολλά- κυρίως opt
μπορούν ν ’ αποδείξουν πόσο νεκρωμένο
είναι οι επαγγελματίες της πολιτικής κ<ι
πόσο ζωντανοί οι ερασιτέχνες της-όσοιtw

ΛΑΛΙΩΤΗΣ - ΒΑΣΩ
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του Απόστολου Διαμαντή

Hl

Φαίνεται πως η συνεχιζόμενη σύγκρουση ανάμεσα στον Κώστα Λαλιώτη και τη Βάσω Παπανδρέου θα είναι το
μεγαλύτερο εσωκομματικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ από δω και πέρα. Διότι δεν είναι αμιγώς πρόβλημα
εσωκομματικής υφής -φιλοδοξίες, μικροαντιπάθειες, ομαδούλες κ.λπ.-, αλλά η εκδήλωση ενός γενικότερου
ροβλήματος: είναι η σύγκρουση των αντιτιθέμενων συμφερόντων, εν όψει των μεγάλων έργων που πρόκειται να
γίνουν και εν όψει των τεραστίων πόρων που εισρέουν από την Ε.Ε.
Ε(Κ
^ ο επεισόδιο στη σύσκεψη
της περασμένης Τρίτης, κα
τά την οποία συζητήθηκαν
τα έργα για την προστασία
του περιβάλλοντος και ο
>μός έγκρισής τους, είναι χααηριστικό. Ποιο είναι το πρόμια; Ό τι το ευρωπαϊκό πρόr ιμμα «Natura 2000», το οποίο
:>ρά την προστασία του περινλοντος και είναι της αρμοδιόας του ΥΠΕΧΩΔΕ, φαίνεται
δεσμεύει ένα μεγάλο τμήμα της
κράτειας και -προφανούς- έραι σε σύγκρουση με τα αναπτυ- κά σχέδια του υπουργείου
άπτυξης. Ταυτόχρονα, σύμφωμε
τις
απόψεις
του
ΙΕΧΩΔΕ,η έλλειψη περιφερειακού μη
δισμού του υπουργείου Ανάπτυξης κα
ρτερεί τις εγκρίσεις άλλων περιβαλλοιλογικών μελετών της δικής του ευθύ
ς, για λατομεία, ιχθυοτροφεία κ.λπ., με
οτέλεσμα ο Λαλιώτης να ζητεί τη μεταρά της αρμοδιότητας σε περιφερειακά
/ανα. Στην πραγματικότητα, ο υπουρ; ΠΕΧΩΔΕ πιθανόν να θέλει να αποτί
νει από πάνω του τις κατηγορίες για ση
πτικές καθυστερήσεις στην έγκριση με;ών και στην απορρόφηση κονδυλίων
ι να τη μεταφέρει στα άλλα υπουργεία
JU) προσεκτικών διαρροιόν «φημών»
)ν ημερήσιο Τύπο. Είναι χαρακτηριστιτο παράδειγμα της Εξουσίας, η οποία
ρεπορτάζ την επομένη της σύσκεψης,
)θετώντας πλήριυς τις απόψεις Δαλκότη,
φάνιζε τον Σημίτη ενοχλημένο από τη
:σω. Ο πρωθυπουργός φαίνεται να χρηιοποιείται έτσι, σε μιακαμπάνια σχεδόν
χφημιστικού τύπου, με στόχο τί] δημιργία ευνοϊκού κλίματος για τον ένα ή
('άλλο υπουργό.

Νεότεροι, ω ραιότεροι και πιο αγαπημένοι...

Εγκρίσεις και πάλι εγκρίσεις, δρόμοι, αε
ροδρόμια —«όλη η Ελλάς ανασκάπτεται,
αγαπητοί μου. Αυτή που είναι κατεστραμ
μένη όιάχ να αποκατασταθεί και αυτή που
είναι καλή όιά να καταστείκαλύτερα»- για
να θυμηθούμε και τον θρυλικό βουλευτή
Καλοχαιρέτα απ' το Στουρνάρα 288 της Φί
νος. Πού να φανταστεί ο συμπαθής Καλοχαιρέτας πως, εκεί που οι τ|ιηφοφόροι του
εκλιπαρούσαν για ένα γεφυράκι, θα έφτα
νε κάποτε η στιγμή που θα σκοτωνόμαστε
για το ποιος θα πρωτοκάνει αυτά τα χιλιά
δες γεφυράκια. Το χρήμα ρέει άφθονο από
την Ευρώπη και η εργώδης προσπάθεια
των υπουργών στρέφεται προς τον έλεγχο
όλου αυτού του πακτωλού τιυν δισ., που ση
μαίνει μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας. Ποιος
θα τολμήσει να αντιμιλήσει; Natura σου λέ
ει ο άλλος και σε αποστομώνει με υδροβιό
τοπους, θαλάσσια πάρκα και χελώνες.
Αυτί] είναι η πραγματική επανίδρυση του
ΠΑΣΟΚ, που θυμίζει όλο και περισσότερο
την πρώτη καραμανλι,κή οκταετία, την
οκταετία των έργων. Προσέχτε, οκταετία -

που σημαίνει επανεκλογή του Ση
μίτη. Ο γενικόλογος και σχεδόν
αερολόγος Καραμανλής, οδεύει
προς συντριπτική ήττα, εμπρός
στην οποία η ήττα Έβερτ θα μοιά
ζει θρίαμβος. Το κλίμα είναι πολύ
δύσκολο πλέον να αντιστραφεί
διότι, συν τοις άλλοις, λανθάνουν
και ως προς τον προσδιορισμό της
φυσιογνιυμίας του ΠΑΣΟΚ. Η
«εκσυγχρονιστική» του στροφή
παρουσιάζεται ως οριστική απο
μάκρυνση από το λαϊκιστικό του
παρελθόν, ξεχνώντας ποχς το
ΠΑΣΟΚ είναι κατεξοχήν και μονίμιος λαϊκιστικό. Ποιος αμφιβάλλει
πως αν ζούσε ο Αντρέας δεν θα εί
χε ήδη μετατραπεί στον πιο φανα
τικό τεχνοκράτη - ο «εκσυγχρονισμός» εί
ναι πλέον ο νέος λαϊκισμός.
Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίζει σε δύο ταμπλολ Άλλοτε ως εκσυγχρονιστικό και άλ
λοτε ο)ς λαϊκιστικό - οι δύο «κόσμοι», αυτό
το ψευδές σχήμα συντήρηση-πρόοδος, εί
ναι πάντα ζιυντανό. Υπήρχε πιο λαίκιστική
εικόνα από την τηλεοπτική εκείνη του Ση
μίτη που μιλούσε για τους μαθητές στη δε
καετία του ’60; Δεν υπάρχει λοιπόν καμία
επανίδρυση. Το ΠΑΣΟΚ προχωράει προσαρμοζόμενο στα νέα δεδομένα και στηριζόμενο πάντα στη διαπλοκή κράτους και
επιχειρηματικών συμφερόντων. Εκεί πρέ
πει να ασκηθεί σοβαρή αντιπολίτευση και
φαίνεται πως το δίδυμο Βάσω- Ντόρα βρί
σκεται, εξ αντικειμένου, πιο κοντά στον
πυρήνα του προβλήματος. Η σύγκρουση
ανάμεσα στα παλιά και νέα τζάκια, ανάμε
σα στους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες
και σ’ (χυτούς που δεν κινούνται πέριξ του
τεράστιου δημόσιου τομέα, θα κρίνει την
αναμέτρηση για αρκετά χρόνια ακόμη. Για
νεότερα, μετά την Ολυμπιάδα.
m

«Μ εγάλε Σημίτη!»
του Τάσου Παππά

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των δημοσκοπήσεων. Τα κόμματα θέλουν να δουν λίγο πριν ξεκινήσουν τη χειμερινή
εκστρατεία τους πόσο μετράνε στο εκλογικό σώμα και με βάση τα αποτελέσματα να χαράξουν τις πολιτικές τους,
Αυτός ο Σεπτέμβριος, όμως, είχε και μία ιδιαιτερότητα.
κλείσε
ένας
και στον Κ. Καραμαν):
χρόνος από την
για τη θέση του πρωθι
εκλογική νίκη
πουργού, το αποτέλεσμ
του
ΠΑΣΟΚ
για τον αρχηγό της αξιι
και οι πολίτες
ματικής αντιπολίτευαι
είχαν πια απτά δείγματα
δεν είναι κολακευτι»
της κυβερνητικής πολιτι
Μερικοί αναλυτές ι
στεύουν ότι η απόσκκ
κής σ’ όλους τους τομείς.
μεταξύ των δύο ανδρι
Έτσι, τα ποσοστά που
είναι μεγάλη, γιατί
προ έκυψαν πρέπει σε
τον Κ. Καραμανλή λείι
γενικές γραμμές να θευ)ένα βασικό στοιχείο,
ρηθεί ότι αποτυπώνουν
κυβερνητική πείρα. Κ
την πραγματική δύναμη
μίζουμε ότι πρόκειι:
των πολιτικών σχηματι
για επιφανειακή to
σμών σ’ αυτή τη συγκυ
σέγγιση. Ούτε ο Α. Ε
ρία. Ιστάμενοι πάνω από
πανδρέου, το 1981, οίι
τις σκοπιμότητες (μερι
ο Τ. Μπλερ, προσφάτι
κές εμπλέκονται ανοιχτά
είχαν υπέρ αυτών τοη
στο πολιτικό παίγνιο)
τήριο της εμπειρίας, α
των ίδιων των εταιρειών
Η εμπροσθοφ υλακή του εκσυγχρονισμού. Ο Β. Γιαννόπουλος ανοίγει
λά τα κόμματά τους ο
και υπολογίζοντας ότι ο
οχτώ νέες φ υλα κές- ο Γ. Λιάνης αποκήρυξε νωρίς την εξαδέλφ η του.
μείωσαν
εξαίρετο
χρόνος που έγιναν οι
υψηλά ποσοστά, γιατί είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν ρεή
σφυγμομετρήσεις δεν ήταν ο καταλληλότερος (η ευφορία από την
νίκης. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μας, για τον κ. Καραμανί
νίκη της Αθήνας στη Λωζάννη ήταν διάχυτη και οπωσδήποτε ευ
και γενικότερα για τη Ν.Δ. βρίσκεται αλλού: Πρώτο και σημαντ
νόησε την κυβερνητική παράταξη) μπορούμε να καταλήξουμε σε
κότερο είναι το έλλειμμα ιδεολογίας. Ακολουθεί η σύγχυσην
ορισμένα συμπεράσματα.
τις πολιτικές προτάσεις και ο κύκλος των διαπιστώσεων γιατί]'
• Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα (ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.) εμφανίζονται
αδυναμία της Ν.Δ. κλείνει με την ανεπάρκεια του πολιτικού ιψ)
να κρατάνε τις δυνάμεις τους.
• Τα μικρά κόμματα, ίσως με μοναδική εξαίρεση το ΚΚΕ, υπο
σωπικού της.
χωρούν.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚτοιύ
Σημίτη αποφάσισε να απολακτίσει από το θεωρητικό οπλοστάοι
• Το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο έχει ανοι
του τις κορώνες για «σοσιαλισμό εδώ και τώρα» και προσχωρώ
χτά πολλά θέματα και δέχεται σκληρές επιθέσεις παταχόθεν, δεν
χιορίς ιδεολογικές ενοχές στη στρατηγική εξανθρωπισμού τουκα
έχει μεγάλη φθορά, αντιθέτως μεκόνει την ψαλίδα από τη Ν.Δ. και
την παρακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.
πιταλισμού, το κόμμα που κατ’ εξοχήν υπερασπιζόταν το συστημ(
(Ν.Δ.) περιήλθε σε δυσχερή θέση. Για όσο καιρό το ΠΑΣΟΚεξα
ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ, ΤΙ;
κολουθούσε -έστιυ και στο ρητορικό επίπεδο- να φαντασιώνετ»
με την ιδέα της ανατροπής, η Ν.Δ. μπορούσε να εμφανίζεταιωςτε
Σχεδόν όλες οι μετρήσεις συμφιυνούν επίσης και σε ένα άλλο ση
κόμμα που αγωνίζεται για να περιορίσει τις επαχθείς πλευρέςτη;
μείο: παρά την υψηλή δημοτικότητα που συγκεντρώνει ο πρόε
δρος της Ν.Δ. Κώστας Καραμανλής, το κόμμα του δεν μπορεί να
οικονομίας της αγοράς. Η αποτυχία όμως του μητσοτακικού εγ
χειρήματος και η σχετική επιτυχία της σοσιαλδημοκρατικής δια
πλασαριστεί ως αξιόπιστη κυβερνητική λύση. Η ηλικία, η ευφράχείρισης, πασοκικής εμπνεύσεως, αφαίρεσε και τα τελευταία εγ
δεια και γενικώς η καλή δημόσια εικόνα του αρχηγού δεν αρκούν
χειρήματα από τους προπαγανδιστές του καθαρού καπιταλισμοί
για να ρυμουλκήσουν το κόμμα σε τροχιά νίκης. Η Ν.Δ. φαίνεται
Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιρροή του σημιτικού ΠΑΣΟΚ00
αγκυροβολημένη στα ήσυχα νερά ενός λιμανιού και δεν προσφέεύπορα τμήματα του πληθυσμού ανεβαίνει συνεχώς. Η κατάστο
ρεται για περιπέτειες στ’ ανοιχτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν
ση αυτή, αντί να πρττ'ΡΓλύσϋΐ' vu- χχνακλασακά της ηγεσίας τ>1
οι τμηφοφόροι καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στον Κ. Σημίτη
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Δ., έτσι ώστε να ανιχνευθεί βασανιστικά η δυνατότητα διείσδυΐς στα ανερχόμενα κοινωνικά στρώματα με διαφορετικά από το
ιρελθόν εργαλεία, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα πανικού. Επιιρήθηκε για ακόμη μία φορά να προσόιορισθεί η ταυτότητα της
Δ. με αρνητικό τρόπο: «όεν είμαστε ούτε νεοφιλελεύθεροι ούτε
<ατιστές», είναι η αγαπημένη φράση του Κ. Καραμανλή. Δεν λέόμως στους οπαδούς του και στους δυνάμει χ^ηφοφόρους του τι
;ριβώς είναι η Ν.Δ. και σε ποια σημεία διαφοροποιείται από το
βερνών κόμμα! Ό ποιος παρακολούθησε με προσοχή την ομιγχ και τη συνέντευξη του Κώστα Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη
• εινε με την εντύπωση ότι, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που
τέβαλε, δεν μπόρεσε να αρθρώσει έναν πειστικό εναλλακτικό
γο.
ΤΑ ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ»

ÎU
άλ όμορφα λεκτικά σχήματα και η επιόεξιότητα στις απαντήις δεν κατάφεραν να κρύψουν την ιδεολογική και πολιτική
ιηχανία. Από την πλευρά μας, προσπαθήσαμε να ανακαλύ)υμε διαφωνίες της Ν.Δ. στις μείζονες κυβερνητικές επιλογές.
/ εξαιρέσουμε την αντίθεση της Ν.Δ. στο σχέδιο Καποόίστριας
.1 στη μεταρρύθμιση για την Π αιδεία που, όμως εύκολα γίνεται
τιληπτό ότι δεν είναι στρατηγικού χαρακτήρα -απλώ ς επικερώνεται σε δευτερεύοντα σημεία-, δεν υπήρξε ουσιαστική
τόκλιση. Γιατί κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει σοβαρά ότι
μιατοδοτεί άλλη πολιτική πρόταση η κριτική που κάνει η Ν.Δ.
ο ρυθμό των αποκρατικοποιήσειυν ή στη χαμηλή απορροφητιαητα των κοινοτικοόν πόρων ή ακόμη η δειλή ένσταση που καθέτει για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στις ελλητουρκικές σχέσεις. Η απόπειρα της Ν.Δ. να εμφανισθεί ως το
°0μμα που ξέρει καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ να διαχειρίζεται τις
γάλες υποθέσεις της χώρας -χω ρίς ταυτοχρόνως να αμφισβη’ ί τις στρατηγικές επιλογές του- είναι εκ τιυν πραγμάτων καταΥκασμένη.
ΚΟι κυβερνήσεις πέφτουν για τρεις λόγους: αν η πολιτική τους
ώηγήσει σε εθνική τραγωδία, αν δεν καταφέρουν να υλοποιή
σουν τους οικονομικούς στόχους τους και αν οι αντίπαλοί τους
ίσουν ότι διαθέτουν καλύτερη θεραπεία για τις χρόνιες αδύνα
μες της χώρας. Δεν νομίζουμε ότι σε τούτη, τουλάχιστον, τη φάση
όκυβέρνηση Σημίτη πρέπει να αισθάνεται απειλούμενη. Κι αυτό
®*ατί ο σοβαρότερος αντίπαλός της στο παιχνίδι της εξουσίας δεν
βι,ει τα εφόδια να της κάνει τη ζωή δύσκολη.
« ο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ μάλλον προέρχεται από τ’ αριστεΗ του. Η προγραμματική αντιπολίτευση που ασκεί ο ΣΥΝ, ο καγγελτικός λόγος του Δ. Τσοβόλα, καθώς και οι αιτιάσεις της
Ιύωκομματικής αντιπολίτευσης συγκροτούν ένα μέτωπο προβλη
μάτων, το οποίο μπορεί σήμερα να φαντάζει αμελητέο, κρύβει
ιι,ΐίως μια δυναμική, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί σε επικίνδυνο
ιι,χθμό εφόσον δεν αποδώσει η περιοριστική πολιτική στην οικο5Γ>μία και καταρρεύσουν παταγιυδώς οι προσπάθειες διευθέτη
σης του κυπριακού και του ελληνοτουρκικού.
ßtHκατάσταση θα επιδεινωθεί αν οι φιλόδοξες μεταρρυθμιστικές
;>μές στη διοίκηση και στην παιδεία σκοντόχψουν στην πράξη. Αυ,■) το έχει αντιληφθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και επιχειρεί
•ά των συζητήσεων για την Κεντροαριστερά νφ υπερκεράσει
>υς από τ’ αριστερά επικριτές του, δελεάζοντάς τους με την προττική συμμετοχής στην εξουσία. Αυτή τη λογική υπηρετεί και η,
-α δεύτερη φορά μέσα σε μερικούς μήνες, πρόταση για δημιουρενός νέου διευρυμένου μπλοκ εξουσίας. Το ζητούμενο είναι
ν θα «τσιμπήσουν» οι αποδέκτες της πρόσκλησης...

Όλα
τα βιβλία
του

ΝΊΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ
από τις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

Α Σ Κ Λ Η Π ΙΟ ! 6, ΑΘΗΝΑ 10 680
ΤΗΛ. 3 6 .0 7 .7 4 4 - 3 6 .3 9 .9 6 2
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Εκσυγχρονιστικές κομπίνες
στο υπουργείο Τύπου
του Ρεπόρτερ

I

Η ιστορία που θα διαβάσετε είναι μια συνηθισμένη νεοελληνική, δημοσιοϋπαλληλική ιστορία με
μικροπονηριές, με μικροκομματικές μικροκομπίνες, με λίγη «τρέλα» και λίγο «ροζ»... Είναι όμως
ιστορία χαρακτηριστική του νεοπασοκικού εκσυγχρονισμού. Και αφορά το υπουργείο Τύπου, στο
οποίο -ω ς γνωστόν- προΐσταται ο κ. Δημ. Ρέππας.

ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

«Τα δημοσιεύματα πι·
ρ ί “γυμναστών” σε ή
ΜΟΛΙΣ είχε κυκλοφο
ποιο Γραφείο Τύπον π
Ρώμης δεν ισχύουν. I
ρήσει το προηγούμενο
δημοσιεύματα, τα omit
τεύχος, πήραμε το φαξ
αφορούν σχέσεις προοα
«ενός φίλου από τα πα
πικές, όεν έχουν καμίι
λιά» ο οποίος, αφού εξέ
φραζε την «κατάπληξή
σχέση με την Υπηρεοί
ΧΠΟΛΤΤΤΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 4 2 .0 0 0 γα λ .ό ρ
Και εν πάση περιπτώοι
του» για μια αναφορά
στη σελίδα «Μέσα στην
πρέπει να πω ότι, αν tι
.,
'AvjnAnc. έλαβα από το Γ ραφείο Τύπου τη ς ελ ληνική ς
Ενημέρωση», μας πληρο
Π ρεσβείας στο Π α ρ ίσ ι, το ποσό των Δ 2.000 γα λ. έ ρ . (σαράντα δύο χ ι λ ι ά δ ε ς ) , ως
όλα άντά —τα οποία a
αμοιβή γ ιά συ ντακ τική 4 μεταφραστική ερ γασ ία Γ 'τ ρ ιυ ή ν ο υ 1995 ( Ι ο ύ λ ι ο ς φορούσε «υπευθύνως»
ναι πραγματικά όεόομι
Λύγου στ ο ς -Σ ε π τ έ μ β ρ ιο ς ) .
ότι «δεν υπάρχει στο
ν α —, προσθέσετε
Π α ρ ίσι, 5 CkTu£piou 1995
υπουργείο Τύπου άτομο
ένα χαρακτήρα, μια
με το ονοματεπώνυμο
σιμη υποιρία ότι υπάρ’/ί
Γιώργος Πετσίλας κ.λπ.,
και μια διαταραχή τι
7 7
am
κ.λπ.». Ευχαριστούμε!
διανοητικής ή ψνχΜ
κατάστασης πολλών ανΜας πρόλαβε, είναι η
αλήθεια. Την τελευταία
θρώπων που ασχοίοιώρα και μέσα στη μαύρη
νται με αυτά τα Θέματα
τότε έχετε μια π,
νύχτα που συνετάχθη
Επιστολές προς τον υπουργό κ. Δημήτρη Ρέππα και μια απόδειξη παραλαβής (;)
εξήγηση για το πώςαψ
εκείνη η αναφορά έγινε
(sic) του Δημήτρη Α ναλ. 42. 0 0 0 γα λλικώ ν φ ράγκω ν.
βώς προβάλλονται avi
λάθος στο μικρό όνομα.
Ε! λοιπόν, η ιστορία που θα σας αφηγηθούμε αφορά. τον υπαρ
τα θέματα ή μεταδίδονται αυτές οι φήμες».
κτό κ. Γιάννη ΙΙετσίλα, ο οποίος -είναι η αλήθεια- δεν υπηρέτησε
Αυτά τα περίεργα και δυσνόητα του κ. Υπουργού δεν αποτελούν
ΐίοτέ σε Γραφείο Τύπου του εξωτερικού, όπως λανθασμένα ανα
βέβαια την καλύτερη εισαγωγή, είναι όμως χαρακτηριστικό κεί
γράφαμε. Αλλά ας ξαναπιάσουμε τα πρόχγματα σωστά και με τη
μενο «κυβερνητικού εκπροσώπου».
σειρά...
Ε, λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. υπουργό οι «προσωπικές σχέσειρ
δεν αφορούν την υπηρεσία... Αρχίζουν, όμως, να την αφορούν,ι
«ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ...»
Υπουργέ, από τη στιγμή που εξαιτίας των «προσωπικών σχέσεων»
ΜΕΣΑ στον Αύγουστο, στις εφημερίδες Παρόν, Εξουσία, Ελευθε
διαπράττονται παρανομίες από υπηρεσιακούς παράγοντες.
ροτυπία, Ελεύθερος Τύπος και Αόέσμευτυς Τύπος δημοσιεύτηκαν
«ΝΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΣΕΤΕ ΑΝ ΚΡΙΝΕΤΕ ΣΚΟΠΙΜΟ...»
μικρές ειδησούλες, οι οποίες προκάλεοαν στο τέλος την αντίδρα
ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ από την περίπτωση του προϊσταμένου της Δι
ση του κ. υπουργού μέσο) μιας εριυτησης που έμοιαζε «στημένη».
εύθυνσης Υπηρεσιχύν Εξωτερικού του υπουργείου Τύπου. Am
Και τι δεν είπε τότε ο κ. Ρέππας... Αναπαράγουμε μέρος μόνον
τον κ. Γιάννη Πετσίλα, ο οποίος έχει ήδη απομακρυνθεί από ni
από το πρακτικό της ενημέρωσης στο πρες ρουμ στις 27.8.97:
Α θ ή ν α ,25

Δ ημ ητρης Τ. ΑναΑις
« Rucoec:v«Y

r ΓΟΟpyo r u n c « «a M M G

Kj Λημη’ Ρ*·, P rm o
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ϊη ο υ ο ν ό T'j t o u 4 Μ .Μ . Ε .
?·λ ) ο κ μ π * λ 1 0 -Α Θ Η ίίΑ

Im uojîi «Λ i t ne «e
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:.<οτοΐΓ)οη

Ι ο υ ν ίο υ

Προς κύριον
Γιάννηv Νικολάου
ΓrviKÔ Γ ρ α μ μ μ ιΐα Ενημχρωσης
Vncupycio Tûttcu και M M E
ΑΘΗΝΑ

Α ζ tot tu e

*c

Υ π ουρ γέ,

Λ υ το ύ μ α ι β α θ ύ τα τα ν^α το γ ε γ ο ν ό ς
σω u c έ ν α π ρ ο σ ω π ικ ό μ ο υ θ έ μ α .

ό τι

α να γκά ζομ α ι

να

σας

α ια ο χ ο λ ή -

Ε ί μ α ι η δ ι α ζ ε υ γ μ έ ν η σ ύ ζ υ γ ο ς τ ο υ α ν ώ τ ε ρ ο υ υ π α λ λ ή λ ο υ τ ο υ υ π ο υ ρ γ ε ίο υ
π π ς ,κ . Γ ιά ν ν η Π ε τ σ ίλ α .Ο γ ά μ ο ς μ α ς έ χ ε ι λ υ θ ε ί α τ ό τ ο 1 9 9 1 · Ε χο υ μ ε

Kùpic Γ ενικέ Γ ρ α μ μ α ιία
Το Γ ρα φ είο Τύπου Παρισιού με ποοσελοβ». ως ’ επ ιτόκιο προσ ω πικό' το
καλοκαίρι (ίο ύ λιο ς ) 1S95, κατόπιν ο σ ηγησ εω ς τόσο του Διευθυντή κ*“ Α.
ΚαΑογερόττουλου - Στρατη οσο κοι του Δ:ευθ Εξωτ Τύπου κ*“ Π n w n n n n it«
— - “ ο .-, »u.
,.w M iu u · ιψ υυ υυιιικα καυω ς και τις υπηρεσίες που είχα
προσφέρει κα ι n e u 6α μπορούσα να προσφιτοω (*) Η σ υμσω νίο για την αμοιβή
μου ήταν τελικά γιο 12.000 φράγκα Γαλλίας μηνιαίω ς αν και προηγουμένω ς είχε
σ υζη τηθεί και σ υμ φ ω νηθχί υψηλότερο ποσο (23 και μετά 18 000 ΐίοά γκϋ).
Η ερ γ ο ο ια κ ή αυτή σχέση έληξε το Δεκέμ β ριο του 1996 προφορικά όπως
εξάλλο υ είχε αοχίπ π κοι τούτο τοσο γιο λόγους αλλαγώ ν α τη δομή »nt#
π ροσ ω π ικού ο σ ο και για οικονομικούς λόγους, όπως μου εξήγησαν
Α π ο την αμοιβή μου απολείπονται 28 000 φράγκα. (Δηλαδή Νοέμβριος ·
Δ εκέμ β ριος !9 9 6 και <κητ:> *α o rc io Λέν μπόρεσε γιο οικονομικούς λογους c πως
μου εξήγησε, να μου Δώσει ο δ .ίυ θ υ ν ιη ς Γραφείου Τύπου Μ ήπω ς θα ήταν
δυνατόν, επ ειδή έχουν π ιρ α σ υ ' μήνες να ετπαπεέΛετο η διαδικασία ώ σ τι να
μπ ορέσ ω να λ α β ω το υπόλο.πο o u ποσού

Τιμητικά.

Δ ημ ήτρης Τ Ανολις

■/ Ε χω "ο ο υ π η ρ έ ά κ ι ω ς p r . 'r ; της Σ υντακτικής Επιτροπής ·ου Α ΤΕ Ν Α ως κσι
επ ίσ ης ιδ κ σ ς σ υυβ ουλος ·ζ * < π ;υογού Ε ξω τερικώ ν kCi δημσσ.ογροφος j »o

t
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Δ η μ η τρπ ς

'Α υ α λ η ς

ρθυνση και αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα για τις διάφορες
(αγγελίες εις βάρος του.
τις 27.6.97 η τέως σύζυγος του κ. Γιάννη Πετσίλα απευθύνεται
οσχοπικά στον υπουργό κ. Δημ. Ρέππα με επιστολή (τι τραβάνε
χυτοί οι. υπουργοί!) στην οποία αναφέρει ότι ο γάμος τους έχει
ιλυθεί ιχπό το 1991, ότι το 1984 ο τέως σύζυγος την έπεισε να
οθηκεύσει το ημιτελές ακίνητό της, προκειμένου να πάρει δάο 1,8 εκατ„ και λίγο αργότερα της απέσπασε άλλες 500 χιλιά; δραχμές... Στο μεταξύ, έτρεχαν οι υποχρεώσεις και η σύζυγος
ν'ήτμε νέο δάνειο, προκειμένου να τελειώσει το σπίτι. Άρχισαν
ε οι πλειστηριασμοί (τράπεζες είναι αυτές), ώσπου στο τέλος
χγκάστηκε η πρώην κ. Πετσίλα να πουλήσει το ακίνητο. Τελικά
τούτα και με τ' άλλα η σημερινή οφειλή του κ. Πετσίλα (με το
υς και πανωτόκια) ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια! Και η επι)λή τελειώνει:
\Ως εκ τούτου, αξιότιμε κ. Υπουργέ, αποφάσισα να απευθυνθώ
σας, με τη θερμή παράκληση να του υπενθυμίσετε την υποχρέω■του και να του συστήσετε ά τι σεις κρίνετε σκόπιμο. Είμαι βεία ότι η παρέμβασή σας θα συμβάλει αποφασιστικά στην άρση
) αόιεξόόου που έχει πρυκαλέσει η προκλητική άρνησή του να
τληρώσει τις υποχρεώσεις του».
ιΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

tf ΑΝ ΕΓΙΝΕ αναφορά στο όνομα του κ. Πετσίλα, θυμηθήκαμε
επιδόσεις του στη μαρξιστική ανάλυση προ εικοσαετίας: Ρωτήί.κε το καλοκαίρι του '82 ο Γιάννης Πετσίλας —που τότε διατείΐύσε σε μεγάλη ευφορία— να σχολιάσει τις πρώτες απεργίες
ιυ ξέσπασαν μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Απερύσαν τότε οι τραπεζικοί και οι πιλότοι της Ολυμπιακής. Ο Γιάνrç απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε ανιIμέρη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγι?ν σχέσεων. Έτσι, οι παραγω γικές σχέσεις —που εκπροσωπούμι από τους τραπεζικούς και τους πιλότους— δεν ακολουθούν
^παράδειγμα της εργατιάς...». Ο Ανδρέας ΓΙαπανόρέου είχε πα
γώ σ ει, μάλλον βιαστικά, τα πρώτα μαθήματα μαρξισμού στον,
|ω ς λέγεται, μη αποφοιτήσαντα το Λύκειο μαθητή και οπαδό
ρυ
παρά τις επιδόσεις του στο μαρξισμό, ο τότε προϊστάμενός του
.ατήρης Κωστόπουλος (άλλος μαρξιστής εκείνος!) τον απέπεμ: από τη Γενική Γραμματεία Τύπου με την, ανυπόστατη βέβαια,
,πηγορία ότι ήταν «πράκτορας των σιωνιστών»! Η ζωή προχωώσε και ο Γ. Πετσίλας βρέθηκε στο γραφείο Τύπου του Μένιου
ρυτσόγιωργα, τον οποίο μάλιστα αποκαλούσε και, «ευπατρίδη».
Cai η ζωή εξακολούθησε να προχιυρεί και μαζί της και ο Γιάννης
ρσίλας, που κάποτε βρέθηκε προϊστάμενος στη Διεύθυνση
τηρεσιών Εξωτερικού. Λέγονται πολλά για τη διαχείριση της
ηρεσίας αυτής και εξετάζονται σήμερα στη διενεργούμενη
,ιευνα ακόμα και περιπτιύσεις εξαγοράς θέσεων σε γραφεία του
)που στο εξωτερικό! Αναφέρετιχι μάλιστα περίπτωση «εξαγοχς» θέσεως στο γραφείο του Λονδίνου έναντι του ποσού των 3
:ατ. δρχ., ενώ με άλλον υπάλλιιλο συμφυη'ήθηκε να γίνει η... «αΙσβεση της οφειλής» σταδιακά με το μήνα από το επίδομα που
χ έπαιρνε όντας στην επίζηλη θέση. Ποια είναι η ευθύνη του κ.
ετσίλα σ’ αυτές τις ιστορίες;
1ΙΔ0ΜΑ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥ

ΑΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ που θα αντιμετωπίσει ο κ. Πετσίλας είναι
χι το ότι, παρότι χχυρισμένος από το 1991, εισέπραττε κανονικά
ι οικογενειακά επιδόματα: Απλούστατα, «παρέλειψε» να γνω-
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στοποιήσει στην υπηρεσία του ότι είχε πάρει διαζύγιο. Οι πληρο
φορίες μας λένε ότι έχει επιστρέφει ένα μέρος του ποσού των επι
δομάτων, αλλά αυτό δεν τον απαλλάσσει από την αμαρτία. Να
δούμε τι θα πει και ο εισαγγελέας προς τον οποίο βαδίζει η υπό
θεση. Η, δεν είναι δα και θέματα «προσωπικών σχέσειυν» αυτά,
κύριε υπουργέ!
Πάντως, η υπόθεση τρομοκράτησε τόσο το υπουργείο, ώστε με
την από 29.8.97 εγκύκλιό του, ο κ. Ν. Αθανασάκης ζητούσε από
τους υπαλλήλους να δηλώσουν εγγράφιυς «και με τα σχετικά πι
στοποιητικά» την οικογενειακή τους κατάσταση! Σκεφτείτε να
βγουν αληθινά όσα ισχυριζόταν ο Ελεύθερος Τύπος (3.9.97), ότι
δηλαδή υπάρχουν άλλες «τέσσερις περιπτώσεις Πετσίλα».
Αλλά η συμπεριφορά εκπροσώπων Τύπου στο εξωτερικό έχει
σχολιασθεί δυσμενούς και στο παρελθόν και σήμερα. Μιας και οι
θέσεις είναι «πολιτικές», δηλαδή της ευθύνης του εκάοτοτε
υπουργού, τα ρουσφέτια δίνουν και παίρνουν και το «ανακυκλούμενο υλικό», αποτελούμενο από τους ορκισμένους ή τους δηλώνυντας ως ορκισμένους οπαδούς της Ν.Δ. ή του ΠΑΣΟΚ, καταλαμ
βάνει τις θέσεις με τις γνωστές μεθόδους, οι οποίες τελειοποιήθη
καν μέχρι του σημείου να... εξαγοράζονται. Έτσι τοποθετούνται
συχνά στελέχη χωρίς τις απαιτούμενες στοιχειωδώς προϋποθέ
σεις (γνώσεις, πείρα, γλωσσομάθεια κ.λπ).
Έτσι αναφέρεται λ.χ. η περίπτωση ότι στο γραφείο Τύπου της
Μόσχας έχει διοριστεί νεαρά, η οποία σπουδάζει όπερα στη ρω
σική πρωτεύουσα αλλά συχνά-πυκνά παρεπιδημεί στην Αθήνα.
Γιατί; Μα ο κ. προϊστάμενος που τη διόρισε και διατηρεί «τρυφε
ρή σχέση» μαζί της βρίσκεται στην Αθήνα.
ΠΛΗΘΩΡΑ 01 ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΑΓΚΑ...

ΑΛΑΑ ΜΗΝ ΝΟΜΙΣΕΤΕ ότι η κακοδαιμονία της Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Εξωτερικού περιορίζεται μόνον σε ένα πρόσιυπο. Ση
μειώσαμε ήδη ότι η απόρριψη της αξιοκρατίας και η υιοθέτηση
του συστήματος «ανακύκλιυση» από Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ έχει οδη
γήσει σε τραγελαφικές καταστάσεις.
Έτσι, λ.χ., στο Παρίσι έχουν προσληφθεί δύο ακριβοπληρωμέ
νοι μεταφραστές. Και αναρωτιόμαστε, είναι τόσο σπάνιο είδος οι
γλωσσομαθείς της γαλλικής; Οι εκεί ευρισκόμενοι υπάλληλοι του
Γραφείου Τύπου «δεν γνωρίζουν την γαλλικήν»;
Αλλά στο Παρίσι συνέβηοαν χειρότερα πράγματα. Έχουμε στα
χέρια μας μια επιστολή με ημερομηνία 7.8.97 του κ. Δημήτρη
Άναλι η οποία απευθύνεται προς τον κ. Γιάννη Νικολάου και κοι
νοποιείται προς τους κ. Δημ. Ρέππα (τι τραβάνε αυτοί οι υπουρ
γοί!) και Ν. Αθανασάκη. Σας τη μεταγράφουμε:
«Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Το Γραφείο Τύπου Παρισιού με πρυσέλαβε ως “επιτόπιο προσω
πικό το καλοκαίρι (Ιούλιος) 1995, κατόπιν εισηγήσεως τόσο του
Διευθυντή κ. Α. Καλυγερόπουλου-Στράτη όσο και του Διενθ.
Εξωτ. Τύπου κ. Γιάννη Πετσίλα, οι οποίοι και με γνώρισαν προσω
πικά καθώς και τις υπηρεσίες που είχα προσφέρει και που θα μ πο 
ρούσα να προσφέρω. (Έχω προϋπηρεσία ως μέλος της Συντακτι
κής Επιτροπής του ΑΤΕΝΑ ως και επίσης ειδικός σύ/ιβουλος του
υπουργού Εξωτερικών και δημοσιογράφος στο Express Ελβετίας,
Le Monde κ.λπ.). Η συμφωνία για την αμοιβή μου ήταν τελικά για
13.000 φράγκα Γαλλίας μηνιαίως, αν και προηγουμένως είχε συζη
τηθεί και συμφωνηθεί υψηλότερο ποσό (23 και μετά 18.000 φρά
γκα).
Η εργασιακή αυτή σχέση έληξε το Δεκέμβριο του 1996 προφορι
κά. όπως εξάλλου είχε αρχίσει, και τούτο τόσο για λόγους αλλαγών
στη δομή του προσωπικού όσο και για οικονομικούς λόγους, όπως
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μου εξήγησαν.
Α πό την αμοιβή μου υπολείπονται 28.000 φράγκα (δηλαδή Νοέμ
βριος-Δ εκέμβριος 1996 και κάτι), τα οποία δεν μπόρεσε για οικο
νομικούς λόγους, όπως μου εξήγησε, να μου δώσει ο διευθυντή;
Γραφείου Τύπου. Μήπως θα ήταν δυνατόν, επειδή έχουν περάοειΐ
μήνες να επισπεύδετο η διαδικασία, ώστε να μπορέσω να λάβωη
υπόλοιπο του ποσού;
Τιμητικά,
Δ ημήτρης A ναλις».
ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ να βρούμε τον κ. Άναλι για να μας εξηγήσιι
τι συμβαίνει, αφού, σύμφωνα με δική του απόδειξη της 5.10,95,
δηλιόνει ότι έλαβε το ποσό των 42.000 γαλλικών φράγκων «iuç
αμοιβή για συντακτική και μεταφραστική εργασία Γ ’ τρίμηνοι
1995 (Ιούλιυς-Αύγουστυς-Σεπτέμβριος)». Και αν δεν κάνουμε λί
θος 42.000:3 = 14.000 μηνιαίως και όχι 13.000, όπιυς ο ίδιος αναφίρει στο γράμμα του ότι είχε συμφωνηθεί (μετά από παζάρεμαποι
ξεκίνησε από 23 και στη συνέχεια σε 18.000 φράγκα). Στις 27.8,9'
ο υπουργός κ. Ρέππας δήλωνε στο πρες ρουμ ότι και «για το θέμα
του Γραφείου Τύπου των Παρισίων (για τους κ. Πετσίλα καιΚα
λογερόπουλο-Στράτη, δηλαδή) διεξάγεται προκαταρκτική Μ
ση από τη Γενική Διευθύντρια», την κ. Ό λγα Παντουβά.
Ο κ. Αριστείδης Καλογερόπουλος-Στράτης, για αντιπερισκι
σμό ως φαίνεται, εξετέθη εφέτος ως υποψήφιος στις εκλογέςγκ
την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο Σύλλογο των υπαλλήλιυν των Γράφε
ων Τύπου. Ό μως μαυρίστηκε από τους συναδέλφους του. Οι mi
λαιότεροι θυμούνται τις προ δεκαετίας ιστορίες του με τα μεγά/ι
χρέη του, τότε που υπηρετούσε στο γραφείο Τύπου της Άγκυρα;
Είχαν τότε οργανιυσει οι φίλοι και οι συγγενείς έρανο για vara
σώσουν από τη «χρευ>κοπία».
Ιστορίες από την Ανατολή θα πείτε... Ναι, αλλά τώρα ζουμετηι
εποχή του «εκσυγχρονισμού» και κάτι τέτοια είναι αδιανόητα.
Ίσω ς ο κ. Ρέππας και ο κ. Νικολάου να ισχυριστούν ότι δε
ήξεραν τίποτε. Ό μω ς και οι δύο επιστολές που αναφέραμε ήτα
σε γνώση και των δύο και έγινε προσπάθεια στα γραφεία τον
να «πνιγούν τα θέματα». Αν οι δημοσιογράφοι δεν έβγαζαν στο'
αέρα το σκάνδαλο Πετσίλα-Καρογερόπουλου, δεν επρόκειτονι
γίνει τίποτε. Φαίνεται ότι η παρουσία του εύκαμπτου κ. Γιάνυ
Πετσίλα τους διευκόλυνε στα εσοκερικά παιχνίδια του υπουρ
γείου.
Αλλωστε, και οι δύο (Ρέππας και Νικολάου) είναι «λοχαγοί»
Στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που ανέδειξε πρόεδρο τον
κινήματος τον κ. Σημίτη, ο κ. Ρέππας, ως προεξάρχων στην... «τα
ξιαρχία» των «λοχαγών», συμφώνησε με τους Μανίκα-Μαλεσιο
Νεονάκη-Νικολάου κ.ά. να τους μοιράσει πόστα αν θα υποστήρι
ζαν Σημίτη. (Ποιος είπε ότι ο κ. Σημίτης δεν γνωρίζει το ρητό «ο
σκοπός αγιάζει τα μέσα» και ότι δεν διαθέτει ισχυρό μηχανισμό:).
Ό πω ς γνωρίζετε, όλοι αυτοί περιελήφθησαν στους υποψήφιον;
βουλευτές τιυν προ έτους εκλογιόν.
Πλην του κ. Νικολάου, ο οποίος πήρε την υπόσχεση ότι θα είναι
σε εκλόγιμη θέση στις επικείμενες εκλογές. (Κρατήστε το όνομα
Νικολάου, παρακαλώ). Ο άνθρωπος δεν είναι γλο^σσομαθής, αλ
λά τι πειράζει; Εξάλλου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ
ήταν πάντα —εκτός μιας-δύο περιπτώσεων— το καταφύγιο για
«δύσκολες περιπτιόσεις» ή προσωπικά ρουσφέτια του Ανδρε«
(Παγορόπουλος, Τζίμας, Ρουμπάτης κ.ά.).
Έχουμε πολύ καιρό και πολύ εκσυγχρονισμό να περάσουμε με
χριτις ευροτεκλογές!
$5
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Είναι κοινή διαπίστωση ότι στη χώ
ρα μας υπάρχει σημαντική βιβλίο-·
γραφική έλλειψη σε θέματα που
αφορούν την ιστορία της οικονο
μίας, της πολιτικής και των ιδεών
της Ευρώπης. Είναι επίσης γεγονός
ότι σήμερα η καθημερινή ζωή των
Ελλήνων έχει συνδεθεί τόσο στενά,
όσο ποτέ άλλοτε, με τα όσα διαδρα
ματίζονται καιεγκυμονούνται στην
Ευρώπη, τόσο από οικονομική και
κοινωνική όσο και από πολιτισμική
άποψη. Ωστόσο, η πύκνωση των
σχέσεων δεν συμβάδισε όσο θα
έπρεπε και όσο θα μπορούσε με μια
πρόοδο της ουσιαστικής γνώσης
του νεώτερου ευρωπαϊκού πολιτι
σμού, γνώσης απαλλαγμένης από
την πίεση και τις διαστρεβλώσεις
της επικαιρότητας ή της βιαστικής
εφημεριδογραφικής ενημέρωσης. Το
κενό είναι μεγάλο, γιατί έχει και
μεγάλη προϊστορία. Αυτό το κενό
φιλοδοξεί να καλύψει το νέο εκδοτι
κό εγχείρημα της ΝΕΦΕΛΗΣ. Οι
δώδεκα τίτλοι, οι οποίοι θα αποτελέσουν την αυτοτελή σειρά «Ο
Νεώτερος Ευρωπαϊκός Πολιτι
σμός», πραγματεύονται τις ουσιώ
δεις απόψεις του νεώτερου ευρω
παϊκού πολιτισμού· παρέχουν έτσι
στο σύνολό τους μια σφαιρική εικό
να από την εποχή της Αναγέννησης
ως τις μέρες μας. Πρόκειται για
κλασικά και καθιερωμένα έργα, που
το καθένα τους ανοίγει από τη σκο
πιά του τον δρόμο για μια κριτική
κατανόηση των προϋποθέσεων, της
πορείας και του μέλλοντος του
ιστορικού χώρου που ονομάζεται
«Ευρώπη» και γενικότερα «Δύση».
Η τεχνική επανάσταση, οι αλλαγές,
οι σχέσεις του ευρωπαϊκού πολιτι
σμού με τους υπόλοιπους, η τέχνη
και η λογοτεχνία συνιστούν βασικές
πλευρές αυτού του πανοράματος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας ερευνά τη λογοτεχνία ως συμπύκνωση
στάσεων και αξιολογήσεων, οι οποίες εμπνέονται από το πολιτισμικό
περιβάλλον και από τη συνεχή τριβή αυτού του περιβάλλοντος με άλλα.
Οι εθνικές λογοτεχνίες γεννήθηκαν από την Αναγέννηση και μετά στην
Ευρώπη ανταποκρινόμενες στη διαμόρφωση εθνικών χώρων με λίγοπολύ ενιαία χαρακτηριστικά· αλλά οι χώροι αυτοί επικοινωνούσαν θετι
κά ή αρνητικά μεταξύ τους και έτσι διαμορφώθηκαν υπερεθνικά λογοτε
χνικά είδη και λογοτεχνικές παραδόσεις. Η οικουμενική εξάπλωση του
δυτικού πολιτισμού είχε παράλληλα ως συνέπεια τη διεύρυνση του
περιεχομένου της δυτικής λογοτεχνίας με τις πολιτισμικές συμβολές και
διαστάσεις του εξωευρωπαϊκού, ιδιαίτερα ανατολικού χώρου. Ως πολι
τισμικός δείκτης η λογοτεχνία φαίνεται έτσι να κινείται μέσα σε δύο
αντιθετικά ζεύγη, αντλώντας από την κίνηση αυτή τον παλμό της: κυμαί
νεται ανάμεσα στο εθνικό και στο οικουμενικό και συνάμα ανάμεσα στο
οικείο και στο ξένο. Δεν είναι έτσι παράξενο ότι τάσεις για εξύμνηση της
μικρής ιδιαίτερης πατρίδας ως ζεστής γνώριμης εστίας, διαμορφώνο
νται ακριβώς σε εποχές οικουμενικών διευρύνσεων και πνευματικών
περιπλανήσεων. Όπως και να ’χει, η ευρωπαϊκή λογοτεχνία, συναντώ
ντας τον παγκόσμιο πολιτισμό, δεν μπορούσε να μην αναρωτηθεί για
την αξία και για το νόημα του ευρωπαϊκού. Στο θαυμάσιο τούτο βιβλίο
διαγράφονται με μεγάλη γνώση και εξίσου μεγάλη ευαισθησία οι ποικί
λες πτυχές αυτής της συναρπαστικής προβληματικής.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΝΟΡΜΠΕΡΤ ΕΛΙΑΣ: Η εξέλιξη του πολιτισμού, Τόμος Α'
ΓΙΑΚΟΜΠ ΜΠΟΥΡΚΧΑΡΤ: Ο Πολιτισμός της Αναγέννησης
στην Ιταλία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ...

η άλλη

άποψη στο βιβλ
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Ο κ. Στ. Λογοθέτης και τα άλλα
«αγκάθια» στο Δήμο Πειραιά...
του Πειραιώ τη

Σε οριστικό ξεκαθάρισμα των εσωκομματικών λογαριασμών του ΠΑΣΟΚ και στον Πειραιά θα εξελιχθούν, όπως
φαίνεται, οι προσεχείς δημοτικές εκλογές. Ο αγώνας έχει ήδη αρχίσει, αν και προς το παρόν διεξάγεται στο
παρασκήνιο με χτυπήματα είτε κάτω από τη μέση είτε σαν προσπάθεια κατάληψης καλύτερων θέσεων στην
αφετηρία. Στην Α’ Πειραιά, το ΠΑΣΟΚ, πέραν του προβλήματος Λογοθέτη, πρέπει να λύσει και το πρόβλημα του
ποιον θα υποστηρίξει στη θέση του νυν δημάρχου. Εδώ, έχει ήδη αρχίσει να «παίζει» ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ.
Λαλιώτης, που φιλοδοξεί να γίνει «Πειραιάρχης». Στη Β’ Πειραιά, ο σύμβουλος Τύπου του πρωθυπουργού Γ.
Πανταγιάς αγωνίζεται να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo και να αντικαταστήσει όσους δημάρχους δεν
πρόσκεινται στους «εκσυγχρονιστές».
το Δήμο Πειραιά, το μεγάλο «α
γκάθι» για το ΠΑΣΟΚ σίγουρα δεν
είναι μόνο ο Στ. Λογοθέτης. Έστω
και αν ο ίδιος δηλώνει ότι, ακόμα
και στην περίπτωση που δεν υποστηριχθεί από το κυβερνιόν κόμμα (από
φαση ήδη ειλημμένη, όπως λένε (ίλες οι
πληροφορίες), θα διεκδικήσει μόνος του
την επανεκλογή του για τρίτη φορά στο με
γάλο λιμάνι. Απειλή που, αν γίνει πράξη,

Σ
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κάθε άλλο παρά ανώδυνα θα εξελιχθούν
τα πράγματα για τον όποιον άλλο υποψή
φιο επιλέξει το ΠΑΣΟΚ.
Ως γνωστόν, στις προηγούμενες εκλογές
ο Στ. Αογοθέτης είχε τηναμέριστη συμπα
ράσταση της τότε αυλής της Εκάλης. Σήμε
ρα, πολλοί είναι αυτοί που ξαφνικά ανα
κάλυψαν την κακοδιαχείριση των οικονο
μικών του Δήμου, θέμα που έχει ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. Δεν είναι λίγοι

οι πρώην υποστηρικτές του που προσπα
θούν πια να αποστασιοποιηθούν από αντόν.
Ο ίδιος, σε συνέντευξη στην εφημερίδα
που εκδίδει ο Δήμος, λέει για το θέμα'
«Αυτό που γίνεται στο Δήμο Πειραιά και
στο πρόσωπό μου είναι μία ολόκληρη
σκευωρία. Στον Πειραιά εξνφαίνεται ένα
νέο '89, σε δημοτικό επίπεδο. Οι πολιτικά
ησαν σε ποινικές πα·

,μβάσεις. Στην περίπτωσή μας δεν υπάρί κανένα ποινικό αδίκημα».

«ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΛΕΓΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ...»
ΓΑΝΟκ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ...
Ιροσθέτει ότι: «Στο πρόβλημα που έχει
>ακύψει στον Πειραιά απαιτείται ξεκάιρη πολιτική αντιμετώπιση και λύση,
ηαιτείται από την κυβέρνηση και από
.ους μας ανάληχρη ευθυνών. Α παιτείται
)λιτική κάλυψη και δέσμευση με χρυνοάγραμμα ότι τα έργα και οι μεγάλες επι>γές του Δήμου θα συνεχιστούν και θα
^οποιηθούν». Καταλήγοντας δε, απειλεί
Sei: «Σε διαφορετική περίπτωση, για την
περάσπιση της ηθικής μου ανωτερότητας
άι της πολιτικής μου ιστορίας, έχω την
ωχική δύναμη να θέσω ξανά υποψηφιότηι στις προσεχείς εκλογές».
Σ.ε άλλη, πάντως, συνέντευξή του, ένα μήλ μετά, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να
:χθεί κάποιον άλλον υποψήφιο δήμαχο,
j είναι «πλατιάς αποδοχής», σημειώνο;ας: «Από αυτή τη στιγμή, αν ο Πειραιάς
ποκτήσει μια στρατηγική και γίνει ένα ερπάξιο, θα είμαι και εγώ δικαιωμένος και
ιχαριστημένος, κι οπωσδήποτε ένα πρό 
τυπο πλατιάς αποδοχής, που δεν θα έχει
ιπλακεί στο στρατό των υβριστών μου
ι δεν θα έχει πάρει μέρος στη διαμάχη
ν λασπολόγων, θα μπορούσε να είναι
οψήφιος στον Πειραιά και κοινής απο)χής. Δυστυχώς, αυτή η πρότασή μου δεν
νεται αποδεκτή κι απ ' ό, τι φαίνεται δεν
πυρεί να έρθει μια τέτοια λύση που να
>ώνει όλες τις πλευρές και συνεχίζουν μία
υλιτική λανθασμένη, η οποία δεν θα ενιχύσει με επιχειρήματα όποιον πάρει το
οίσμα από το ΠΑΣΟΚ. Επομένως επιμέυ, και θα κατέβω υποψήφιος».
Στο μεταξύ, ο Στ. Λογοθέτης συνεχίζει
α εφαρμόζει στο Δήμο με ευλάβεια την
-ολιτική της κυβέρνησης στην Τοπική Αυσδιοίκηση, υπηρετώντας με την ίδια εύκο
λα που υπηρέτησε το ΠΑΣΟΚ του Αν. Παανδρέου και το ΠΑΣΟΚ του Κ. Σημίτη,
ίοναδικό γνώμονα, φυσικά, έχει την εξαφάλιση της πολιτικής του ύπαρξης. Αν,
ίλικά, διαπιστώσει ότι το ΠΑΣΟΚ τον
γκαταλείπει οριστικά, είναι βέβαιο ότι
εν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τα
ποια στοιχεία έχει για άνομες ενέργειες
τελεχών του ΠΑΣΟΚ. Αυτό, πάντιυς, δεν
ίναι σίγουρο ότι θα ενοχλήσει ιδιαίτερα
ον προ)θυπουργό, δεδομένου ότι οι στενοί
υνεργάτεςτου δημάρχου Πειραιά συγκααλέγονται στους «παλαιοκομματικούς»,
:πό τους οποίους θέλει να ξεμπερδέψει ο
L Σημίτης. Έ τσι, ενδεχομένους, διόλου
ιεν θα στενοχωρηθεί, αν αποκαλυφθούν

Ε

Το Αντί σε ανύποπτο χρόνο, μόνο και πρώτο, με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα
αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείριση του Δήμου από τον Στ. Λ ο γ ο θέτη και
των συν αυτόν, καθώς και στα επιχειρηματικά σχέδια του δημάρχου, αποκαλύ
πτοντας με συγκεκριμένα στοιχεία όσα σήμερα ανακαλύπτουν οι όψιμα πολέμιοι
του δήμαρχου Πειραιά. Συγκεκριμένα, για τα πράματα και θάματα της Δημοτι
κής Αρχής είχαμε γράψει στα τεύχη 517 (19/3/93), 518 (2/4/93), 520 (30/11/93),
526 (23/7/93), 529 (6/8/93) και 538 (12/11/93). Τότε είχαμε συναντήσει, στην κα
λύτερη περίπτωση, την παγερή αδιαφορία, ενώ δεν ήταν λίγες και οι απειλές
που δεχθήκαμε. Ο Στ. Λογοθέτης, λάβρος και βέβαιος για την πολιτική κάλυψη
που απολάμβανε, έφτασε στο σημείο να μας απειλήσει με μήνυση εάν δεν ανα
καλούσαμε τα όσα αναφέροντο στα δημοσιεύματα.
Αλλά και η στάση των κομμάτων που στήριζαν τη Δημοτική Αρχή δεν ήταν κα
λύτερη. Ο ΣΥΝ, μάλιστα, που μόλις φέτος αποφάσισε να διαχωρίσει τη θέση του
από τον Στ. Λογοθέτη, τότε λοιδορούσε το περιοδικό, κατηγορώντας το για
εμπάθεια. Η ηγεσία του ΣΥΝ υποστήριζε, τότε, ότι το κόμμα ακολουθούσε την
άποψη της τοπικής επιτροπής του ΣΥΝ.
Αλήθεια, τι γνώμη έχει σήμερα εκείνη η τοπική επιτροπή;

τα εις βάρος τους μεμπτά. Ίσω ς έτσι του
δοθεί και η δυνατότητα να προχο)ρήσει
στο εσωκομματικό ξεκαθάρισμα διά της
μεθόδου της «εξυγίανσης».
Ό πω ς, όμως, και αν λυθεί το πρόβλημα
Λογοθέτη, είτε με την κάλυψή του από το
ΠΑΣΟΚ και συνακόλουθα την οικειοθελή
του αποχώρηση από το δημοτικό σκηνικό
είτε με την πραγματοποίηση της απειλής
του για αυτόνομη κάθοδο στις δημοτικές
εκλογές, το κυβερνιόν κόμμα πρέπει να
βρει τον αντικαταστάτη του. Και εδώ αρχί
ζουν τα πραγματικά δύσκολα. Εδώ, πια,
διαπλέκεται η αντικειμενική δυσκολία
εξεύρεσης στελέχους, που με αξιιόσεις
μπορεί να διεκδικήσει τον Δήμο, με τις ιδι
αίτερες επιδιώξεις και φιλοδοξίες τάσεων
και επί μέρους στελεχιόν του ΠΑΣΟΚ.
ΑΠΟ «ΠΕΙΡΑΙΑΡΧΕΣ» ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ...
Από τη μία μεριά, είναι φυσικό ο Κ. Σημί
της να θέλει να εκλεγεί δήμαρχος Πειραιά
δικός του άνθρωπος. Από την άλλη, ο Κ.
Λαλιοπης θέλει να χρισθεί «Πειραιάρχης». Αυτό μπορεί να προωθηθεί αν εκλε
γεί δικός του νομάρχης και (εφόσον μπο
ρεί) δήμαρχος που, τουλάχιστον, δεν θα
διάκειται αρνητικά προς τον μελλοντικό
δελφίνο.
Για τον πρωθυπουργό, φαινομενικά, μία
καλή λύση θα ήταν να ρίξει στη μάχη των
εκλογιόν τον εξ’ απορρήτιυν του, υπουργό
Εμπορικής Ναυτιλίας, Στ. Σουμάκη. Αν
(|μως δεν εκλεγεί, τότε θα έχει κάψει έναν
δικό του άνθριυπο, ο οποίος θα έχει χρεω
θεί μία αποτυχία. (Εκτός και αν θέλει να

τον κάψει). Αν όμως εκλεγεί, τότε τη θέση
του στη Βουλή καταλαμβάνει ο σφοδρά
αντισημιτικός Αν. Ντεντιδάκης.
Για τον Κ. Λαλκότη, η ιδανικότερη εξέλι
ξη των πραγμάτων θα ήταν να προωθήσει
στη θέση του νυν νομάρχη Χρ. Φωτίου τον
γενικό γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ. Σαράφογλου, οπότε ο Χρ. Φωτίου μετατίθε
ται στον Δήμο Πειραιά. Αυτή θα ήταν, λέ
ει, καλή λύση, μόνο όμως για τα σχέδια του
πάντα φιλόδοξου Κ. Λαλιιύτη.
Από τους λοιπούς βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, ο μόνος που -ενδεχομένως- θα
μπορούσε να κερδίσει το Δήμο είναι ο Μ.
Μπεντενιώτης, που είναι όμως αντισημιτικός. Ο νυν βουλευτής Λευκάδας, αλλά
παλιός Πειραιοπης, Β. Βλασσόπουλος, πέ
ραν του ότι βαρύνεται με μία αποτυχία στο
παρελθόν -όταν δεν κατάφερε να εκλεγεί
βουλευτής Πειραιά-, έχει εις βάρος του
και το γεγονός ότι στις προηγούμενες δη
μοτικές εκλογές στήριξε τον «αντάρτικο»
συνδυασμό του Γ. Παπασπύρου.
Πέραν των «κομματικοί» ονομάτα)ν,
έχουν ακουστεί και κάποια ονόματα εφο
πλιστών. Κάτι τέτοιο, όμο^ς, βάσιμα φο
βούνται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι θα
προκαλέσει αντιδράσεις και πιθανότατα
δημιουργία και άλλου συνδυασμού από το
χιύρο του ΠΑΣΟΚ, που μπορεί και να δικαιωθεί ηθικά.
Με δεδομένο δε ότι ονόματα, όπως του
Γ. Κατσιφάρα ή του Μ. Ανδρουλάκη, προς
το παρόν τουλάχιστον ξεφεύγουν των
ορίων της σοβαρότητας, ο αγώνας συνεχί
ζεται...
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Οι εκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ» συνεχίζοντας την παράδοση
στο θεατρικό χώρο, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα:

Α'.
ΕΓ.
Τ'.
Δ".

Παγκόσμιο Θέατρο: 159 τόμοι με 184 θεατρικά έργα
Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο: 65 τόμοι με 124 θεατρικά έργα
Νεοελληνική Θεατρική Βιβλιοθήκη: 6 τόμοι με 11 θεατρικά έργα.
Μελέτες για το Θέατρο: 17 τόμοι.

Επιμέλεια: Σωτήρης Ν τά λ η ς

) «πόλεμος» των πετρελαιαγωγών
ύμφωνα με πρόσφατο τηλεγράφημα του
Ασσοσιέιτεντ Π ρες η εταιρία ΑΜ ΒΟ (με
έδρα τις Η Π Α ) σχεδιάζει την κατασκευή
διαβαλκανικού πετρελαιαγω γού που θα
συνδέει τη Μαύρη Θ άλασσα με την Α δριατι|. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επένδυση
ιτή θα αγγίξει τα 850 εκατομμύρια δολλάρια και
ι ολοκληρωθεί στα τέλη του 2000, παρέχοντας τη
•νατότητα μεταφοράς 750.000 βαρελιών πετρελαίI σε ημερήσια βάση. Ο αγω γός αυτός, συνολικού
κτυς 910 χιλιομέτρων θα διασχίζει τη Βουλγαρία,
ν ΠΓΔΜ και την Αλβανία, συνδέοντας το βουλγακό λιμάνι στη Μαύρη Θ άλασσα, Μ πουργκάς, με
αλβανικό λιμάνι του Α υλώ να στην Αδριατική.
Είναι προφανές ότι η πα ρ α π ά νω πρω τοβουλία
ιχεται να λειτουργήσει ανταγω νιστικά στο ήδη
ιάρχον σχέδιο κατασκευής του πετρελαιαγω γού
πουργκάς-Α λεξανδρούπολης, η υλοποίηση του
ιοίου προσκρούει, όμως, στις αντιπαραθέσ εις
»ν τριών ενδια φ ερό μ ενο ν μεροίν (Ρωσίας, Βουλιρίας, Ελλάδας) που έχουν υ π ο γρ ά ψ ει και σχετιI συμφωνία από το 1994.
Γο ζήτημα των αγω γώ ν έχει αποκτήσει τους τευταίους μήνες τεράστιο οικονομικό και πολιτικό
'διαφέρον, καθώ ς τα αντικρουόμενα συμφέροντα
α την εκμετάλλευση των τεράστιω ν αποθεμάτω ν
ξερικού πετρελαίου ασκούν πιέσ εις προς όλες τις
\.ευρές, ενόψει, μιάλιστα, και της απόφ ασης που
ρόκειται να λάβει τον προσεχή Δεκέμιβριο η διε/ής κοινοπραξία, που έχει αναλάβει την εκμετάλ:υση των πετρελαίω ν της Κ ασπίας.
Κι όλα αυτά σε μια π ερ ίο δο όπου ο ρόλος του ρωκού παράγοντα φ α ίνετα ι να έχει περ ιθω ρ ιο πο ιη 

Το ζητημάτων
αγωγών έχει
αποκτήσει τους
τελευταίους
μήνες τεράστιο
οικονομικό και
πολιτικό
ενδιαφέρον.

θεί στους κόλπους της κοινοπραξίας, ενώ την ίδια
στιγμή η Ο υάσινγκτον δείχνει να προωθεί την τουρ
κική λύση, σύμφωνα με την οποία ο αγωγός θα πρέ
πει να καταλήγει στο τουρκικό λιμάνι Τσείχάν, που
βρίσκεται στη νότια Τουρκία, περίπου απέναντι
από την Κύπρο! Τη διαδρομιή αυτή προβάλλουν ως
προσφορότερη οι Τούρκοι, επισημαίνοντας τους
κινδύνους για την Κωνσταντινούπολη από δυστυχή
ματα με σούπερ τάνκερ που θα μπορούσαν να συμ
βούν στα στενά του Βοσπόρου.
Ενδεικτικό παράδειγμα του εκρηκτικού κλίμιατος
που υπάρχει στις συζητήσεις γύρω από τους πετρε
λαιαγωγούς ήταν και οι ζωηρές αντιθέσεις που κα
ταγράφηκαν στα διεθνή σεμινάρια της Χάλκης, τα
οποία διοργάνω σε πριν από λίγες μέρες, για όγδοη
χρονιά, το ΕΛΙΑ Μ ΕΠ.
Σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα τους αγωγούς π ε
τρελαίου της Κ ασπίας -στην οποία έλαβαν μέρος οι
αναπληρωτές υπουργοί Εξωτερικών της Γεωργίας
και της Α ρμενίας, ο αναπληρωτής γενικός γραμμα
τέας της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πό
ντου, ο πρόεδρος της γεωργιανής εταιρείας κατα
σκευής πετρελαιαγωγών και τούρκος ειδικός (βλέ
πε αναλυτικά το άρθρο του Θ. Βερέμη στην Καθη
μερινή της 21ης Σεπτεμβρίου 1997)- εκρηκτικοί
ήταν οι διαξιφισμοί μεταξύ των ομιλητών για το ζή
τημα της διαδρομής των αγωγών. Ορισμένοι συμμετέχοντες πρόβαλαν το τμιήμα Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη ως την εναλλακτικότερη διαδρομή με το
χαμηλότερο κόστος.
Άλλοι ομιλητές, περιλαμβανομένου φυσικά και
του τούρκου ειδικού, υποστήριξαν τη διέλευση του
αγωγού μέσω της Τουρκίας με κατάληξη το Τσείχάν.
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Οι S-300, οι πετρελαιαγωγοί
και τα παιχνίδια της Τουρκίας
του Νίκου Χειλαδάκη

Οι πολιτικές μεταβολές στην Τουρκία σημάδεψαν τις εξελίξεις και, φυσικά, τα σημεία τριβής των ελληνοτουρκικών
σχέσεων. Η κυβέρνηση Ερμπακάν, η οποία είχε δείξει την αδιαφορία της για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της
Τουρκίας, στρεφόμενη κυρίως προς τις ισλαμικές χώρες, είχε ανατραπεί από ένα πρωτοφανές κύμα αποστασίας
βουλευτών, που μπροστά του ωχριούν όλα τα παρόμοια παγκόσμια παραδείγματα. Η νέα κυβέρνηση, που επιβλήθηκε
από το στρατιωτικό κατεστημένο, έδειξε από την αρχή πως είναι αποφασισμένη να αναπτύξει έντονη διπλωματική
δραστηριότητα για την επαναπόκτηση ερεισμάτων στη Δύση: κερδίζοντας τον χαμένο χρόνο της προηγούμενης
κυβέρνησης και προωθώντας παράλληλα την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προς την Ε.Ε.

καιρός που η ελληνική διπλωματία
αλώνιζε στην Ευρώπη είχε παρέλθει και, από την άλλη, οι Τούρκοι
ξανάβλεπαν το «φάντασμα» της
Ελλάδας φράκτη στην ευρωπαϊκή
τους πορεία. Παράλληλα, ένας μεγάλος
στόχος που υπερτονίστηκε από τη νέα
τουρκική κυβέρνηση ήταν οι σχέσεις με
τον Καύκασο αλλά και την Κεντρική Ασία,
που είχαν επίκεντρο το φλέγον ζήτημα των
πετρελαιαγωγών, στο οποίο έχει ε'πενδύσει πολλά η φιλοσοφία του παντουρκισμού και τα διάφορα σχέδια για οικονομι
κά άλματα, που θα φέρει η προώθηση των
τουρκικών φιλοδοξιών στον ενεργειακό
τομέα.
Αρχισε, λοιπόν, μια διπλωματική αντεπί
θεση με πυκνά ταξίδια τούρκων διπλωμα
τιών και πολιτικών παραγόντων. Στο τελευ
ταίο του ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικιόν Ισμαήλ Τζεμ
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ντα της Τουρκίας. Οι Τούρκοι προσπάΟι
σαν να περιπλέξουν τρ ζήτημα, κατήγορο
ντας τη Ρωσία ότι εφόδιασε με πυραύλοι
μεγάλου βεληνεκούς το Ιράν, με σκοπόν
προκαλέσουν -όπω ς και έγινε- ισραη«
νές αντιδράσεις. Ανέφεραν, ακόμα, οι
και η Αρμενία έχει εφοδιαστεί με πυράν
λους S-300 και υπάρχει ο κίνδυνος να®
ράσουν από τους Αρμένιους σε κουρδικό
χέρια, δηλαδή, κατά τους Τούρκους, σεχί
ρια τρομοκρατούν. Οι τουρκικές εοφημερί
δες προχούρησοτν, γράφοντας ότι ατο πρό
σφατο ταξίδι του στη Μόσχα, ο ελληνα;
αρχηγός του γενικού επιτελείου Αναστά
σιος Τζογάνης, συζήτησε το ενδεχόμενά
να αγοροϊσει και η Ελλάδα ρωσικούς ff
ραύλους και να τους εγκαταστήσει dif
Κρήτη, όπως έγραψε και η εφημερία
Ισβέστια, δημιουργώντας μ’ αυτόν τοντρό
πο ένα ακλόνητο άξονα Κρήτης-Κύπροι
που εξουδετερώνει τη δυνατότητα αν»

δήλωσε πιυς η Τουρκία σκοπεύει να ασκή
σει μια πιο ουσιαστική πολιτική παρεμβά
σεων στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία,
ακόμα και στα Βαλκάνια και στη Μέση
Ανατολή. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν
τη ρωσική αντίδραση, και μια πολλαπλή
ρωσοτουρκική σύγκρουση αναδύεται στην
επιφάνεια με πολλαπλές παρενέργειες. Ο
τούρκος υπουργός, υπεύθυνος για τις κυ
πριακές υποθέσεις, Σιουκρού Σινάν Γκιουρέλ, κατηγόρησε ανοιχτά τη Ρωσία ότι
με την πούληση των πυραύλων S-3UU στην
Κύπρο επιδιώκει να πετύχει ό,τι δεν είχε
καταφέρει ως Σοβιετική Ένωση, δηλαδή
την κάθοδό της στην ανατολική Μεσόγειο.
Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος της τουρ
κικής κυβέρνησης Μπουλέντ Ετσεβίτ
βγήκε στην τηλεόραση, κατηγοριυντας την
Ελλάδα και τη Ρωσία ότι επιδιώκουν να
δημιουργήσουν «ορθόδοξο τόξο», με άμε
σο σκοπό να πλήξουν τα ζωτικά συμφέρο
-
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ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ίσης της τουρκικής αεροπορίας,
θόρυβος, όμως, που δημιουργήθηκε είκαι άλλο σκοπό. Να πλήξει το καθεός της ελεύθερης ναυσιπλοΐας των Στεν, με άμεση επίπτωση το χτύπημα των
,σικών συμφερόντων στον τομέα του πελαίου. Είναι γνωστό πως τα ρωσικά πελαιοφόρα, ξεκινώντας από το λιμάνι
βοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας, μερέρουν μέσω των Στενών το φορτίο
>ς στη Δύση. Με αφορμή την έρευνα για
;όν μεταφορά τιον πυραύλων στην Κύj, άρχισαν έρευνες στα Στενόχ, σε διάρα πλοία, δημιουργώντας γενικότερο
5βλήμα.
ΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ρωσοτουρκικός ανταγωνισμός φάνηκε
από το ταξίδι του τούρκου πρωθυυργού -το πρώτο του ταξίδι στο εξωτε,.ό—στη δημοκρατία του Καζακστάν, με
)ιο θέμα τα ενεργειακά κοιτάσματα
"J υπάρχουν στη χώρα αυτή και τον τρόεκμετάλλευσης και διοχέτευσής τους
\ν Ευρώπη και την Αμερική. Οι Τούρ. φιλοδοξούν να κατασκευαστούν δύο
'•,ραγωγοί μεταφοράς των ενεργειακιόν
ρθεμάτων. Ο ένας από το Μπακού του
ερμπαίτζάν προς την Τυφλίδα της Γεγίας και από εκεί στο λιμάνι Τζείχάν
|v τουρκική Μεσόγειο, με εναλλακτική
τη το λιμάνι Πότι της Γεωργίας στη
ιύρη Θάλασσα και από εκεί μέσω Τρα;ούντας πάλι στο Τζείχάν. Και έναν
ίτερο αγωγό, από την Κεντρική Ασία
κυ Τσετσενάις πάλι προς την Τυφλίδα,
το λιμάνι Τζείχάν στη Μεσόγειο. Εδώ,
>ς, εξηγούνται τα παιχνίδια τιυν ΤσεV O JV ,
που καθοδηγούνται από την
^ κ ία , στις διαπραγματεύσεις τους με
Ροισία για την επαναλειτουργία του
ογού Γκρόζνυ-Νοβοροσίσκ. Στη μεγάχναβάθμιση του Τζείχάν υπεισέρχεται
εωγραφική σημασία της Κύπρου, που
ιπόζει στην περιοχή ως πολύτιμη βάση
φύλαξης των τουρκικών συμφερόντων.
I Τούρκοι, βέβαια, γνωρίζουν τη ρωσιπντίθεση στα σχέδιά τους σε μια περιοΓ,όπου η Ρωσία ήταν μέχρι τώρα απόλυκυρίαρχος, και μάλιστα υποπτεύονται
τελευταία οι Ρώσοι, όπιυς και οι Αρμέιι, ενισχύουν το κουρδικό κίνημα. Η
Ηρδική εξέγερση βρίσκεται τον τελευb καιρό σε μεγάλη έξαρση και έχει πε
ίθει σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί
Ιρ ι τιύρα, όπως ο τουρκικός Πόντος. Το

ΡΩΣΙΑ

Νοβορωσίσκ
Γ κρόσνυ

ΤΟΥΡΚΙΑ

.··

Ερζερούμ

σεΐχην—

ΙΡΑΝ

Ο χάρτης των αγωγών
‘όπως ανταποκρίνεται
στα Τουρκικά σχέδια
ξυλσκατοσκευή αγωγοί

κουρδικό έχει χρησιμεύσει κατά καιρούς
ως ανασχετικός παράγοντας στα τουρκικά
σχέδια για τους αγωγούς του Τζείχάν.
Επιστρέφοντας στο ζήτημα της εγκατά
στασης των πυραύλιον στην Κύπρο, υπάρ
χει η ρητή διαβεβαίωση από τους Ριόσους
ότι θα παραδοθούν στις υπογραφείσες
ημερομηνίες και θα μεταφερθούν με ρω
σική σημαία στην Κύπρο. Το σύστημα θα
περιλαμβάνει και διοικητικό κέντρο και
σταθμό ραντάρ. Ο εκπρόσιυπος της ρωσι
κής εταιρείας διαβεβαίωσε την ελληνική
πλευρά ότι θα διασυνδέσει το σύστημα με
τα δυτικής κατασκευής συστήματα αερά
μυνας, που είναι ήδη εγκατεστημένα στην
Κύπρο, έτσι χύστε να διαμορφωθεί ένα
ολοκληρωμένο δίκτυο αντιαεροπορικής
άμυνας. Από εδώ και πέρσ υπάρχουν τρία
πιθανά σενάρια για το φλέγον αυτό ζήτη
μα, που έχει ξεσηκιύσει τόσο θόρυβο στην
Τουρκία.
Να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση
αυτιύν των πυραυλικιύν συστημάτων και
-π α ρ ά τις φραστικές απειλές και τον μεγάλο θόρυβο- να σημάνει ουσιαστική
υποχώρηση της Τουρκίας και αποδοχή
του νέου στάτους κβο. Αυτό το γεγονός
θα δημιουργήσει αντιδράσεις στην ευρύ
τερη περιοχή ως προς τη ρωσοτουρκική
διαμάχη και τον πόλεμο τιον αγιογιόν. Θα
διόσει, επίσης, ένα μεγάλο έρεισμα και
στη γειτονική Βουλγαρία, βλέποντας την
αδυναμία της Τουρκίας να προχωρήσει

στην υλοποίηση του αγιυγού ΜπουργκάζΑλεξανδρούπολης. Έτσι, αυτομάτως θα
μειωθούν και οι δυνατότητες παρέμβασης της Τουρκίας στον Καύκασο και την
Κεντρική Ασία.
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ

Ωστόσο, το πιο επικίνδυνο σενάριο είναι
αυτό που φέρνει την Ελλάδα και την Κύ
προ να προχωρούν στην υλοποίηση του
σχεδίου εγκατάστασης των ρωσικοΐν πυ
ραύλων με άμεση αντίδραση της. Τουρ
κίας. Η αντίδραση της Τουρκίας θα εκδη
λωθεί πριν από την εγκατάσταση των πυ
ραύλων στην Κύπρο, γιατί μετά θα είναι
φυσικά αργά για την τουρκική πολεμική
μηχανή. Δεδομένου δε, ότι τα πλοία που
θα μεταφέρουν τους πυραύλους θα έχουν
ρωσική σημαία, το πιθανότερο είναι να
βομβαρδιστεί και να καταστραφεί το
στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου, όπου
προορίζονται να εγκατασταθούν οι πύ
ραυλοι S-300.
Σ’ αυτό το σημείο, και σύμφωνα με το
αμυντικό ενιαίο δόγμα, θα πρέπει η Ελλά
δα να αντιδράσει άμεσα. Και εδιύ θα πρέ
πει σοβαρά να αναρωτηθούμε αν η ελληνι
κή πολιτική ηγεσία, πέραν το>ν δηλοΐσεοΐν
της, είναι πραγματικά έτοιμη vex σηκιόσει
το βάρος αυτής της αντίδρασης και τις
πραγματικές συνέπειες που αυτό θα έχει
για όλους μας.
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Μια ιστορία πετρελαίου και τρέλας. Όπου CIA, περίεργοι και ύποπτοι «επιχειρημαή:
και διεθνή συμφέροντα συμπλέκονται. Μια υπόθεση που θυμίζει την παλιά παρόμοια «επιχείρηση» Toàm
όπου πολλά ελληνικά ονόματα είχαν εμπλακεί: Αβέρωφ, Αιακουνάκος, στρατηγοίη
του Χρ. Νησιώτη

Τηλεγράφημα του Ασσοσιέιτεντ Πρες της περασμένηςΤετάρτης (18.9.97) πληροφορούσε ότι η εταιρεία ΑΜΒΟ
(Αλβανο-Μακεδονο-Βουλγαρική Εταιρεία Πετρελαιαγωγού) -στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αμερικανικών
συμφερόντων εταιρεία- πρόκειται να αναλάβει «την κατασκευή αγωγού κόστους 850 εκατ. δολλαρίων, που θα
μεταφέρει ημερησίως 750 χιλιάδες βαρέλια ρωσικού πετρελαίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η
κατασκευή θα αρχίσει τον επόμενο χρόνο και θα αποπερατωθεί το 2000.

αγωγός, σύμφωνα με χο τηλεγρά
φημα «θα έχει μήκος 9ΙΟ χιλιόμε
τρα και θα ενώνει το Μ πυνργκάς
με τον Αυλώνα, διασχίζοντας τη
Βουλγαρία, τη FYROM και την
Αλβανία».
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Δεν είναι η προπη φορά που βγαίνει στο
φως μια τέτοια πληροφορία. Εμείς έχουμε
υπόψη μας την πρώτη σχετική αναφορά
(από τη βουλγαρική εφημερίδα Ντονμα,
6.6.1995) στην εταιρεία ΑΜΒΟ και στα φι
λόδοξα σχέδιά της για την κατασκευή πε
τρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αυλιόνα «μή
κους 800 χιλυμέτρων, με δυνατότητα
εκροής 800 χιλιάδων βαρελιών πετρελαίου
ημερησίως και συνολικού κόστους 575
εκατ. δολλαρίων». Και για τις μικρές(;)
διακυμάνσεις στο μήκος αλλά και την ημε
ρήσια εκροή πετρελαίου ανάμεσα στα δύο
δημοσιεύματα ουδέν το μεμπτόν. Όμως,
αυτό που ηχεί περίεργα είναι το αναφερόμενο κόστος: Άλλοτε 575 και άλλοτε 850
εκατ. δολλάρια. Και τα δύο αναφερόμενα
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ποσά είναι, όμιυς, ανακριβή. Σύμφωνα με
περισσότερο έγκυρες εκτιμήσεις1 το κό
στος ενός άλλου αγωγού, του ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη ανέρχεται -με μετριο
παθείς υπολογισμούς- στο 1 δισ. δολλά
ρια: Περίπου 668 εκατ. για τον αγωγό και
άλλα 280 εκατ. δολλάρια για τις κατασκευ
ές στα δύο τερματικά σημεία. Δεδομένου
ότι ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπο
λη, ύστερα από ακριβείς εκτιμήσεις, θα
κοστίσει περίπου 1 δισ. δολλάρια, ο υπό
συζήτηση αγιυγός Μπουργκάς-Αυλώνας
θα κοστίσει πολύ περισσότερο. Είναι πε
ρίεργη η διοχέτευση από καιρού εις και
ρόν μέσοι του Τύπου τέτοιων πληροφοριών, που ίσως δεν είναι άσχετη με τον πό
λεμο μεταξύ xojv εμπλεκόμενοι επιχειρηματιοιν. Ως γνοιστόν, για τον αγωγό
Μπουργκόις-Αλεξανδρούπολη ενδιαφέρεται το νέο επιχειρηματικό αστέρι, ο κ.
Κοπελούξος.
Ο ισχυρισμός που διατυποΆουν οι κύκλοι
της ΑΜΒΟ -ότι, δηλαδή, ο αγωγός
Μπουργκάς-Αυλώνας θα συντομεύει την
προς τη Δύση διοχέτευση του πετρελαίου

και έτσι θα αποσβεσθεί σύντομα το με^
λο κόστος του- δεν ευσταθεί, βεβαίως«
λάβει κανείς υπόιβη του το χάρτη τωνb(
λάσσιων μεταφορών στη Μεσόγειο.
Έ ν α άλλο πρόβλημα είναι ότι ο αγωγό
της ΑΜΒΟ διέρχεται από τρεις χώρε:
Και μάλιστα για τις δύο απ’ αυτές, όι
Αλβανία και τη FYROM, η εσωτερική/«
τάσταση δεν προβλέπεται να πάγιο!
οριστικά και, μάλϊστα, τόσο σύντομα όο
προγραμματίζεται το έργο.
Η άλλη λύση -που δεν αποκλείει φυσικι
και την παράλληλη λύση του αγωγοί
Μπουργκάς-Αυλώνας- είναι η προ τριε
τίας αναγγελθείσα του αγωγού Μποιγ
γκάς-Αλεξανδρούπολη. Είναι λύση περιο
σότερο αποδοτική και πολύ πιο εύκολο
πραγματοποιήσιμη.
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η αναζήτηση διόδων διέλευσης nefλαίου και φυσικού αερίου από την περιοft
της Κασπίας και του Καυκάσου είναι ενο
μείζον πρόβλημα των τελευταίων ε#'
καθώς η Άγκυρα -ειλικρινώς ή προφαο»
------X

ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
.ενη- δηλώνει συνεχώς ότι τα Στενά δεν
έχουν περαιτέρω ρύπανση με τη δίε
ση των τάνκερ που μεταφέρουν πετρέü από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.
τό την άλλη μεριά, οι χώρες της Ε.Ε.,
) είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πελαιοειδών (περίπου 80%)2, ενδιαφέροι ζωηρά για την άνετη εκροή των ρωσι/ πετρελαίων. Τρεις είναι μέχρι στιγοι κύριοι δρόμοι πετρελαιαγωγιόν που
ινούν από την Κεντρική Ασία και τον
υκασο προς την Ευρώπη:
Ο δρόμος από την Κεντρική Ασία προς
λιθουανικό λιμάνι Βέντσπιλς, στη Βαλ-1·
Ο αγωγός Druzhba («Φιλία»), που ξεά από τη Ρωσία και ανοίγει προς την
χτολική Ευριύπη με έναν κλάδο προς το
>ρά (Πολωνία, Γερμανία) και έναν άλπρος τις νότιες περιοχές (Ουγγαρία,
:χία, Σλοβακία). Μια προέκταση αυ• του αγωγού προς τη Σερβία και το
',.υροβούνιο, στο γιουγκοσλαβικό λιμάνι
αρ, έχει επίσης «πέσει στο τραπέζι».
’ προύπολογιζόμενο κόστος αυτής της
ιέκτασης εκτιμάται στο 1 δισ. δολλά•σο για τα σχέδια της τουρκικής εταιας πετρελαιαγωγών Μποτάς να κατα.υάσει αγωγό που θα καταλήγει στο λι/ι Τσεϊχάν και τα σχετικά σενάρια,
χρχει άλλο άρθρο στις σελίδες που ακο»θούν.
ΡΟΤΖΕΡ ΤΑΜΡΑΖ
Ο κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΟΣ

ίσω από την υποστήριξη της πρότασης
τον θρυλούμενο αγωγό Μπουργκάζλώνας κρύβεται ο κ. Ρότζερ Ταμράξ,
:ς λιβανέζος «επιχειρηματίας» που έχει
ηγορηθεί μεταξύ άλλων και για την
ξαίρεση 200 εκατ. δολλαρίων από τράα της πατρίδας του. Αυτά αποκαλύ]καν σε ειδική επιτροπή της αμερικανι; Γερουσίας, όπου μεταξύ άλλων αποώφθηκε ότι για την υλοποίηση αυτού
αγωγού έχει ασκήσει πιέσεις ακόμη
η CIA.
3 περασμένο Σάββατο (19.9.97), σε
χδινή εκπομπή του αμερικανικού δικτύNBC για την υπόθεση Ταμράζ παρενέη δημοσιογράφος του Newsweek Ελεά> Κλιφτ και ξετύλιξε την ιστορία του
άκου, λέγοντας: «Μα τι μας λέτε τώρα
τυν Ταμράζ και τον Κλίντον, όταν ο
ληνας Βασίλης Τοάκος είχε όλες εκείνες

τις δοσυληφίες με τους Ρεπυυμπλικάνυυς...».
«Όσο αλλάζουν τα πράγματα στην Ουάσινγκτυν τόσο παραμένουν ίδια», έγραφε
πριν από τρεις μήνες ο αμερικανός δημο
σιογράφος Τξακ Άντερσον, σχολιάζοντας
την υπόθεση του «αγωγού Ταμράζ». Είναι
αλήθεια ότι η περίπτωση Ταμράζ θυμίζει
επακριβιός μια άλλην ιστορία, την οποία
θα θυμούνται οι παλαιότεροι αναγνοιστες
του περιοδικού. Έ χ ε ι ενδιαφέρον να μεί
νουμε λίγο στο πραγματικά σπαρταριστό
κείμενο του Τζακ Άντερσον, που θυμίζει
εκείνες τις παλιές ιστορίες του 1984:
«Θα βόλευε τον πρόεδρο Κλίντον και τον
γερουσιαστή Έντουαρντ Μ. Κέννεντυ,
-που είχαν και οι δύο εμπλακεί σε υποθέ
σεις τον Ταμράζ, σε εποχή που μάλλον δεν
έπ ρ επ ε- να ήξεραν ότι αντίστοιχες εμπλο
κές είχαν και αξιωματούχοι του Ρεπονμπλικανικού Κόμματος πριν από 13 χρό
νια.. Η υπόθεση του Βασίλη Τσόκου, ενός
έλληνα εμπόρου όπλων, ο οποίος στις α ρ
χές της δεκαετίας του '80 προσπάθησε να
εμπλέξει τον τότε αρχηγό της CIA Ονίλιαμ
Κέιζυ και τον γερουσιαστή Μαρκ Ο. Χάτφιλντ, (Ρεπουμπλικόνος του Όρεγκον),
ώστε να υποστηρίξουν το σχέδιό του για
την κατασκευή ενός διαφρικανικού πετρε
λαιαγωγού, υπενθυμίζει παραδόξως την

παρούσα αμφιλεγόμενη υπόθεση. Ούτε ο
Κέιζυ ούτε ο Χάτφιλντ καταστράφηκαν
εξαιτίας των διαπραγματεύσεών τους με
τον Τσάκυ, αλλά και οι δύο είχαν να δώ
σουν κάποιες εξηγήσεις».
ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΦΕΔΑΚΙ

Και ο Τζακ Αντερσον συνεχίζει στο άρ
θρο του:
«Ο Ταμράζ, ένας μεσανατολίτης πραμα
τευτής, καταζητούμενος διότι εφέρετο ως
καταχραστής 200 εκατ. δολλαρίων από
μία εταιρεία στο Λίβανο, μπόρεσε να απο
κτήσει πρόσβαση στον Κλίντον εξαιτίας
μιας δωρεάς 177.000 δολλαρίων προς τη
Δημοκρατική Εθνική Επιτροπή το 1995
και το 1996. Οι δωρεές του είχαν ως αποτέ
λεσμα να γίνει δεκτός στον Λευκό Οίκο για
καφέ, όπου και ανέφερε στον πρόεδρο τα
σχέδιά του για την κατασκευή ενός «ειρηνι
κού πετρελαιαγωγού», ο οποίος θα μετέφε
ρε πετρέλαιο από την Κασπία Θάλασσα
διά μέσου του Αζερμπαϊτζάν, της Α ρμε
νίας και της Τουρκίας, με τελικό προορι
σμό τη Μεσόγειο Θάλασσα.
»Ο πετρελαιαγωγός, που θα έκανε τυν
Ταμράζ πλούσιο πέραν κάθε προσδοκίας
του, θα μπορούσε να κατασκευαστεί μόνο
εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις επιρροές
τους υποστήριζαν το σχέδιο.
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ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σειρά:
Μύθοι και Ιστορία των Λαών

Για μικρούς και μεγάλους
Του Βρετανικού Μουσείου και του
Πανεπιστημίου του Τέξας

VESTA SARKHOSH
CURTIS
Του Βρετανικού Ινστιτούτου
Περσικόν Σπουδών

ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ
ΠΕΡΣΩΝ

Με 96 σελίδες
42 εικόνες και 1 χάρτη

Ε κ δ ό σ ε ι ς

ΠΑΠΑ Δ ΗΜΑ
Προσφορά στον Πολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 36.27.318

»Αφού πέρασε λίγα λεπτά συζητώντας με
τον Ταμράζ, ο Κλίντον ανέθεσε την υπόθε
ση στον σύμβουλο του Λ ευκού Οίκου Τό
μος Φ. "Μακ" Μακλάρτυ. Ο Μ ακλάρτυ συ
ζήτησε με υψηλούς αξιωματούχους του
Τμήματος Ενέργειας σχετικά με τον προτεινόμενο πετρελαιαγωγό. Ύ στερα από
σχετική έρευνα, ο Λευκός Οίκος αποφάσι
σε να μην υποστηρίξει το σχέδιο του Ταμ
ράζ. Ωστόσο, ο Κλίντον αναφέρθηκε στην
"υποστήριξη» πολλαπλών" πετρελαιαγω 
γών, που θα μετέφεραν το πετρέλαιο της
Κασπίας Θάλασσας.
»Το ενδιαφέρον που έδειξε ο διοικητικός
μηχανισμός για το σχέδιο του πετρελαια
γωγού και η πρόσβαση του Ταμράζ στον
Λευκό Οίκο, του επέτρεψε να παρουσιάσει
τον εαυτό του ως φίλο του Κλίντον κατόι τις
διαπραγματεύσεις του με αξιωματούχους
της Τουρκίας αλλά και άλλων κρατών, από
τα οποία σχεδίαζε να περάσει ο πετρελαια
γωγός που θα κατασκεύαζε. Ο Ταμρόιζ εί
χε και ένα άλλο όνομα, το οποίο μπορούσε
να χρησιμοποιεί για την προώθηση των
σχεδίων του, αυτό του Τεντ Κέννεντυ. Ο
Ταμράζ συγκέντρωσε χρήματα για τον γε
ρουσιαστή και ακόμη περισσότερο α γκα 
ζάρισε τη γυναίκα του Βικτώρια για δικη
γόρο του. Εάν ο Κλίντον και ο Κέννεντυ εί
χαν κάνει μία καλύτερη έρευνα για το π α 
ρελθόν του Ταμρόιζ, σίγουρα κανένας από
τους δύο δεν θα είχε εμπλακείμε τον βαρώνυ του πετρελαίου και θα είχαν σίγουρα
γλιτώσει από πολλές επικρίσεις.
»Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί για τον
Κέιζυ και τον Χάτφιλντ, οι οποίοι δεν θα
έπρεπε να είχαν τόσο πρόθυμα εμπλακεί
με τον Τσάκο στη δεκαετία του W . Ο Τσάκος, σύμφωνα με ντοκουμέντα που αποκά
λυψε ο αξιόπιστος έλληνας δημοσιογράφος
Ηλίας Π. Δη μήτρα κόπουλυς, αποδείχθηκε
ότι είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο στην
Ελλάδα και ήταν ύποπτος ότι είχε ανάμει
ξη σε αμφισβητούμενες πωλήσεις όπλων. Ο
αρχηγός της CIA αγνοούσε αυτές τις πληροφορές ή δεν ήταν ενήμερος των γεγονό
των, όταν συναντούσε τον έμπορο όπλων».

του συνόλου του ελληνικού Τύπου, γιατί
εκτός από τις δηλιόσεις του Α. Παπανδ^.
ου και άλλων πολιτικών, αποδεικνυότα»
ότι πλήθος εν ενεργεία αξιωματικών τολ
ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και ο τότι
πρόεδρος της Ν.Δ. Ευάγγελος Αβερωφsiχαν εμπλακεί με τον Βασίλη Τσάκο. Toit
εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ενα νεο
αστέρι της ελληνικής επιχειρηματικής τά
ξης: Ο κ. Θωμάς Λιακουνάκος η;
ΑΧΧΟΝ, ο οποίος αποδείχθηκε μάλλον
εξυπνότερος του Βασίλη Τσάκου, αφοί
αυτός είχε τελικά πάρει τις δουλειές-μι
τις προμήθειες φυσικά- με τα Αέοπαρνι
Τότε, για π ροπή φορά, ανοικτά μπάρε®
να αποκαλυφθούν οι περίεργες διαπλοκε:
σχέσεων εμπόρων όπλων, αξιωματικό;
του στρατεύματος, πολιτικιάν και ανθρι·
πων των MME.
Στις 26.7.1989, στον ραδιοφωνικό οταί
μό 902 Αριστερά στα FM, ακούστηκε (ΐι
πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που περ
λάμβανε συνεντεύξεις του Περικλή Νεάο
χου (συνεργάτη του Α. Παπανδρέου)κ
του έλληνα δημοσιογράφου Ηλία Π. Λΐ|
μητρακόπουλου, ο οποίος ζει στις HR1
και από τις οποίες προέκυπτε ότι
«Λνδρέας Παπανδρέου, με ψευδείς όηΜ
σεις στον Τύπο και κατά το όοκούν χρψ
στοιχείων που κατέχει, παραπλανά γιαι
σκόινδαλο των Λ έοπαρντ», όπως έγραψε*
Α ντί εκείνιυν των ημεριάν (τχ. 411 η
28.7.89). Ψύλλοι στ’ άχυρα, θα πείτε, σημε
ρα...
Έκτοτε, και ύστερα από μια σειρά «ι
δίκες-σήριαλ, όπου ο Τσάκος εμφανιζότιι
με τον... προσωπικό του αστρολόγο, αμε
ρικανούς αξιωματούχους ως μάρτυρε;
υπεράσπισης και με δικηγόρο τον κ. Alt’
ξανδρο Αυκουρέξο, τα ίχνη του περίεργοι
«επιχειρηματία» χάθηκαν. Το ακίνητότοι
στο κτίριο Γουωτεργκαίητ, στη «διακό
σμηση» του οποίου είχε ανακατευτεί ηοί1
ζυγός του γερουσιαστή Χάτφιλντ, έχει»
ληθεί. Μας έχουν μείνει από εκείνες %
παλαιές ημέρες ο κ. Θωμάς Λιακουνάν.ο;
και άλλοι πολλοί νεοέλληνες. Να τουςχ«>·
ρόμαστε!

01 ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟ Υ’84

Το δεκαπενχαύγουστο του '84 και το αμέ
σως επόμενο δεκαπενθήμερο, το Α ντί δη
μοσίευσε αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για τη
δράση του Τσάκου, με αφορμή τα όσα εί
χαν αποκαλυφθεί στην Αμερική σχετικά
με τις δοσοληψίες του. Τα ρεπορτάζ (τχ.
268 και 269) προκάλεσαν το ενδιαφέρον

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Plamen Tonchev, Energy Politics and Secant
in the Black Sea-Caspian Region, ELIAMEP
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'
του Πλάμεν Τόντσεφ

3ι πρόσφατες εκλογές στη Βοσνία διεξήχθησαν σε κλίμα απροσδόκητα καλό, με την έννοια ότι -τουλάχιστον- δεν
σημειώθηκαν ένοπλες συμπλοκές μεταξύ των αντιμαχόμενων κοινοτήτων. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να καλύψει με το πέπλο του εφησυχασμού την πραγματική εικόνα ενός λανθάνοντος ηφαιστείου.
ΰο χρόνια μετά τον τερματισμό
των πολεμικών συγκρούσειυν, η
λέξη που εξακολουθεί να χαρα
κτηρίζει τη Βοσνία είναι η πολυ
διάσπαση. Πολυδιάσπαση όχι μόγιατί η εθνοκάθαρση του τετραετούς
.έμου και η κατ’ ουσίαν επικύρωσή της
ί>το Dayton οδήγησαν στη δημιουργία
ξεχωριστών οντοτήτων (entities), αληατί αμφότερες οι οντότητες εμφανίζοι σήμερα περαιτέρω διχασμένες από
ότερες συγκρούσεις.
. η μεν Σέρβική Δημοκρατία της Βοσς (Republika Srpska) έχει ξεσπάσει
,|λεής πόλεμος χαρακωμάτων μεταξύ
εκλεγμένης προέδρου Biljana Plavsic
του εκπροσιυπου της Republika Srpska
συλλογικό προεδρείο της συνομο>νδίας Momcilo Kraisnik. Το αξιοσηοτο είναι ότι οι δύο αντίπαλοι υπήρξαν
νοί συνεργάτες του πρώην(;) ηγέτη των
»βοβοσνίων Radovan Karadzic μέχρι
ίσφατα και η σύγκρουσή τους, παρά το
δύα της θεσμικής αντιπαράθεσης, είουσιαστικά για την εναπομείνασα
υσία στα εναπομείναντα σέρβικά εδά[ης εηαπομείνασας Βοσνίας-Ερζεγοβίεμφανής παραλογισμός αυτής της σύουσης, τη στιγμή που οι Σερβοβόσνιοι
έπρεπε να σταθούν ενωμένοι, οφείλε στα τεράστια συμφέροντα των λαθρείρων (που σχετίζονται με το Πάλε) και
χρηματοπιστωτική βοήθεια της διευς κοινότητας, στην οποία προσβλέιν οι κύκλοι της Μ πάνια Λούκα. Και οι
» αντιμαχόμενες πλευρές, συνεπώς,
υν αμιγούς οικονομικά κίνητρα, τα
ιία ενδέχεται να τροφοδοτήσουν μα-

κρά αστάθεια στη σέρβική οντότητα της
Βοσνίας.
Ασταθής παραμένει η κατάσταση και
στην κροατομουσουλμανική ομοσπονδία,
αν και για διαφορετικούς λόγους. Η όσμω
ση μεταξύ των δύο κοινοτήτων αποδεικνύεται ευσεβής πόθος κάθε μέρα που
περνάει και το ιδανικό παράδειγμα για τη
ματαιότητα αυτής της συνύπαρξης είναι η
μαρτυρική πόλη του Μόσταρ. Η οριακή νί
κη των Μουσουλμάνων στις δημοτικές
εκλογές της περασμένης άνοιξης δεν έγινε
αποδεκτή από τους κροάτες κατοίκους, οι
οποίοι επέβαλαν τον δικό τους δήμαρχο
ετσιθελικά και με τη συναίνεση της Ευρω
παϊκής Ένωσης(!). Οι δε πρόσφατες
εκλογές πιστοποίησαν για άλλη μια φορά
το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις
δύο κοινότητες όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο
αλλά σε ολόκληρη την επικράτεια της ομο
σπονδίας.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, παραμένει εξαι
ρετικά αμφίβολο κατά πόσο η Βοσνία θα
κατορθώσει να ξεπεράσει τις συνέπειες
του εμφύλιου σπαραγμού, χωρίς την πα
ρουσία διεθνών ειρηνευτικιόν δυνάμειυν.
Κι εδώ ακριβώς αρχίζει ο διπλωματικός
και στρατιωτικός γρίφος, τον οποίο καλεί
ται να λύσει η διεθνής κοινότητα, με προεξάρχουσα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει
σαφέστατη την πρόθεσή τους να αποσύ
ρουν τα αμερικανικά στρατεύματα από τη
Δύναμη Σταθεροποίησης (SFOR) στα μέ
σα του 1998, αφού έχουν συμβάλειτα μέγι
στα στον τερματισμό των εχθροπραξκυν
και στη στοιχειιυδη εφαρμογή της Συμφω
νίας του Dayton. Από την άλλη πλευρά, τα
ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στη

SFOR διστάζουν να αναλάβουν εξ ολο
κλήρου το κόστος της ειρήνευσης στη Βοσ
νία με στρατιωτικά μέσα και έχουν κάνει
επανειλημμένες κρούσεις προς το Λευκό
Οίκο να κρατήσει τις αμερικανικές δυνά
μεις σε βοσνιακό έδαφος ... μέχρι νεωτέρας.
Το δίλημμα του προέδρου Κλίντον συνίσταται στο ερώτημα αν χρειάζεται να δε
σμεύσει πολύτιμους στρατιωτικούς και πο
λιτικούς πόρους σε μια περιοχή μικρής γεωστρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ
(προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω
επιδείνωση των ευρωαμερικανικιόν σχέ
σεων) ή να στρέψει όλο το ενδιαφέρον του
προς άλλες περιοχές του κόσμου (όπως
άλλωστε τον πιέζει και το συντηρητικό
Κονγκρέσσο της χώρας του).
Ας πούμε ότι τα διλήμματα της αμερικα
νικής ηγεσίας ποσιύς μας ενδιαφέρον (που
ούτε κι αυτό θα ήταν σωστό). Πολύ πιο σο
βαρό ερώτημα είναι τι σκοπεύει να πράξει
η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια χώρα κάτω
από τη μύτη της. Εάν τα κράτη-μέλη της
Ε Έ . κρατήσουν την ίδια στρουθοκαμηλική
στάση απέναντι στο ηφαίστειο της Βοσ
νίας, με την προσδοκία ότι αιωνίως θα βρί
σκουν μισθοφόρους για τις βρώμικες δου
λειές, τότε είναι πολύ πιθανό το έτος 1998
να μας επιφυλάσσει αφενός σοβαρή δοκι
μασία για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις
και αφετέρου επικίνδυνη αναζωπύρωση
της έντασης στην πρώην γιουγκοσλαβική
δημοκρατία. Αλλά ούτε ψύλλος στον κόρ
φο μας! Τη φράση του Χόλμπρουκ, ότι η
Ευρώπη κοιμόταν, όταν εμείς προσπαθού
σαμε να επιλνσονμε την κρίση, δεν θα την
ακούσουμε ούτε πρώτη ούτε τελευταία φο
ρά. Αμήν!
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Επιστροφή στο παρελθόν
του Αστέρη Χουλιάρα

Τα νησιά Κομόρες, που βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού, απέκτησαν την ανεξαρτησία τους από
τη Γαλλία το 1975. Μόνο ο πληθυσμός του Mayotte, του ενός από τα τέσσερα νησιά του αρχιπελάγους, αποφάσισε οιο
σχετικό δημοψήφισμα, με πλειοψηφία 60%, να παραμείνει υπό γαλλική διοίκηση. Δύο δεκαετίες μετά, οι κάτοικοι
των νησιών Anjouan και Moheli, που ανήκουν στις ανεξάρτητες Κομόρες, επιδιώκουν να βρεθούν εκ νέου
υπό γαλλική κυριαρχία.

Ομοσπονδιακή Ισλαμική Δημο
κρατία τιον Κομορών (όπως είναι
το επίσημο όνομα της χώρας από
το 1992) στην πράξη διοικοΰνταν
από μια ομάδα μερικών δεκάδων
ευρωπαάυν μισθοφόρων, υπό την ηγεσία
του φημισμένου γάλλου συνταγματάρχη
Bob Denard. Ο Denard, ούτε λίγο ούτε πο
λύ, εγκαθιστοΰσε και ανέτρεπε τους προέ
δρους της χιόρας κατά βούληση1. Στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, ο πρόεδρος
Ali Soilih κυβέρνησε τα νησιά στη βάση
ενός περίεργου μείγματος μαοίστικοόν και
ισλαμικών ιδεών. Το 1978 ανατράπηκε
από ένα πραξικόπημα που οργάνωσε ο
Denard και την εξουσία ανέλαβε ο Ahmed
Abdallah, ο οποίος και επέβαλε ένα μονο
κομματικό κράτος. Η Γαλλία, παρόλο που
αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τους μι
σθοφόρους, υποστήριξε το καθεστιός
Abdallah, μια και εξυπηρετούσε τα γεω
πολιτικά της συμφέροντα στον Ινδικό
Ωκεανό. Το 1989 οι μισθοφόροι του
Denard συμμετείχαν σ’ ένα πραξικόπημα
κατά τη διάρκεια του οποίου ο πρόεδρος
Abdallah δολοφονήθηκε. Οι Γάλλοι επενέβησαν στρατιωτικά και υποχρέωσαν
τους μισθοφόρους να φύγουν από τη χώ-
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ρα, ενώ οι Κομόρες εισήλθαν σε μια πε
ρίοδο εκδημοκρατισμού, με τη σύγκληση
μιας εθνικής συνόδου, ανάλογης μ’ εκεί
νες που έλαβαν χώρα σε άλλα γαλλόφωνα
κράτη της Αφρικής, και την εγκαθίδρυση
ενός πολυκομματικού συστήματος. Στις
προεδρικές εκλογές του 1993 αναδείχθηκε νικητής ο Mohamed Djohar. To 1995,
όμως, ο Denard και οι μισθοφόροι του,
που είχαν εν τω μεταξύ επιστρέφει στις
Κομόρες, επιχείρησαν ένα νέο πραξικό
πημα που ανάγκασε τον πρόεδρο Djohar
να καταφύγει στη γαλλική Reunion. Πάλι
η γαλλική λεγεώνα των ξένων επενέβη,
συνέλαβε τον Denard και τον έστειλε στο
Παρίσι. Κανένας όμως δεν ενδιαφέρθηκε
για την επιστροφή του προέδρου Djohar
από τη Reunion2. Πιθανολογείται ότι οι

ΝΗΣΙΑ ΚΟΜΟΡΕΣ
Βασικά σ τοιχεία
Έ κταση: 1.862τ.χ.
Πληθυσμός (1995): 560.000
Προσδοκία ζωής (1992): 56 χρόνια
ΑΕΠ (1993): 120 εκατ. δολλάρια
ΑΕΠ κατά κεφαλή (1993): 520 δολ
λάρια
Εξω τερικό χρέος (ως
ποσοστό του ΑΕΠ το 1992): 66 %

γαλλικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζανκ
σχεδιαζόμενο πραξικόπημα του Denari
το οποίο και θεώρησαν ως ευκαιρία γκ
την απομάκρυνση από τη χώρα ενός προ:
δρου που είχε αναπτύξει στενές σχέσιι
με το Σουδάν, τη Λιβύη και το Ιράν\
Τον Αύγουστο του 1997 δύο από τα νησί!
της ομοσπονδίας, το Anjouan και ι
Moheli, ανακήρυξαν την ανεξαρτησί
τους από τη Grande Comore, στην ojioiî
βρίσκεται η πρωτεύουσα Moroni. Οι κό
τοικοι των δύο νησιών κρέμασαν γαλλικέ
σημαίες στα παράθυρά τους, ενώ οιηγέφ
της εξέγερσης ζήτησαν να επιστρέψου
στο καθεστώς της γαλλικής κυριαρχία;
Στις 3 Σεπτεμβρίου, 300 κυβερνητικό
στρατιώτες αποβιβάσθηκαν στο Anjouan
για να καταστείλουν την εξέγερση. H
επέμβαση, όμως, του εθνικού στρατοί χα
τέληξε σε πλήρη αποτυχία. Οι κάτοικοι
του Anjouan κατάφεραν να σκοτώσον'1
αρκετούς κυβερνητικούς στρατιώτες καιο
πρόεδρος της χώρας Mohamed Taki ανα
γκάσθηκε να αποσύρει εσπευσμένα ton;
υπολοίπους. Η Γαλλία απέρριφε εκ#
σεις του Taki για στρατιωτική επέμβαση
δηλώνοντας ότι το αποσχιστικό κίνημαεί
ναι, για το Παρίσι, «εσωτερική υπόθεση»
των Κομορών4. Έ τσ ι η κυβέρνηση Tali
στράφηκε, με την επιδοκιμασία της Γαλ
λίας, σε διάλογο με τους εξεγερμένουςμέ
σω της παρέμβασης διαμεσολαβητών τοι

ΝΗΣΙΑ ΚΟΜΟΡΕΣ
r /ανισμού Αφρικανικής Ενότητας.
I κύρια αιτία της εξέγερσης είναι η
αρξη του Mayotte.. Οι κάτοικοί του είναι
λλοι υπήκοοι και απολαμβάνουν δωρεεκπαίδευοη και υγειονομική περίθαλ|, ενώ έχουν ένα εξασφαλισμένο κατιυτο εισόδημα 400 δολλαρίων το μήνα,
τσι, το Mayotte φαντάζει ως παράδεισος
σχέση με το Anjouan και το Moheli,
;ου το μηνιαίο κατά κεφαλήν εισόδημα
/αι μόλις 30 δολλάρια και η ανεργία
)άνει στο 90% του ενεργού πληθυσμού7.
) 1995 η Γαλλία έκανε υποχρεωτική την
ιόκτηση βίζας για τους κατοίκους των
.ί.ιών Κομορών που επιθυμούν να επισκεΙούντη Mayotte". Χιλιάδες απελπισμένοι
ίτοικοι των νησιών επεδίωξαν να περά:>υν τα γεμάτα καρχαρίες νερά που τους
βρίζουν από το γαλλικό νησί. Χωρίς,
ιως, αποτέλεσμα: το 1996, περισσότεροι
ιό 3.500 υποχρεώθηκαν να γυρίσουν πίυ7. Έ νας δεύτερος λόγος είναι ο υπερ.ηθυσμός σε συνδυασμό με την οικονομιί παρακμή. Σε γενικές γραμμές οι Κομό::ς διαθέτουν λίγους φυσικούς πόρους και
13 κατά κεφαλήν τους εισόδημα είναι από
I χαμηλότερα της Αφρικής. Εντούτοις και
ιρά τη μεγάλης έκτασης μετανάστευση
ρυ πληθυσμού τους σε γειτονικές χώρες,
ülfτρία νησιά είναι από τα πιο πυκνοκατοιΐμένα της ηπείρου (240 κάτοικοι ανά τε,-αγωνικό χιλιόμετρο). Συγκριτικά με την
υπρο, για παράδειγμα, οι Κομόρες δια
σπούν ελαφρώς μικρότερο πληθυσμό σε
5λις το 1/5 της έκτασης8. Ιδιαίτερα, στο
]σί Anjouan η πυκνότητα του πληθυσμού
θάνει τους 446 κατοίκους ανά τετραγωνι5χιλιόμετρο. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός
ψξάνεται κατά 3,3% ετησίως και η γεωρα είναι ο κύριος τομέας απασχόλησης
;ερίπου 80% του συνόλου) υπάρχει στις
ομόρες μια επιδεινούμενη έλλειψη καλ,εργήσιμης γης. Την περίοδο 1985-93 το
χτά κεφαλήν εισόδημα των Κομορών μεινεται με ρυθμό 2,3% ετησίως. Η κατά;αση για τον πληθυσμό συνέχισε να χειπερεύει και τα επόμενα χρόνια, καθιός
) αφρικανικό φράγκο υποτιμήθηκε κατά
3% το 1994, ενώ εκτεταμένες απεργίες
ατά των μέτρων λιτότητας, που είχε επιίλει η κυβέρνηση σε συνεργασία με το
ιεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Πα•ωσμια Τράπεζα, εμπόδισαν τη σταθεροόίηση της οικονομίας. Έ ν α ς τρίτος λόγος,
ου ερμηνεύει την εξέγερση, είναι τα αι
τήματα περιθωριοποίησης έναντι της
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Grande Comore των κατοίκων των δύο άλ
λων νησιιόν του μικρού αυτού κράτους.
Παρόλο που τυπικά οι Κομόρες είναι ομο
σπονδία, ανέκαθεν οι κάτοικοι του
Anjouan και του Moheli διαμαρτύρονταν
για τη μη ικανοποιητική εκπροσώπησή
τους στην κυβέρνηση και τη δημόσια διοί
κηση.
Στο παρελθόν, η Νότιος Αφρική ήταν ο
κύριος εμπορικός εταίρος των νησιών.
Την εποχή του apartheid, η λευκή κυβέρ
νηση της Νότιας Αφρικής χρηματοδοτού
σε την προεδρική φρουρά των Κομόριυν
και παρείχε σημαντική αναπτυξιακή βοή
θεια, μια και τα^νησιά τη βοηθούσαν στην
παράκαμτβη των οικονομικών κυρώσεων
που της είχαν επιβληθεί'. Ακόμη περισσό
τερο, η στρατηγική θέση των Κομορών
ήταν χρήσιμη για τις στρατιωτικές της επι
χειρήσεις στη Μοζαμβίκη. Σήμερα, η Νό
τιος Αφρική με τα σοβαρά εσωτερικά της
προβλήματα, δεν ενδιαφέρεται για τις
εξελίξεις στις Κομόρες. Το ίδιο συμβαίνει
και με τη Γαλλία, η οποία, τα τελευταία εί
κοσι χρόνια, έχει εμπλακεί πολλές φορές
στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις των
νησιών"’. Σήμερα, που η Γαλλία βλέπει
ελάχιστα οφέλη ακόμη και από την κατοχή
της Mayotte, είναι εξαιρετικά απίθανο να
επεκτείνει τις υποχρεώσεις της στην πε
ριοχή. Τα νησιά Anjouan και Moheli δεν
έχουν πιθανότητες να αποτελέσουν εκ νέ
ου γαλλικό έδαφος.
Το 1995 ο διεθνούς φήμης δημοσιογράφος
και αναλυτής William Pfaff δημοσίευσε ένα
άρθρο στο περιοδικό Foreign Affairs στο
οποίο, αφού τόνιζε ότι η Αφρική βρίσκεται
στο χείλος της καταστροφής, πρότεινε την
ανάληψη από τους Ευρωπαίους μιας εξαι
ρετικά φιλόδοξης προσπάθειας σωτηρίας
της ηπείρου, που κάπως συμβολικά και ίσως
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υπερβολικά ονόμασε «νέα αποικιοκρατία»
(new colonialism)11. Η Ευρώπη, τόνισε ο
Pfaff, πρέπει να αναλάβει το βάρος της ανά
πτυξης της Αφρικής όχι μόνο γιατί ευθύνεται για την παρακμή της ηπείρου, αλλά και
γιατί έχει να χάσει τα περισσότερα από τη
συνέχισή της. Η πρόσφατη γαλλική πολιτι
κή στην περίπτωση των Κομορών, που χα
ρακτηρίζεται από την απροθυμία εμπλοκής,
αποδεικνύει πόσο μακριά βρισκόμαστε
από το ιδανικό του Pfaff.
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ΕΥΡΩΠΗ

του Σωτήρη Ντάλη

Πριν από λίγες μέρες (19 Σεπτεμβρίου) συναντήθηκαν στη Βαϊμάρη ο γερμανός καγκελλάριος Χέλμουτ Κολ, ο
πρόεδρος της Γαλλίας Ζακ Σιράκ και ο γάλλος πρωθυπουργός Λιονέλ Ζοσπέν. Στο πλαίσιο των γαλλογερμανικών
συναντήσεων κορυφής, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα πανευρωπαϊκά μέτρα κατά της ανεργίας I
και τη νομισματική ένωση των «15».
γαλλική πλευρά έθεσε το ζήτημα
της έκτακτης συνόδου κορυφής
για την απασχόληση, η οποία πρό
κειται να πραγματοποιηθεί το Νο
έμβριο. Ειδικότερα, τον γάλλο
πρωθυπουργό Λιονέλ Ζοσπέν ενδιαφέρει
να προετοιμάσει το έδαφος για τη λήψη
συγκεκριμένων αποφόχοεων, ώστε η πρω
τοβουλία του, που ξεκίνησε στη σύνοδο
του Αμστερνταμ τον Ιούνιο, να μην εξα
ντληθεί στο επίπεδο των εξαγγελιών.
Οι δύο εταίροι επανέλαβαν τη δέσμευσή
τους για την τήρηση τόσο του χρονοδια
γράμματος όσο και των κριτηρίων που έχει
θέσει η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την
ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική
Ένιυση, πριν από το 1999, οπότε προβλέπεται να κυκλοφορήσει το ευρώ.
«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα ανταπυκριθούμε στα κριτήρια για το ευρώ
έγκαιρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και
οι Γάλλοι θα κάνουν το ίόιο», δήλιυσε χα
ρακτηριστικά ο Χέλμουτ Κολ στη συνέ
ντευξη που παραχοόρησε μετά το πέρας
των εργασαόν της γαλλογερμανικής συνά
ντησης κορυφής.
Από την πλευρά του, ο γάλλος πρόεδρος
Ζακ Σιράκ δήλιυσε ότι ο ίδιος και ο γερμα
νός καγκελλάριος είναι εγγυητές μιας ορι
σμένης άποψης για την Ευρώπη: «Μιας Ευ
ρώπης ειρηνικής και ισχυρής». Ο Αιονέλ
Ζοσπέν υπογράμμισε ότι «το Παρίσι είναι
πολύ ψύχραιμο όσον αφορόι το ευρώ», κι ότι
αποδέχεται πλέον την ιδέα της ανεξάρτητης
Κεντρικής Τράπεζας της Ευριόπης, εγκιχτα-
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λείποντας έτσι την ιδέα η Κεντρική Ευρω
παϊκή Τράπεζα να εποπτεύεται έστω και
χαλαρά από ένα πολιτικό συμβούλιο.
Ο Α. Ζοσπέν, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σε γερμανική εφημερίδα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Γαλλία θα
επιτύχει τη μείουση του δημοσίου ελλείμ
ματος κάτιυ από το όριο του 3% που θέτει
η Συνθήκη του Μάαστριχτ, πράγμα που
σημαίνει αυστηρή προσήλωση στην ίδια
οικονομική πολιτική της λιτότητας.
Μια πρόσφατη ανεξάρτητη εκτίμηση τιυν
γαλλικιυν δημοσιονομικών, η οποία πραγ
ματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα του Λ.
Ζοσπέν, μετά την εκλογική του νίκη, έδει
ξε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλ
λίας οδεύει φέτος προς το 3,5%-3,7% επί
του ΑΕΠ.
Ο νέος γαλλογερμανικός συμβιβασμός
άρχισε στο Πουατιέ τον περασμένο Ιούνιο,
συνεχίστηκε στη Βόννη, στις 28 Αυγούστου,
και ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη Βαίμάρη. Η συμφωνία αυτή των δύο χωρών για
ένα ισχυρό ευρώ θεωρείται θεμελιακή από
φαση στην πορεία της ολοκλήρωσης της Οι
κονομικής και Νομισματικής Ένωσης της
Ε.Ε. Αν και το ευρώ θα κριθεί από τις οικο
νομίες και όχι από τις δηλώσεις των πολιτικών, η δέσμευση των Γερμανών και Γάλλων
επιβεβαιώνει το μονόδρομο που είναι ανα
γκασμένες να ακολουθήσουν οι χώρες
εκείνες οι οποίες επιθυμούν να επιτύχουν
τα κριτήρια σύγκλισης.
Η συμφωνία των δύο «μεγάλων» της Ευ
ριόπης αντανακλά, βεβαίως, μια στρατηγική

υποχώρηση των γάλλων σοσιαλιστών από
τις επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει στο
Άμστερνταμ, επιβεβαιιόνει, όμως, την πίστη
των δύο πλευρών στην «ακεραιότητα» του
γαλλογερμανικού άξονα, ο οποίος πέραοτ ι
πρόσφατα μια φάση έντονων τριβών.
Τις ρωγμές στον γαλλογερμανικό άξονα
είχε καταγράψει σ’ ένα πολύ ενδιαφέρον
άρθρο ο διευθυντής της έγκυρης επιθεώρη
σης Monde Diplomatique Ignacio Ramonet
τον Ιούλιο. Με τίτλο «Η Ευρώπη της Μποάντεσμπανκ», ο Ramonet μιλούσε για τρεις
ανθρώπους που εξουσιάζουν την Ε.Ε. και
υποτάσσουν τους «15» στο νόμο τους. Σ’αυ
τό το οξύτατο κείμενο, ο γερμανός καγκελ
λάριος Χέλμουτ Κολ, ο υπουργός Εθνικής
Οικονομίας Τεό Βάιγκελ και ο πρόεδρος
της Μπούντεσμπανκ, Χανς Τιμάγιερ, χαρα
κτηρίζονταν θρησκευτικοί εξτρεμιστές
ενός ισχυρού νομίσματος και έξαλλοι των
κριτηρίων σύγκλισης. Στο ίδιο μήκος κύμα
τος κινήθηκε και η απάντηση του γερμανι
κού Σπήγκελ, το οποίο τόνιζε ότι με αφορμή
το ΝΑΤΟ ή το ευρώ, Γάλλοι και Γερμανοί
εκνευρίζουν όλο και πιο συχνά ο ένας τον
άλλον. Οξείες διαφαηάες και κακοήθεις
υποψίες κυριαρχούν στις γαλλογερμανικές
επαφές, παρ’ όλες τις επίσημες δηλώσεις
φιλίας, έγραφε το Σπήγκελ.
Αυτό το κλίμα δυσπιστίας επιχείρησαν ν
ανατρέψουν οι ηγέτες των δύο χωρών στη
συνάντησή τους στη Βαϊμάρη. Το πέτυχαν
όμοχς; Στις επόμενες πραιτοβουλίες και
αποφάσεις τους θα πρέπει να το αποδεί
ξουν.
m
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Λέγκα του Βορρά:

m

ff Τη στιγμή που η κυβέρνηση Πρόντι κλυδωνίζεται από τις διαμάχες ανάμεσα στην κομμουνιστική επανίδρυση του
ΙΦαούστο Μπερτινότι και το Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστερός -μ ε αφορμή τις περαιτέρω περικοπές του κοινωνικού
κράτους, ώστε να επιτευχθεί η συζήτηση με την Ε.Ε.-, στον ιταλικό Βορρά οι αυτονομισπκές κραυγές του Ουμπέρτο
Μπόσσι κλιμακώνονται απειλητικά.
Of

ικ:
œ
αράλληλα, κυβέρνηση και αντιπο
λίτευση -μέσα) της συνεδρίασης
το)ν δύο νομοθετικιόν σώματα>ν
του ιταλικού κοινοβουλίου- ψήφι
σαν τον «ομοσπονδιακό κανονιuτό της Δημοκρατίας», απομονιύνοντας τη
. έγκα του Βορρά. Οι τελευταίες εβδομά,:ς σημαδεύτηκαν από πολυάριθμες συ. ιεντρώσεις της Λέγκα σ’ όλη την επικράια της περιοχής, όπου τα «πράσινα πουτμισα» αρέσκονται να ονομάζουν Παδαα. Με την ονομασία Παδανία, έως πρόφατα, οριζόταν η έκταση του ιταλικού
ορρά που βρισκόταν γύρω από τον ποτα5 του. Ο ηγέτης της Λέγκα Ουμπέρτο
Ιπόσσι, δίνοντας σ’ αυτή την ονομασία
Ινική, γειυγραφική και πολιτική υπόσταη ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια την ιδεοτγία του φεντεραλισμού -του ομοσπον
διακού συστήματος- στηριζόμενος στη
ύίκίστικη θεωρία του ανεπτυγμένου Βορ
ά που τρέφει -μέσιυ της φορολογίας- τη
ώμη και τον υπανάπτυκτο Νότο. Μετά
ην επικράτηση του κεντροαριστερού συασπισμού της Ελιάς, στις εκλογές του
ιπριλίου του 1996, ο φεντεραλισμός έδω;ε τη θέση του, στο λεξιλόγιο του Μπόσσι,
την αυτονομία. Κι αν η ιδέα της ομοσπσνα'ας γοητεύει τον μέσο Ιταλό του Βορρά,
χυτή της αυτονομίας μάλλον τον φοβίζει...
Στην πρόσφατη συγκέντρωση στη Βενε

τία, ο Μπόσσι έσπευσε να αναφέρει το πα
ράδειγμα της Σκόπιας για ν' ανακτήσει την
αυτονομία της Παδανίας. Με το δημοψή
φισμα που έχει προγραμματίσει η Λέγκα
γαι τα τέλη Οκτωβρίου, φιλοδοξεί να διύσει σάρκα και οστά στο πρώτο κοινοβού
λιο της ΓΙαδανίας. Η κυβέρνηση Πρόντι,
μέσω κυρίως του γ.γ. του ΔΚΑ Μάσιμο
N t’ Αλέμα, που σηκώνει το κύριο βάρος
του αντι-αυτονομιστικού λόγου της, επα
ναλαμβάνει συχνά-πυκνά την αντισυνταγ
ματικότητα του δημοψηφίσματος, που θέ
τει σε κίνδυνο την ενότητα του λαϊκού κρά
τους.
ΦΑΝΦΑΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Στη θεωρία και τον τρόπο δράσης της Λέ
γκα περιλαμβάνεται αρκετός φανφαρονι
σμός -από την ανάσυρση από το χρονοντούλαμπο του «ένδοξου παρελθόντος»
συμβόλων το>ν πάλαι ποτέ ισχυρών Βενετιόν μέχρι τα πανώ με το «Ευχαριστώ Αθή
να», που εμφανίστηκε σε πρόσφατη συγκέντριυση της Λέγκα-, και άλλος τόσος
ρατσισμός. Διπλά στις γενικολογίες περί
«ληστείας» του πλούτου της Παδανίας από
τη Ρώμη και το Νότο, η Λέγκα εμφανίζεται
εχθρική απέναντι στους μετανάστες που
ζουν και εργάζονται στις βιομηχανικές πό
λεις του Βορρά, αρθρώνοντας όλο και πιο
συχνά το «έξοο οι ξένοι».

Κυβέρνηση και δεξιά αντιπολίτευση αρκούνταν έως πρόσφατα ν’ αντιμετωπίζουν
τα αυτονομιστικά ουρλιαχτά του Μπόσσι
α»ς γραφικά και ακίνδυνα. Με την ψήφιση
του ομοσπονδιακού κανονισμού δείχνουν
να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της
πολιτικής απομόνωσης του Μπόσσι. Τα
συνδικάτα απάντησαν στις αυτονομιστικές
συγκεντρώσεις με μεγάλες κινητοποιήσεις
στη Βενετία και το Μιλάνο, στις οποίες
προβλήθηκε επίμονα η αδιαπραγμάτευτη
υπόσταση της ενωμένης Ιταλίας. Ο πόλος
της Δεξιάς, έχοντας αντιληφθεί ότι ο
Μπόσσι αντλεί ψήφους από τη δική του
εκλογική δεξαμενή, προχώρησε στην ψή
φιση -μαζί με την κυβέρνηση- του ομο
σπονδιακού κανονισμού, φιλοδοξώντας
να απομονώσει, ενόψει των δημοτικών
εκλογών, τη Λέγκα.
Γραφικός ή επικίνδυνος; Ό πως και να
χαρακτηριστεί ο Μπόσσι, έχοντας μελετή
σει αρκετά την ιστορία του ιταλικού φασι
σμού, στηρίζει την πολιτική του παρουσία
στην προσεγμένη προβολή από τα μέσα
ενημέρωσης και στο λαϊκισμό του «προνο
μιούχου που υπερασπίζεται την περιουσία
του», φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε ρυθ
μιστικό μοχλό των πολιτικών εξελίξεων
της γειτονικής χώρας. Ποιο θα είναι το
αποτέλεσμα των ριψοκίνδυνων πειραμά
των του; Ο χρόνος θα δείξει.
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Κ Ο ΣΜ Ο Δ Ρ Ο Μ ΙΟ
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η
δεξιά
συμμαχία
Εκλογική Δράση της
Αλληλεγγύης επικράτησε
στις πρόσφατες βουλευτι
κές εκλογές στην Πολω
νία και θα συγκατοικήσει
τώρα με τον πρόεδρο
Αλεξάντερ Κβαζνιέφσκι,
ο οποίος προέρχεται από
τους κόλπους της Δημο
κρατικής Αριστερής Συμμαχίας των πρώην Κομ
μουνιστών. Η αλλαγή
φρουράς στη διακυβέρ
νηση της χώρας δεν ση
ματοδοτεί αλλαγές στο
πολιτικό σκηνικό της χώ
ρας, δεδομένου ότι τα
δυο μεγάλα κόμματα
συμφωνουν στους βασι
κούς προσανατολισμούς
της χώρας που δεν είναι
άλλοι από την οικονομία
της ελεύθερης αγοράς,
την ένταξη στην Ε.Ε. και
το ΝΑΤΟ. Αυτό που δεν
είναι βέβαιο αυτή τη στιγ
μή είναι το μέλλον του κυ
βερνητικού, πλέον, συνα
σπισμού. Προεκλογικά
πολλοί
επεσήμαιναν,
ανάμεσά τους και ο πρώ
ην πρόεδρος της χιύρας
και ιστορικός ηγέτης της
Αλληλεγγύης Λεχ Βαλέσα, ότι η Συμμαχία της
Δεξιάς θα διαλυθεί μόλις
αναλάβει την εξουσία. Οι
πρώτες διαφωνίες πά
ντως στο κυβερνητικό
στρατόπεδο προέκυψαν
ήδη για το πρόσωπο του
πρωθυπουργού, καθώς η
Εκλογική Δράση της
Αλληλεγγύης επιθυμεί να
αναλάβει την πρωθυ
πουργία ο ηγέτης της
Συμμαχίας,
Μαριάν
Κξρακλέβσκι και αρνείται να συναινέσει στην
υποψηφιότητα του Αέζεκ
Μπαλτσέροβιτς,
που
προωθεί η Ένωση για
την Ελευθερία -κυβερνη
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τικός εταίρος και τρίτο
κόμμα στην τελευταία
εκλογική αναμέτρησηκαι α π’ ό,τι φαίνεται προ
τιμά και ο πρόεδρος
Κβασνιέφκσι.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο ριύσος πρόεδρος
Μπόρις Γέλτσιν σε βαρυ
σήμαντη ομιλία του στην
Ανω Βουλή ανακοίνωσε
ότι το κράτος προτίθεται
να ενισχύσει το ρόλο του
και να αναλάβει τους ζω
τικούς τομείς της ρωσικής
οικονομίας. Ο ρώσος
πρόεδρος υποστήριξε ότι
η ελεύθερη αγορά ήταν
καθοριστική για την απο
μάκρυνση από τον συγκε
ντρωτισμό στην οικονο
μία, τόνισε όμως ότι έμπα
σε η ώρα να αναλάβει το
κράτος το ρόλο του για να
προωθήσει αφενός την οι
κονομία αφετέρου να
προστατεύσει τους πολί
τες. Η αλήθεια είναι ότι
τα ρωσικά μέσα ενημέρω
σης έγραφαν τελευταία
ότι πολλοί μεταρρυθμι
στές προιυθούσαν από
καιρό ένα γερμανικό μο
ντέλο ανάπτυξης της οι
κονομίας, με κρατικό πα
ρεμβατισμό.
Πολιτικοί
αναλυτές εκτιμούν ότι
στόχος του ρώσου προέ
δρου είναι να ελέγξει τη
δραστηριότητα τιυν χρη
ματιστή ριακιόν και βιομηχανικιόν κολοσσών που
δρουν κατά βούληση και
τον τελευταίο καιρό βρί
σκονται σε μόνιμη διαμά
χη με τους μεταρρυθμι
στές της κυβέρνησης. Γι’
αυτό ακριβούς και ο ρώ
σος πρόεδρος επισήμανε
ότι το παιχνίδι θα έχει στο
εξής κανόνες τους οποί
ους θα είναι υποχρεωμέ
νοι όλοι να σέβονται.

ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ

Μια ακόμα επίθεση φα
νατικών ισλαμιστών, από
τις πλέον αιματηρές, ση
μειώθηκε στις 23 Σεπτεμ
βρίου σε προάστιο της
Αλγερίας. Αυτόπτες μάρ
τυρες ανέφεραν ότι του
λάχιστον 200 άνθρωποι
σφαγιάστηκαν, ενιύ οι αρ
χές ανακοίνωσαν ότι οι
νεκροί δεν ξεπέρασαν
τους 85 και οι τραυματίες
τους 67. Σε κάθε περίπτιυση οι σφαγές άμαχων πο
λιτών έχουν γίνει καθημε
ρινό φαινόμενο στη χώρα
και οι απειλές της κυβέρ
νησης ότι θα αφανίσει
τους φανατικούς δεν φαί
νεται να φέρνουν αποτε
λέσματα, αντίθετα μάλι
στα ενισχύουν την αδιαλ
λαξία και προκαλούν τη
βία των ισλαμιστών. Ο
εξόριστος ηγέτης του
Ισλαμικού Μετώπου Σω
τηρίας καταδίκασε τη
σφαγή, ζήτησε την παρέμ
βαση του ΟΗΕ αλλά και
την παραίτηση του προέ
δρου και του πρωθυπουρ
γού της χώρας. Πολιτικοί
αναλυτές υποστηρίζουν
ότι οι σφαγές αυτές έχουν
να κάνουν και με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μετα

ξύ διαφορετικοί ισλαμικιύν ομάδων.

Ο ι περσινή
πολύμηνες
διαδηλώ σ εις στο
Βελιγράδι

ΝΑ ΑΠΟΠΕΜΦΟΕΙ

Οι ΗΠ A ζήτησαν από το
Συμβούλιο της Ευριύπης
να αποπέμψει την Κροα
τία για παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτυχία εφαρ
μογής των ειρηνευτικών
συμφωνιών για την πρώην
Γιουγκοσλαβία. Το αμε
ρικανικό υπουργείο Εξω
τερικών πιέζει με επιστο
λές προς τις χιύρες-μέλη
να ληφθεί απόφαση, ανώ
τατος διπλωμάτης, όμο3ς,
υποστηρίζει ότι -α ν και οι
αμερικανικές θέσεις εξε
τάζονται- τα κράτη-μέλη
απέχουν πολύ από το να
πάρουν μια τελεσίδικη
απόφαση. Και άλλοι διπλοψιάτες θεωρούν απί
θανο να αποπεμφθεί η
Κροατία που έγινε μέλος
του Συμβουλίου της Ευ
ριύπης το 1996 και υπο
στηρίζουν ότι η πρόταση
των ΗΠΑ θα χρησιμοποι
ηθεί ως μέσο άσκησης
πίεσης στην Κροατία,
προκειμένου η κυβέρνηση της χιύρας να προωθή
σει δημοκρατικές μεταρ
ρ υ θ μ ίσ ε ις ^ ^

(φωτογραφία:
αναγκάζουν
γ ια πρώτη φορά
το ν Μιλόσεβιτς,να
αναζητήσει
κυβερνητικό
σ υ ν ετα ίρ ο -έναν
απ ό το υ ς Σέσελι·
Ντράσκοβιτς
Δ ε δ ο μ έ ν ο , πάντως
είναι ότι οι
προεδρικές
ε κ λ ο γ έ ς στη Νέα
Γιουγκοσλαβία
ενίσχυσαν τις
δυνάμεις του
εθνικισμού.
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Η ανισ ότητα και η μ ιζέρ ια
π αραμένουν...
του Γιώργου Αρκουλη

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, επιχειρηματίας Σωκράτης Κόκκαλης, σύμφωνα με δήλωσή του, την οποία
περιποιήθηκαν με πηχυαίο τίτλο τα αθλητικά φύλλα, «θέλει τον Ολυμπιακό μόνιμο πρωταθλητή»! Κανένα πρόβλημα
(για τον Ολυμπιακό). Πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι από τους «17» του επαγγελματικού
πρωταθλήματος, οι διοικήσεις των οποίων είναι υποχρεωμένες να «τρέχουν» με άνθρακα ώστε να προλάβουν το
«ερυθρόλευκο τούρμπο». Ο Ολυμπιακός, μετά από δεκαετή αφλογιστία, εμφανίζεται στο νέο πρωτάθλημα με
γεμάτες πυρά τις αποθήκες του . Το πιθανότερο είναι να ξανακερδίσει τον τίτλο, όμως αυτό δεν θα λέει απολύτως
τίποτε στους αντικειμενικούς φίλους του ποδοσφαίρου. Γιατί θα γνωρίζουν ότι ο Μπάγιεβιτς μπορεί να διαθέτει
πλειάδα καλών ποδοσφαιριστών, ταυτόχρονα όμως, ποτέ η ομάδα του δεν θα... αδικηθεί από τη διαιτησία ή τις
αποφάσεις των διοργανωτών του πρωταθλήματος. Για την ακρίβεια, θα είναι σίγουροι για το αντίθετο- και εκεί
ακουμπά το μείζον πρόβλημα του πρωταθλήματος, που οδηγεί κατ’ ευθείαν στην αναξιοπιστία.

διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
έχει στελεχιύσει την ποδοσφαιρική
ομάδα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
διαθέτει παντού «μόνο φίλους».
Γνωστά αυτά τα πράγματα από τις
πρόσφατες γκρίνιες «της άλλης πλευράς».
Η Ένωση Ποδοσφαιρικιύν Ανωνύμων
Εταιρειών (ΕΠΑΕ), με γραφεία στην Θεμι
στοκλέους 44, θεωρείται από τον περασμέ
νο Ιούλιο το «στρατηγείο» συμφερόντων
του Ολυμπιακού. Ο γηραιός (και πανέξυ
πνος) πρόεδρος Γιώργος Δέδες απομα
κρύνθηκε στις τελευταίες αρχαιρεσίες.
Στην ουσία ηττήθηκε με συνοπτικές διαδι
κασίες, επειδή θεωρήθηκε «ύποπτος» σε
θέματα καλής εφαρμογής δικαιοσύνης και
κανονισμοί. Ουσιαστικά, σι νεοπαράγοντες της ΕΠΑΕ δεν εμπιστεύονταν τον Δέδε. Προτίμησαν τον πρώην βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας και σήμερα πολιτευτή
τη; Πολιτικής Άνοιξης Στέλιο Σφακιανάκη,
μολΌνοτι αυτός δεν πρέπει να γνιορίζει το
αντικείμενο. Ο Σφακιανάκης χρημάτισε
μεν γενικός γραμματέας Αθλητισμού,
εντούτοις θα πρέπει να περιμένει κανείς
αρκετούς ιιήνες προκειμένου να διαπιστεύ
σει ότι είναι σε θέση να «πιλοτάρει» δίκαια
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και σωστά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Να σημειωθεί ότι ο Στέλιος Σφακιανάκης
στην τελευταία γενική συνέλευση της «Φι
λίππου Ενώσεως Ελλάδας» ονομάστηκε μέ
λος της. Φυσικά, τους ίππους πρέπει να τους
γνιορίζει από φωτογραφίες ή -στην καλύτε
ρη περίπτωση- από τα παλιά καλά κινημα
τογραφικά γουέστερν με τον Τζων Γουαίην
(ή τα νεότερα -στυλ σπαγγέτι- με τον Τζουλιάνο Τζέμα...).
Μια καλά οργανωμένη «δράκα» ανθρώπων βρίσκεται γύρω από την υπεράσπιση
συμφερόντων του νέου Ολυμπιακού. Ο
αντιπρόεδρος της ΕΠΑΕ (παλιό στέλεχος
του Παναθηναϊκού και παράγων του Αιγά
λεω και της Καρδίτσας...) Βίκτωρ Μητρόπουλος θεωρείται ο έχων το γενικό πρό
σταγμα. Ο αδελφός του, Θωμάς Μητρόπουλος, από «ντεμοντέ επιχειρηματίας»
αναδύθηκε στην ποδοσφαιρική επιφάνεια,
κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Κόκκαλη
και μια καρέκλα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Μαζί με τον διευθυντή Γιώργο Αούβαρη θε
ωρούνται το «αχτύπητο δίδυμο» που υπερα
σπίζει τα φιλόδοξα σχέδια του μεγάλου λι
μανιού... Είναι δε φανερό πιυς, έχοντας με
γάλη δύναμη στα χέρια τους, θα φέρουν σε

πέρας οποιαδήποτε επιχείρηση αναλάβουν.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΑΟΚ

«Μήνα του μέλιτος» με την επιτυχία περ
νάει, παρατεταμένα θα λέγαμε, και ο
ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Εκεί, ο επιχειρηματίας-μεγαλοεργολάβος Γιώργος Μπατατούδης αποδεικνύεται ότι έχει πολύ φι
λόδοξα σχέδια για την ομάδα του και οι
πραπες κινήσεις του (από οικονομική
πλευρά) δείχνουν άνθρωπο με εμπορικό
πνεύμα. Μετά την πολυετή θητεία του «ά
στατου» προέδρου Θωμά Βουλινού, ο
ΠΑΟΚ χρειαζόταν ένα χρηματοδότη (και
ακολούθαις ηγέτη) που θα όρθωνε ανάστη
μα στα ποδοσφαιρικά πράγματα. Αυτά
ήταν ο Μπατατούδης. Ξόδεψε για να ενισχύσει την ομάδα του και, τώρα, περιμένει
τα χρήματα να πιάσουν τόπο. Αν «επιστραφούν» με την μορφή κερδών, τόσο το
καλύτερο για τον πρόεδρο της ΕΡΓΑΙ
Μη νομιστεί ότι ο Μπατατούδης τρελαίνε
ται με το ποδόσφαιρο. Κάπου μέσα του
πρέπει να έχει διαγνώσει ότι η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ είναι «μαγαζί γωνία», και όχι βέ
βαια «ψιλικατζίδικο». Αν στην Αθήνα οι
μεγάλοι της μπάλας είναι, τρεις, στην Θεο-

Α’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1994-95, 1995-96, 1996-97

Α’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1994-95, 1995-96, 1996-97

Π.Α.Ε.

1994-95

1995-96

1996-97

Α/Α

1.

ΑΕΚ Π.Α.Ε.

126.567

156.107

119.858

1.

ΑΕΚ Π.Α.Ε.

2.

ΑΕΛ Π.Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ

41.601

45.782

0

2.

3.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε.

29.192

30.114

13.662

4.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π.Α.Ε.

44.940

38.747

33.204

5.

ΑΡΗΣ Π.Α.Ε.

90.615

63.586

0

0

Λ/Α

1994-95

1995-96

1996-97

289.795.300

341.082.100

316.829.500

ΑΕΛ Π.Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ

54.796.900

76.336.500

0

3.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α Ε.

45.362.250

60.297.700

29.196.500

4.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π.Α.Ε.

77.330.300

68.380.300

63.893.000

89.736

5.

ΑΡΗΣ Π.Α.Ε.

142.524.700

109.258.000

117.773.000

24.137

55.783.000

Π.Α.Ε.

6.

ΒΕΡΟΙΑ Π.Α.Ε.

6.

ΒΕΡΟΙΑ Π.Α.Ε.

0

0

7.

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Π.Α.Ε.

28.890

0

0

7.

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Π.Α.Ε.

49.644.450

0

0

8.

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε.

35.167

25.235

31.223

8.

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε.

61.924.200

46.908.000

60.735.500

9.

ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Π.Α.Ε.

47.571

34.950

0

9.

ΙΕΚΙΠΠ. ΕΘΝΙΚΟΣ Π.Α.Ε.

79.241.400

62.296.000

0

10.

ΙΩΝΙΚΟΣ Π.Α.Ε.

34.546

30.737

23.732

10.

ΙΩΝΙΚΟΣ Π.Α.Ε.

53.415.100

46.861.200

48.219.000

11.

ΚΑΒΑΛΑ Π.Α.Ε.

33.699

0

58.542

11.

ΚΑΒΑΛΑ Π.Α.Ε.

60.090.150

0

175.202.500

12.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Α.Ε.

0

79.019

52.866

12.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Α.Ε.

0

233.611.900

151.530.000

13.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ Π.Α.Ε.

0

0

21.479

13.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ Π.Α.Ε

0

0

64.368.000

14.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Π.Α.Ε.

55.680

57.389

51.012

14.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Π.Α.Ε.

84.409.950

101.117.300

112.113.000

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε.

20.680

0

0

15.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Π Α Ε.

43.021.900

0

. 0

169.812

174.940

287.978

16.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε.

343.076.200

360.753.500

634.476.000

45.502

57.927

58.938

17.

ΟΦΗ Π.Α.Ε.

80.489.600

102.795.900

122.728.000

198.845

206.049

145.082

18.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε.

323.325.250

359.717.200

277.721.000

0

62.968

52.014

19.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Π.Α.Ε.

0

123.918.700

125.196.000

- 15.
16.
1 17.
18.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε.
ΟΦΗ Π.Α.Ε.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε.

' 19.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Π.Α.Ε.

ί 20.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Π.Α.Ε.

21.

ΠΑΟΚ Π.Α.Ε.

■ 22.

INTER. SER. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε

• 23'.

SKODA-ΞΑΝΘΗ Π.Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

39.981

44.550

0

20.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Π.Α.Ε.

164.611

83.719

227.895

21.

ΠΑΟΚ Π.Α.Ε.

0

60.272

37.258

22.

INTER. SER. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Π Α Ε.

23.

SKODA-ΞΑΝΘΗ Π Α Ε.

56.683

58.515

36.122

1.264.582

1.310.606

1.364.738

αναγραφή των μηδενικών (0) σημαίνει π ω ς οι Σ ύλλογοι για την συγκεκριμένη χρονική πε
δεν είχαν συμμετοχή στο πρω τάθλημα της Α ’ Εθνικής Κατηγορίας.

ίο δ ο

αλονίκη ο «μεγάλος» είναι μόνο ένας: ο
ΙΑΟΚ.
ΠΑΕΤΟΥΓ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

Να δούμε τον Παναθηναϊκό του Γιώργου
αρδινογιάννη. Μέχρι πέρυσι, ήταν ο πρωχγωνιοτής του ποδοσφαίρου. Σήμερα, αυή η καλά οργανωμένη ομάδα προσπαθεί να
ναδιπλωθεί με κοντινό στόχο να ξανακερίσει τα πρωτεία. Δύσκολο. Απέναντι στον
ίαρδινογιάννη υπάρχουν «αποφασισμέοι» άνθρωποι, τους οποίους ο Παναθηναίός συναντά έμεσα στις αποφάσεις της
ίΠΑΕ, της διαιτησίας και -εντός ολίγουτα γραψεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονίας. Κάποτε, ο Παναθηναϊκός «ακουμπούε» σε πολλούς φίλους. Σήμερα, του έχουν
πομείνει ελάχιστοι, είτε διότι άλλαξαν
τρατόπεδο είτε διότι χάθηκαν από το προκήνιο. Για τον Παναθηναϊκό, η ευκαιρία
α ισχυροποιηθεί είναι τώρα μοναδική. Κυιίιυς να μάθει να στηρίζεται στις δικές του
ιυνάμεις. Κέρδος θα είναι όλων...
ΙΟΙΟΣ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ;

Με εξαίρεση την ΑΕΚ, η ομάδα της οποίις, παρά τη διοικητική αρρυθμία, μπορεί να
παθεί αγωνιστικά, λόγω κλάσης, δεν θα
ιπορέσετε να ανακαλύψετε άλλη ομάδα
ιου θα ήταν σε θέση να σφετεριστεί την
σχύ των μεγάλων, για την ακρίβεια του

ΣΥΝΟΛΑ

58.081.700

80.756.000

0

255.054.850

153.866.300

503.805.500

0

177.942.000

106.524.000

86.872.400

104.769.500

82.845.500

2.188.456.600

2.610.698.100

3.078.939.000

Η αναγραφή των μηδενικών (0) σημαίνει πως οι Σύλλογοι για την συγκεκριμένη χρονική πε
ρίοδο δεν είχαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας.

Ολυμπιακού... Η Καλαμάτα, η Παναχαϊκή,
ο Πανηλειακός, ομάδες που δύο χρόνια εί
χαν παίξει ρόλο στην «κατανομή» των βαθμών που πήραν οι διεκδικητές του τίτλου,
πλέον δεν είναι βέβαιο ότι διαθέτουν το ίδιο
πάθος. Ο Απόλλωνας, του έμπειρου και ευ
φυούς παράγοντα Κώστα Αλαμάνου, μοιά
ζει με σύνολο που στηρίζεται σε «δεκανίκι»,
ενώ για τον Αθηναϊκό Βύρωνα δεν υπάρχει
πρόβλεψη πέραν της προοπτικής να πλησιά
σει από την αρχή του πρωταθλήματος την
ουρά της βαθμολογίας. Οι νέοι της κατηγο
ρίας αποτελούν μικρό ερωτηματικό. Ο Πανιώνιος επέστρεψε στην Α’ Εθνική με προ
βλήματα οικονομικού περιεχομένου. Είναι
κλασικοί οι κατά καιρούς έρανοι στην «πλα
τεία» ή το «δημαρχείο» προκειμένου να συ
γκεντρωθούν χρήματα και να εξωφληθούν
οι Καμίτσης, Φύσσας, Τζανετής κ.λπ. Η
Προοδευτική διαθέτει το μεράκι του νεο
φώτιστου, το πάθος του ιδιοκτήτη Γιάννη
Καρρά (για τον οποίο ακούγεται ότι ανακά
μπτει οικονομικά μετά από δουλειές που
έχει κλείσει στη Βοσνία...), γενικά είναι πο
δοσφαιρική ομάδα που μέσα στην έδρα της
θα είναι εξαιρετικά δυσκολοκατάβλητη.
Πέραν αυτού, τίποτε. Όσον αφορά τον
Εθνικό, τη φτωχότερη ίσιος από τις «18»
ΠΑΕ της κατηγορίας, το μέλλον μπορεί να
είναι από σκοτεινό έως ημιφωτισμένο. Πά
ντα υπάρχει στο ποδόσφαιρο η χαραμάδα

της ιστορίας και αυτή μπορεί να παίξει τον
ρόλο της. Είναι αυτό που λέμε το «βάρος της
φανέλας», μολονότι πλέον στην μομάδατου
Πειραιά μόνο ένας ποδοσφαιριστής βγήκε
από τα σπλάχνα της: ο Απόστολος Λημόπουλος!
01 (ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ) «ΦΟΝΕΙΣ» ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

Κατά συνέπειαν, ποιες ΠΑΕ μένουν να
παρατάξουν απέναντι στα «βαθμοθηρικά»
του πρωταθλήματος μια ειλικρινή προσπά
θεια μάχης; Ο ΟΦΗ, πάντα ισχυρός στο
Ηράκλειο και μαχητικός μακριά απ’ αυτό, η
Ξάνθη, ομάδα δυνατή και γρήγορη, ο Ηρα
κλής που εφέτος έχει οργανωθεί καλύτερα
από άλλες χρονιές, η Καβάλα, η Βέροια και,
βεβαίως, ο Ιωνικός του πανούργου Γιάτσεκ
και του προέδρου Νίκου Κανελλάκη, αν
θρώπου με πολλά χρήματα και «λίγα λό
για»...
Πού ακουμπάει η αδυναμία των πολλιόν;
Στο οικονομικό τους χάος. Χωρίς τη συν
δρομή της πολιτείας, του ΟΠΑΠ και του
Φίλμνετ, κάποιοι σημερινοί πρόεδροι δεν
θα μπορούσαν να σταθούν στην κατηγορία.
Χωρίς τη φιλία των ισχυρών, ούτε που θα
καταλάβαιναν γιατί δεν τους αδίκησε ο δι
αιτητής στον «X» κρίσιμο αγαΥνα... Αρκεί
να ρίξετε μια ματιά στους πίνακες εισιτη
ρίων και εισπράξων και θα οδηγηθείτε σε
ασφαλή (και φαιά... ) συμπεράσματα.
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στη φθινοπωρινή βαρυθυμία
Επιμέλεια: Ε. Κολλιοποϋλου
Γ ιο ρ τέ ς
«Ήξερα ότι θα σε βρω εδώ» «Έχει λιγότερο κόσμο από
πέρσι» - «Πολλή κούραση α υτές
τις μέρες. Πρέπει να βρούμε
άλλο χώρο» - «Δεν είναι ανάγκη
να κρατάει τρεις μέρες. Δεν
υπάρχει τόσος χρόνος» - «Οι
συζητήσεις είχαν ενδιαφ έρον
αλλά δεν τις παρακολουθούν
πολλοί». - «Έρχονται και
άσχετοι, μόνο για να ακούσουν
τα συγκροτήματα. Δεν είναι
κ α κ ό . Αλλά είναι πολλά τα
έξοδα...». Στα φεστιβάλ του
Σεπτέμβρη ξανασμίγουμε. Μια
συνήθεια από τα παλιά, κάτι
σαν αναφορά, όπως ο σχολικός
αγιασμός, που αν και
παρωχημένος επιβιώνει. Η
αγωνία της επανένταξης στην
καθημερινότητα ή οι
προσδοκίες μιας νέας
προσπάθειας φουντώνουν μετά
το αυτονόητο άφημα των
διακοπών.Σημαντικότερη φ έτος
ήταν η παρουσία για δεύτερη
χρονιά του Συντονιστικού των
μεταναστευτικώ ν οργανώσεων,
όπου μ ετανάστες από 12
χώ ρες συζήτησαν τα
προβλήματα τους στο λόφ ο του
Κολωνού. Στο Θησείο, η
εβδομαδιαία εφημερίδα Εποχή
διερευνούσε τις προοπτικές
μιας άλλης αριστερός,
αναζητώ ντας ένα καλύτερο
μέλλον για τους μη
προνομιούχους. Η ΚΝΕ
οργανωμένη, παρήλασε σ τ ου
Ζωγράφου. Τον κύκλο κλείνει
αυτό το Σαββατοκύριακο ο
Συνασπισμός, με την
εορταστική ατμόσφαιρα στο
πάρκο της παλιάς σχολής της
Χωροφυλακής, στη λεω φ όρο
Μεσογείων. Αλλάζουν λίγο οι
χώροι, οι πρωταγωνιστές
επιβιώνουν. Περιδιαβαίνουμε,
εύθυμοι που υπάρχουμε.
Φεύγουμε λίγο μελαγχολικοί,
περισσότερο ρεαλιστές.

• · · Ο
Ρότζερ
Πενρόουζ, δ ιά σ η 

μ ο ς μ α θ η μ α τικ ό ς ,
κ α θ η γ η τή ς
σ τη ν
Ο ξ φ ό ρ δ η κα ι σ υ 
ν ε ρ γ ά τ η ς τ ο υ Σ τή φ ε ν Χ ώ κ ιν γ κ ς , σ ε
δ ιά λ ε ξ ή τ ο υ , σ το
Π α ν επ ισ τή μ ιο Α θ η 
νώ ν, π α ρ ο υ σ ία σ ε
τ ο ν θ α υ μ α σ τό κ ό 
σ μ ο τ η ς α ν θ ρ ώ π ι
νη ς νόησ ης. Π ώ ς
ε ξ η γ ε ίτ α ι η ε ν σ υ 
ν ε ίδ η τ η ν ό η σ η κα ι
π οια η σ χέσ η μ ε
τ ο ν φ υ σ ικ ό κ ό σ μ ο ;
Υ π ά ρ χ ει κ ά τι π έρ α

ΟΠΟ τις υπολογΐ-

«Αναζητώντας την "επιστήμη της συνείδησης"» ήταν το θέμα της πρωτότυπης

σ τ ίκ έ ς δ ρ α σ τή ρ ιο - δ ιά \εξης που έδωσε ο Sir Roger Penrose, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ( 15.09.97).
τ η τ ε ς ; Σ το β ιβ λ ίο
δεν θα είχαμε φτάσει στη σημερινή δύναμη τον
τ ο υ Σ κ ιές το υ νο υ (εκ δ . Γ κ ο β ό σ τη 1997),
Λεπέν που αγγίζει το 15%.
ε ξ η γ ε ί τ η ν π ο λ υ π λ ο κ ό τη τα τ ο υ α ν θ ρ ώ π ιν ο υ
• · ·Μ ε την ευκαιρία του 3ου Διεθνούς Φεστι
ε γ κ ε φ ά λ ο υ κα ι υ π ο σ τη ρ ίζ ε ι ό τ ι μ έ χ ρ ι τ ώ ρ α
βάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, την περασμέ
κ α μ ία φ υ σ ικ ή , β ιο λ ο γ ικ ή ή υ π ο λ ο γ ισ τικ ή δ ε ν
νη εβδομάδα, ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραμ π ο ρ ε ί να ε ρ μ η ν ε ύ σ ε ι τ ε λ ε ίω ς τ η λ ε ιτ ο υ ρ 
γωγών Οπτικοακουστικών έργιυν (ΣΑΠΟΕ
γ ία τ η ς σ υ ν ε ίδ η σ η ς κα ι τ η ς ν ό η σ η ς . Η ε ν σ υ 
οργάνωσε συζήτηση με τα μέλη της αμερικανική:
ν ε ίδ η τη δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α τ ο υ ε γ κ ε φ ά λ ο ιυ ξ ε 
εταιρείας ανεξάρτητων παραγωγών «Shooting
π ε ρ ν ά ε ι τ ις δ ια δ ικ α σ ίε ς τ ο υ η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ
Gallery». Πρόκειται για μια εταιρεία που βασί
υ π ο λ ο γ ισ τή , α κ ό μ α κα ι α υ τ έ ς τ η ς τ ε χ ν η τ ή ς
ζεται σε μικρά ιδιωτικά κεφάλαια και από το
ν ο η μ ο σ ύ ν η ς . Η α ισ ιό δ ο ξη ο π τικ ή τ ο υ σ υ γ 
1990 παρουσιάζει ποιοτικές ταινίες, χάρις στην
γ ρ α φ έ α π ρ ο σ α ν α το λ ίζ ε ι τ ο ν α ν α γ ν ώ σ τη σ ε
εμπιστοσύνη και στη συνεργασία που υπάρχει
μια ν έ α φ ιλ ο σ ο φ ικ ή θ έσ η γ ια τ η φ ύ σ η τ η ς
μεταξύ των συντελεστών της παραγωγής. Σκηνο
π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α ς κα ι τ ις ά π ε ιρ ε ς δ υ ν α τ ό τ η 
θέτες, ηθοποιοί, σεναριογράφοι και μουσικοί εντ ε ς τ ο υ α ν θ ρ ώ π ιν ο υ ν ο υ .
διαφέρονται κατ’ αρχάς να δυόσουν στο κοινό «έ
• · ·Τ ην ευθύνη της αριστερός για την εμφάνι
να κομμάτι αληθινής ζωής. Αντιμετωπίζουμε τψ
ση του λεπενισμού στη Γαλλία τόνισε ο γάλλος
ταινία σαν εμπορικό προϊόν, σαν μια επιχειρημα
συνδικαλιστής ΙΙιερ Κοντεσέν, μέλος του κινή
ματος το>ν ευρωπορειών, στο φεστιβάλ των μετατική δραστηριότητα με όλα τα ρίσκα που αυτό
συνεπάγεται. Δ εν έχουμε καμία βοήθεια απότο
ναστών στο Λόφο του Κολωνού: Πριν από τρεις
κράτος και προσπαθούμε να πείθουμε μόνο μι
μήνες, στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, στηρί
αυτό που κάνουμε». Ο Αιονύσης Σαμιώτηςκαιο
ξαμε την αριστερά του Ζοσπέν, αλλά τα νέα σχέ
δια της δεν μας ικανοποιούν. Είμαστε απογοη
Θάνος Λαμπρόπουλος από τον ΣΑΠΟΕ τόνισαν
τευμένοι. Αν συνεχίσουν οι σοσιαλιστές με αυτόν
τις δυσκολίες των τεσσάρων - πέντε ανεξάρτη
τον τρόπο, το Εθνικό Μέτωπο θα αυξήσει το πο
τ ο ί παραγονγών που δουλεύουν στην Ελλάδα:
σοστό του. [...] Η αριστερά έχει μερίδιο ευθύνης
την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των συντελε
για τη δημιουργία της γαλλικής ακροδεξιάς από
στών μιας ταινίας, τον στείρο κρατισμό που κυ
παλαιότερα. Οι υποχιυρήσεις της στο κοινωνικό
ριαρχεί στη χρηματοδότηση των ταινιών και τον
πεδίο έδωσαν επιχειρήματα στους ακροδεξιούς.
ανασταλτικό ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Κινη
Αν οι αριστεροί είχαν πιο ξεκάθαρη θέση και
ματογράφου στην ενίσχυση της κινηματογραφι
δεν φρόντιζαν να κερδίσουν και δεξιές ψήφους,
κής παραγου/ής.
#1

[IÄ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
[ΐό την Κίρκη Κεφαλέα η επιστολή που
<ολουθεί, απάντηση σε κριτική για
>ν Μάγο του Τζων Φάουλς, που
ιέγραφε στο προηγούμενο τεύχος
pu Αντί η συνεργάτις μας Μ.
Ιεοδοσοπούλου.
ο κείμενο της Μ. Θεοδοσοπούλου «Ε[γκαλισμοί και προδοσία», που δημοσιιτηκε στο προηγούμενο τεύχος του Αντί,
[αναφέρει ένα είδος «παπαρατσισμού»
ην κριτική μας, από το οποίο είχαμε πι;έψει ότι είχαμε απαλλαγεί. Αποτελού.·νο στην ουσία από δύο μέρη -το πρώτο
[ριγραφή και ερμηνεία της ελληνικής δη>σιας πρόσληψης του Τζων Φάουλς τον
λευταίο χρόνο, και το δεύτερο κριτική
υ μυθιστορήματος του Ο Μάγος και της
.ληνικής του μετάφρασης- το κείμενο,
·,αιτίας των πραγματικών λαθών του
γώτου μέρους του και των λανθασμένων
τιμήσεων που εξάγει από αυτά, ανισορ>πεί, και μάλιστα αντιφατικά, ανάμεσα
ο δημοσιογραφικό κουτσομπολιό και
ην πρόθεσή του να εμφανιστεί ως σοβα) κριτική, πρόθεση που πραγματοποιεί:ι ως ένα βαθμό με το δεύτερο μέρος του.
α ήταν ενδιαφέρον -γ ια λόγους γενικόρα κριτικούς- να ανίχνευε κανείς τα αί1 αυτής της αντιφατικότητας. Εδώ,
τλώς, θα ήθελα να σχολιάσο) τα πράγμα
τά λάθη αυτής της κριτικής τα οποία,
ιειδή αδικούν πρόσωπα και πράγματα
η μάλιστα με πολύ άκομψο τρόπο, δεν
χ έπρεπε να μείνουν ανέλεγκτα.
"ράφει η Μ.Θ.: «Ώσπου το φθινόπωρο
)96 εκδηλώνεται ένα σχεδόν παρανοϊκό
ώιαφέρον για τον Φάουλς. Αίφνης αναχλύπτουμε έναν “από τους μεγαλύτερους
υντες πεζογράφους, βαθύτατα Ευρο)ιίο ”. Το θαύμα αυτής της μεταστροφής
ρείλεται σε μια νεαρή φιλόλογο, την Κίρ] Κεφαλέα που [...] για να επαναφέρει
>ν Φάουλς στην ελληνική αγορά είχε την
.ιπνευση να συνθέσει ένα βιβλίο ποτ-που[ με τον προκλητικό τίτλο Η ελληνική
ιπειρία».

Στο χωρίο αυτό δεν υπάρχει ούτε μία
φράση σωστή. Κανένα παρανοϊκό ενδια
φέρον για τον Φάουλς δεν εκδηλώθηκε το
1996 στην Ελλάδα. Η έκδοση της Ελληνι
κής εμπειρίας δεν γέννησε ενδιαφέρον με
γαλύτερο απ’ ό,τι η έκδοση βιβλίων ξένων
συγγραφέων λιγότερο σημαντικών απ’
όσο ο Φάουλς, οι οποίοι τυχαίνει να έρχο
νται στην Ελλάδα για να παραστούν στην
παρουσίασή τους. Απόδειξη ότι δεν γρά
φτηκε για το βιβλίο παρά μόνο μία κριτική
(αυτή της Μ. Θεοδοσοπούλου, Εποχή,
10/11/1996) και δύο παρουσιάσεις του (Κ.
Κεφαλέα, Α ντί 8/11/1996 και Ε. Δ. Χατζηιωάννου, Τα Νέα, 11/11/1996). Ο Φάουλς
έδωσε τότε τρεις σύντομες συνεντεύξεις
(στους Δ. Μητρόπουλο, Το Βήμα,
20/10/1996, Ν. Βατόπουλο, Καθημερινή,
1/11/1996 και Μ. Πολέντα, Athens News,
6/11/1996), αριθμός όχι μεγαλύτερος από
τον μέσο αριθμό των συνεντεύξεων που δί
νουν οι ξένοι συγγραφείς που έρχονται
στη χώρα μας. Πρόσθετη, τέλος, απόδειξη
ότι το ενδιαφέρον για τον Φάουλς δεν
ήταν παρανοϊκό είναι ο αριθμός πωλήσε(ον της Ελληνικής εμπειρίας: επί 8 μήνες
(Οκτώβριος 1996: έκδοσή της - Μάιος
1997: έκδοση της ελληνικής μετάφρασης
του Μάγου) το βιβλίο είχε πουλήσει περί
που 1.300 από τα 2.000 αντίτυπά του, αριθ
μός όχι μεγαλύτερος από τον μέσο αριθμό
πωλήσεων των βιβλίων ξένων συγγραφέ(ον, και ασφαλώς μικρότερος από εκείνον
πολλών ξένων συγγραφέων με όνομα (και
κύρος) μικρότερο από του Φάουλς. Έ π ρ ε
πε να εκδοθεί η μετάφραση του Μάγου,
που γνώρισε όντως μεγάλη εκδοτική επι
τυχία (πάντως όχι παρανοϊκή) για να εξα
ντληθούν μέσα σε 2 μήνες τα υπόλοιπα
αντίτυπα της Ελληνικής εμπειρίας και ν ’
αρχίσει να σχεδιάζεται η δεύτερη έκδοση
(τα στοιχεία παρέχει ο εκδοτικός της οίκος
Ολκός). Είναι προφανές ότι η Μ.Θ. μπερ
δεύει την πρόσληψη των δύο βιβλίων και
μεταφέρει λανθασμένα την επιτυχία του
Μάγου και στην Ελληνική εμπειρία. Ενδει
κτικό στοιχείο αυτής της σύγχυσης είναι
ότι, λίγο παρακάτω, η Μ.Θ. εντοπίζει την

αιτία της παρανοϊκότητας στην υποδοχή
όχι της Ελληνικής εμπειρίας αλλά της με
τάφρασης του Μάγου («Τώρα πώς γίνεται
μια χλομή μετάφραση μπεστ-σέλλερ; ιδού
η παράνοιά μας»),
Η πρόσληψη λοιπόν της Ελληνικής εμπει
ρίας δεν μπορεί ν ’ αποτελεί «ανακάλυψη»
της σημαντικότητας του Φάουλς, και μάλι
στα αιφνίδια, όπως πιστεύει η Μ.Θ. Πολύ
περισσότερο δεν μπορεί ν ’ αποτελεί «θαύ
μα» και αιφνίδια «μεταστροφή». Και τού
το γιατί η έως το 1996 ελληνική εικόνα του
Φάουλς κάθε άλλο παρά αρνητική ή ουδέ
τερη ήταν. Για να περιοριστούμε στους χα
ρακτηρισμούς των οπισθοφύλλων των με
ταφρασμένων βιβλίων του, ο Φάουλς χα
ρακτηρίζεται «ένας από τους σημαντικό
τερους σύγχρονους πεζογράφους» (Εβένινος πύργος, 1988), «ένας από τους σημα
ντικότερους και τολμηρότερους μυθιστοριογράφους της εποχής μας» (Η εξορία
του συγγραφέα, 1989).
Η Κίρκη Κεφαλέα μετέφρασε τα κείμενα
που συγκροτούν την Ελληνική εμπειρία,
γιατί ήθελε απλώς να συγκεντρώσει τις
«ελληνικές» σελίδες του Φάουλς σ’ ένα βι
βλίο που πίστευε ότι «τουλάχιστον εμάς
τους Έλληνες θα πρέπει να μας ενδιαφέ
ρει» (βλ. προλογικό της σημείωμα), όχι για
«να επαναφέρει στην ελληνική αγορά τον
Φάουλς», όπως μας πληροφορεί η Μ.Θ. Η
χρήση της παραπάνω φράσης είναι για
έναν ακόμη λόγο ατυχής: Αν η Κ.Κ. ήθελε
να επαναφέρει τον Φάουλς στην ελληνική
αγορά, θα μετέφραζε ένα άλλο, εμπορικό
τερο, βιβλίο του (λ.χ. το Daniel Martin, ή το
Mantissa), δεν θα το επιχειρούσε με ένα
βιβλίο όπως η Ελληνική εμπειρία, το
οποίο, όπως η ίδια η Μ.Θ. σημειώνει στο
κείμενό της του Αντί, «δεν θα αρκούσε
(για την επαναφορά)», ούτε θα το εξέδιδε
σ’ έναν -όπως επίσης σημειώνει η Μ.Θ.«εκλεκτικό» και «στον τομέα του μάρκε
τινγκ ασθενέστατο» εκδοτικό οίκο όπως ο
Ολκός.
Ούτε βέβαια η Ελληνική εμπειρία είναι
ένα βιβλίο «ποτ πουρί», όπως ειρωνικά
-και αντιφατικά προς την κριτική που
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έγραψε γι’ αυτό στην Εποχή- το χαρακτη
ρίζει η Μ.Θ.: γιατί ούτε από ελαιρρά κομμάτια αποτελείται ούτε σύνολο ετερόκλη
των στοιχείων αποτελεί. Φαίνεται ότι η δυ
σφορία της Μ.Θ. για την επιτυχία του Μά
γον επεκτάθηκε αναδρομικά και στην
Ελληνική εμπειρία και την έκανε ν’ αλλά
ξει τη θετική γνώμη που είχε γι’ αυτήν (για
την οποία τότε έγραφε ότι «στέκεται σεβα
στικά απέναντι στον λογοτέχνη» Φάουλς
και της οποίας τον τίτλο δεν σχολίαζε,
προφανώς γιατί τότε δεν τον έβρισκε προ^
κλητικό).
>
,
Ώς εόώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι με
το κείμενό της στο Α ντί η Μ.Θ. εμφανίζε
ται ως μια απρόσεκτη κριτικός, εξαιρετι
κά όύσπιστη απέναντι στις προθέσεις των
άλλων, τις οποίες πιστεύει ότι είναι σε θέση
να διαγιγνώσκει με ασφόιλεια. Όμως στο
υπόλοιπο τμήμα τον κειμένου της η δυσπι
στία της φτάνει στην κακυπιστία, ενώ συγ
χρόνως η Μ. Θ. εμφανίζεται και ως μια ροζ
κριτικός. Γράφει η Μ.Θ.: Ο Φάουλς επισκέφτηκε την Ελλάδα, γιατί «αφέθηκε να
παρασυρθεί από τη νεαρά φιλόλογο», το
όνομα της οποίας «δεν μπορεί παριι να
στάθηκε καθοριστικό, έστω στο επίπεδο
του υποσυνείδητου. /.../ Πέραν όμως του

ονόματος και των συνειρμών που προκαλεί, η Κίρκη Κεφαλέα αποδεικνύεται ιδιαι
τέρως ικανή στη διοργάνωση της επίσκε
ψης»Η Μ. Θ. δεν αναφέρει πώς τα γνωρίζει όλα
αυτά. Προφανώς επαφίεται και πάλι στις
διαγνωστικές της κεραίες, οι οποίες της
επιτρέπουν να ανιχνεύει όχι μόνο τους λό
γους για τους οποίους ο Φάουλς διέπραξε
το ατόπημα («να παρασυρθεί» και) να έρ
θει στην Ελλάδα αλλά και τον ίδιο τον διορ
γανωτή του ατοπήματος.
Ασφαλώς, για έναν κριτικό είναι απαραί
τητες οι κεραίες, όμως το ίδιο απαραίτητη
είναι και η έρευνα. Αν η Μ.Θ. δεν έδειχνε
τόση εμπιστοσύνη στις ανιχνευτικές της
ικανότητες και ήταν περισσότερο φιλέρευνη, θα είχε πληροφυρηθεί ότι ο Φάουλς ήρ
θε στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση του
Βρετανικού Συμβουλίου, για να εγκαινιά
σει μια έκθεσή του με θέμα «Σύγχρονοι
Βρετανοίπεζογράφοι» (βλ. το σχετικό φυλλάδιο του Βρετανικού Συμβουλίου). Η
Μ. Θ. θα μάθαινε, ακόμη, ότι την παράλλη
λη εκδήλωση για τον ίδιο τον Φάουλς τη
διοργόινωσε επίσης το Βρετανικό Συμβού
λιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
A θηνών.

Α ς σημειώσουμε και μία ακόμη -τημείζονα - ασυμφωνία των στοιχείων τον κειμέ
νου της Μ. Θ. Α φού η Μ. Θ. αναγνωρίζει ότι
ο Φάουλς είναι ένας σημαντικός συγγραφέ
ας («ένας δεξιοτέχνης αφηγητής και μά
στορας στο μοντάρισμα του μυθιστορήμα
τος») τόσο ώστε στο επίπεδο του στοχα
σμού να τον συγκρίνει με τον Σαρτρ και,
ακόμη, ότι είναι ένας συγγραφέας που θα
πρέπει να ενδιαφέρει τους Έλληνες (κυ
ρίως για την «εικόνα της Ελλάδας του %
που περιέχεται στον Μάγο), πώς εξηγείται
η τόση μεμψιμοιρία της για τη θετική ε%
νική υποδοχή του έργου του;
Κίρκη Κεφαλέα.

Η συνεργάτις μας Μ. Θεοδοσοπούλοα
απαντά τα εξής: Οι ροζ στήλες των
εντύπων και οι παπαράτσι, που
τελευταία μπήκαν απροσδόκητα στη
ζωή μας, κατά κανόνα αποκαλύπτουν
παράνομες ερωτικές σχέοεις. Είναι
σαφές πως τίποτα παρόμοιο δεν
αποκαλύπτεται, ούτε καν υπονοείται,
στο κείμενό μου για το οποίο γίνεται
λόγος. Κατά συνέπεια, θεωρώ ύβρι,
άνευ λόγου και αιτίας, τις κατηγορίες
της κ. Κίρκης Κεφαλέα.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΒΑΤΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟ Υ ΟΡΟΥΣ
Πολύς ο θόρυβος τον τελευταίο καιρό για το άβατο του
Αγίου Όρους. Η συζήτηση εντάθηκε μετά και την
παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο του ευρωβουλευτή του
ΣΥΝ Αλέκου Αλαβάνου. Στα γραφεία μας έφτασε η επιστολή
που ακολουθεί. Δημοσιεύουμε επίσης την επιστολή που
δύο γυναίκες του ΣΥΝ, η Φωτεινή Σιάνου και η Σούλα
Παναρέτου έστειλαν προς τα MME. Αλλά και άλλη ομάδα
φεμινιστριών, με επιστολή τους προς τον Τύπο, εξεδήλωσε
την αντίθεσή της προς τις απόψεις υπέρ του αβάτου που
υπερασπίστηκε ομάδα ευρωβουλευτών από όλες τις
πτέρυγες του ευρωκοινοβουλίου.Στη συνέχεια
δημοσιεύεται η επιστολή του Κ.Π.Δάρμου - με τον οποίο
διαφωνούμε και σε φραστικές του διατυπώσεις:

Αγαπητό Αντί
Είναι τουλάχιστον θλιβερή η παρέμβαση του κ. Αλ. Αλαβάνου
στο Ευρωκοινοβούλιο, που εκθέτει το κόμμα του πρωτοστατούντος στη συντήρηση ενός αναχρονιστικού και υποκριτικού θ ε
σμού. όπως το άβατο του «Αγίου» όρους. Από πότε η Αριστερά
ανέλαβε την υπεράσπιση του εκκλησιαστικού Μεσαίωνα, που στη
χώρα μας έχει πλεονασμό Ηρακλέων από τον κ. Στ. Π αττακό και
την κ. Δ. Παπανδρέου μέχρι το ν κ. Έ βερτ. (Αυτόν που θεω ρούσε
ότι η Παναγία είναι μέλος τη ς Αγίας Τριάδας).
Σε ποια Χριστιανική Ηθική, σε ποιο χωρίο του Ευαγγελίου, σε
ποια φιλοσοφική αντίληψη, τέλ ο ς πάντων, στηρίζεται η αντιχριστιανική αυτή απαγόρευση που αγνοεί το «ουκ ένι άρσεν και θή
λυ»; Μια ηθική που στον σύγχρονο κόσμο θα έβρισκε σύμφωνους
τους θαυμαστές του Χομείνί και το υ ς ιμάμηδες του Αφγανιστάν,
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αλλά που απ οτελεί π ροκλητική ύβρι για το ευρωπαϊκό πνεύμα,
ύβρι που στιγματίζει τη χώ ρα μας ανεπανόρθω τα.
Η Α γιότητα το υ τιμαρίου το υ πανεπιστημιακού Ψ υχάρη βρίσκε
ται στη φαντασία όσων θέλουν να εθ ελο τυ φ λο ύ ν ή όσων έχουν
ίδιον συμφέρον. Οι βυζαντινοί κα λόγερ οι συγκέντρω ναν επί αιώ
νες θησαυρούς, προϊόντα κλεπ ταπ οδοχής τω ν δω ρεώ ν αιμοστα
γών αυτοκρατόρω ν και τσάρων, π ροφανώ ς τη ρ ώ ντα ς το Ευαγγε
λικό «Μη θησ αυρίζετε υμίν θησ αυρούς επί τη ς γης». Δεν ύψωσαν
π οτέ τη φωνή το υ ς για να υπερασπιστούν τα θύματα τη ς τυραννι
κής εξουσ ίας με τη ν οποία φρόντιζαν να συναλλάσσονται, και
απαίδευτοι και φανατικοί οι περισσότεροι, αναλίσκονται σε αξιο
θρήνητες μάχες κατά το υ 666 και τω ν «αιρετικών» Δυτικών, ίων
οποίων τα κονδύλια ενθυλακώ νουν ευχαρίστω ς. Δεν έχουν να πα
ρουσιάσουν ίχνος κοινωνικής π ροσ φοράς και όλοι μαζί δεν μπο
ρούν να επιδείξουν ούτε το εκα τομμυριοσ τό το υ έργου τηςΤερέζας τη ς Καλκούτας, μιας γυναίκας που θα τη ς απαγόρευαν την εί
σοδο στο θ έρ ετρ ό τους. Διέπρεψαν σε α γυρτίες, ψευτοθαύματα
και λειψανεμπορίες, όπως η π ρόσφατη τη ς «Ζώνης;; ;» τη ς Θεοτό
κου. Όσο για τη ν Ηθική το υ ς, ας μην γίνετα ι κα λύτερα κουβέντα.
Δεν είναι καλύτεροι από το υ ς υπόλοιπους ιερω μένους, που συ
χνότατα τρ ο φ ο δο το ύν τις σ ελίδες τω ν εφ ημερίδω ν και τα τηλεο
πτικά παράθυρα με σ εξουαλικά και οικονομικά σκάνδαλα.
Ας διαβάσει ο κ. ευρω βουλευτής το υ Συνασπισμού, το βιβλίο του
Θ έμου Κορνάρου Άγιον όρος, οι Άγιοι χωρίς; μάσκα και της Μαρί
Σουαζί Ένας μήνας με τους άντρες στο Άγιον όρος, ή ακόμη και τα
κείμενα τω ν ξένω ν περιηγητών που δίνουν τη ν πραγματική εικόνα
του χώρου, και ας πείσει το υ ς φ ίλους το υ Α γιο ρ είτες να ανοίξουν

Ι ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
jiô τον βιβλιοπώλη κ.

Κώστα Καπέλλα,
έλος τουΔ.Σ. του E.KE.BL, πήραμε
ην επιστολή που ακολουθεί:

Αξιότιμοι κύριοι,
Από την επιστολή των κ. Σοφίας Παλαιώτου και Στέφανου Μπεκατώρου (Αντί,
(. 639) προκύπτει η άγνοια τους για ουιώδη θέματα, στα οποία δραστηριοποιείJUτο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.
Συγκεκριμένα.
1) Οι συντάκτες αδυνατούν να ξεχωρίουν την Εθνική Βιβλιογραφία από μία βι«λιογραφική βάση δεδομένων. Η πριότη
ποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της
εθνικής Βιβλιοθήκης η οποία, βάσει του
ϊόμου, συγκεντρώνει όλους τους τίτλους
,ου εκδίδονται, συμπεριλαμβανομένων
:αιτων μη εμπορικών βιβλίων. Αντιθέτιος,
■ία σωστή βιβλιογραφική βάση δεδομέ
νων πρέπει να περιλαμβάνει τα βιβλία που
κυκλοφορούν στην αγορά και να δίνει
πληροφορίες που αφορούν την αγορά του
-ιβλίου (τιμή, διαθεσιμότητα, αποθέματα,
πό που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί
-ο βιβλίο που τον ενδιαφέρει, κ.λπ.), εξυηρετοίντας έτσι τις ανάγκες των επαγγελ-

ματιών του βιβλίου καθώς και του αναγνω
στικού κοινού.
2) Η ανάγκη να υπάρχει βιβλιογραφική
βάση είναι τόσο μεγάλη, που αποτελεί προ
τεραιότητα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου
από τη στιγμή της ίδρυσής του. Για το λόγο
αυτό ανέθεσε σε επιτροπή ειδικιύν την αξιο
λόγηση των βιβλιογραφικών βάσεων που
διαμορφώνονται στην Ελλάδα. Ό πως προέκυψε, από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομέ
νων, καμία δεν κρίθηκε επαρκής. Η επιτρο
πή και το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΒΙ. συναντήθηκαν
με τους υπεύθυνους των βάσεων δεδομένων
και τους κοινοποίησαν την αξιολόγησή τους.
3) Ό σον αφορά την Εθνική Βιβλιογρα
φία, -η οποία επαναλαμβάνω, δεν έχει
σχέση με τη σύμπραξη ιδιωτών- υπογρά
φτηκε σύμβαση μεταξύ Εθνικής Βιβλιοθή
κης και Ε.ΚΕ.ΒΙ. για τη σύνταξη και την
κυκλοφορία του τόμου του 1994, ενώ σε
CD-ROM θα κυκλοφορήσουν όλοι οι τό
μοι που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Η
διανομή θα γίνει από την Π.Ο.Ε.Β.
4) Τέλος, προχώρά κανονικά η πρόταση
ΒΙΒΑΙΟΝΕΤ για τη δημιουργία ηλεκτρο
νικής τράπεζας πληροφοριών για το βι
βλίο (books in print), με τη συνεργασία του
Ε.ΚΕ.ΒΙ. και συλλόγων των εκδοτών.

τα ξέχειλα πουγγιά το υ ς και να αξιοποιήσουν το υ ς θησαυρούς που
σαπίζουν στα υπόγειά τους, για το καλό τω ν αδικημένων τη ς κοινω
νίας. Ας αφήσει το ν πολύ α ρμ οδ ιό τερό το υ κ. Παπαθεμελή να φ υ
λάει τις Θ ερμοπ ύλες και ας μην ανησυχεί. Η παρουσία και τω ν
τριών φύλων στο όρος δεν βλάπτει κανένα. Πειρασμοί υπάρχουν
πολλοί και τώ ρα στον Άθω και είναι γνω στό ότι οι μοναχοί ενδίδουν.
Η είσοδος τω ν γυναικών μόνο ισορροπία θα έφ ερ νε, άλλω στε και η
Παναγία, που υποτίθεται ό τιτιμ ά τα ι εκεί, ήταν γυναίκα.
Μ ε τιμή,
Κ. Π. Δάρμος

Το κείμενο της Σοφίας Παναρέτου και της Φωτεινής
Σιάνου:
' Βλέπουμε τη ν το π ο θ έτη σ η τω ν δύο γυναικώ ν υπουργώ ν Ε ξω 
τερικώ ν τη ς Σ ο υ ηδ ία ς και Φ ινλανδίας σ χετικά με το ά βα το το υ
Αγίου Ό ρ ο υ ς σαν μια φ υσ ιο λο γική αντίδρασ η που απηχεί τις
σ ύγχρονες απόψ εις για τα δικα ιώ μα τα τω ν γυναικώ ν. Μ ε άλλα
λόγια, οι γυ να ίκες υπ ουργοί κινήθηκαν μέσ α σ το πλαίσιο τη ς
φεμινιστικής α ντίληψ ης και τω ν ανθρω πίνων δικαιω μάτω ν τω ν
γυναικών, π ράγμα που σ υμ μ ερ ιζόμ α σ τε.
Α π οδείχτηκε έτσ ι η σημασία τη ς π αρουσ ίας τω ν γυναικών, που
είναι ευ α ισ θ η το π ο ιη μ ένες σ τα ζη τή μ α τα το υ φ ύλου, σε καίρια
πόστα πολιτικώ ν αποφάσεω ν.
Αν κρίνουμε τα π ρ ά γμ α τα από τη σκοπιά τω ν δικαιωμάτων, δεν
βρίσκουμε κανένα ουσ ιασ τικό επ ιχείρημα υπέρ τη ς διατήρησ ης
ενός αναχρονιστικού κα θεσ τώ τος. Το μόνο «επιχείρημα» είναι η
επίκληση τη ς ισ τορ ικής π αράδοσ ης και τη ς π ολιτισ τικής και
θρησ κευτικής ιδ ια ιτερ ό τη τα ς, αλλά και σ’ α υτό υπάρχει σ ύγχρο
νη απάντηση. Ό τα ν π α ρ α τηρ είτα ι σ ύγκρουσ η μ ετα ξύ θεμελιω -

(Όταν μιλάτε για ιδιώτες εννοείται τους
εκδότες; Δηλαδή με ποιους θα έπρεπε να
συμπράξει το Ε.ΚΕ.ΒΙ. αν όχι με τους έλληνες εκδότες;)
Με την ευκαιρία αυτή απαντώ και στα
θέματα που θέτει στην επιστολή της η συ
νάδελφος βιβλιοπώλης, υπεύθυνη βιβλιο
γραφικής βάσης κ. Ντίντα Γαζώνη (δημοσιεύθηκε στο ίδιο τεύχος τον Αντί).
Η κ. Γαζώνη υποστηρίζει πως δεν γνωρί
ζει τα επίσημα συμπεράσματα που βγήκαν
από την αξιολόγηση της βάσης της. Όμως
αυτά τα συμπεράσματα τέθηκαν υπόψη
της γραπτώς και προφορικώς. Ειδικότερα,
σε συνάντηση που έγινε στο Ε.ΚΕ.ΒΙ., το
Δ.Σ. του Κέντρου τής εξέθεσε και συζήτη
σε αναλυτικά μαζί της τα προβλήματα της
βάσης δεδομένων, της οποίας είναι υπεύ
θυνη, όπως τα κατέγραψαν οι ειδικοί συ
ντάκτες της έκθεσης.
Η ενημέρωση της κ. Γαζώνη ήταν υπεύ
θυνη, τεκμηριωμένη, σαφής και διεξοδική,
για το λόγο αυτό το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΒΙ.
έκρινε πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να
δοθεί συνέχεια στο θέμα της αξιολόγησης.
Πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο να δη
λώσουμε τη γνώμη κάθε μέλους του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΒΙ. τόσο για το σύνολο της αξιολόγη-

δών δικαιωμάτων, καθολικά αναγνωρισμένων, όπως είναι η ισό
τη τα τω ν φύλων, και δικαιωμάτων που αναφέρονται σε (ή απορ
ρέουν από) ιστορικές, θρησ κευτικές, πολιτιστικές παραδόσεις,
τ ό τ ε η απόλυτη π ρ ο τερ α ιό τη τα δίδεται στα θεμελιώ δη ανθρώπι
να δικαιώματα. Α υτό είναι το γρά μμα και το πνεύμα τη ς Διάσκε
ψης τη ς Βιέννης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του 1993.
Αν η εμμονή σ την υπεράσπιση τω ν δικαιω μάτω ν τω ν γυναικών
χα ρ α κτηρ ίζετα ι δ ο γμ α τικό ς φ εμινισ μός ή ακόμη ανόητος φ εμι
νισμός, ε! τό τε , τι να πούμε, λυπ ούμασ τε πολύ.
Με τη ν ευκαιρία, π αρατηρούμε τελευ τα ία ότι μια συστηματική
και ολόπλευρη ιδεολογική επίθεση εξελίσσεται εις βάρος τη ς ισό
τη τα ς και του φεμινισμού απ’ όλες τις π λευρές -κα ι ε ξ οικείων...
Είμαστε στο σημείο όπου πρέπει να αμυνθούμε, υπερασπιζόμε
νες τα αυτονόητα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που
πρέπει να μας απασχολήσει στα συλλογικά πλαίσια.
Φωτεινή Σιάνου

Μ έλος Πολιτικής
Γραμματείας Συνασπισμού
Σούλα Παναρέτου

Μ έλος Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής Συνασπισμού

Το Αντί, «όσο του πέφτει λόγος», πιστεύει ότι το άβατο
πρέπει να γίνει σεβαστό. Η Λουτσιάνα Καστελίνα
θεωρούμε ότι έκαμε μια καίρια επισήμανση. Ότι δηλαδή
οφείλουμε να σεβαστούμε εκείνα που μια ομάδα
καθόρισε για τον εαυτό της. Και η Σοφία Καραμάνου το
έθεσε αλλιώς: Το γυναικείο κίνημα έχει πολλά «κάστρα»
να γκρεμίσει πριν από εκείνο του Αγίου Όρους.
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σης όσο και για τις επόμενες αποφάσεις για
το συγκεκριμένο θέμα, αφού το Δ.Σ. είναι
συλλογικό όργανο και παίρνει τις αποφά
σεις του με νομότυπες διαδικασίες.
Σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε
στην κ. Γαζώνη το E.KE.BL, πράγματι
πριν από ένα χρόνο δεν μπορούσε vu προ
χωρήσει στη δημιουργία ενιαίου πεδίου
παροχής πληροφοριών βιβλίου, με δεδο
μένες τις συνθήκες που επικρατούσαν
εκείνη τη στιγμή.
Ωστόσο, δεν αποστασιοποιείται από τον
αρχικό στόχο της δημιουργίας ελληνικής βι
βλιογραφίας. Είναι προφανές ότι στο χώρο
του βιβλίου υπάρχουν συνδικαλιστικά όρ
γανα και σημαντικός αριθμός εκδοτών και
βιβλιοπωλών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για
τη δημιουργία βιβλιογραφικής βάσης δεδο
μένων, και το Ε.ΚΕ.ΒΙ. βρίσκεται σε διαρκή
διάλογο μαζί τους, περιμένοντας τη σύμφωνη γνώμη τους για να προχωρήσει.
Για το θέμα των καινούριων καταλόγων
των εκδοτικών οίκων που ζήτησε το
Ε.ΚΕ.ΒΙ., και η κ. Γαζώνη αδυνατεί να
βγάλει συμπέρασμα... ο σκοπός είναι ξε
κάθαρος. Το Ε.ΚΕ.ΒΙ. τακτικά ζητεί νέους
καταλόγους από τους εκδότες και τα συν
δικαλιστικά τους όργανα, προκειμένου να
ικανοποιήσει το αυξημένο ενδιαφέρον βι
βλιοθηκών και ιδρυμάτων που επιθυμούν
να ενημερωθούν για τις νέες κυκλοφορίες.
Οσον αφορά τα αρχεία του Εθνικού Κέ
ντρου Βιβλίου, διαμορφώνονται σύμφωνα
με τα διεθνή ηλεκτρονικά πρότυπα και
διαρκιύς εμπλουτίζονται, ενώ νέα αρχεία
δημιουργούνται που δρουν ανεξάρτητα ή
συμπληρωματικά με τα άλλα, εξυπηρετιύντας τους επαγγελματίες του χώρου του βι
βλίου και το αναγνωστικό κοινό. Η αξιο
σημείωτη ανταπόκριση του κοινού για τα
ηλεκτρονικά αρχεία μας μάς οδηγεί τώρα
στη δημιουργία του «Βιβλιοχοόρου», ενός
κόμβου στο Internet για το βιβλίο και τους
θεράποντές του.
Ελπίζω, να διασαφηνίστηκαν τα ζητήμα
τα που θέτουν οι επιστολογράφοι.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,
Κώστας Καπέλλας
Δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε

με τους συνεργάτες μας, την κ.
Παλαμιώτου και τον κ. Μπεκατώρο.
Συνεπώς, η αναμενόμενη απάντησή
τους (αν θελήσουν να απαντήσουν) θα
δημοσιευθεί σε επόμενο τεύχος.
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
Από τον μειονοτικό Ηλία Στόιο πήραμε
την επιστολή που ακολουθεί:
Αγαπητό Λ ντί,

Με όλο το σεβασμό που έχω για σένα, θα
’θελα μέσα από τις σελίδες σου να διατυ
πώσω δύο προβληματισμούς μου για τη
φασιστική πολιτική του κράτους στο χώρο
της Δ. Μακεδονίας.
Είμαι ένας 18άρης Μακεδόνας, Σλαβομακεδόνας ή όπως αλλιώς θέλουν να μας
χαρακτηρίσουν οι φασιστοπολιτικάντηδες
(βουλγαροσπερματοζωάρια, γυφτοσκοπιανούς κ.λπ.) και απορώ για το μίσος που
χαρακτηρίζει το κράτος με τον τρόπο που
μας φέρεται. Οποιαδήποτε συζήτηση για
τη διατήρηση και διάσωση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς και γλώσσας έξω από κά
θε -για μας- πολιτική σκοπιμότητα, χαρα
κτηρίζεται πέρα για πέρα φασιστικά («εί
στε σκοπιανοί πράκτορες», «τα αρπάζετε»
κ.λπ.). Η πολιτική αυτή δυστυχώς εξαπλο)νεται και σε άλλες γλωσσικές μειονότητες
της περιοχής και κυρίως στους Βλάχους της
Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς κ.λπ.
(Νυμφαίο, Κλεισούρα, Βλάσκη, Νάκατα
κ.λπ.), οι οποίοι αρχίζουν να αντιμετωπί
ζουν ένα παντελώς «παρανοϊκό» πόλεμο
επειδή θέλουν να τραγουδήσουν και να χο
ρέψουν στη μητρική τους γλώσσα.
Ελπίζω να μην συνεχισθεί αυτή η πολιτι
κή, η οποία παλαιότερα οδήγησε σε διχα
σμούς που άφησαν τρομακτικές εικόνες
για την Ελλάδα.
Ευχαριστώ,
Ηλίας Στόιος
Προβληματισμένος κάτοικος Αμυνταίου
ΥΓ. Σε δημοτικό σχολείο της Φλιύρινας,
το Μάιο, δάσκαλος χτύπησε μαθητή γιατί
«τόλμησε» να πει στον αδερφό του «ντό
μπρο ούτρο» (καλημέρα). Απορώ!

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Από μια μικρή αναγνώστρια του
περιοδικού, την Ειρήνη Πολυκρέτη,
λάβαμε την επιστολή που ακολουθεί.
Ένιωσα μεγάλη απόγνωση όταν σήμερα
το πρωί, ξεφυλλίζοντας το Αντί, διάβασα το
απόσπασμα για τον Γιώργο Φιλιππίδη.
Ίσως γιατί ήταν η ψυχή-άνθρωπος που
έψαχνα να βρω. Τσως γιατί πίστευα ότι δεν
υπάρχουν πια εκείνοι που ζητούν την αλή
θεια, αλλά κυρίως γιατί θα ’θελα να ξέρω
ότι το κομμάτι εκείνο των νέων που οραμα
τίζεται υπάρχει ζωντανό. Η ζωή είναι δώ
ρο, μα τα δώρα δεν είναι αρεστά σ’ όλους
τους ανθροόπους. Ο αγιύνας για την αλή
θεια είναι δύσβατος, ενοί) -ζιόντας σ’ ένα
καταπιεστικό ψέμα- μπορείς να απολαύ
σεις. Κάπου διάβαζα τις προάλλες ότι η
ομορφιά είναι τρόμος, γιατί καθετί όμορφο
προκαλεί ρίγη. Γι’ αυτό και εύκολα αρνούμαστε την αλήθεια και την αγάπη, γιατί η

τελειότητά τους μας φοβίζει. 0 Γιώργο;
απαντούσε στα ερωτηματικά του με τους δι
κούς του τρόπους και -ενώ επέλεξε τον mo
ανορθόδοξο τρόπο για να σβήσει τα κενάαποδεικνύει ότι η αντίληψη και η ευαισθη
σία του βρίσκονταν στον μέγιστο βαθμό. 0
Γιώργος είναι οι νέοι που σκέφτονται και
ονειρεύονται χτυπώντας την κοινωνία μι
ένα ροζ, μαλακό ζαχαροκάλαμο, με την ευ
αισθησία τους. Και όλοι εσείς έχετε ευθύνη
απέναντι σε μας τους νέους, όλοι εσείς ψη
λά και χαμηλά που μας «διδάσκετε». 0
Γιώργος είναι σίγουρα κάπου και νιώθειτα
πάντα. Βυθίζεται στη γαλήνη του και εμείς
τον ακολουθούμε.
Γιώργο, γεια χαρά
Ειρήνη Πολυκρέτη

Να μας επιτρέψεις να σε
στενοχωρήσουμε, αγαπητή Ειρήνη. 0
Γιώργος ήταν, πράγματι, ευαίσθητος
και ανήσυχος, που ζητούσε να βρει την
αλήθεια στο περιβάλλον ψέμα. Έκανε
τη σκληρή επιλογή του, όχι πιστεύουμε
επειδή είχε καταλήξει τελεσίδικα σ'
αυτήν αλλά από μια παρόρμηση της
στιγμής. Σε τελική ανάλυση, σημασία
δεν έχει αν η ζωή είναι δώρο ή όχι.
Σημασία έχει ότι οφείλουμε να τη
ζούμε παλικαρίσια. Είναι όμορφη
ακόμη και με τις δυσκολίες της. Και
γίνεται πιο όμορφη όταν οι δυσκολίες
ξεπερνιούνται. Θέλεις να τα
ξαναπούμε ύστερα από λίγο καιρό;

A I· A N DAR»
Το Κ έντρο A L A N D A R ανοίγει τις πόρ
τ ε ς το υ για το φ ετινό έτο ς, μπαίνοντας
σ την 20ή χρονιά από τη ν ίδρυσή του, με
μια α π αραίτητη διακοπ ή κατά το παρελ
θό ν, για τη ν α κ ό μ α πιο δυναμική συνέχι
ση τη ς π ο ρ εία ς το υ .
Τ α ξίδ ι πολλώ ν χρ όνω ν α ν τα λ λ α γ ή ς ,
δ η μ ιο υ ρ γ ία ς και επ ικοινω νία ς με τους
λ α ο ύ ς τ η ς Λ α τιν ικ ή ς Α μ ερ ικ ή ς κ α ι της
Κ α ρ α ϊβ ικ ή ς .
Τ α ξίδ ι α τελ είω το στη γλώσσα, στους
π ολιτισμούς, σ τις λογοτεχνίες, στους
ρ υ θμ ο ύ ς, σ τις τέχ ν ες τη ς πολλαπλής Λοτιν ο α μ ερ ικ ά ν ικ η ς ηπ είρου και του αρχι
π ελάγους τη ς ισπ ανόφ ω νης Κ α ρ α ϊβ ικ ή ς
Ο «δ ρ ό μ ο ς» μ α ς σ υ ν εχ ίζετα ι.
Η γ ρ α μ μ α τεία λ ε ιτο υ ρ γ ε ί από τις ^
Σ επ τεμ β ρ ίο υ :
Κ ά θ ε μ έρ α ε κ τ ό ς Σ α β β ά το υ και Κυρια
κ ή ς 1 0 .0 0 ’ μ ε 1 4 .0 0 ’ και 1 8 .0 0 ’ με 21.00
Τ α σ εμ ιν ά ρ ια θ ’ α ρ χ ίσ ο υ ν την Τετάρτη
1η Ο κ τω β ρ ίο υ .
Χ Α Ρ ΙΛ Α Ο Υ Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Π Η 170 A
Τ Η Λ . 6 4 5 4 0 4 7 -8 FAX: 6450965
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• Δείτε: Την ομαδική
έκθεση
γλυπτικής,
ζωγραφικής και φωτο
γραφίας των συνεργα
τών της γκαλερί Jean
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ΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΟΧΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
'ο τραγικό πρόβλημα στην τραγωδία είναι το πώς μπορούμε να παίξουμε
)μερα. Από τις 150 παραστάσεις, μια φορά ανέβασα αρχαία ελληνική τραγωδία.
]νΗλέκτρα του Σοφοκλή, αλλά ήταν δύσκολο. Είχα την ιδέα να ανεβάσουμε μια
τράσταση αρχαίας τραγωδίας μ’ένα θίασο της Ένωσης. Αλλά δεν τόλμησα όταν
δα την κακία με την οποία αντιμετωπίσατε τη γαλλίδα ηθοποιό στης Βάκχες του
άμας Αάνγκχοφ».
τ παραπάνω δήλωσε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, σε συνέντευξη στους
ψοσιογράφους, ο σκηνοθέτης και πρόεδρος της Ένωσης Θεάτρων της
μρώπης, Τζόρτζιο Στρέλλερ, με την ευκαιρία της άφιξής του στη Θεσσαλονίκη,
'τανμια συντριπτική κατακλείδα για το φιλοθεάμον κοινό που, πολύ συχνά,
ιερδεύει την καλλιτεχνική πράξη με προκατασκευασμένες ιδέες - και μάλιστα
Ιχηρά, επιθετικά και βάρβαρα, με γιουχαίσματα και βιαιοπραγίες.
Βεβαίως, η συγκεκριμένη αναφορά του Στρέλλερ στόχο
είχε να τονίσει την ανεξαρτησία του καλλιτέχνη.
Οξυδερκής, ύστερα από 60 χρόνια πορεία στη θεατρική
πράξη, μπορούσε να επισημάνει στο μένος όχι τόσο του
κοινού όσο επώνυμων κριτικών και πολιτικών
προσωπικοτήτων, υστεροβουλίες εδράζομενες είτε σε
συντεχνιακές επιλογές (εκεί οφείλονταν οι αντιδράσεις
\ γ vJSjgWW πολλών θεατρανθρώπων που εμμένουν στη μετριότητα της
πεπατημένης πλέον άποψης του Ροντήρη για την
τραγωδία) είτε και σε πολιτικές επιλογές (οι γνωστές
ελληνόψυχες κορώνες του Παπαθεμελή και των ομοίων
του, που είναι πεισμένοι για την ανωτερότητα της φυλής
τους και δεν δέχονται κανενός είδους κριτική - ούτε την
καθαρτήρια της τέχνης).
«Τα πολιτικά παιχνίδια δεν πρέπει να υπάρχουν στην
πολιτική του θεάτρου», είπε ο ιταλός σκηνοθέτης. Και
τόνισε: «Είμαι υπέρ των θεσμών, δίνωμάχη για να
κερδίσω, υπερασπίζομαι αξίες, ηθικές αρχές και
καλλιτεχνικές αξίες». Ας τον ακούσουμε.
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Συμμετέχουν οι φωτο
γράφοι
Andreas
Gursky, Boyd Webb, οι
γλύπτες Γιώργος Λάππας, Thomas Shütte
(Φωτογραφία) και Juan
Munoz και οι ζωγράφοι Sue Williams και
William Wood. Όψεις του μοντέρνου, από
τις 2 Οκτωβρίου ως τη 1 Νοεμβρίου.
• Ακούστε: Τον Μπόνο, τον Εντζ, τον Λάρρυ και τον Άνταμ, τους U2 δηλαδή, που
απόψε δίνουν την πολυαναμενόμενη συ
ναυλία τους στην προβλήτα του λιμανιού
της Θεσσαλονίκης. Παίζουν μπροστά σε
50.000 ανθρώπους, δεν θα ’στε μόνοι σας
- γι’ αυτό να είστε εκεί νωρίς.
• Δείτε: Την έκθεση της φωτογράφου
Εύης Κώτσου, με τίτλο Λαύριο - Τοπίο Μνή
μης, οτο χώρο του Παλαιού Μηχανουργεί
ου, στο λιμάνι Λαυρίου, από τις 27 Σεπτεμ
βρίου ως τις 12 Οκτωβρίου. Ένας τόπος
βιομηχανικής μνήμης αποθανατίζεται στο
φωτογραφικό χαρτί. Στα εγκαίνια, μιλούν
για το Λαύριο η Ελένη Πορτάλιου και η Πέπη Ρηγοπούλου.
• Δείτε: Την έκθεση με έργα του Γιάννη
Τσαρούχη της περιόδου 1937-33 και με τις
αφίσες των καραγκιοζοπαικτών Δεδούσαρου και Σωτήρη Σπαθάρη (στη φωτογραφία,

Η.Κ.
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Συμβάλλοντας στη διαδικασία της ανάγνωσης, χωρίς να υποτι
μούν ό,τι συναποτελούν τον κόσμο του βιβλίου, οι εκδόσεις Γαβριηλίδης κυκλοφόρησαν μια σειρά από έντεκα σελιδοδείκτες,
δείγμα εξαιρετικής τυποτεχνικής δουλειάς, με πρωτότυπα σχέδια του Γιάννη Τζερμιά, καλώντας τους αναγνώστες να απο
λαύσουν την ανάγνωση.
Στο πλάι, το σχέδιο με τίτλο «Η έγκυος που... μυρίζει τον κρί
νο», στην πίσω όψη του οποίου απαριθμούνται οι τίτλοι της
Ελληνικής Πεζογραφίας που έχει εκδώσει ο εκδοτικός οί
κος.

η αφίσα του τελευταίου που «δίδει τηνΣούβλιοιν του Διάκου εις τα Πηγαδούλια»).
Στο Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη (Πλουτάρχου
28, Μαρούσι), ώς τις 7 Ιανουάριου της νέας
χρονιάς. Εκτός των άλλων θα κατανοηθούν
και τα εξής λόγια του μεγάλου ζωγράφου
μας: «Έμαθα πολλά από τον Σωτήρη Σπα
θάρη γιατί ήθελα να μάθω. Μου 'μάθε να
ζωγραφίζω με ψαρόκολλα, δίνοντάς μου με
δυο λόγια μονάχα το απλούστατο μυσακό
μιας άφατης μαγείας».

ΕΛΛΗΝΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνο-ανατολικών και
Αφρικανικών Σπουδών έγινε στη Νεάπολη Λακωνίας το Α' Σεμι
νάριο με το ίδιο αντικείμενο (24-27 Ιουλίου 1997). Στο σεμινάριο
αυτό έλαβαν μέρος 25 επιστήμονες από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία,
την Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, το
Κουβέιτ, την Κύπρο και την Ελλάδα.
Τις εργασίες του σεμιναρίου προλόγισαν μεταξύ άλλων ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μανώλης
Μικρογιαννάκης και η πρόξενος της Ελλάδας
.στην Τυνησία, Νίκη Κουτράκου, μέλος του
Ινστιτούτου Ελληνο-ανατολικών και Αφρι
κανικοί Σπουδών. Τα κύρια θέματα αφο
ρούσαν τη ναυσιπλοΐα στην Ανατολική
Μεσόγειο, τον Ελληνισμό στη Βόρειο
Αφρική, τις σχέσεις ιστορίας και αρχαιο
λογίας, την επίδραση της ελληνικής τέχνης
στη Μέση Ανατολή κ.ά. Ο J. Desanges, κα
θηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης,
μίλησε για την εικόνα της Β. Αφρικής στους
αρχαίους Έλληνες γεωγράφους, ο C.E
Bosworth, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, πα
ρουσίασε μια ιστορικο-γειυγραφική μελέτη για τα αραβο-βυζαντινά σύνορα στον Ευφράτη, ο Α. Φάλαγγας, λέκτωρ του
Πανεπιστημίου Κύπρου, μίλησε για μία πατριαρχική εγκύκλιο του
Πατριάρχου Αντιόχειας του 1701 σε ελληνική και αραβική γλώσ
σα, ενώ ο Β. Χρηστίδης, καθηγητής αραβικού πολιτισμού στο Πα
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, ανέπτυξε το θέμα των σχέσεων αγιολογίας

και ιστορίας, βασισμένος στα αγιολογικά κείμενα του 6ου αι. ία
οποία αναφέρονται στις σχέσεις Βυζαντινών, Αράβων, Περσών
και Αιθιόπων στην περιοχή της Ερυθρός Θάλασσας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σεμινάριο συμμετείχαν και μεταπτνχιακοί φοιτητές, όπως ο S. Schmid (Ελβετική Αρχαιολογική Σχο
λή), ο οποίος μίλησε για την επίδραση της ελληνικής τέχνης στη
χώρα των Ναβαταίων, και η Μ. Παλιούρα (Πανεπιστήμιο
Αθηνιόν), η οποία αναφέρθηκε στους έλληνες οριενταλιστές ζωγράφους του Κάιρου.
Το σεμινάριο αποτελεί την πρώτη επίσημη
δραστηριότητα του νεοϊδρυθέντος Ινστιτού
του Ελληνο-ανατολικών και Αφρικανικών
Σπουδών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδητο
Ινστιτούτο έχει αναλάβει, σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο του Κουβέιτ, την ορ
γάνωση στην Αθήνα και την Πόλη τον
Κουβέιτ εκθέσεως με θέμα την αραβική
και βυζαντινή ναυσιπλοΐα στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η έκθεση αυτή, καθώς και οι δυο
τόμοι με επιστημονικές μελέτες οι οποίοι θατη
συνοδεύουν, αποτελεί την πρώτη παρόμοια επισιη
μονική προσπάθεια διεθνώς.
Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον καθηγητή Β. Χρηστίδη rac
την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του υπουργείου Πο
λιτισμού, με την οικονομική ενίσχυση του Ελληνικού Οργανισμοί
Τουρισμού.
Χρηστός Γ. Μακρυπούλια;

Πινακοθήκη ανακοίνωσε
έκθεση του Φράνκο Τζεφιρέλι. Αντε, με το καλό και
Αναδρομική του Βερσάτζε.
•Στην Ελευθεροτυπία
της 22.9 δημοσιεύθηκε το
βαθμολόγιο των υπουργών
και ο κ. Βενιζέλος πήρε
μείον και χαρακτηρισμό
«κακώς». Νομίζω πως μας
αντιγράφουν.•
• Η ΕΡΤ φημολογείχαι ότι θα
προσλάβει σ' εκπομπές τον
Τρύπα και τον Πέτρο, παρότι
αμφότεροι πάτωσαν στα
ιδιωτικά κανάλια. Το
πρόβλημα πάντως δεν είναι η
μίμηση εκ μέρους της
κρατικής τηλεόρασης των
σκουπιδιών που θάλλουν στην
ιδιωτική. Το πρόβλημα είναι
να πλειοδοτήσεις σ' ένα
ποιοτικό και ελκυστικό

πρόγραμμα εισπράττοντας τη
στροφή που ήδη
παρατηρείται προς τους τρεις
κρατικούς διαύλους (ένα, δύο
και τρία).
• Το μεγάλο πρόβλημα της
«Ολυμπιάδας» είναι ότι θα
κατασκευασθούν
δαπανηρότατα κτίσματα της
μιας χρήσης. Τα βομβίδια
προτείνουν το γήπεδο
ράγκμπυ να μετατραπεί σε
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(η πατρότητα της ιδέας
ανήκει βέβαια στον κ.
Βενιζέλο).
• Επιτέλους. Τον προσεχή
Δεκέμβριο η Εθνική

• Πολύ καλή η ιδέα του
Μήνα Φωτογραφίας στην
Αθήνα που γίνεται με
συνεργασία του Ελληνικού
Κέντρου Φωτογραφίας και
του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Αιθουσοΐν Τέχνης. Και του
χρόνου. Δείτε λοιπόν στον
Φούρνο την ομαδική Ο χώρος
και το είδωλό του με
οργανώτρια τη σχολή Focus,
ενώ στην Τούντα είναι
εντυπωσιακές οι μεγάλου
μεγέθους φωτογραφίες του
Μανώλη Μπαμπούση.
•Στην Πινακοθήκη Κανακάκις του Ρεθύμνου είδατε την
ομαδική που θα τη ζήλευαν
όλοι οι χώροι του Κέντρου και

ασφαλώς θα είχε θέση στην
Πολιτιστική. Πρόκειται για
την έκθεση του Γ. Ζογγολόπονλον, του Μ ιχάλη Μιχαηλίδη και του Μ ιχάλη Κατζονράκη με πίνακες, γλυπτά και
κατασκευές. Στις αίθουσες
της Πινακοθήκης λάμπουν οι
ζω γραφικοί πίνακες τον αει
θαλούς Ζογγολόπουλου, γεν
νημένου το 1903. Ιδίως αυτοί
που έχουν χρονολογία 1997!
Τι τα θέλετε, η περίπτωση
Ζογγολόπουλου είναι ό,τι πιο
αισιόδοξο συμβαίνει σ ’αυτόν
τον μίζερο τόπο της πολιτι
στικής συναλλαγής και της
πολιτικής αγυρτείας.
•Α ληθεύει ότι και στο
Φεστιβάλ Δράμας
ετοιμάζεται γιουρούσι από
Θεσσαλονικείς - της
Πολιτιστικής και μή;
Μανωλάκης ο Βομβιστής
________________________ ____________________)
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TO ΚΟΡΙΤΣΙ TOY ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ
θυμάμαι τη μέρα του 1972 που
πρωτογνώρισα την Ηρώ, όταν ο Αντ.
Καρκαγιάννης με οδήγησε στο ατελιέ
της να δούμε την
αφίσσα και το
εξώφυλλο που
ετοίμαζε για το
πρώτο εκείνο τεύχος
του περιοδικού.
Ήταν μια έντονη
εικόνα εκείνο το
μαύρο φόντο που χαραζόταν από τη
λευκή σχισμή.
Όταν ξαναβγήκε το Αντί μετά την
πτώση της δικτατορίας - αλλά και σε
άλλες καίριες εκδόσεις του
περιοδικού - καταφύγαμε συχνά σε
εκείνη την πρώτη χάραξη της Ηρώς.
Και στην έκδοση του 600ού τεύχους
τής ζητήσαμε να είναι και πάλι αυτή
που θα σχεδίασε το εξώφυλλο.

παρατηρώντας τα δύο εξώφυλλα που
είχε η ίδια σχεδιάσει.
Είχαν περάσει
περισσότερες από
δύο δεκαετίες. Όλα
αυτά τα χρόνια
παρακολουθούσαμε
ί ζωή της. Αθήνα, Λονδίνο, Μ ηλιές Πηλίου... Η Ηρώ ήταν ένας μαχητικός, ένας ακαταμάχητος
'θρωπος. Εργαζόταν πολύ: στο σπίτι, για την κόρη της, στη Σχολή και στο ατελιέ της - όπου
)γράφιζε α τέλειω τες ώρες. Και διάβαζε πολύ.
Ηρώ ήταν καλή μας φίλη. Και εμάς εδώ στο Αντί μάς σημάδεψε. Έτσι κι αλλιώς, η Ηρώ είναι το
ιρίτσι του δικού μας εξωφύλλου.
Χ.Γ.Π.
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«Αλλάξαμε! Θα το κάνουμε
κομματάκια, θα το σκίσουμε. Ηζωή
μας έχει γίνει τώρα πια
αποσπασματική...», είπε η Ηρώ

του Μάνου Στεφανίδη

Κανακάκη κυριαρχεί η φωτογραφική λογική, το στιγμιότυπο,
η τυχα ία έκφ ρ α σ η τω ν π ροσ ώ π ω ν, το έντονο chiaroscuro που επιβάλλει την
π αρουσία μ ια ς η λ ιο φ ά ν εια ς εξοντωτικής, το ανυπεράσπιστο των ατόμων που
είνα ι και το δικό μ α ς θ έ μ α τη ς . Οι πίνακές της, οξείς όσο και εύθραυστοι - έτσι
δ εν είνα ι και τα κρύσταλλα;- είναι σαν να λένε; όλα στο φως!
Στη ζω γρα φ ική τη ς

Ηρώ Κανακάκη γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1945 και πέθανε την
περασμένη εβδομάδα (14.9) σε
ηλικία 52 ετών από εγκεφαλικό
επεισόδιο. Συνδέθηκε άμεσα με
την ιστορία του Αντί, αφού ήταν εκείνη
που φιλοτέχνησε το πρώτο του μαύρο εξιυφυλλο, ενώ ο Αλέκος Ξύδης, στο τέλος του
Νοεμβρίου του 1975, δημοσίευσε ανάλυση
του έργου της. Η Κανακάκη σπούδασε χα
ρακτική καταρχάς και μετά ζωγραφική
στην ΑΣΚΤ (1965-69) και ήταν μαθήτρια
του Κ. Γραμματόπουλου και του Πάνου
Σαραφιανού. Παράλληλα και επί τετραε
τία «φοιτά» στη Γυάρο ως την αμνηστία
του Παπαδόπουλου. Συνέχισε
στο
Croydon College of Ait του Λονδίνου,
όπου κατέφυγε αυτοεξόριστη το 1973,
ύστερα από μία σειρά δραστηριοτήτων
που στρέφονταν εναντίον της Δικτατο
ρίας. Είχε προηγηθεί, βέβαια, η έκθεσή
της το 1972 στην Ώρα, η οποία είχε στιγματισθεί από τη ζοφερή ατμόσφαιρα της δι
κτατορίας). Με τη μεταπολίτευση επιστρέ
φει στην Αθήνα, για να ξαναφύγει το φθι
νόπωρο του 1975 και να παραμείνει στο
Λονδίνο άλλον έναν χρόνο. Το 1975 συμ
μετέχει στη μεταχουντική Πανελλήνιο,
δείχνοντας την ώριμη όσο και πολιτικοποι
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ημένη έρευνάτης.
Κατά την περίοδο της Δικτατορίας, όπως
είναι γνωστό, οι αντικαθεστωτικές εκδηλώσεις στον εικαστικό χοίρο είναι ελάχι
στες στην Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελεί η
έκθεση του Βλ. Κανιάρη το 1969 στην
«Νέα Γκαλερί», του Γ. Τούγια το 1970
στην αίθουσα «Τέχνη» της Θεσσαλονίκης,
του Ηλία Δεκαλέκου στο Hilton, η οποία
κατέβηκε ύστερα από την παρέμβαση της
Αστυνομίας και «φιλοξενήθηκε» στις «Νέ
ες Μορφές» (1973), και λίγο μετά το Πνευ
ματικό Εμβατήριο της Λυδίας Σαρρή, που
κατεβαίνει κι αυτό με τα γεγονότα του Πο
λυτεχνείου (πάλι στις «Νέες Μορφές»)
και ελάχιστα άλλα. Παράλληλα, υπάρχει
μια ομάδα καλλιτεχνών η οποία, ασχέτως
του τι έκανε προ της Δικτατορίας, τώρα αι
σθάνεται την ανάγκη να καταστεί άμεση
και απόλυτα αντιληπτή από το ευρύτερο
κοινό. Έ τσι έχουμε την περίπτωση του Δη
μοσθένη Κοκκινίδη ή του Ηλία Δεκουλάκου που από την Αφαίρεση και το
Informel του '60 περνάνε σ’ έναν αιχμηρό
ρεαλισμό με έντονο αντιφασιστικό περιε
χόμενο. Αυτό είναι το κλίμα που εισπράτ
τει η Ηρώ Κανακάκη κατά την περίοδο
των σπουδών της στη Σχολή Καλών Τεχνιόν - αλλά και κατά την εξορία της στη

Γυάρο. Αυτή η στροφή προς έναν κριτικό
ρεαλισμό -ιδίωμα που εξάλλου ανθεί στην
Κεντρική Ευριυπη τη δεκαετία του ’70ω;
μετεξέλιξη του λεξιλογίου της Pop Aitεντοπίζεται σε μια ομάδα νέων δημιουρ
γών προερχόμενων από τη διωκόμενη
Αριστερά, όπιυς είναι ο Χρ. Μπότσογάου
ο Γ. Βαλαβανίδης, ο Γ. Ψυχοπαίδης,οΚ,
Καΐζουράκης, η Κλ. Λίγκα, ο Δήμοι
Σκουλάκης, ο Τ. Κατσουλίδης, ο Λεύτε
ρης Κανακάκις, ο Π. Γράββαλος καιβε
βαια η Ηρο) Κανακάκη. Αυτή η ομάδα [if
συμπαγή ιδεολογική και μορφοπλαστιή
άποιβη δρα κατ’ αντιπαράθεσιν προς τον
αβανγκαρντιστικό φορμαλισμό της γενιά:
του ’60, επιδιιύκοντας ad hoc μια τέχνη πο
λιτικοποιημένη, αγωνιζόμενη και γι’ αυτό
λαϊκή. Τα όπλα τους είναι όλα τα επιτεύγ
ματα της τεχνολογίας (εξάλλου η Καναχάκη θα σπουδάσει ειδικά μεταξοτυπία στο
Λονδίνο) αλλά και η εμμονή τους στην
ακρίβεια του παραδοσιακού σχεδίου
Έ τσι δουλεύουν με φωτογραφίες-ντοκονμέντα, collage, μεταξοτυπικές αναπαρα
γωγές, μείξεις εικόνων κ.λπ., αντλώνταςτο
υλικό τους από την πολιτική επικαιρότητ« |
των εφημερίδων και των περιοδικών αλλά!
και απ’ όλο το σιυμα της ιστορίας της τέ
χνης.
Ιδιαίτερα η Κανακάκη, χρησιμοποιώ
ντας ως όχημα τον πλάγιο λόγο του σουρε
αλισμού και της ποιητικής μεταφοράς, Οα
μιλήσει κάτω από τη μύτη της λογοκρισία?
για το δράμα του τόπου. Η μαζική εικόνα
της Pop Ai t, η καταναλωτική υστερία τη?
διαφήμισης, η αμερικανική αισθητική εν
γένει (ταινίες western, Superman, κόμικς)

χ χρησιμοποιηθούν για να σαρκάσουν
>ν μονοδιάστατο άνθρωπο, τη βία στο
ιετνάμ και βέβαια την αμερικανοκίνητη
)ύντα. Το 1972 οι πέντε πρώτοι από τους
τραπάνω νέους ρεαλιστές θα εκθέσουν
:ο Ινστιτούτο Goethe και την επόμενη
)ονιά η έκθεση θα μεταφερθεί στον «Κο.ία» του Κ. Λαχά στη Θεσσαλονίκη.
Ιδη, ο πυρήνας των νέων ρεαλιστών διευ3νεται με ττιν υποστήριξη παλαιότερων
ίμιουργών του είτε είναι στην παρανομία
τε αποτελούν την εμιγκράτσια μας στο
αρίσι ή τη Ρώμη. Το πνευματικό κέντρο
2ΡΑ» του Ασαντούρ Μπαχαριάν θα αποιλέσει έναν φιλόξενο ιδεολογικά και καλτεχνικάχώρο για να εκθέσουν με τη μεταολίτευση οι περισσότεροι Νέοι Ρεαλιστές.
ο 1975 θα εκθέσει εκεί η Κανακάκη. Η
«γραφική της έχει συνθετικές αρετές,
/ώση του υλικού, χιούμορ και μιαν αδιόττη μελαγχολία. Σχολιάζει τη λογική και
I δύναμη της εικόνας ως μέσου μαζικής
οοπαγάνδας αλλά και ως υψηλή δυνατό)τα εκ βαθέων επικοινωνίας. Η ζωγραφι<\της επιδιώκει να είναι υπαινικτική, θαρτλέα, ανανεωτική και ως προς τη φόρμα
τι ως προς το περιεχόμενο. Παράλληλα
τιθυμεί να είναι ιδεολογική και μάλιστα
7 μίαν εποχή που αρέσκεται στις συγκαλύ' εις, τους συμψηφισμούς και τα κουκουλώχτα. Η Μυθολογία αλλά και η Ιστορία της
■ριστεράς κυριαρχούν στα έργα της.
)πως, για παράδειγμα, στον πίνακα Η
βωότητα, ένα δίπτυχο στο οποίο δεσπόζει
χστερά ο νεκρός Πλουμπίδης και δεξιά
/α κοριτσάκι. Η Κανακάκη ετοίμαζε και)ύρια έκθεση στις «Νέες Μορφές» με μια
ειρά έργων, όπου το ζητούμενο ήταν ο ρόX της ζωγραφικής μετά τη ζωγραφική. Το
394 έδειξε δουλειά της στην «Κ Gallery»
>υ Λονδίνου με τίτλο Fragments o f Dream
ul Reality. Στα έργα αυτά η Κανακάκη
ςέφραζε έναν αγχώδη και γεμάτο με τέραι εξπρεσιονισμό. Είναι γεγονός πως μετά
) κλείσιμο της ΩΡΑΣ η ζωγράφος είχε
ρόβλημα χοίρου για να εκθέσει. Στην ΩΡΑ
χε παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις το
972, το 1975, το 1977, ενώ το 1980 είχε συμετάσχει στην Biennale του Παρισιού. Τα
ργα της, πολιτικοποιημένα και ασυμβίβατα, δεν προσφέρονταν για να διακοσμήουν το νεοπλουτίστικο kitsch της καλλιτενικής Αθήνας. Αλλά και η ζωή της η ίδια
εν προσφερόταν για τις. εικαστικές ίντρικες και τις διαμάχες περί την καλλιτεχνική
ξουσία που σοβούν στην Αθήνα του 90. Οι
ίγοι φίλοι της, η Χρύσα Βουδούρογλου, ο
ιώργος Χατζημιχάλης, ο Κυριάκος Κα-

Α κ ρ υ λ ικ ό σε πανί,
12 0 εκ. χ 8 0 εκ.( λεπτομέ,
Λ ονδίνο 1984.
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τζουράκης, είναι η γέφυρά της με την εικα
στική κοινότητα. Ο θάνατός της, απροσδό
κητος και άδικος, ας είναι μια αφορμή για
να ξαναδιαβαστεί το έργο της με σοβαρό
τητα, όπως και το έργο της γενιάς που η
ίδια εκπροσωπεί. Η σύγχρονη εικαστική
μας δημιουργία, βουτηγμένη στον αυτισμό
και τη μονήρη αλαζονεία, θα έχει πολλά
να μάθει. Θα μάθει πρωτίστως ότι αν έχει
κάποιο λόγο ύπαρξης η τέχνη, αυτός είναι

η υπεράσπιση του ανθροιπου και η θυσία
για τη ζωή.
Υ.Γ.: Μήποχ θα έπρεπε οι φίλοι της Ηρώς και
η εικαστική κοινότητα να πιέσουν την Εθνική
Πινακοθήκη ώστε να παρουσιάσει την τέχνη
της Δικτατορίας; Το κέρδος για την αυτογνω
σία και την επαφή με τις ουσιαστικές μορφές
της τέχνης της θα είναι μεγάλο. Εκτός κι αν ο
Τζεφιρέλι είναι πιο απαραίτητος από την Κα
νακάκη.

Κριτικός ρεαλισμός
Α ναδημοσ ιεύουμε την κριτική που έγ ρ α ψ ε στα ΝΕΑ τη ς 2 8 .1 2 .7 2
-δ η λ α δ ή στην καρδιά τη ς χ ο ύ ν τ α ς - η Ε λένη Βακαλό μ ε τίτλ ο « Κ ρ ιτικό ς
ρεαλισ μός». Στο κ είμ εν ο αυτό σ υ σ χ ετίζει τη ν έκ θ ε σ η τη ς Η ρώ ς
Κανακάκη στην ΩΡΑ μ ε τη ν ομαδική τω ν « β ερ ο λ ιν έζω ν κρ ιτικώ ν
ρεαλιστώ ν», που ε ίχ ε γ ίν ει λίγο πιο πριν στο Ινσ τιτο ύ το Γ κ α ίτε. Και οι
δυο εκδ η λώ σ εις συνδύαζαν ν ε ω τε ρ ικ ή φ όρμα και αντιφασ ισ τικό
π ερ ιεχό μενο . Το κ είμ εν ο που α κ ο λ ο υ θ εί είνα ι η π ρώ τη κρ ιτική για τη
δουλειά τη ς Ηρω ς.
της Ελένης Βακαλό

ρεαλισμός σαν στάση στην τέχνη
συναντιέται σε όλη την ιστορία
της. Βασικά πρόκειται για την
αποτύπωση της πραγματικότητας.
Αλλά στον ρεαλισμό η πραγματι
κότητα δεν θεωρείται σαν απλή εικόνα φύ
σης, όπως στον νατουραλισμό. Κι αυτή εί
ναι η διαφορά τους. Θεωρείται σαν αντι
κειμενική πραγματικότητα ζωής, δηλαδή
τονίζεται η πλευρά του περιβάλλοντος και
η κατάσταση του περιβάλλοντος που αμέ
σως έχει σχέση με τη ζωή μας, δίνοντας τα
πλαίσια και τους όρους που έχει να αντιμε
τωπίσει σε κάθε εποχή ο άνθρωπος. Γι’ (χυ
τό και η αντικειμενική εικόνα της προβάλ
λεται κάτω από το φως των προβλημάτοιν
που εμφανίζει κάθε φορά, κάτω από τις
διάφορες συνθήκες που δημιουργούνται, η
σχέση ανθρώπου-πραγματικότητας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο ρεαλισμός παίρνει
πάντα κάποια κατηγορία εξει.δικεύσεως,
που αποδίδει ακριβώς την βαρύνουσα
στάση αντιμετωπίσεως της πραγματικότη
τας. Έτσι συχνότατα παίρνει και κάποιες
κλίσεις προς άλλα παράλληλα εκφραστικά
χαρακτηριστικοί, π.χ. αυτά του εξπρεσσιονισμού, του νατουραλισμού, ακόμη, και
παρόλη την φαινομενική αντίφαση, του
υπερρεαλισμού επίσης.
[...|Δεν ξέρουμε αν στην έκθεση της βερολινέζικης ομάδας που οργάνωσε το
Ινστιτούτο Γκαίτε στην Ώρα ο ιδιάζων εκ
φραστικός χαρακτήρας που αναφαίνεται
και ιττον ρεαλισμό οφείλεται στις αντικει
μενικές συνθήκες ζωής και πολιτικοκοινω
νικής σύστασης του σημερινού Βερολίνου,
ή σε ιόιοσυγκρασιακές καταβολές. Πιο
συγκεκριμένα: Παρατηρούμε όχι μόνο την
επισήμανση της βίας, αλλά και μια ανόχγκη
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βίας στην διατύπωση. Σχεδόν
έχομε την αίθηση ότι δεν υπάρ
χει μόνον η διαπίστωση, αλλά
ότι υποφώσκει κάποια αρέ
σκεια του ίδιου πράγματος που
υποτίθεται ότι καταγγέλλουν.
Σ ’ αυτήν την αίσθηση μας οδη
γεί ο σχεδόν διεγερμένα αι
σθησιακός πληθωρισμός λεπτομερειών, συμβόλων και η
εκζήτηση προσφερομένων θεμάτων. Μια σύγκριση με τα έρ
γα μιας Ελληνίδας, που ακο
λουθεί επίσης την γραμμή του
ρεαλισμού, της Ηρώς Κανακά
κη, καθυ'ις εκτίθενται ταυτοχρόνως στην κάτω αίθουσα της
Ώρας, είναι διαφωτιστική.
Εκεί υποβάλλεται κάτω από
την εικόνα της σκληρότητας η
συμπόνοια που αρχικά προκάλεσε την ανάγκη επισήμανσής
Α κ ρ υ λ ικ ό σε πανί, 100 εκ. x 200 εκ., 1984
της. Χαρακτηριστικό της ελλη
νικής ιδιοσυγκρασίας; Δεν
έχουμε βουτηχτεί ολότελα σ’ αυτό το κύμα
χει. Από την σύγκριση, μια αλυσίδα ερω
της σκληρότητας που οι αλλεπάλληλες αλ
τημάτων γεννιούνται, που μπορούν να μ«
λοτριώσεις αφήνουν να διαποτίσει όλους,
φέρουν ή πιο επίμαχα ή πιο πολυεδρικά
και εκείνους ακόμη που το μάχονται; Πρέ
σύνθετα προβλήματα της τέχνης ή του και
πει να παραδεχτούμε πα;>ς η ανάγκη δραρού μας. Η τοποθέτηση που κάναμε για’
την ιστορική προέλευση του ρεαλισμοί
στικότητας, που ότλλωστε παρακινεί τον
ρεαλισμό, επιβόχλλει να φτάσουμε ώς ένα
την φύση και τα αίτιά του νομίζω ότι μπο
ρούν να συγκλίνουν στην διατύπωση αί
τέτοιο ακραίο σημείο δημιουργίας αποτιόν των προβλημάτιυν για τον καθένα μα;
στροφής, σωματικής σχεδόν, που θα διε
Π ρέπει να προσθέσω ότι αυτή η αναμόγείρει και τον θεατή αρνητικοί; Η παράλ
χλευση συνειδήσεων αποτελεί επιδίωξη
ληλη λειτουργία αυτών των δύο εκθέσεων
και επίτευξη του κριτικού ρεαλισμού, έτ»
είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έστυι και αν
ώστε έμπρακτα να φαίνεται ο ρόλος πον
από την μια πλευρά σηκώνει το βάρος της
έχει αναλάβετ μέσα στη σύνθεση της σημ£'
μια νέα καλλιτέχνις. Περισσότερο από κά
$1
θε κριτική την τιμάει πως βασικά το αντέ- . ρινής επικαιρότητας.

>ώτη δ ιοργάνω σ η (ανύποπτη και α θ ώ α για ό,τι επ ρ ό κειτο
α κ ο λ ο υ θ ή σ ει στα επ όμενα χ ρ ό νια ), Ν ο έ μ β ρ ιο ς του 1 9 7 8 και,
τος, η 2 0 ή , 1 5 μέχρι 21 Σ επ τεμ β ρ ίο υ . Και την α ξιω θ ή κ α μ ε,
την π α ρ α δ ο σ ια κή πλέον εκδ ή λ ω σ η της κ ρ εα τό σ ο υ π α ς στον
η ρ ο δ ρ ο μ ικό Σ τα θ μ ό , με π υρ ο τεχνή μ α τα , μια τερ α σ τίω ν
στάσ εω ν το ύ ρ τα και την έν σ το λ η δ η μ ο τική μπάντα να π αιανίζει
ματα που α ν α κ α λ ο ύ σ α ν μ νήμ ες Β ουγιουκλά κη...
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ην αξιώθηκε, λοιπόν, τούτη την εικο
στή επέτειο πριν α π ’ όλους η ίδια η
πόλη της Δράμας με τις φρικτές
τουρκομπαρόκ πολυκατοικίες που
ξεφυτροόνουν σαν τα μανιτάρια στα
απε πανέμορφα ορτάκϊοανα αλλά και
γιαβάς-γιαβάς έργα μιας «φλύαρης»
χμόρφωσης της ιστορικής κεντρικής
χτείας. Την αξιώθηκε το ίδιο το φεστιVμε το ουσιαστικό του περιεχόμενο, δηύί τους «μικρομηκάδες» του, χαρούμε
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νους. φιονακλάδες, απαιτητικούς (σωστοί!)
και Τις ταινίες τους, χελιδονοφωλιές ελπίδιυν, κατά μέσον όρο θεαματικόχ καλύτερες
από εκείνες της πρώτης δεκαετίας της ει
κοσάχρονης ζυ>ής του θεσμού. Σωστά ειπιυθηκε (5τι εθνικός μας κινηματογράφος
είναι η μικρού μήκους ταινία.
Την αξιώθηκαν, φυσικά, και οι άνθρωποι
που ευθύνονται για την οργάνωση του φε
στιβάλ. Ό λοι τους, πλέον, πρόσωπα οικεία
και αγαπητά. Έ χουν κερδίσει τη γενική

Θεοτοκάς και Τ. Π α παϊω άννου στην ταινία Καιρός ήταν του Κ. Μ α χα ίρ α .
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εκτίμηση όχι γιατί κάνουν ό,τι μπορούν αλ
λά γιατί κάνουν -κάτω από τις δεδομένες
συνθήκες- περισσότερα απ’ αυτά που μπο
ρούν. Μόνο που, όπως φαίνεται, αυτά που
πρέπει -ακόμα- να γίνουν είναι πιο πολλά
και πιο δύσκολα απ’ αυτά που μπορούν.
Μαζί, βέβαια, και ο δήμαρχος Μ. Τζίμας,
πρόεδρος από φέτος του Δ.Σ. της Δημοτι
κής Επιχείρησης του Φεστιβάλ με τη -συγ
γνωστή- εγωκεντρική του αντίληψη ότι η
Δράμα αποτελεί τον πολικό αστέρα του κι
νηματογραφικού σύμπαντος!
Την αξιωθήκαμε και μεις, οι τρίτοι, οι άν
θρωποι γενικιύς του «χώρου» -οι «γνήσι
οι» και οι κατ’ ευφημισμόν
-και οι παντός~
*
είδους παρατρεχάμενοι, επίσημοι και ανε
πίσημοι. Μαζί και η άσχετη και πλέον κα
κόγουστη αφίσα της εκδήλωσης που είδα
με ποτέ. Ό λοι ήταν εκεί. Ακόμα και το
αλαλούμ αποτέλεσμα του έζιγου της φετι
νής Προκριματικής Επιτροπής. Μόνο ο
Κώστας ο Μπάγιος, θιασώτης του φεστι
βάλ από τον πρώτο χρόνο, δεν αξιώθηκε να
είναι εκεί. Ούτε πρόκειται ποτέ ξανά...
Κατά τ’ άλλα, το ισοσκελές φεστιβαλικό
«τρίγωνο» των Βερμούδων παραμένει το
ίδιο: κινηματογράφος Αστέρια - Καφενείο
Ύδραμα - Μπαρ Μύλος. Και δεν είναι εύ
κολο να διαφύγει κανείς απ’ αυτό. Πάντως,
ο υπογράφουν το παρόν πραγματοποίησε και
φέτος τη δική του ημερήσια δραπέτευση
στην πανέμορφη Ροδόπη. Διέσχισε πάλι την
Ελάτειά, το πιο όμορφο δάσος της Ευρώπης,
και δοκίμασε τη μεταχρυσικής γεύσης μαρμελάδα (χπό βατόμουρο που έφτιαξε η κυρά
Σοφία στη Μικρομηλιά, ορεινό χωριό με δε
κατρείς, όλες κι όλες, οικογένειες και κανέναν νέο - όλοι τους φευγάτοι στις πόλεις.
***
Είναι πλέον φανερό ότι αυτή η υπέροχη
δραμινή διοργάνωση διατρέχει την επικίν53

κανικής- στη λύμφη του «μια από τα ίδια»
Το μοντέλο τού χτες ό,τι είχε να δώσει σε
πρωτότυπο έργο, το έδωσε. Ο μακεδόνοτ
υπουργός Πολιτισμού θα πρέπει να «ξι·
κολλήσει» το βλέμμα του από τη στενή
εκλογική του περιφέρεια.

Δ. Παπαδόπουλος και Π. Κορδαλής στην ταινία Ιωάννα σ' αγαπώ του Π. Παγουλάτου.

δυνη φάση της τυποποίησης, εσωκλείοντας
τα λειτουργικοί εκείνα προβλήματα που,
κατά κανόνα, χαρακτηρίζουν μιαν υπερ
τροφική επαρχιακή (σκληρό το: επαρχιιότικη) εκδήλωση και όπου το «πολιτιστική»
αποτελεί την μπεσαμέλ που σκεπάζει όλα
τα άλυτα προβλήματα που προέκυψαν αρ
χικά - το 1987, η ερασιτεχνική εκδήλωση
έγινε επίσημη και αργότερα (1995) προ
στέθηκε και το μεγαλεπήβολο Διεθνές
Τμήμα. Βέβαια, σύμφωνα και με το γνωστό
ανέκδοτο,... ιδέες (άλλη λέξη λέει το ανέκ
δοτο) υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Πα
κτωλός... υποσχέσεων και συμβάσεων επιφέρεται των (άφθονων) υδάτων της Βαρ
βάρας και ίδωμεν! Η επόμενη χρονιά ανα
ζητεί την υπέρβαση· ένα όραμα που να δια

θέτει πόρτα προς την υλοποίηση: Χρειάζο
νται δύο αίθουσες προβολής (στ Αστέρια
μετρήθηκαν φέτος 22 κατεστραμμένα κα
θίσματα, ενώ το Ολυμπίον περιμένει από
το ’92 την ανακατασκευή του), χρειάζεται
ριζικός εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων
ξενοδοχείων στην πόλη και τουλάχιστον
άλλα 80-100 κρεβάτια. Πώς θα γίνουν όλα
αυτά; Ζητείται θαυματοποιός. Αν το
ΥΠ.ΠΟ. και το υπουργείο Εξωτερικών
(σωστά το διαβάσατε- Εξωτερικών) κατα
νοήσουν τι ακριβώς -φυσικά, ερήμην τουςέχει συντελεσθεί σε κείνη τη γωνιά του
ακριτικού Βορρά, έχουν υποχρέωση να
δώσουν αποφασιστικές και θετικές λύσεις.
Διαφορετικά, το 2000 θα βρει τούτη τη
θαυμάσια ευκαιρία -στην καρδιά της*Βαλ

Οι αριθμοί λένε ότι φέτος διαγωνίσΘηκ^
17 ταινίες μυθοπλασίας, 2 ντοκυμανη
και 14 σπουδαστικές. Προβλήθηκαν, α
σης, στο Πληροφοριακό Τμήμα 31 ταινίε
21 στην Ανοικτή Οθόνη, 3 εκτός συναγοκ
σμού και 19 βραβευμένες σε προηγφ
νες διοργανιύσεις. Δηλαδή, ένα σύνολο1
ελληνικών ταινιών. Σ ’ αυτές πρέπει
προστεθούν και 89 ταινίες του Διεθνοι1
Τμήματος.
Γενική η εκτίμηση ότι φέτος η ποιότηχι
των ελληνικών ταινιών ήταν πολύ καλήχι
ρίς, εντούτοις, την παρουσία της αδιαμφ
σβήτητα μεγάλης. Αντίθετα, αισθητή ήι
η ύπαρξη ενός καλού αριθμού ταινιών p
αρετές αφηγηματικές και φρέσκια οπτιν
ποίηση. Στις αρετές τους ακόμα θαπράι
να προστεθούν η πάρα πολύ καλή καθοδι
γηση των ερμηνευτών και οι σενάριά»
ιδέες, δίχως, βέβαια, να εννοούμε μ' αηο
ότι ισάξια ήταν και η πλήρης ανάπτυξη»
σεναρίων και ο χειρισμός τους.
Το Παντρολόγημα (Καρύόι με τσορ
του Γιώργου Μπακόλα διέθετε, ίσως, iw
καλύτερο μέσο συντελεστή από τις αρετι
που διακρίναμε στη φετινή σοδειά. ΐ'<
αισθηματικό, σύγχρονο ηθογράφημα»
περιγράφει τη διελκυστίνδα ανάμεσα

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑ Μ ΠΑΣΑΚΟΣ:

«ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΑΛΗΘΙΝΟ: Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ»
0 Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος κέρδισε, ομόφωνα, το βραβείο του καλύτε
ρου ντοκυμανταίρ στο φετινό Φεστιβάλ της Δράμας. Η ταινία του 0 Ηρακλής, ο Αχελώος και η γιαγιά μου σκόπευε τη ζωή μιας ενενηντάχρονης γε·
ρόντισσας -της γιαγιάς του- και, μέσω της αφήγησής της, θίγει ένα από τα
σοβαρότερα οικολογικά προβλήματα του καιρού μας: το μεγάλο υδροηλε
κτρικό φράγμα της ΔΕΗ σε μια περιοχή των Τρικάλων, που προοιωνίζεται
την καταστροφή που θα επιφέρει η εκτροπή του Αχελώου. Τρυφερά, χωρίς
καταγγελίες και διδακτισμούς. Μιλήσαμε με τον σκηνοθέτη:
- Γεννήθηκα σε χωριό. Έφυγα, σπούδασα, πάντα όμως έλεγα ότι δεν μπο
ρώ να μην έχω συνέχεια στραμμένο το ενδιαφέρον μου σ’ ό,τι συμβαίνει
στο χωριό μου: και το δικό μου χωριό, και το απέναντι, πνίγονται, αφού θα
σκεπαστούν απ’ τα νερά του φράγματος του Αχελώου. Απ’ την άλλη μεριά,
τηλεφωνούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, που έμενε συνέχεια εκεί, και μού
λεγε: “Ήρθαν σήμερα να μετρήσουν- τους πήρα με τις πέτρες". Το γεγο
νός ότι ένας άνθρωπος 90 χρόνων, που έχει περάσει κατοχές, εμφυλίους,
την εσωτερική μετανάστευση, και συνεχίζει να υπερασπίζεται αυτό τον τό
πο - αλλά και το γεγονός ότι έχω το όνομά της (τη λένε Δήμητρα, με λένε
Δημήτρη, με μεγάλωσε, με αγαπάει και την αγαπάω τόσο πολύ)-, όλα αυτά
τα στοιχεία μού έδωσαν το ερέθισμα να κάνω αυτή την ταινία. Δεν ήξερα,
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βέβαια, πώς θα τα καταφέρω να μην είναι μια ταινία αυστηρά πρόσωπά
Το επισήμανε κι ο αδελφός μου, ο Πέτρος: “Μήπως, τελικά, μιαταινία γιατί
γιαγιά αφορά μόνο εμάς;” Πήρα το ρίσκο της απόφασης να κάνω την ται
νία, σκεπτόμενος ότι, αν τελικά διαπιστωθεί πως είναι αυστηρά προσωπική,
απλώς θα είχαμε κάνει ένα ακριβό home-video.
•Η δομή της δεν θυμίζει σε τίποτα την ξερή κατατοπιστική και ενημερωΜ
φόρμα των ντοκυμανταίρ. Μάλλον, εξελίσσεται σαν ταινία με υπόθεση. ®
μάλιστα με πολύ μελοδραματισμό...
- Μεγάλωσα με τα παραμύθια της γιαγιάς, δίπλα στο τζάκι. Αυτά τα napc'μύθια νομίζω πως είναι ό,τι πιο όμορφο έζησα: αυτά με έκαναν άνθρωπο
απ’ αυτά οδηγήθηκα στον κινηματογράφο, έτσι έμαθα να αγαπώ τους αν-

/

.ον και σε κείνη, προκειμένου μια συμ>:;ική σχέση να περάσει στο γάμο. Μέσα
(τσεχωφικές) σιωπές, ψυχολογικές
σακιάσεις και ριπές χιούμορ φωτογρα; ται αξιόπιστα ένα σύγχρονο ανθρώπι;εριβάλλον. Απολαυστική (και απροσητη) η υποκριτική επίδοση του Αχιλλέα
ιακίδη.
•γ Παντελής Παγουλάτος με την 59λε: ; διάρκειας ταινία του Ιωάννα, σ' αγαβμ συνέχισε την κινηματογραφική αντί; η της προηγούμενης δουλειάς του, Φέ0εν θα πάμε πουθενά (1992). Έ ντονη
τρικότητα, ακραίες ρεαλιστικές κατα. φές, πλούσιες γωνίες λήψεων, ασφυ:ή καθοδήγηση των ηθοποιών στα όρια
υπερβολής, χωρίς όμως και το ανάλοΙάθος και την αυθεντικότητα που διέε ο Λιποτάκτης των Κόρρα και Βού>ρα
ο ώριμη τούτη τη φορά η κινηματογραή γραφή του Κώστα Μαχαίρα στο Καιήταν. Απολαυστική περιγραφή των δύο
ευταίων ημερών της στρατιυπικής Οηίζ δύο φίλων. Ο παλιός «καλός» κινηογράφος με σύγχρονους τρόπους,
φαλώς επιθυμητή στροφή,
σο και να μην μπορεί να ξεχαστεί η
έττν του Δημ. Σταύρακα, τούτη η
der (Βίκυ) του Χρήστου Δήμα-Παπαιργίου είναι ευφρόσυνα αποδεκτή,
ιωστε, δεν ξεχνάμε τη συνταρακτική
5τη του παρουσία στη Δράμα (Ε νας ον'ός γεμάτος αστέρια - 1995). Αφοπλιστιέντιμη δουλειά, πυκνή, καίρια και σωκινη μιχτογ ραφή μέ νη.

Το χαμόγελο της Άννας της Νικολέττας
Γουλή φιλοδόξησε να «κολυμπήσει» στα
βαθιά με θέμα της ταινίας το θάνατο. Πριν
και μετά το ακραίο συμβάν. Προς τιμήν βέ
βαια της σκηνοθέτιδος και της φιλότιμης
προοπάθειάς της, αλλά αυτά είναι πολύ
βαριά φορτία για μια μικρού μήκους ται
νία. Εντούτοις υπήρχαν και αξιόλογες
στιγμές.
Αντίθετα, ο Αχιλλέας Κυριακίδης, στο
πολυτάλαντο πρόσωπο (αλλά και τη φρό
νηση) του οποίου συντρέχουν και άλλες
γνώσεις, προτίμησε το σύντομο αφήγημαανέκδοτο που θα το αγαπήσει και θα το
αναδείξει η κάμερα. Το Jazz, λοιπόν, τέ
ταρτη μικρού μήκους ταινία του μέσα σε
μόλις πέντε χρόνια, είχε αυτή τη φρεσκά
δα, την κινηματογραφική ευρηματικότητα
που υπηρετεί άψογα το σεναριακό υλικό.
Έκπληξη, ευχάριστη, η πρώτη ταινία της
Αθήνας Σακελλαρίου (κόρης του αλησμό
νητου διευθυντή φωτογραφίας Δήμου Σα
κελλαρίου) Δεύτερο κράνος. Πυκνή γρα
φή, γνώση των χαρακτήρων και του λόγου.
Υφέρποντα αισθήματα, σε μια road-movie
ταινία, που δεν θα ολοκληριοθούν. Αυθε
ντική και ολοκληριυμένη η ερμηνεία της
Μυρτώς Αλικάκη.
Αντίθετα, στη Ρόζα... κάπως έτσι του
Σταύρου Στάγκου, παρά τις καλές της
στιγμές, ήταν φανερή η επιδερμική επιλο
γή του σεναριακού υλικού. Κάπιος έτσι εί
ναι τα πράγματα με τη σύγχρονη νεολαία,
αλλά όχι ακριβώς έτσι. Δεν αρκεί να έ.χεις
πρόθεση να κάνεις κωμωδία για να γίνει
κιόλας. Αυτά για την ταινία του Γιάννη

)ώπους. Το επιμύθιο της γιαγιάς, πάντα, σ’ αυτά τα παραμύθια ήταν: "Δηιτράκη, ο άνθρωπος ούτε και στον παράδεισο δεν κάνει μόνος του". Αυτό
>υέλυσε και το πρόβλημα της δομής της ταινίας: σκέφτηκα ότι, απλώς, το
/ηματογραφικό συνεργείο θα μπορούσε να κάθεται δίπλα στο τζάκι και
, ακούει, αυτή τη φορά, ένα παραμύθι αληθινό: τη ζωή της. Τέλειωσαντα
φίσματα, με πλησίασε και μου είπε: “Δημητράκη μου, κοίταξε, να μην το
ινει όπως τη Λάμψη...”
Και το οικολογικό πρόβλημα της περιοχής;
Ήταν περίεργο να νιώθεις ότι ο τόπος από τον οποίο πρέπει να φύγει η
αγιά θα χαθεί, θα καλυφθεί απ’ τα νερά. Επιπλέον, εκεί, σ’ αυτό το φράγ3, σκοτώθηκε ο πατέρας μου. Ήταν σαν ξόρκι αλλά και σαν κάθαρση.
Πέρα από το προσωπικό στοιχείο, όμως, υπάρχει και η πολιτική του διά
ταση: το οικολογικό πρόβλημα. Συνήθως, οι ταινίες που θίγουν τέτοια προ\ήματα καταγγέλλουν - και μάλιστα φωναχτά. Εσύ;
Ή γιαγιά μου έλεγε συνέχεια: “Το ποτάμι έχει αρρωστήσει, Δημητράκη.”
ο αισθάνεται το ποτάμι, είναι δίπλα της, μιλάει μαζί του. Αυτή τη σχέση
θελα να πιάσω, έτσι μόνο θα μπορούσα να αποφύγω την καταγγελία. Μου
ρκούσε να κάνω μια ταινία που να θέτει ερωτήματα. Για την ανάπτυξη, τον
ύγχρονο πολιτισμό, την καταστροφή της φύσης, την έκλειψη ενός βαθιού
ολιτισμού που χάνεται - ένα βαθιά ανθρώπινο πρόβλημα. Υπάρχει και το
ρόβλημα καθεαυτό, με αριθμούς: στην αρχή μίλησαν για ένα φράγμα
ψους 70 μ. Γι’ αυτό δεν είχε κανείς αντίρρηση, επειδή θα έδινε ζωή σ’ αυτό
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Καρκανέβατου Ελευθέρας βοσκής. Τα ίδια
ισχύουν για το Χρηστός και βίτσιο. Κάποτε
στη Δράμα ικετεύαμε για κωμωδία. Να μην
φτάσουμε στην άλλη άκρη, να πούμε: Προς
θεού, όχι άλλες!
Η Φωτεινή Παπαδόδημα τούτη τη φορά,
με το Και μην ξεχνάς να γυρεύεις, βρέθηκε
πάρα πολύ μακριά από εκείνο το πολλά
υποσχόμενο Γιατί, άμα, όμως... Βιαστικό,
καταχρηστικά αυτοσχεδιαστικό. Η κάμε
ρα σε στιγμιότυπα, έτσι για να κυλήσει ο
χρόνος. Είπαμε να σοβαρευτούμε στο σε
νάριο. Η ταλαντούχα Ναταλία Κωστοπούλου επανέλαβε τους τρόπους της ανεπανά
ληπτης Βρείτε τη διαφορά (1993) με το
εξάλεπτο Τι θα γίνεις άμα μεγαλώσεις. Τα
χύτατο, κεφάτο, σαρκαστικό, με φίνο σχέ
διο, αλλά τούτη τη φορά είχε απέναντι της
το διάρκειας τρεισήμισι λεπτών αριστούρ
γημα του Σπύρου Ρασιδάκη 356x50 (κι
νούμενο σχέδιο). Εύρημα, τεχνική και
εκτέλεση υποδειγματικά στο άριστα. Λο
γικά, θα πρέπει να κάνει μεγάλη καριέρα
σε διεθνή φεστιβάλ.
Ατυχώς, δεν έχουμε τίποτα να πούμε για
τις ταινίες Πείνα του Αντρέα Μαριανού,
τους Λιποτάκτες του Γιώργου Φωτόπουλου και την Εκδρομή στη Βρανρώνα παρά
μόνο ότι κατά λάθος προκρίθηκαν για το
διαγωνιστικό. Αντίθετα, εκφράζουμε την
οργή μας για το ατόπημα (και δεν ήταν το
μόνο) της Προκριματικής Επιτροπής να
στείλει στο διαγωνιστικό την κινηματο
γραφική «υπόφυση» του πάλαι ποτέ ελπιδοφόρου Γιάννη Ακονίδη Η τελευταία μας
ταινία πριν τρελαθούμε. Ντροπή.

τον τόπο. Εντέλει, το φράγμα ξεπέρασε τα 150 μ., είναι το μεγαλύτερο στο
είδος του στον κόσμο και έγινε χωρίς να έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Τα σπίτια που απαλλοτριώθηκαν εκτιμήθηκαν για ένα κομμάτι
ψωμί, με τιμές εξευτελιστικές. Η στάθμη της τεχνητής λίμνης που θα γίνει,
με το δεδομένο ύψος του φράγματος, θα έχει διαφορά μεταξύ καλοκαιριού
και χειμώνα πάνω από 50 μ. Κρανίου τόπος, δηλαδή...
• Γιατί προσέφυγες στον αρχαίο μύθο για μια σύγχρονη υπόθεση;
-Γ ια τί μιλάω για τον αρχαιότερο ποταμό της Ευρώπης, που λατρευόταν
ως θεός πριν απ’ το Δία... Ο μύθος της πάλης του Ηρακλή με τον Αχελώο
επαναλαμβάνεται σήμερα ως φάρσα;- δεν ξέρω. Πάντως, σήμερα, πάνω,
απ’ το φράγμα δεσπόζουν τα τσιμέντα Ηρακλής.
•Ξεκίνησες ένα ντοκυμανταίρ και το διεκπεραίωσες σαν μελόδραμα. Γϊατί;
-Έ τσ ι δεν είναι και τα παραμύθια;
•Κατ' αντιστοιχία, η γιαγιά, κεντρικό πρόσωπο του παραμυθιού, είναι μια
πραγματική σταρ του σινεμά;
- Νομίζω ότι είναι ένας πραγματικός άνθρωπος
• Τελευταία ερώτηση: Αληθεύει ότι ξεκινάς νέα ταινία;
- Ναι. Ονομάζεται Ύψωμα 33. Είναι μια στρατιωτική ιστορία, διαδραματίζε
ται σε ένα ακριτικό νησί του Αιγαίου. Όντως γυρίζεται σε ακριτικό νησί, στη
Λήμνο, σε ένα φυλάκιο απέναντι απ’ την Τουρκία. Πρωταγωνιστές, οι έξι
στρατιώτες πιου επανδρώνουν το φυλάκιο και μια βοσκοπούλα. Θα είναι
μια πραγματική πολεμική ταινία, με απαμ-μπουμ...
Ηλίας Κανέλλης
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του ΘΑΝΑΣΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Μ α ν ώ λ η ς Μ π α μ π ο ύσ η ς
κυ κλο φ ο ρ εί ένα β ιβ λ ίο με
φ ω το γ ρ α φ ίες του, ενώ
π αράλληλα ε κ θ έ τ ε ι μ ε ρ ικ έ ς από

α υ τέ ς στην «Ιλεάνα Τούντα».
Α μ φ ό τε ρ α (βιβλίο και έ κ θ εσ η )
λέγο ντα ι «Αθήνα».
Η δική του Α θήνα.
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m m m atch the Skys” (Κοιτάξ■ f t ■ τε/Προσέξτε τους Ουρα■ ■ ■ ■ νους). Με αυτή τη φράση
U V
τελείωνε η ταινία The
W W Thing (from Another
World), ένα b-movie του ’50 με θέμα την
εισβολή εξωγήινων στη Γη. «Κοιτάξτε την
Αθήνα», φαίνεται να λέει με τις φωτογρα
φίες του ο Μανώλης Μπαμπούσης,
«προκειμένου να δείτε εικόνες εξωγήινης
αρχιτεκτονικής ή βάρβαρης ομορφιάς».
Ο Μπαμπούσης, αρχιτέκτονας και φωτο
γράφος, δείχνει τις φωτογραφίες του της
Αθήνας μέσω ενός (πολυτελέστατου αλλά
και σκληρού) λευκώματος από τον Εξά
ντα και μιας έκθεσης στην γκαλερί Ιλεάνα
Τούντα, καταθέτοντας έτσι τη δική του
ματιά για την πόλη που γεννήθηκε και ζει.
Το πριότο μέσον (βιβλίο) προσφέρει κατ'
αρχάς μεγαλύτερη ποσότητα υλικού,
αφού συμπεριλαμβάνει και φωτογραφίες
της περιόδου 1984-85 (και 1987). Το δεύ
τερο (τοίχοι-γκαλερί) προσθέτει τη σαγή
νη της κλίμακας (19θχ125εκ.), αλλά και
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γνωστός αρχιτέκτονας Ροντόλφο Ματσάντο εξέδωσε (σχετικά) πρόσφατα ένα βι
βλίο με τίτλο Monolithic Architecture, στο
οποίο διερευνά τη θέση του κτιρίου-κουτιού στην τρέχουσα αρχιτεκτονική, αλλά
και (ουσιαστικά) αναγνωρίζει μια τρέ
χουσα τάση στο σχεδίασμά που επιστρέ
φει στο μινιμαλισμό. Ο συγγραφέας πιθα
νόν θα συγκλονιζόταν από μερικές από τις
εικόνες εδώ (ίσιος κι ο ίδιος ο Μπαμπούσης από το βιβλίο του Ματσάντο). Ό μως
δεν βρίσκουμε μόνο εικόνες μινιμαλισμού
στην Αθήνα του Μπαμπούση.
Εικόνες αστικής παράνοιας αλλάχ και
(προ πάντων) εικαστικής σύνθεσης γεμί
Μ. Μπαμπούση, Τοπίο της Αθήνας.
ζουν τους τοίχους και τις σελίδες. Δεν πρό
κειται για «πικρή σάτιρα» ή, τουλάχιστον,
■(ακόμη άπιαστες από την τυπογραφία)
όχι μόνον. Αυτό θα ήταν δουλειά ενός
ΐλυτονικές ποιότητες της αργυροτυπίας.
(καυστικού ούτως ή άλλως) σκιτσογρά|χς προτρέπει, λοιπόν, να κοιτάξουμε την
φου. Είναι αλλόκοτες συνθέσεις σε άσπρο
*ήνα και να δούμε την άλλη της διάοταμαύρο αυτές οι φωτογραφίες. Για παρά
. Ή , μάλλον, την κανονική της διάσταση,
δειγμα, αυτή η εικόνα, όπου καμιά τρια
ίσως όχι; Ο ίδιος λέει ότι δεν χρειάστη
νταριά άτομα -αγνώστου (λόγω απόστα
καν να ψάξει. Τα βρήκε όλα στο δρόμο
σης από τον θεατή/φωτογράφο) εθνικής ή
j, στο κέντρο της πρωτεύουσας, στις δυταξικής προέλευσης, ηλικίας ή επαγγέλ
ές συνοικίες, στα Τουρκοβούνια... Μα τι
ματος- στέκονται στην ταράτσα μιας πολυήκε τέλος πάντων;
κατοικίας-γιαπί στην Καλλιθέα, παντελούς
Ιιο πολύ απ' όλες εντυπωσιάζουν δύο
άδειας και γυμνής κατά τα άλλα. Ό λοι κοι
;όνες; Μία υπό κατάρρευοη(;) στήλη
τάζουν προς μια κατεύθυνση(;) - ή μήπως
νω στα Τουρκοβούνια. Άγνιοστη η χρηπεριμένουν κάποιο UFO να κατέβει, όπως
κότητα (αλλά και οποιαδήποτε δυνατή
οι ατυχείς Αμερικανοί στη Μέρα Ανεξαρ
ησιμότητα), μα και η διακοομητική λοτησίας. Δεν θα θέλαμε να ξέρουμε τη σω
.ή της κατασκευής. Ο σοβάς (μάλλον
στή απάντηιτη, προτιμώντας να πλέκουμε
λός ασβέστης) έχει αρχίσει να εξαφασενάρια θρίλλερ στο μυαλό μας.
εται. Μια σειρά από graffities, κατά
Σε ένα καφενείο στη Δάφνη, ο τοίχος
-ποψηφία ερωτικού περιεχομένου -το
καταλαμβάνεται από ένα πόστερ βουκο
θένα και μια ιστορία- καλύπτουν τις
λικού τοπίου με αρχαίο ναό (ο ναός του
χπομείνασες επιφάνειες. Είναι η πυίτητα των πληροφορούν που ουναρπάΑπόλλωνα στις Βάσσες;). Κανένα αρχαι
ολογικό δέος από τους δύο βαριεστημέζ , η γοητεία της πατίνας του χρόνου, ή
νους θαμώνες. Ίσω ς να προτιμούν να
(γιως η ανεξιχνίαστη εικαστικότητα του
βλέπουν την είσοδο του Καλλιμάρμαρου
;,\ οτελέσματος; Εικόνα 2: Σκηνικό πάντα
στην τηλεόραση (δύσκολο, γιατί η φωτο
^Τουρκοβούνια (μήπως πρέπει να χτταγραφία είναι του 1984). Άλλη εικόνα.
ί^τήσουμε να τρέχουμε στη Documenta
Ερημιά. Ο πατέρας με το ένα παιδί, η μη
όι να ανηφορίσουμε στο Αττικό Άλσος;).
τέρα με το άλλο κοιτάζουν με (σχεδόν ιε
$α απίστευτη τυφλή κυβική κατασκευή
ρατικό) δέος ένα container. Στο βάθος, ο
ί'ό μπετόν με τα μαδέρια του καλουπιού
τσιμεντένιος σκελετός ενός πύργου γρα
οφιός ευδιάκριτα, και μια σειρά από αλ
φ είω ν^) σχηματίζει σταυρό με την οριζοί/έ ς στο χρωματισμό του τσιμέντου,
ντιότητα της νταλίκας. Νά μια οπτική α ί
' άμεικτες με εξέχοντα σίδερα και σκουσθηση του στιγμιαίου, που μόνο αυτί) το
Λζ. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είμέσον (φωτογραφική μηχανή) μπορεί να
fjl avant garde υπόδειγμα των πιο σύγ4ονων τάσεων της αρχιτεκτονικής που
πετύχει. Και, τελικά, αυτός είναι ίσως ο
κοινός παρονομαστής σε μια σειρά από
Λλοτε αποκαλείται Μινιμαλιστική και
ςλοτε Νεο-μοντέρνα. Ο κύβος/κουτί,
τις φωτογραφίες του Μπαμπούση. Πάντα
κάποιοι άνθρωποι κοιτάζουν γύρω τους,
ώ, λατρεύεται. Ό λ α αυτά, βέβαια, αν
προσπαθιόντας να κατανοήσουν την πόλη
τό το «κομψοτέχνημα» δεν ήταν έργο
Iποιου ανώνυμου μικροεργολάβου και η που τους περιβάλλει. Κοιτάζουν, κοιτά
ζουν, κοιτάζουν,... (μάταια;).
m
ήση του υποσταθμός της ΔΕΗ(;). Ο

ί

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σειρά:
Μύθοι και Ιστορία των Λαών

Για μικρούς και μεγάλους
Του Βρετανικού Μουσείου και του
Πανεπιστημίου του Τέξας

R.I. PAGE
Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΜΥΘΟΙ των
ΒΟΡΕΙΩΝ

Με 103 σελίδες
27 εικόνες και 1 χάρτη

Ε κ δ ό σ ε ι ς

παπαδημα
Προσφορά στον Πολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 36.27.318
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Θρησκεία
καί έπιστήμη
του Δημητρίου Ί. Χατζόπουλου
στική δύνα μ η - πού οδηγεί σέ δ ια φ ο 
έ σύντομο κείμενό του «“Έ ρετική είδολογικώς γνώση. Ή μία
ρευνάτε μετά πίστεω ς” κήρυξε
«γνωσιολογία» οδηγεί στήν «κάτω» ή
ή χριστιανική παράδοση» (Ή
«έξω» σοφία περί τού κτιστού ή φ υ 
Κ αθημερινή, Κυριακή 4 Μάίσικού, κάτοχος τής όποιας είναι ό
ου 1997), ό πρω τοπρεσβύτε
έπιστήμονας, καί ή άλλη «γνω σιολο
ρος νεοκολυβάς κ. Γεώ ργιος Δ. Μεταλγία» οδηγεί στήν «άνω» ή «θεία»
ληνός, μέ άσαφή καί άμφίσημο λόγο,
γνώση έπ ίτο ύ Ά κ τισ το υ ή υπερ φ υ σ ι
γρά^^ει γιά πολλά έπιγραμματικώς.
κού, κάτοχος τής όποιας είναι ό
’Έτσι, δέν είναι δυνατόν νά άξιολογήσα)
'Ά γ ιο ς τό κείμενο, δηλαδή νά γνωρίσω ποιά τι
γ) είναι δυνατόν ένα καί τό αύτό π ρ ό 
μή αλήθειας νά δώσω στά περισσότερα
σωπο νά είναι καί έπιστήμονας κα ί
γραηώμενά του. Έ χ ω δέ τήν εντύπωση
'Ά γιο ς, όπω ς π.χ. ορισμένοι Π ατέρες
ότι σέ μερικά σημεία δέν άπευθύνεται
τής ’Ο ρθοδοξία ςστό νού μου, αλλά θέλει νά δημιουργή
δ) δέν υπάρχει σύγκρουση πίστης-έπι
σει θετικά ή αρνητικά συναισθήματα
στήμης. Σύγκρουση υπά ρ χει μόνο
ώσεί ρήτορας πού προσπαθεί νά επηρε
γιά τή φραγκολατινική χριστιανική
άσει συγκινησιακά τούς ακροατές του
παράδοση.
νά πράξουν ή νά άποφ ύγουν τί. Α λ λ ά
Δέν θά άσχοληθώ μέ τά (α), (β) καί (γ),
υπάρχουν ένα ή δύο σημεία τά όποια
γιατί αύτά πού λέγει ό Μ εταλληνός δέν
απευθύνονται στόν νού μου εν μέρεικαί
είναι έπαρκή γιά νά είναι κατανοητά. Τί
σέ αύτά μπορώ νά δώσω μιά τιμή άληείναι τό κτιστόν; Τί τό ’Ά κτιστον; Π οια ή
θείας. Γράφει ό Μεταλληνός:
φύση των δύο «γνωσιολογιών»; ΕύσταΉ σύγκρουση πίστης-έπιστήμης (πρβλ.
θούν οί διακρίσεις αυτές; Δ ιάβασα τώ ρα
Γαληλαίο) είναι πρόβλημα για χη φρατελευταία μερικά γιά τή διάκριση μεταξύ
γκολατινική και ψευδοπρόβλημα για την
κτιστού καί Ά κτιστου πού κάνει ό ’Ιω 
ορθοδοξοπατερική παράδοση, που δέχε
άννης Δαμασκηνός, καί σχημάτισα τήν
ται διπλή γνωσιολογία (κτιστού και Ακτι
στου, φυσικού και υπερφυσικού). Η μια
έντύπωση ότι δέν είχε σαφή εικόνα τού τί
γνιόση δεν συγχέεται με την άλλη, ούτε
ήθελε νά πει. Καί, φυσικά, αύτά πού λέει
την αναιρεί. Ο επιστήμονας είναι κάτοχος
παραβιάζουν σέ πολλά σημεία τόν αρι
της «κάτω» ή «έξω» σοφίας, ο Αγιος της
στοτελικό νόμο τής μή άντίφασης.
«άνω» ή «θείας» γνώσης. Χωρίς, όμως, να
αποκλείεται και η κατοχή και των δυο
ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
γνώσεων, όπως συμβαίνει με τους μεγά
Θ ά άσχοληθώ, όμως, μέ τό (δ). Γιατί,
λους Πατέρες μας (π.χ. Μ. Βασίλειος,
έδώ έχουμε τόν σημαντικό ισχυρισμό
Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης Χρυσό
ότι δέν υπάρχει σύγκρούση μεταξύ π ί
στομος, Μ. Φοίτιος, Γρηγόριος ο Παλαστης καί έπιστήμης στήν ορθόδοξη π α 
μάς, Νικόδημος Αγιορείτης κ.λπ.).
ράδοση. Α ύτά, δηλαδή, πού πιστεύουν
Έ δώ μάς λέγει ότι στήν ορθόδοξη παοί Π ατέρες τής ’Ο ρθοδοξία ς δέν συ
τερική παράδοση
γκρούονται μέ τά εύρήματα τών έπια) υπάρχουν δύο πεδία τού επιστητού
στημών, ένώ υπά ρ χει σύγκρουση στή
διαφορετικών επιπέδων, τό πεδίο
φραγκολατινική παράδοση. Α υτό πού
τού κτιστού ή φυσικού καί τό πεδίο
θά υποστηρίξω είναι ότι στόν βαθμό
τού Ά κτιστου ή υπερφυσικούπού υπάρχει σύγκρουση πίστης καί έπ ι
β) κάθε πεδίο έχει τί] δική του «γνωσιο
στήμης στή φ ραγκολατινική παράδοση,
λογία» [sic] -α ύτό πού θέλει νά πει
υπάρχει κα ί στήν ορθόδοξη - καί άν ή
είναι πηγή ή μέθοδος γνώσης ή γνω 
σύγκρουση είναι «ψευδοπρόβλημα»

Σ

γιά τή μία παράδοση, είναι καί γιά τήν
άλλη- κ α ί ότι ή διπλή «γνωσιολογία»
δέν λύνει κανένα πρόβλημα είτε αληθι
νό είτε ψεύτικο.
Ή σύγκρουση έπιστήμης καί θρησκεί
ας ύ π ά ρ χει σέ τρία τουλάχιστον διαφο
ρετικά έπίπεδα:
L.
σ ύ γκ ρ ο υ σ η επιστημονικών καί
ιερών κείμενων,
LL σ ύ γκ ρ ο υ σ η επιστήμης καί έλλογη:
πίστης,
. σ ύ γκ ρ ο υ σ η επιστήμης καί ουσια
στικώ ν δ ο γμ ά τω ν τής πίστης.
Σχετικά μέ τό (ι) έχουμε τή σύγκρουση
ή τή διαμάχη μεταξύ έπιστήμης καί θρη
σκευτικής πίστης, όταν κάποια επιστη
μονική γνώση έρχεται σέ αντίφαση μέ
κάπ οιο συγκεκριμένο κείμενο τών
ιερών γραφ ώ ν. Π ολλοί χριστιανοί
ορ θόδοξοι καί μή, π.χ., πολέμησαν
αγρίω ς την Κ οπερνίκειο θεωρία, σύμ
φ ω να μέ τήν οποία ή γή κινείται γύρω
α π ό τόν ήλιο, ό οποίος είναι ανίκητοι
γιατί στά Ιερά κείμενα άναφέρεταιδτιό
ήλιος έστάθη άκίνητος, επομένως γιά
νά σταματήσει έπρεπε νά κινείται
’Έ χουμε, έπίσης, τή διαμάχη άνάμεσα
στή θεω ρία τού Δ αρβίνου γιά τήν εξέλι
ξη τώ ν ειδών καί τή δημιουργία τον
α νθρώ που όπω ς περιγράφεται στό βι
βλίο τής Γενέσεως.
Α λ λ ά οί συγκρούσεις αύτές δέν απο
τελούν σοβαρά προβλήματα γιά πολ
λούς χριστιανούς. Γιατί, άν δοθούν
συμβολικές ή άλληγορικές έρμηνεϊε; |
τώ ν περικοπώ ν έκείνων πού στήν κυ
ριολεξία τους συγκρούονται μέ τά επι
στημονικά εύρήματα, τότε οί διαμάχες
έξαφ α νίζονται. Μ πορεί, δηλαδή*.να
έρμηνευτεί τό βιβλίο τής Γενέσεως (ήι
κυριολεκτικώ ς, αλλά συμβολικώς, να
πούμε, π.χ., οτι μάς διδάσκει ορισμένε;
σημαντικές άλήθειες, όπω ς ότι ή ύπαρ
ξη τού σύμπαντος έξαρτάται από τόν
Θεό, ότι ό ά νθρ ω π ο ς αποτελεί τό απο
κορύφ ω μα τής δημιουργίας, ότι τό ηθι
κό κακό οφείλεται στήν έλευθέρα βούl u

η του ανθρώ που κ.λπ. Φ υσικά,
ρχουν χριστιανοί, ο ρ θό δ ο ξο ι καί
τού δέν δέχτηκαν ή δεν δέχο ντα ι τή
βολική αυτί] ερμηνεία τω ν ιερών
φών. ’Αλλά, έφόσον υ π ά ρ χο υ ν
όδοξοι χριστιανοί κα ί φ ραγκολατίχριστιανοί πού ερμηνεύουν συμβο)ς τά περιστατικά αυτά, επετα ι ότι
άποτελεΐ πρόβλημα ουσιαστικό γιά
έναν άπό τούς δύο ή σύγκρουση πί;-έπιστήμης σέ αυτό τό επίπεδο.
) ΛΟΓΟΣ;

ς έλθουμε τώρα στό (ιι) επίπεδο,
ίισον, σύμφωνα μέ τόν Μ εταλληνό, ή
όδοξη πατερική παράδοση κήρυξε
<πίστει έρεύνησον» καί όχι τό «πί)Ε καί μή ερεύνα» (εδώ διαφω νώ ,
ί δέν είναι τού παρόντος), τότε δέχεΓό.κατ’ έξοχήν όργανο τής έπιστημοΐς έρεύνης, δηλαδή τόν λόγο. Ε π ειδ ή ,
σέ θεολογικά προβλήματα, όπω ς ή
ρξη τού Θεού, ή εμπειρική έπαγωγιιέθοδος δέν ώφελεΐ, παραμένει μόνο
"χραγωγική καί ή αναλογική μέθοδος,
Γαδή ό παραγωγικός καί ό άναλογικός
πρς. Γιά νά γίνω σαφής: κάποιος βα-θείς χριστιανός, π.χ., πιστεύει οτι
j ρχει Θεός. Τό ότι ύπάρχει Θεός τό
3ε άπό τούς γονείς του όταν ήταν
)ί, άπό τόν ιερέα τής εκκλησίας πού
αίνε, από τον δάσκαλό του στο σχο. Δέν άμφισβήτησε ποτέ την πρόταση
ιάρχει Θεός». Ή πίστη αυτί] βασίæ στις αυθεντίες πού άνέφερα.
χν μεγάλωσε, έμαθε πώ ς άμφισβη.XI ένίοτε ή άλήθεια τής πρότασης
)ς. Πού βασίζονταν οί γονείς του ή ό
ιχς ή ό δάσκαλος όταν τού έλεγαν ότι
ρχει Θεός; Μ ήπως οί μαρτυρίες, τά
11
χεία πού είχαν γιά τήν άλήθεια τής
τάσης αυτής ήταν άνεπαρκή; Μ ήπως
είχαν στοιχεία; Μ ήπω ς ή πίστη τους
ίζονταν στόν φόβο, στήν άνασφά(lltf
στήν ευρέως έκτεταμένη άδικία,
/ άνάγκτ] έλπίδας; Μ ήπω ς ήταν ά-λοΚ(χί έμαθε πώς ή πίστη δέν βασίζεται
:>σέ συναισθήματα, αλλά καί σέ έπιήματα. Οί άρχαΐοι 'Έ λληνες μπορεί
ι'Λ /
T
c
/
/
7
ην είχαν ιερά κείμενα, είχαν όμως φιριρικά κείμενα πάμπολλα. Κιχί οί χριI .νοί Πατέρες πού ήθελαν νά πείσουν
; "Ελληνες γιά τή νέα θρησκεία, χρηII >ποίησαν τό μόνο όργανο πού θά
ρούσε νά πείσει έλλογα όντα, δηλαδή
ί: λόγο τόν έλληνικό κ αί στήν έπιχειρη^ολογική του μορφή. Κ αί έμαθε ότι οί
^ :έρες τής ’Ο ρθοδοξίας χρησιμοποίηö; επιχειρήματα πρός δημιουργίαν
$
* »

(/

ελλόγου πίστεως, όπω ς π.χ. τό κοσμολο
γικό επιχείρημα, τό τελεολογικό έπιχείρημα, τό έπιχείρημα πού βασίζεται στά
θαύματα, κ.λπ. Θ ά περιοριστώ στό τελε
ολογικό έπιχείρημα. Ό David Hume τό
δίδει μέ σαφήνεια στό βιβλίο του
Dialogues Concerning Natural Relligion.
«Κοίταξε γύρω τόν κόσμο: Δές τόν κό
σμο καί κάθε μέρος του: Θά βρεις ότι δέν
είναι τίποτα άλλο παρά μιά μεγάλη μηχα
νή πού υποδιαιρείται σέ εναν άπειρο άριθμό μικρότερων μηχανών... "Ολες αυτές οί
διάφορες μηχανές, καί άκόμα τά πιό μικροσκοπικά μέρη είναι προσαρμοσμένα
τό ένα μέ τό άλλο μέ μιά άκρίβεια πού συ
ναρπάζει όλους τούς άνθρώπους, πού τά
έχουν ποτέ προσέξει. Ή περίεργη προσαρ
μογή των μέσων μέ τούς σκοπούς σέ όλη τή
ιρύση ομοιάζει άκριβώς -άν καί πολύ υπε
ρέχει- μέ τά προϊόντα τής άνθρώπινης έπινόησης των άνθρώπινων σχεδίων, σκέτρε(ον, τής άνθρώπινης σοιρίας καί νοημοσύ
νης. Έφόσον, λοιπόν, τά άποτελέσματα
ομοιάζουν μεταξύ τους, οδηγούμαστε στό
συμπέρασμα, άπό όλους τούς κανόνες τής
άναλογίας, ότι οί αιτίες έπίσης ομοιάζουν
καί ότι ό Δημιουργός τής Φύσης είναι κά
πως όμοιος μέ τόν νού τού άνθρώπου, άν
καί κατέχει πολύ μεγαλύτερες ικανότητες,
άνάλογες μέ τό μεγαλείο τού έργου πού
έχει άναλάβει νά έκτελέσει.»
Τό έπιχείρημα αυτό προϋποθέτει ότι
τά εύτακτα συστήματα τού σύμπαντος
δέν θά μπορούσαν νά έχουν δημιουργηθεΐ άπό φυσικές αιτίες. Μ όνο ή ύπαρξη
τού Θεού μπορεί νά έξηγήσει τήν ευτα
ξία τους. ’Έ τσι, τό έπιχείρημα αυτό, πού
είναι ενα ισχυρό άναλογικό έπιχείρημα,
χρησιμοποιείται όχι μόνο άπό τούς Π α 
τέρες τής ’Ο ρθοδοξίας, π.χ. τόν ’Ιωάννη
Δ αμασκηνό, άλλά καί άπό τούς φραγκολατίνους, π.χ. τόν Θ ω μά τόν Ά κ ινά τη, πρός δημιουργίαν, όπω ς είπα πριν,
έλλογου πίστεως, μή αυθαιρέτου πίστε
ως, πίστεως πού αρμόζει σέ έλλογα
όντα. Τό έπιχείρημα αυτό, τονίζω πάλι,
προ ϋ πο θέτει ό τιτ ά εύτακτα συστήματα
δέν θά μπορούσαν νά έχουν δημιουργηθεΐ άπό φυσικές αιτίες, άπό δυνάμεις
δηλαδή πού βρίσκονται μέσα στό ίδιο
τό σύμπαν καί όχι έξω άπό αυτό. ’Αλλά,
άπό τά τέλη τού 18ου αιώνα, οί έπιστήμονες έχουν έξηγήσει πώ ς θά μπορούσε
νά δημιουργηθεΐ, π.χ., τό ήλιακό μας
σύστημα ά π ό φυσικές καί μόνο δ υνά 
μεις, χιυρίς τήν έπέμβαση καί κ α θο δή 
γηση νοήμονος όντος. Τό ίδιο συνέβη
κ α ί μέ τά συστήματα τώ ν έμβιων όντων.
Ό Δ αρβίνος μάς δίδαξε πώ ς τά συστή

ματα τού έμβιου κόσμου θά μπορούσαν
νά έχουν δημιουργηθεΐ μόνο καί μόνο
άπό τή λειτουργία φυσικών αιτιών καί
δυνάμεων, όπω ς τής μεταλλαγής καί
τής φυσικής έπιλογής.
Ή σημασία αυτών τών έπιστημονικών
έπιτευγμάτων είναι μεγάλη, γιατί μάς
παρέχουν μιά μή θρησκευτική έξήγηση
τών έκτάκτων, οργανικών καί μή οργα
νικών, συστημάτων τού σύμπαντος. Μέ
άλλα λόγια, ή τάξη καί ή άρμονία πού
βρίσκει κανείς στό σύμπαν μπορεί νά
έξηγηθεΐ χωρίς καμία άναφορά στόν
Θεό. Α υτό καταστρέφει τό τελεολογικό
έπιχείρημα καί, στόν βαθμό πού τό συ
γκεκριμένο έπιχείρημα άποτελεΐ μία
άπό τις βάσεις τής έλλογης πίστης στήν
ύπαρξη τού Θεού, ή σύγκρουση θρη
σκείας (πίστης) καί έπιστήμης είναι
πραγματική καί άναπόφευκτη. Έ δώ
φαίνεται καθαρά ότι ή διπλή «γνωσιο
λογία» δέν βοηθά καθόλου στήν άποφυγή τής σύγκρουσης. Ή μόνη έναλλακτική είναι ή μή χρήση πλέον τού τελεο
λογικού έπιχειρήματος πρός δημιουρ
γίαν έλλογου πίστεως στήν ύπαρξη τού
Θεού. ’Αλλά, μερικοί "Αγιοι Πατέρες
τής ’Ο ρθοδοξίας τό χρησιμοποίησαν.
Τιορα πρέπει νά πώ πώς τά άνωτέρω
δέν άποκλείουν καθόλου τήν περίπτωση
νά έχει ό Θεός, άν υπάρχει Θεός, χρησι
μοποιήσει τις ίδιες αυτές φυσικές δυνά
μεις γιά νά δημιουργήσει τά εύτακτα
αυτά συστήματα. Αυτό πού άποκλείεται
άπό τά άνωτέρω είναι νά χρησιμοποιη
θεί ή ύπαρξη τών συστημάτων αυτών
πρός δημιουργίαν έλλογου πίστεως στήν
ύπαρξη τού Θεού.
Ή σύγκρουση θρησκείας-έπιστήμης
στό (ιιι) έπίπεδο είναι πολύ σημαντική,
γιατί έδώ τά έπιστημονικά έπιτεύγματα
θά μπορούσαν νά δείξουν ότι βασικά
δόγματα τής θρησκευτικής ορθόδοξης
πίστης, όπω ς ή άποτελεσματικότητα
τής προσευχής καί τό δόγμα γιά τήν
άθανασία τής “ψυχής, είναι ψευδή.
’Επειδή, όμως, οί άπόψεις οί έπιστημονικές πρός τό παρόν δέν έχουν κατα
σταλάξει, βρίσκομαι σέ κατάσταση επο
χής· άπλώς έπισημαίνω τή δυνατότητα
άπολύτου σύγκρουσης.
Τό κείμενο αυτό, άν διαβαστεί άπό
π α λιές φ οιτήτριες μον, θά τούς είναι
γνώ ριμο πολύ. Θά τούς θυμίσει τις
σημειώ σεις μ ο ν γιά τή «Φ ιλοσοφία τής
Θ ρησκείας» τού υποχρεω τικού τώρα
μ α θ ή μ α το ς «Ε ισαγω γή στή
Φιλοσοφία», τό όποιο διδάσκω άκόμα
στό Π ανεπιστήμιο Κρήτης.
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ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ,
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
το υ Δ η μ ή τρ η Σ κ ο ύ φ η
d im a n h s k @ c o m p u lin k . g r

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΦΟΡΙΑ και
στην «εθνική ανάταση» που προκάλεσε
στο φίλοθεάμον κοινά, αλλά και στους
καραδοκούντες εργολάβους και τζογα
δόρους της οδού Σοφοκλέους. η ανάληψη
των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 από
την Αθήνα, όπως κάθε χρόνο, στήθηκαν
στο Πεδίο του Αρεως τα περίπτερα που
φιλοξενούν την ετήσια φθινοπωρινή έκ
θεση βιβλίου.
Και πάλι χιλιάδες κόσμου θα συρρεύσουν για να χαζέψουν στους πολύχρω
μους πάγκους και ν’ αγοράσου βιβλία.
Κοντά σ’ αυτά, θ’ αποθαυμάσουν και τις
όλο και αυξανόμενες ποσοτικά εκδόσεις
πολυμέσιυν σε CD-ROM και ίσως να
προβληματιστούν για τις αλλαγές που
προοιωνίζεται η παρουσία τους εκεί.
Προς το παρόν, η εγχιόρια παραγιυγή εκ
δόσεων σε CD-ROM περιορίζεται σε
εγκυκλοπαίδειες και άλλα βιβλία αναφο
ράς. Ποιο, όμως, θα είναι το μέλλον της
πληθωρικής μας παραγωγής σε προϊόντα
και παρα-προϊόντα του Έντυπου Αόγου
και της Εικόνας;
Η ίδια η Ιστορία της τυπογραφίας είναι
πολύ εύγλωττη: η ανακάλυψη της από τον
Gutenberg έγινε το 1452, και το 1501
υπήρχαν στην Ευρώπη 1.000 τυπογρα

φεία που παρήγαγαν 35.000 τίτλους σε
20.000.000 αντίτυπα1. Χρειάστηκαν μόνο
πενήντα χρόνια για ν ’ αλλάξει άρδην το
σκηνικό και να περάσει η ανθρωπότητα
από το χειρόγραφο στο τυπώμένο βιβλίο.
Το ερώτημα που τίθεται ξανά σήμερα εί
ναι αν οι νέες τεχνολογίες κλείνουν πάλι
-όπως τότε- έναν κύκλο στον τρόπο απο
τύπωσης, διανομής και ανιχγνιυσης του
λόγου και ανοίγουν έναν άλλο. Και βέ
βαια, ποιες είναι (ή θα είναι) οι επιδρά
σεις στον ίδιο το λόγο αλλά και στη μέθο
δο προσέγγισης και ανάγνωσής του.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως εκεί
νο που αλλάζει ριζικά με τη χρήση των
νέων τεχνολογιών είναι η ίδια η φυσική
οργάνωση του βιβλίου, που μας προτρέ
πει να το ανοίξουμε από το εξώφυλλο και
να διαβάσουμε τις σελίδες του τη μία με
τά την άλλη, από την αρχή προς το τέλος,
με προκαθορισμένο, γραμμικό τρόπο2.
Εκεί που τα πράγματα αρχίζουν να δια
φέρουν, είναι όταν προσεγγίζουμε την
απόδοση του γραπτού λόγου με τη μορφή
υπερ-κειμένουλ Η ίδια η λογική αυτής
της δομής είναι εκ τιυν πραγμάτων μη
γραμμική, αν και συμπεριλαμβάνει (ως
υποσύνολό της) και τη γραμμική: ένα βι
βλίο σε CD-ROM θα μπορούσε κάλλιστα
e»
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να έχει ή να μην έχει εξώφυλλο, αρχή,κε
φάλαια, μέση ή τέλος και να είναι εξίσου
συναρπαστικό.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι τίτλοι
που εμφανίστηκαν σε CD-ROM ήταν βι
βλία που η καθημερινή χρήση τους ήταν
ήδη -εκ τιυν πραγμάτων- μη γραμμική:
κανείς δεν διαβάζει μια εγκυκλοπαίδεια
ή τον τηλεφωνικό κατάλογο από την αρχή
έως το τέλος. Οι χρήστες των εκδόσεων
αυτών δεν συνάντησαν καμία δυσκολία
να προσαρμοστούν στο νέο «περιβάλ
λον», το οποίο τους προσέφερε και πολ
λές επιπλέον ευκολίες.
Τι θα συμβεί, όμως, όταν θ’ αρχίσουν
-αν δεν έχουν κιόλας αρχίσει-να γράφο
νται βιβλία που θ' ακολουθούν ή θα προ
σπαθήσουν να εκμεταλλευτούν δημιουρ
γικά τη μη γραμμική δομή του υπερ-κειμένου; Σχετικοί πειραματισμοί γίνονται
εδιυ και χρόνια, κυρίως από όσους ασχο
λούνται με την Τέχνη και την Ποίηση. «Η
μετα-τυπογραφική και μη γραμμική διά
σπαση δεν είναι κάτι καινούριο για την
Ποίηση. Από τη διαπίστωση πως "η αξία
του Pound έγκειται στο ότι διαισθάνθηκε
το τέλος του 'γουτεμβεργείου αιώνα’, το
τέλος του έντυπου, το φουτουρισμό, τον
Stein, το Dada(...), μέχρι τη δουλειά κά-

ι
!

πων σύγχρονων μας συγγραφέων, όλα
εντείνουν από διάφορες κατευθύνσεις
κ>ς τη μη γραμμικότητα»4.
Τέρα όμως από τη μη γραμμικότητα,
κίρχει και η ακόμα πιο ριζοσπαστική
ιγική του «ανοιχτού υπερ-κειμένου», σε
/τιπαράθεση με την έκδοση σε CDΟΜ. Μιλάμε, βέβαια, για τις εκδόσεις
;ο Internet και τη δυνατότητα να δημιιργούνται συνδέσεις με άλλα υπερ-κείινα, που δεν ανήκουν υποχρεωτικά
:ον ίδιο τον συγγραφέα. Στην περίπτω1 αυτή, ο συγγραφέας αναιρεί την ίδια
|ν ιδιότητά του, που επιτάσσει να έχει
3οσδιορίσειτην αρχή, τη μέση και το τέΚ του βιβλίου που γράφει, το A και το Ω
>υ λόγου του. Η πραγματική γοητεία του
τερ-κειμένου είναι πιθανό να αποδει:εί πως είναι οι δυνατότητες που παρέιι στον πολυμήχανο συγγραφέα να καυθύνει, να ελέγξει και να εκπλήξει τον
αχγνώστη του. Ο Συγγραφέας ίσως να
(ει πεθάνει, όπως ευαγγελιζόταν ο
oland Barthes, αλλά η παρουσία του
νεύματός του μπορεί να γίνει ακόμα πιο
3γλωττη.
Είναι αλήθεια πως «στο όνομα της
προόδου", η επίσημη κουλτούρα παλεύει
χ αναγκάσει τα νέα μέσα να κάνουν τη
ιυλειά των παλιών»5, αλλά στη συγκεημένη περίπτωση η διαφορά στα χαρα;ηριστικά των νέων μέσων σε σχέση με
ι παλιά είναι πολύ μεγάλη για να επιτύι ένα τέτοιο εγχείρημα.
Ισως, τελικά, να ζούμε σε μια εποχή
)υ να μοιάζει πολύ με τα πενήντα εκείx συναρπαστικά χρόνια που ακολούθηXVτην ανακάλυψη της τυπογραηπας.
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ΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Από μ ια σ ύ ν τ ο μ η Ι σ τ ο ρ ία τ η ς Τ υ π ο γ ρ α φ ία ς ,
π η δ ιε ύ θ υ ν σ η :
U tp ://c o m m u n ic a tio n . u c .s d .e d u /b jo n e s
B o o k s /p rin te c h .h tm l
Ισω ς ε ίν α ι χ ρ ή σ ιμ ο ν α π α ρ α θ έ σ ο υ μ ε ε δ ώ
ένα ν κ α λ ό ο ρ ισ μ ό τ ο υ K la u s s K r i p p e n d o r f f
μ α τη λ έ ξ η « γ ρ α μ μ ικ ό ς » : «Μια α να λογική

σχέση ανάμεσα σε δύο ποσότητες, όπω ς π.χ.
7την εξίσωση y =αχ, το a είναι ο στα θερός
λόγος του y π ρος τ ο χ και υποδηλώ νει πω ς
το y είναι γρ α μ μ ικ ά σ υνα ρτημ ένο μ ε τοχ. Ο
όρος προέρχετα ι α π ό την εικόνα της ευθείας
γραμμής, που π ρ ο κ ύ π τει α π ό τη γρ α φ ικ ή
αναπαράσταση πα ρόμ οιω ν μαθηματικό)ν
σχέσεων σε ένα σύσ τη μ α συντετα γμ ένω ν x-y.
Η έννοια της γρ α μ μ ικ ό τη τα ς μ π ο ρ ε ί να
γενικευτεί στις σχέσεις πολλώ ν ποσοτήτω ν,
που εκφ ράζονται μ ε τη μ ο ρ φ ή γρα μ μ ικώ ν

Σπάνια περίπτωση σε χειρόγραφο του 1 140: Η αγία οικογένεια, όπως δεν τη
φαντάστηκε ποτέ η επίσημη θρησκευτική εικονογραφία: Η Παναγία στον αργαλειό,
ο μικρός Ιησούς σε περπατούρα και ο Ιωσήφ ασχολείται με την τέχνη του μαραγκού.
εξισώσεων, στην έννοια του Χρόνου, που
συνεχίζεται α π ό ένα απροσδιόριστο
πα ρελθόν σε ένα απ ροσδιόριστο μέλλον,
χω ρίς πα ρά λληλες δια δρομές και
ανακυκλιυσεις και σε ένα σύμ πλεγμα
αιτίων-αιτιαττόν ή γεγονότω ν πο υ προχω ρεί
π ρ ο ς μ la κατεύθυνση α π ό το λογικό
προηγούμενο στο λογικό πα ρεπ ό μ ενο χυ)ρίς
ανάδραση».

έ γ γ ρ α φ α μ έ σ ω λ έ ξ ε ω ν , φ ρ ά σ ε ω ν ή ε ικ ό ν ω ν
π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν μ έ σ α σ ε α υ τ ό , τ ις ο π ο ίε ς
μ π ο ρ ε ί ν α ε π ιλ έ ξ ε ι ο α ν α γ ν ώ σ τ η ς κ α ι ν α
π ρ ο κ α λ έ σ ε ι έτσ ι τη ν α ν ά κ τ η σ η κ α ι
ε μ φ ά ν ισ η ε ν ό ς ά λ λ ο υ κ ε ιμ έ ν ο υ .
4 Α π ό τ ο ά ρ θ ρ ο το υ L o ss P e q u e n o G la z ie r
« J u m p in g to O c c lu sio n s » σ το π ε ρ ιο δ ικ ό

Post-Modem Culture, J o h n H o p k in s

î

U n iv e rs ity P re ss.

I

5 Έ ν α ς α π ό τ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς -α λ λ ά π ο λ ύ

g

μ π ο ρ ε ί ν α ε ίν α ι π ω ς π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ι α κ ε ίμ ε ν ο

ο ξ υ δ ε ρ κ ε ίς κ α ι ίσ ω ς π ρ ο φ η τ ικ ο ύ ς -

*

τ ο ο π ο ίο π ε ρ ι έ χ ε ι σ υ ν δ έ σ ε ις μ ε ά λ λ α

α φ ο ρ ισ μ ο ύ ς τ ο υ M a rs h a ll M c L u h a n .

3 Έ ν α ς γ ε ν ικ ό ς ο ρ ισ μ ό ς γ ια τ ο ν ό ρ ο α υ τ ό
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Μόλις κυκλοφόρησε

Isaac

Μόλις κυκλοφόρησε

Asimov

Το Χρονικό
των επιστημονικών
ανακαλύψεων
Το Χ ρονικο των Ε πιστημονικών Α νακαλύψεων του
Asimov ερευνά διεισδυτικά όλα τα επιτεύγματα των επι
στημών στη διαδρομή του χρόνου. Ο Asimov εξετάζει,
μεταξύ άλλων, τις ανακαλύψεις και εφευρέσεις στην
αστρονομία, τη βιολογία, τη φυσική, τη χημεία, τα μαθη
ματικά, αποκρυπτογραφώντας κάθε γεγονός με το δικό
του, μοναδικό ύφος. Σύντομα κείμενα, που ακολουθούν
τις επιστημονικές ανακαλύψεις κάθε περιόδου και έτους,
δείχνουν πώς οι επιστήμονες επηρέασαν τον κόσμο και
πώς ο κόσμος ανταποκρίθηκε στις επιστημονικές προό
δους. Εδώ μπορεί να γνωρίσει ο αναγνώστης: Πώς τιθασεύθηκε η φωτιά το 500.000 π.Χ* γιατί προστέθηκε το
μηδέν στο αριθμητικό σύστημα το 810· ποιος επινόησε
το μικροσκόπιο το 1590· την πρώτη πτήση αεροστάτου
με θερμό αέρα το 1783· τις ακτίνες X, που ανακαλύφθη
καν το 1895· την ανακάλυψη του Πλούτωνα το 1930· τον
Σπούτνικ, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, που τέθηκε σε
γήινη τροχιά το 1957· το πρώτο παιδί του σωλήνα, που
γεννήθηκε το 1978 ... και πολλά άλλα.
[15 χ 21 cm, σελ. 880 - 9000 δρχ.}

W a lt e r O ng
Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη
Σε τι διαφέρει -εφ όσ ον διαφέρει- ο τρόπος με τον
οποίον εκφράζονται και σκέπτονται οι άθρωποι στις
προφορικές κοινωνίες -κοινω νίες στις οποίες η τεχνι
κή της γραφής και της ανάγνωσης είναι άγνωστη ή
ελάχιστα διαδεδομένη- από τον τρόπο με τον οποίο
εκφράζονται και σκέπτονται οι άνθρωποι στις εγγράμ
ματες κοινωνίες - κοινωνίες στις οποίες η τεχνική της
ανάγνωσης και της γραφής είναι γνωστή και διαδεδο
μένη; Πώς επιδρά η σταδιακή «εσωτερίκευση της
γραφής» από τη συνείδηση του «μοντέρνου ανθρώ
που» στη δημιουργία της μυθιστορηματικής πλοκής,
στην ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης, φιλοσοφίας
και κριτικής σκέψης; Στο υποδειγματικό εισαγωγικό
του βιβλίο, ο Ong συνοψίζει με εύληπτο και γοητευτι
κό τρόπο τον προβληματισμό και τα κυριότερα αποτε
λέσματα των μελετών που αφορούν τη σχέση προφορικότητας και εγγραμματοσύνης.
[14x21 cm, σελ. 300 - 4000 δρχ]
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ιβλίου

Τα θολά τζάμια
και άλλες ιστορίες
ΐμήτρης Νόλλας,
θολά τζάμια, διηγήματα,

δόσεις Καστανιώτη,
έκδοση, Αθήνα 1997
α τζάμια δεν θολιόνουν μόνο
ό την υγρασία της ατμόσφαις. Κάποτε φαίνονται θολά
χν μεσολαβούν δάκρυα,
όγνωση, πίκρα, πείσμα. Κι
οιος θέλει να δει πίσω από
!ΙΚά τζάμια, πρέπει να σκύψει
πά, να καθαρίσει με τα χέ’χ τη θαμπάδα. Ο Δημήτρης
λλας έκανε τον κόπο να
3ψει πάνω από θολά τζάμια
λανιόν μας στιγμιόν. Τα καρισε με τη γραφίδα του κι εμνισε τον κόσμο που έκρυβαν
ρω τους.
έκα διηγήματα είναι η τε:!όταία πεζογραφική σοδειά
Ρ Δημήτρη Νόλλα και σ’ αυτά
ιαφέρνει να κάνει διακριτές
Κν λεπτές στιγμές, αυτές που
/ήθως δεν βλέπουμε, ακόμα
'όταν τα τζάμια είναι πεντα3αρα ή ακόμα κι ολάνοικτα
παράθυρα.
:τσι στέκεται στη σιωπηλή,
!ΐρίς εξάρσεις, σχέση μιας
σοπόντιας που προσπαθεί
στήσει τη νέα της ζωή μ’
χν 50άρη μεσοαστό επαρχια; πόλης («Μην φέρεις τίποτα
:ςί σου»). Μια σχέση ανάμε' σε σιδηροδρομικούς σταθ,|ύς, σε δισταγμούς και εξάρ
σεις οικογενειακές, που ήρεi πηγαίνει από τα ταπεινά
έιρα στην αποδοχή του συμίασμού.
I■

«Στο δρόμο για το Βούπερταλ», τα τζάμια του μικρού μο
τέλ σε κάποιον εθνικό δρόμο
της Γερμανίας δεν θολώνουν
μόνο από τη βροχή, αλλά από
την παρουσία τιυν νεοναζιστιόν
και το παράλογο ξεχιόρισμα
λαιυν και φυλιόν.
Ποιοι δικαιούνται την κληροδότηοη ενός μακρινού ακινή
του; Οι φυσικοί απόγονοι ή οι
τυχαίοι χρήιττες του που το
αγαπούν και το φροντίζουν;
Στο «Ανθρωποι και ντουβά
ρια», εκείνο που μετράει για
τον γερο-Λάζαρο είναι το δέσι
μο με τον τόπο κι όχι με τους
τοίχους κάθε τόπου, και η ιδιο
κτησία, 1] αίσθηση του «δικού
μου», δεν μετριέται με τα τε
τραγωνικά ιχλλά με τη γαλήνη.
Η σχέση με τη γη κυριαρχεί
σε δύο ακόμα διηγήματα του
Δημήτρη Νόλλα: στο «Κανένας
δεν ζημιώθηκε πουλώντας γη»,
επιτυχία και αναβάθμιση ζωής
σημαίνει αστικοποίηση. Με
όποιο τίμημα. Ακόμα και της
διαγραφής του προηγούμενου
εαυτού μας. Στο «Κόλλυβα στο
χιό μα» περιγράφεται το άδειασμα της επαρχίας, η εξαργύριυση του κλήρου απ’ όσους τον
κατείχαν με στόχο την «καλύτε
ρη ζωή». «Το είχε πουλήσει ξε
κινώντας α π ' το καλύτερο κομ
μάτι της παραλίας και σιγά σι
γά, πάντα για κάποιον σοβαρά
λάγο ανάγκης, ανεβαίνοντας
προς τα πάνω, το είχε τραγανί
σει άλο. Οι σπουδές των παι
διών, ένα διαμέρισμα στον Πει
ραιά να βρίσκεται, ένα ταξίδι

στον αδελφό του στο Σικάγο,
μια προίκα».
Οι «άλλοι» έχουν μπει στη
ζωή μας για τα καλά τα τελευ
ταία χρόνια. Και στη ζωή της
πόλης, και στη ζυχή της επαρ
χίας, οι Αλβανοί, οι Πολωνοί,
οι Πακιστανοί δοκιμάζουν την
τύχη, προσπαθούν να καλυτε
ρέψουν τη ζωή τους, εισπράττοντας από εμάς τους «καθω
σπρέπει» την απομόνωση, την
καχυποψία, το ανάθεμα. Έ ν α
παιδί, μια «λολή» και μια γριά
είναι οι μόνοι άνθρωποι που
δεν διστάζουν να συναναστραφούν τους απομονωμένους
Αλβανούς, που δεν τους φο
βούνται και δεν τους αποφεύ
γουν, στο διήγημα «Ο φιλόξε
νος σταύλος».
Έ χουν πολλές αναγνώσεις
και πολλά επίπεδα Τα θολά
τζάμια. Πίσοι από κάθε ήρωα,
ή παράλληλα με αυτόν, κινείται
ένας ολόκληρος κόσμος. Ή οι
ψηφίδες του κόσμου μας. Μόνο
που στις ψηφίδες, επειδή είναι
κομμάτια του όλου, δεν δίνου
με πάντα σημασία. Συνήθως τα
προσπερνάμε, αν δεν τα πατή
σουμε. Ο Δημήτρης Νόλλας
έδωσε σημασία σ’ αυτά τα μι
κρά κομμάτια. Τα πήρε στα χέ
ρια του, τα κοίταξε καλά, πρό
σεξε τις πτυχές τους. Δεν τα κα
θάρισε, δεν τα στίλβωσε. Τα
παρέδωσε όπως είναι. Δίνοντάς μας την ευκαιρία να τα κα
θαρίσουμε με τα δικά μας «χέ
ρια».
Ό λγα Σελλά

Περιοδικό ποικίλης ύλης
Ίνδικτος (τχ. 8,
καλοκαίρι 1997)· στον
απολογισμό μιας διετίας
έχει κερδίσει την
εμπιστοσύνη μας. Έ να
περιοδικό σοβαρό που
έχει στόχο του να θέτει
ερωτήματα και να
υποδέχεται κάθε μορφή
έκφρασης. Από «τα
Ηνωμένα Έθνη και το
όνειρο του παγκοσμίου
κράτους» του
Παναγιώτη Κονδύλη.
στα ζητήματα που θέτει
ο Νίκος Μουζέλης με το
άρθρο του «Η ανωτάτη
εκπαίδευση στην
Ελλάδα: κράτος, αγορά,
κοινωνία των πολιτών»
ώς το εξωτικό αφήγημα
«Κιμίκο» του Λευκάδιου
Χερν και το αφιέρωμα
του Μισέλ Φάις:
«Τζούλιο Κάίμη: ο
οδοιπόρος, ο ζωγράφος,
ο αφηγητής».
Αισθάνομαι πως ό,τι
παραλείπω να αναφέρω,
το αδικώ)· γιατί στ’
αλήθεια, σπάνια παίρνει
κανείς στα χέρια του ένα
περιοδικό που μπορεί να
διαβαστεί απ’ την αρχή
ώς το τέλος, με μιαν
ανάσα. Αδημονώ για την
έκδοση του επόμενου
τεύχους...
Ρωγμή σε καθρέφτη - να
καθρεφτίζεσαι και
συνάμα να βλέπεις, πέρα
απ’ τό πρόσωπό σου το
σημερινό, τον τόπο, το
χρόνο και τα πρόσωπα
της ζωής σου. Να τι
σπουδαίο διαθέτει το
βιβλίο του Νικηφόρου
Νανέρη, Πριν τα σβήσει
ο χρόνος (εκδ.
Καστανιώτη, 1997). Και
όντως «δικαιώνεται»,
όπως χαρακτηριστικά
γράφει η Δούλα
β3

Αναγνωστάκη στον
πρόλογο αυτής της τόσο
ενδιαφέρουσας
αυτοβιογραφίας.
«Σηκώνει πότε πότε / Το
κεφάλι απ ’τα χαρτιά / Κι
επιθεωρείτο χώρο /
Μόνος αυτός /
Φυλακισμένος βασιλιάς /
Κι αφοσιωμένος
αρχιτέκτονας / Της
συμμετρίας του άδειου /
Αγέρωχος γραμματικός /
Του μετρημένου λόγου /
, A ποθηκά ριος σεμνός /
Του παρελθόντος / Και
μέγας συνωμότης / Κατά
του εαυτού του.»:
Γιάννης Ζέρβας,
«
Κλειδωμένος στο
γραφείο (εκδ. Άγρα.
1997).
Το πρώτο τεύχος του
περί οδικού Δ ιφωνίες
από τη Μελβούρνη είναι
προϊόν ομαδικής
δουλειάς νέων ελληνοαυστραλών δεύτερης
γενιάς. Ευρηματικό,
πληροφοριακό, ένα
βήμα έκφρασης και
συσπείρωσης
ανησυχιών, το έντυπο
αυτό καλεί τους
αναγνώστες του να
γίνουν κριτές και
συνεργάτες του. Με
κείμενα γραμμένα τα
περισσότερα στα
αγγλικά αλλά και
ορισμένα στα ελληνικά
αποτυπιόνει μια
πραγματικότητα- αυτή
της διπλής ταυτότητας
που δεν οδηγεί
υποχρεωτικά στη
σύγχυση, αλλά μπορεί να
γίνει το έναυσμα μιας
αυθεντικής
δημιουργικότητας.
Αξίζει τη χειρονομία της
επικοινωνίας:
Confidential Attention:
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Ποιήματα της πτώσης
Νόσος Βαγενάς,
Η πτώση του ιπτάμενου, β \

Εκδόσεις Παρουσία,
Αθήνα 1997
Ο Νάσος Βαγενάς, ένας από
τους πιο αξιόλογους εκπρόσω
πους της λεγόμενης Γενιάς του
1970, εξέδωσε πρόσφατα την
έβδομη ποιητική συλλογή του, η
οποία αποτελεί συμπλήρωμα
του ομότιτλου, πέμπτου κατά
σειρά, ποιητικού έργου του
(1989). Όπως διευκρινίζεται, τα
ποιήματα της πρόσφατης έκδο
σης γράφτηκαν το 1989 κατά τη
διάρκεια της εκτύπωσης της
συλλογής Η πτώση του ιπτάμε
νου, <στην οποία τεχνοτροπικώς
ανήκουν». Στο μεταξύ χρονικό
διάστημα έχουν κυκλοφορήσει
οι λεπταίσθητες και μελωδικές
Βάρβαρες ωδές (1992).
Η ποιητική παραγωγή του Νάσου Βαγενά θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως συμπλήρωμα και
απόσταγμα των θεωρητικών
αναζητήσεων και των φιλολογικιόν μελετούν του. Ο ξεχωριστός
αυτός νεοελληνιστής μελέτησε
συστηματικά την ποίηση του
Σεφέρη μέσα στην ευρυχωρία
της νεοελληνικής και παγκό
σμιας ποιητικής παράδοσης
και, μεταξύ πολλών άλλιον,
ήγειρε με «ειρωνική γλοϊσσα»
ερεθιστικά ζητήματα και. ζητού
μενα της νεοελληνικής φιλολο
γίας, από την υποβαθμισμένη
πεζογραφία του 19ου αιώνα ώς
τον παρεξηγημένο υπερρεαλι
σμό και το μοντερνισμό γενικό
τερα, και από την παραμελημένΐ] λογοτεχνική κριτική ώς τον
σχεδόν αδιερεύνητο τομέα της
λογ< ιτεχνικής
μετάφρασης.
Αναμφίβολα, είναι από τους λί
γους νεοελληνιστές που κατορ
θώνουν να αξιοποιούν τα πορί
σματα της λογοτεχνικής θεω
ρίας στην προσέγγιση των λογοτεχνικιόν φαινομένων.
Δεν είναι ίσως δύσκολο να
διαπιστώσει κανείς ότι ο Ν. Βα

γενάς, από την πρώτη, αλλά κα
θόλου πρωτόλεια ποιητική συλ
λογή του {Πεδίον Αρεως, 1974),
ώς την πρόσφατη ποιητική ερ
γασία του διαγράφει μια ενιαία
και συνεπή ποιητική πορεία,
στην οποία αφενός συνομιλεί
δημιουργικά με την ποιητική
παράδοση και αφετέρου τη γονιμοποιεί και την ανατρέπει με
τολμηρά
μεταμοντερνιστικά
ανοίγματα. Η σύζευξη της νεωτερικοτητας με την παράδοση
και η ταυτόχρονη διάρρηξή
τους εντοπίζεται και στην προσιυδία αρκετών ποιημάτων του,
με την οποία αναπτύσσει μιαν
ενδιαφέρουσα και αποτελε
σματική συνομιλία με την π α 
ραδοσιακή στιχουργία.
Τα δύο αυτοτελή μέρη του έρ
γου Η πτώση του ιπτάμενου,
εκτός από την κοινή τεχνοτρο
πία τους, παρουσιάζουν και ένα
άλλο, περισσότερο ευδιάκριτο
συστατικό, που δεν συναντάται
σε άλλη ποιητική συλλογή του
Βαγενά: Περιλαμβάνουν πρω
τότυπα και μεταφρασμένα ποι
ήματα. Πιο συγκεκριμένα, η έκ
δοση του 1989 περιέχει τριάντα
τέσσερα μεταφρασμένα και μό
νο δεκαέξι πρωτότυπα ποιήμα
τα, τα οποία μάλιστα δεν διαχω
ρίζονται μεταξύ τους στην κα
τάταξη. Ενώ το συμπλήρωμα
του 1997 αποτελείται από εννέα
πρωτότυπα ποιήματα και από
τρεις ποιητικές μεταφράσεις, οι
οποίες αποτελούν ξεχωριστή
ενότητα. Με τον τρόπο αυτό, ο
ποιητής Ν. Βαγενάς επιβεβαιώ
νει τις θεωρητικές αντιλήψεις
του για τη λογοτεχνική μετά
φραση ως αδιάσπαστο μέρος
της λογοτεχνικής δημιουργίας.
Ας θυμηθούμε εδώ την ανάλογη
περίπτωση του Κ. Γ. Καρυωτάκη, ο οποίος τόσο στα Νηπενθή
(1921) όσο και στο Ελεγεία και
Σάτιρες (1927) είχε συμπεριλάβει, εκτός από πρωτότυπα, και
μεταφρασμένα ποιητικά κείμε
νά του.
Αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι

μεταφραστι κές επιλογές τουΝ,
Βαγενά δεν μαρτυρούν απλοϊς
τις προτιμήσεις του από τηνπα
γκόσμια λογοτεχνία, αλλά σι
γενικές γραμμές συστήνουν
ένα ενιαίο και οργανικό σύνο
λο με την πραπότυπη ποιητιή
γραφή του. Δεν θα ήταν υπέρ
βολή να ειπωθεί ότι, έστωκαι
αν οι ποιητικές μεταφράσει:
του ανήκουν σε διαφορετικέ;
εποχές και τεχνοτροπίες, σείι·
γότερο ή περισσότερο νεωτερικούς ή επαναστάτες ποιητε:
(από τους C. Sandburg. I,
Calvino, W. Stevens, W. C
Williams ώς τους T. S. Eliot,E
Pound, J. L. Borges, A
Ginsberg, G. Ewart κ.ά.), τελι
κά αυτές υποτάσσονται σε w
καλά ενορχηστρωμένο ποιητι
κό έργο. Θα μπορούσαν νο
εντοπιστούν θεματικές ήτεχνοτροπικές αναλογές ανάμεσα«
αρκετά κείμενα τοαν δύο τόμοι
διάχυτη ή λανθάνουσα ειρω
νεία, αντιρομαντικές βολέ;,
φόβος της φύσης και του χρό
νου, έλλειψη επικοινωνία;,
απομυθοποίηση και φθορά toi
έρωτα, εξανθρωπισμός τουθα
νάτου, πτώση του ιπτάμενοι
και ονειροπόλου ποιητή/αφηγητή, μάταιη αναζήτηση τηςει·
τυχίας (κατά το πρότυπο η;
καβαφικής πόλης), «βάρβα
ροι» στίχοι και υπόσκαψη πα
ραδοσιακών μετρικών κανό
νων, ρίμα-καλαμπούρι καιατ
ξημένη αυτοαναφορικότητα
κ.τ.λ. Εξάλλου, και αυτό είναι
το σημαντικότερο, η μεταφρα
σμένη ποιητική γραφή δεν
ακούγεται οτς μετάφραση, αλί,ά
πάνω α π ’ όλα διαβάζεται και
πείθει ojç ποίηση.
Ειδικότερα, στην πρόσφατη
συμπληρωματική έκδοση των
ποιημάτων της Πτώσεις w
ιπτάμενου, είναι φανερή, όπω;
είπαμε, η επιμονή του Ν. Βαγε
νά να αναμετριέται ειρωνικά
και γόνιμα με παραδοσιακά
στιχουργικά σχήματα, τα οποία
άλλοτε παραποιεί και συμπλη-

■ν
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νει, και άλλοτε υποσκάπτει
ανατρέπει. Σονέτο, δίστιχο,
στιχες και τετράστιχες στρο; γεμίζουν με άτακτες τομές
ρίμες, με ανισοσύλλαβους
με ελεύθερους στίχους. Οι
χουργικές αυτές «ατασθας» παραπέμπουν ασφαλώς
)v ταραγμένο κόσμο τιυν
ημάτων και τον διαγράφουν
τον κατάλληλο τρόπο.
Ιδη στο πρώτο, ομότιτλο σο' ο του βιβλίου, ο έκπτωτος
ίλλον καβαφικός) ήρωας αυιπονομεύεται και αυτοσαρζεται, καθιός δεν έχει τις δυτότητες να ανοίξει τα φτερά
Ί και να πετάξει ψηλά. Ό πω ς
'εγκλωβισμένος στα Σούσα
Cλοκόλακας ομιλητής του ποιίίατος Η Σατραπεία του Καβά' μέμφεται τη μοίρα του για
L υλικά αγαθά που του πρό
ω ρε, αφού αυτά του στέρη• ν τη δυνατότητα να κερδίσει
ανεκτίμητα Εύγε» στον
;ευματικό στίβο, με ανάλογο
ίπο ο ονειροπόλος «ιπτάμε;» του Βαγενά, παρά τις φιόοξες προσπάθειές του να
ιακτήσει 'υψηλές (πνευματι.;) σφαίρες και να επιτύχει
. » μόνιμες επιτεύξεις, τελικά
νει «γυμνός, εξαντλημένος,
. τω», καθώς χειραγωγείται
,ι αυτός από τη χρυσή αλλά
. όσκαιρη αλυσίδα της ευμά,ας.
Μ 5
το
επόμενό
κείμενο
mseroso) ο ποιητής φαίνεται
συνομιλεί γόνιμα με τον Καωτάκη, προφανούς επειδή
]ν περίπτωση αυτή του ταιίζουν η τολμηρή στιχουργική
ι ο Θρυμματισμένος κόσμος
πλασμένη καδένα, «σπασμέ

νη αντέννα», «κλειστό παράθυρσ που μπάζει») του αυτόχειρα
της Πρέβεζας. Το σχεδόν μόνι
μο σκηνικό της νύχτας, που
πλαισιώνει μεγάλο μέρος της
ποιητικής παραγωγής του Ν.
Βαγενά, επανέρχεται και εδώ
και σε άλλα κείμενα της τελευ
ταίας συλλογής του. Η νύχτα
παραβάλλεται με σειρά απίθαv(!)v και μάλλον αρνητικών ει
κόνων, που παρακινούν τον
ομιλητή να αναζητήσει την
ερωτική σύντροφό του:
Pensa oso
Η νύχτα ()εν είναι m a νύχτα. Έ να
όιάφανο κά λυμ μα τη σκ επ ά ζει'
κ ά τι σαν πά χνη ή σαν αγιάζι:
Γέροντοκόρη μ ε λυμένα
μαλλιάι. Ή επίχρυση καί)ένα
που της ξεκόλλησε το τοπάζι.
Κλειστά) π α ρ ά θ υ ρ ο π ο υ μπάιζει
α π ό παντού. Σ πασμένη αντένα.
Σ ' αναζητώ καθώ ζ βρα διά ζει
όπω ς το πρ ό β α το τον ποιμένα
Κι είναι η ψυχή μ ο υ κόκκινη αρένα.
Ή μάιλλον τα ύρο ς που σφαδάζει.

Καθώς οι βραδινές ώρες ευ
νοούν την ενδοστρέφεια και
την περισυλλογή, το ποιητικό
υποκείμενο αναμετριέται με
τον εαυτό του, αναλογίζεται τη
ζωή και το θάνατο, την άλιυσή
του από το αίσθημα και τον
σαρκικό έρωτα. Τραγουδά πό
τε με στοχαστικότητα και πότε
με αισθησιασμό τη σαρκική αλ
λά και την αισθησιακή ομορφιά
της αγαπημένης, το λευκό στή
θος, τα λυτά μαλλιά. Ευάλωτο
.και ευαίσθητο, υποτάσσεται
ιττην έλξη του έρωτα, αναστα

Β ΙΒ ΛΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΚ ΕΣ Π ΡΟ ΤΑ ΣΕΙΣ
Σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί η λογική του μπεστ-σέλλερ που παραωνίόει τα παλιότερα βιβλία και προβάλλει βιβλία της «μόδας», το Εθνικό
:ντρυ Βιβλίου δημιούργησε τρίπτυχα, αριθμημένα, που περιέχουν δέκα
)οτάσεις για βιβλία με σύντομες παρουσιάσεις. Μέσα από αυτάτατρίυχα-εργαλεία προβάλλονται βιβλία βασικά για την παιδεία μας.
Πρόσφατα, κυκλοφόρησε η δεύτερη σειρά προτάσεων που αφορούν
βλία κοινωνικού προβληματισμού. Από αυτή τη σειρά επισημαίνουμε
|v πρόταση του συνεργάτη μας Σωτήρη Ντάλη για τη σχέση Ελλάδας
h Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις 36 βιβλιογραφικές προτάσεις που κυκλοορούν μέχρι σήμερα (επιμέλεια σειράς Ανδρέας Παππάς), το αναγνωπκό κοινό μπορεί να προμηθευτεί από τη στοά του βιβλίου (Πεσματζό-

VDU5).

τώνεται από το ζόφο της νύχτας
και από το σεληνόφως και συ
ναρμολογεί αποσπασματικές,
πεζές εικόνες της καθημερινής
ζωής (παγιόνι με σκατιυμένη
ουρά, πόρνες που μασούν
στραγάλια).
Με τίτλο Έρωτος αποτελέσμα
τα στεγάζονται στο τελευταίο
μέρος του βιβλίου τρία μετα
φρασμένα κείμενα του σύγχρο
νου άγγλου ποιητή Gavin Ewart
(1916). Και στα κείμενα αυτά
επανέρχεται ένας αντικομφορμιστής και αντιρομαντικός ομι
λητής, ο οποίος σαρκάζει την έκπτωση των αισθημάτων και τον
υποκριτικό καθοκιπρεπισμό και
βλέπει αχαλίνωτα πάθη και σε
ξουαλικές παραστάσεις πίσω
από τις επίπλαστες συμπεριφο
ρές σε κοσμικές συγκεντριυσεις.
Ο Ν. Βαγενάς κατορθώνει να
αποδιύσει το ειρωνικό, ανάλα
φρο ύφος των αρχικιυν κειμένων
με λογοπαίγνια, παρηχήσεις,
ηχηρές ρίμες και ευρηματικές
εκφράσεις. Για παράδειγμα,
στην τελευταία στροφή του ποι
ήματος Η δεξίωση συνοψίζονται
με εύγλωττο τρόπο τα γνωρίσματα που αναφέρθηκαν παρα
πόνου «Παντελόνια και φούστες
/ (άτρητες κρούστες) / συγκρο
τούν το αφρισμένο / καπάκι
κλεισμένο. / Σκεπάζουν το σπέρ
μ α / μ ε κασμήρι και όέρμα».
Η πρόσφατη συλλογή Η πτώση
του ιπτάμενου, β\ συμπληραίνει
και εμπλουτίζει το σύνολο της
ποιητικής παραγωγής του Ν.
Βαγενά, και όχι μόνο το ομότιτ
λο έργο. Η ποιητική γραφή του
αναδεικνύεται ώριμη και κατα
σταλαγμένη, καθώς ο ποιητής
κατορθιόνει να μεταδώσει ποιη
τικά τις εμπνεύσεις του χωρίς
λεκτικούς ακροβατισμούς, χωρίς επίδειξη γλωσσικής δεινότη
τας ή φιλολογικής ευρυμάθειας,
συνομιλώντας δημιουργικά με
την ποιητική παράδοση και απηχώντας αποτελεσματικά τους
προσωπικούς κραδασμούς του
έκπτωτου ποιητικού υποκειμέ
νου αλλά και τους διαπροσωπι
κούς τριγμούς του σύγχρονου
κόσμου.

Eleni Bartes, c/3
Treasury Place, East
Melbourne Victoria,
Australia.
Υπάρχει, λοιπόν, κ α ι//
σκοτεινή πλευρά της
μητρότητας (μτφ. Αθηνά
Τσούκαλη, εκδ.
Ελληνικά Γράμματα,
1997). Αυτό τουλάχιστον
ισχυρίζεται η
συγγραφέας του
βιβλίου, που στα
αγγλικά φέρει τον
προκλητικό τίτλο
Μητέρα - Αγία - Πόρνη.
Πρόκειται για την Estela
V. Welldon, ψυχίατρο ψυχοθεραπεύτρια, η
όποια αμφισβητεί την
παραδοσιακή θέση ότι
οι άνδρες είναι
διαστροφικοΐ και οι
γυναίκες νευρωτικές,
όπως επίσης και την
κοινωνικοπολιτική
άποψη που τοποθετεί τις
γυναίκες στη θέση του
θύματος και τους άνδρες
στη θέση του θύτη. Η
συγγραφέας υπερβαίνει
αυτή τη διχαστική
θεωρία και επιχειρεί τον
επαναπροσδιορισμό της
γυναικείας
σεξουαλικότητας. Η
γυναίκα δεν είναι ούτε
θύμα ούτε θύτης.
Ωστόσο, έχει κι αυτή τη
δική της διαστροφική
συμπεριφορά. Η Estela
V. Welldon θεωρεί ότι
στο κέντρο της
γυναικείας διαστροφής
τοποθετείται, πλέον, η
διαστροφική μητρότητα,
η διαστρέβλωση της
μητρικής λειτουργίας.
Ρηξικέλευθη άποψη,
αλλά σίγουρα έχει το
ενδιαφέρον της!
ο χαρτοκόπτης

Λεύτερης Παπαλεοντίου
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Ό τα ν η απλότητα φέρνει
μιαν αίσθηση ιλίγγου

ΑϋΛΌ<

(τ α

Κ υ κ λ α δ ικ ά β ιβ λ ία τ η ς Χ ρ ύ σ α ς )

Τ Α Γ Υ Μ Ν Α Β Ο Υ Ν Α Τ Π Ν Κ Υ Κ Α Α Δ Π Ν , κι οι κορυφογραμμές τους ττου σπιθίζουν στον ήλιο το

καταμεσήμερο κι αραιώνουν την υλική τους σύσταση μωβίζοντας το απόβραδο ίσως
γνωρίζουν τα μυστικά της Χρυσας καλύτερα κι α π ό την ίδια, καθώς χάραζε μια μικρή εγκοπή
στην πεντελική δέλτο που έδωσε υλική υπόσταση στα κυκλαδικά βιβλία της, ιριδίζοντας
λευκότητα. Μάλλον πάνω σε μια τέτοια δέλτο χαράχτηκαν εξαρχής τα στοιχεία της φύσης-το
φ ω ς, το νερό, η φ ω τιά. Γιατί αυτές οι σπάνιες υποβλητικότητας χαραγές (αφού είναι όντως
σαν κάτι να χαράζει απ' αυτές, κάτι να ανατέλλει), που α π ό το σχήμα του πεντελικού τους
υποστρώ ματος διατυπώνουν τις αρχές ενός κόσμου σχεδόν συγκινητικού μέσα στην αγριάδα
και τη λιτότητά του, φαίνεται να λαξεύτηκαν εκεί είτε σαν γλυφές α π ό νερό που στάλαξε επί
χρόνια επίμονα και ρυθμικά χαρίζοντας το βίαιο χάδι του στην πέτρα, είτε σαν εγκαυστικές
φλόγας π ο υ η καθαρτική της δύναμη δεν άφησε ίχνος καπνιάς, είτε σχεδόν μ' ένα λέηζερ
ανέμου ή φ ω τό ς η ακρίβεια και η λεπτότητα στο χειρισμό του οποίου έδωσαν ένα αποτέλεσμα
δηλωτικό μιας συγκεντρωμένης, και υπό πλήρη έλεγχο, νηφάλιας και άκτιστης δύναμης.

tC M T

Σ Χ Ε Δ Ο Ν Π Ρ Ο Κ Α Α Ο Υ Ν Ι Α Ι Γ Γ Ο τα Κυκλαδικά βιβ λία της Χρύσας. Ίλιγγο, σαν να χαράχτηκε

ΑΠΟ TON

ΘΑΝΑΣΗ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ

εκεί κάτι το εντελές, το τελειωμένο, το ίχνος μιας παρουσίας τόσο ισχυρής και φυσικής που
μοιάζει σχεδόν απόκοσμη - όπω ς μόνον η φύση γνωρίζει κάποτε να είναι απόκοσμη. Κι ίσως
μια τέτοια ανεύρετη πλέον παρουσία να αναζητάει όποιος αντικρύζει αυτά τα
«αφαιρετικά» σχήματα, π ο υ όμως είναι με τέτοια ένταση δηλωτικά κάποιων μορφών, τόσο
αρχαϊκά σαν να αποτελούν όντως το καταγωγικό ίχνος του κόσμου μέσα στον οποίο
κινούμαστε και ζούμε. Υπάρχει κάτι το απόλυτο σ' αυτές τις γραμμές, κάτι π ο υ κάνει τα
«βιβλία» αυ τά να μοιάζουν με παράδοξα επιτύμβια, τα οποία αντί να στεφανώ νουν το
θάνατο υμνώ ντας τη ζωή, στεφανώ νουν τη ζωή υμνώντας το αιώνιο και τη στιγμή συνάμα,
δοξολογώ ντας το εν σπέρματι της ζωής, το εν δυνάμει της.
Κι εδώ βρίσκεται το μέγα μάθημα της απλότητας, σ' αυτή τη συμπύκνωση. Πως, δηλαδή,
μπορεί μια εγκοπή, μια γραμμή ν' ανακαλεί τον κόσμο όλο, έτσι όπ ω ς προκύπτει α π ό αυτήν,
τόσο αβίαστα, με μια τέτοια εκφραστική δεινότητα, ώστε ν' αναρωτιέται κανείς πού, πώς,
π ο ιο ς νους συνέλαβε αυτό το, ασύλληπτο στη βάση του, στοιχειακό μιας γραμμής που
χαράσσει την π έτρ α με πλήρη επίγνωση της δύναμης, της ομορφιάς, της σταθερότητας,
του πλούτου της, χωρίς ίχνος δηλαδή ενδοιασμού για την κίνηση π ο υ την οδηγεί. Κι είναι
ακριβώς αυτή η μυ;κή κίνηση, η τέλεση αυτής της κίνησης π ο υ φέρνει ίλιγγο. Αφού μοιάζει
αδιανόητο να είναι ανθρώπινη. Φαίνεται σαν ένας παλμός μεταξύ ανέμου και φωτός, ένας
παλμός π ο υ για μια στιγμή αποτυπώ νεται α π ό τον άνεμο σαν ένα αδιόρατο τρέμισμα στο
φ ω ς. Είναι η στιγμή π ο υ αυτό το ίδιο φω ς σκάβει αριστοτεχνικά την π έτρ α και ποικίλλει την
άυλη παρουσ ία του στην ύλη μ' ένα ίχνος προμηθεϊκό, το ίχνος μιας διαθήκης.
Υ.Γ.: Η έντυπη απεικόνιση των Κυκλαδικών βιβλίων στο χαρτί πόρρω απέχει α π ό το δέος που
δημιουργεί η παρουσία των κυκλαδικών βιβλίων στον επισκέπτη της έκθεσης. Είναι ίσως κι αυτό
ένδειξη κάποιας μοναδικότητας, της μοναδικότητας που έχει το γεγονός της παρουσίας τους, η
οποία αντιστέκεται στην αναπαραγωγή τους υπό άλλη μορφή. Αφού η παρουσία που έχει
φωλιάσει στα γλυπτά αυτά δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο να δηλωθεί ή να μεταφερθεί.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΤΣΑΝΓΚ

ΑΓΡΙΟΚΥΚΝΟΙ
ΒΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΟ Ν ΤΗΣ “ ΕΣΤΙΑΣ”
Ι.Δ. Κ Ο Λ Α Α Ρ Ο Υ & Σ ΙΑ Σ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
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Στη νεότερη ελληνική ιστορία, κανένα πρόσωπο δεν λατρεύτηκε

Ρούμελης, κάποιοι πιστεύουν ότι ο Αρης είναι ζωντανός και 8α

και δεν μισήθηκε τόσο. Και για κανένα πρόσωπο δεν καταβλή-

εμφανιστεί ξανά, όταν αυτός κρίνει ότι πρέπει).

8ηκε τόση προσπάθεια, από τις πολιτικές ηγεσίες δεξιάς και

Για να αποκαταστήσει την πραγματική εικόνα του Βελουχιώτη, ο

αριστερός, για να σβηστεί από την εθνική μνήμη.

συγγραφέας, επί πολλά χρόνια, συγκέντρωνε

Ματαίως. Οι Έλληνες δεν τον ξέχασαν.

και - κυρίως - διασταύρωνε οτιδήποτε τον

Αν και δεν είναι πολύς ο και

αφορά: από μια ογκώδη βιβλιογραφία,

ρός που σκοτώ

από τα σώματα των εφημερίδων, από

\θ *
θηκε, η ζωή του

κάποια όχι πολύ προσιτά αρχεία,

Αρη Βελουχιώτη

από ατελείωτες ώρες συνεντεύ
%

ξεων με δεκάδες πρωταγωνι

έχει πάρει ήδη τα
χαρακτηριστικά

στές και θεατές της εποχής

του

Μύθου. Και όσο περνάνε

Ak.%/ÈÊÊk

-

οι περισσότεροι δεν
ζούν πια - και ακολού

τα χρόνια, η κάθε πλευρά

θησε τα ίχνη του από

της ζωής του σιγά σιγά μυθο

βουνό σε βουνό...

ποιείται. (Στα ορεινά χωριά της
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