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Συνέντευξη aw Αντί

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η Ω Φ Ε Λ Ε Ι Σ Ο Β Α Ρ Α Τ ΗΝ Υ Γ Ε Ι Α
ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ για τον ΟΡΧΑΝ ΠΑΜΟΥΚ
ΕΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ για τον Βελουχιώτη του Δ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ÎAK ΝΤΕΡΡΙΝΤΑ γιο το βιβλίο των ΣΟΚΑΛ-ΜΠΡΙΚΜΟΝ
\ΙΖΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ για τον ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ

ιοί ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΑ
«Η χώρα έχει γεμίσει
πουρκουάδες!»
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Η ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Τι κρύβει η ενδεχόμενη κάθοδός της για τη δημαρχία της Αθήνας
και με την υποστήριξη του Π Α Σ 0 Κ ; - του Δημήτρη Κάίση
ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΝΙΑ «Χουλιγκάνια εξεγερμένο, γήπεδα
καμένα»! Γιατί; - του Ηλία Κανελλη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΒΕΡΤ Ο πρώην
αρχηγός της Ν.Δ. μιλάει στον Απόστολο Διαμαντή για όλα εκτός από τα εσωκομματικά στη Ν.Δ.!

ΙΙΕΡΙ ΑΒΑΤΟΥ και της εμπορευματοποίησήςτου. Γράφει
ο Διογένης Κ αραγιαννα/ίδης

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΣΗΜΕΡΑ Ο Μάριος
Νικολινάκος προκαλεί: ΓΤός μπορεί να είναι η σημερινή
αριστερά;

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ... ΑΑΣΟΣ Για την εικόνα της Ελλάδας ·
στο εξωτερικό - του Βασίλη Καπετανγιάννη

ΣΕΛ. 2 9 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ: Αγκόλα - Το τέλος του εμφυλίου; του Αστέρη
Χουλιάρα Ιδέες - Η δημόσια λειτουργία της ελευθεροτυπίας
της Ελένης Κολλιοπούλου
Π ερίοδος B' · Έ τος 2 4 o · Τ εύ χ ο ς 6 4 9
. Παρασκευή 5 Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ 1 9 9 7 · Δ ρ χ . 5 0 0

ΚΑΑΛΙΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΑΜΗΧΑΝΙΕΣ. Εντυπώσεις, σχόλια και

ANTI - ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

κριτική για το 38ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης

Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 6 0 , 115 21 Α θ ή να
Τηλ. 72 .32.713 -72.32.8 19 FAX: 7 2 .2 6 .1 0 7
ANTI ON-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 Χρ ή σ το ς Π απ ουτσ άκης
Α Ρ Χ ΙΣΥ Ν ΤΑ Κ ΤΗ Σ Η λ ία ς Κ α ν έλ λ η ς
ΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠ ΙΜ ΕΛ ΕΙΑ : Δ η μ ή τρ η ς Γκέκα ς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Υ Λ Η Σ: Μ ά χ η Γ εω ρ γιά δ ο υ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Λ ΙΘ Ο Τ Υ Π Α.Ε Ιασ ίου 5, Π ερισ τέρ ι
Τηλ. 5 7 .2 2 .2 0 1
ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ:
τήσια συνδρομή: 2 6 τεύχη,. Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΙΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 5 .0 0 0 δρ χ., Ετήσια 10.000 δρχ.,
ίσια Ο ρ γα νισ μώ ν, Τ ρ α π εζώ ν, κ.λπ.: 4 0 .0 0 0 δρ χ.
Φ οιτητική ετήσια: 8 .0 0 0 δ ρ χ .
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 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 - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Εξαμ. 4 4 δ ο λ., ετήσ ια 88 δολ.
ΑΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χ ρ ή σ το ς Π απουτσάκης
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 6 0 , 115 21 Α θ ή να
ΤΙΜ Η Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : ΔΡΧ. 5 0 0 ,
Π Α Λ ΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΔΡΧ. 1 0 0 0 .
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η : Για τα β ιβ λιο π ω λεία
της Α θ ή να ς: Π ε ρ ιο δ ικ ό Α Ν ΤΙ,
για τα β ιβ λιο π ω λεία της Β. Ε λλάδας:
έντρο του β ιβ λίο υ - A Π ο υλου κτσ ή και Σ ία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η , τηλ. (031) 2 8 5 .8 5 7

- του Ηλία Κανελλη

ΤΟ «ΜΑΥΡΟ ΒΙΒΑΙΟ» ΤΟΥ ΟΡΧΑΝ ΠΑΜΟΥΚ. 0 Μ ένης
Κουμανταρέας παρουσιάζει έναν σημαντικό τοΰρκο συγγραφέα

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Το μεγάλο φαγοπότι, σελ. 4

ΛΟΓΙΚΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Γιώργος Φιλδισάκος, σελ, 5

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Αντήνωρ, σελ, 6

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ. 39

ΜΙΚΡΑ ΣΥΓΚΡΙΤΟΛΟΓΙΚΑ
Αίζυ Τσιριμώκου, σελ. 46

ΚΑΙ ΤΑ ΑΟΙΠΑ
Π αναγιώτης Ιωαννίδης, σελ. 66

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια, σελ, 8

Εξώφυλλο:
Από τα επεισόδια μετά τον αγώνα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Ελένη Κολλιοπούλου, σελ. 17

Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, στο ΟΑΚΑ.
Φωτ.: ΕΠΑ/ΑΠΕ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ με χούλιγκαν στα γήπεδα, νέο ποινολόγιο για τους υπό την επήρεια του αλκοόλ οδηγούς των Ι.Χ.,
ιστορίες με τραβεστί και εισαγγελείς και, σε λίγο, οι στολισμένες εορταστικές βιτρίνες. Αυτά είναι τα θέ
ματα που καλύπτουν τα M M E και απασχολούν την κοινή γνάψιη. Αυτή είναι άλλα)στε η πληροφόρηση που
μας παρέχεται.

ΑΛΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ και ουσιαστικά θέματα μένουν καλά κρυμμένα και αποσιωπάινται επιμελώς. Το πιο με
γάλο αλλά και το πιο αποσιοτπημένο, καλά κρυμμένο θέμα είναι οι Π ρογραμματικές Συμβάσεις, που πρε'πει να υπογραφούν από την κυβέρνηση μέχρι το τέλος του 1997. Ε κεί λοιπόν, προς τις ημέρες των Χρι
στουγέννων, ενώ εμείς θα είμαστε συγκεντροομένοι γύρο) από το γιορτινό τραπέζι, το μεγάλο και αόρατο
φαγοπότι θα γίνεται αλλού: στα υπουργικά γρ α φ εία του κ. Κχόστα Λ αλιοπη και της κ. Βάσως Παπανδρέου
θα μαγειρεύεται το μοίρασματα>ν Π ρ ο γρ α μ μ α τικ ο ί Συμβάσεων.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ που θα διανεμηθεί υπερβαίνει το 1 τρισ. δραχμές. Το πράγμ α όμο)ς επείγει, μια και οι ;
προγραμματικές συμβάσεις που θα αποροφήσουν αυτά τα κονδύλια π ρ έπ ει να υπογραφ ούν μέχρι το τέλος
του έτους. Διότι άλλο>ς... Διότι άλλως, από την 1.1.1998 οι κοινοτικές δεσμεύσεις καθιστούν αδύνατη την ‘
υπογραφή αυτών το>ν συμβάσειον.
:

01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ συμβάσεις θα μπορούσαν να ζωογονήσουν τις Δ Ε Κ Ο ή τις μικρές και μικρομεσαίες !
βιομηχανίες, να αποτελέσουν μοχλό για την πολυσυζητούμενη και ανα γκα ία ανάπτυξη.Α υτό όμως προϋ
ποθέτει μακρά προεργασία, δηλαδή να έχουν συνταχθεί σύγχρονες τεχνικές π ρ ο δ ια γρ α φ ές έργων που να ι
συνάδουν με τις αντίστοιχες της Ε.Ε., να έχουν συσταθεί ελεγκτικοί μηχανισμοί και να έχουν προϋπάρξει
επιλογές ικανών τεχνοκρατίαν και όχι αποκλειστικά αφανώ ν πρωθυπουργικοΑ συμβούλων.

ΤΙΠΟΤΕ όμως δεν έχει γίνει από όλα αυτά. Ή μήπως έγιναν σε κλειστούς θαλάμους και εργαστήρια και δεν
το πληροφορηθήκαμε; Από ποιους και με ποιες συνθήκες και προδια γρα φ ές; Ο υδείς γνω ρίζει. Αλλά τότε
έχουμε κάθε δικαίωμα να αμφιβάλλουμε για την οποιαδήποτε υπογραφή των υπευθύνω ν στην τελευταία
σελίδα αυτών το)ν Π ρογραμματικών Συμβάσεα)ν. Γιατί υπό το καθεστώ ς του ολιγοπωλίου, το οποίο λυμαί
νονται οι Κόκκαλής, Βαρδινογιάννης, Κοπελούζος και οι λοιποί γνα)στοί, είναι βέβαιο ότι θα έχουν γίνει
λαθροχειρίες με «ενδιάμεσους» βαρόνους τα)ν M M E ή «συμβούλους» τα>ν υπουργάίν.

ΚΑΙ ΕΑΝ υπάρξουν αναθέσεις και στις ΔΕΚΟ, κάτα) από τις συνθήκες αυτές, είναι βέβαιο ότι αυτές θα εξυ
πηρετήσουν τους κομματικοδίαιτους διοικητές.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ, μεγάλα, γενναία φαγοπότια ετοιμάζονται στα υπουργικά γ ρ α φ εία γ ια τις ημέρες των
εορτών. Εσείς, στο μεταξύ, καθήστε εφησυχασμένοι στα σπίτια σας. Ο ι ισχυροί και οι κυβερνήτες μας δού
λεψαν κρυφά μεν, αλλά δούλεψαν καλά. Εν ολίγοις, μας δούλεψαν. '

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ δεν είναι μακριά. Και εμείς θα ακούσουμε τα γλυκά λόγια και τις ευχές τους με τα μηνύ
ματα του νέου έτους.
Σπολλάτη !
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ

εκαπενθήμερο
Δ \ ΣΚΟΛΟΙ καιροί για εν ενεργεία ή εν
αποστρατεία ηγέτες... Ο ισραηλινός πρω
θυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, λόγου
χάρη, πιστεύει ότι οι ΗΠΑτου συμπεριφέρονται τώρα «σαν να ήταν οΣαντάμ», ενώ ο
Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, για να εξασφαλί
σει τα προς το ζην (ακριβέστερα για να
μπορέσει να στεγάσει τη Βιβλιοθήκη και
τα Αρχεία Γκορμπατσιόφ) διαφημίζει, μαζί
με την εγγονή του, Αναστασία, τις πίτσες
της αλυσίδας καταστημάτων Πίτσα Χατ ...
Αλλά δύσκολοι οι καιροί ακόμα και για τον
άλλοτε πανίσχυρο καγκελλάριο Χέλμουτ
Κολ, που αδυνατεί να συλλάβει το πιυς και
το γιατί οι γερμανοί φοιτητές κατεβαίνουν
στους δρόμους, βγάζουν τα ρούχα τους
(παρά το τσουχτερό κρύο... ) και ζητούν αύ
ξηση των κρατικών κονδυλίων για την παι
δεία! Δυσκολίες και προβλήματα, όμως,
αντιμετωπίζει -ύψιστε Θεέ!- και ο βρετα
νικός θρόνος, καθώς ακαδημαϊκοί, δημο
σιογράφοι, νομικοί, συνδικαλιστές, αλλά
και απλοί βρετανοί πολίτες, ζητούν -ολοέ
να συχνότερα- την κατάργηση του θεσμού
της μοναρχίας. To «God save the Queen»
-λένε- είναι υπόθεση παρωχημένη...
ΤΟΥΤΩΝ δοθέντων, γιατί ν' απορούμε
-λένε οι άνθρωποι του στενού περιβάλλο
ντος Σημίτη- για το πλήθος των προβλημά
των που καλείται ν’ αντιμετωπίσει «και ο
δικός μας πρωθυπουργός»; Τα προβλήμα
τα, ασφαλοϊς, υπάρχουν. Η δυσκολία
έγκειται στον τρόπο αντιμετώπισης τους.
Για τον κ. I. Κωστόπουλο, πρόεδρο της

Τράπεζας Πίστεως, επί παραδείγματι, η
καλύτερη λύση είναι «να χτυπήσει ο κ. Ση
μίτης το χέρι του στο τραπέζι και να απαι
τήσει έργο γρήγορο» - διάβαζε την επίτευ
ξη του στόχου του ευρού.. Κάτι ανάλογο
ζητεί και η Καθημερινή: Ο κ. Σημίτης
-γράφ ει- πρέπει να επιταχύνει το βηματι
σμό του και να προχωρήσει σε «επώόυνες
αποφάσεις». Διαφορετικά, η χώρα θα έχει
πρόβλημα με τις υποχρευόσεις της προς την
Ευριυπαϊκή Ένωση.
ΤΙ ΛΕΕΙ, όμως, ο ίδιος ο πρωθυπουργός;
Και πώς απαντά στις επικρίσεις της Αριστεράς ότι «η κυβέρνηση πλήττει την κοινωνία,
χωρίς να θωρακίζει την οικονομία»; (Γ. Δραγασάκης). Οι επικρίσεις, όμως, είναι ευρύ
τερες: Ό τι υπάρχει διαφορά μεταξύ της
ονομαστικής και της πραγματικής σύγκλι
σης της ελληνικής οικονομίας, ότι η εισοδη
ματική πολιτική της κυβέρνησης (σε συν
δυασμό με το άδικο φορολογικό σύστημα)
οδηγεί σε μια κοινωνικά βάναυση ανακατα
νομή των εισοδημάτοιν και ότι, με τον νέο
προϋπολογισμό, η μείωση του πραγματικοού εισοδήματος των μισθωτών και των συ
νταξιούχων θα συνεχισθεί και μέσα στο
1998. Στις απαντήσεις του, ο κ. Σημίτης απέ
φυγε τις εξειδικεύσεις. Περιορίσθηκε έτσι
στα «αυτονόητα» :Δ εν είναι δυνατόν, κύριοι
-λέει- να επιτύχουμε μείωση των ελλειμμά
των, χωρίς φόρους... Δεν είναι δυνατόν να
μειώσουμε τον πληθωρισμό, με μια πολιτική
άφθονων παροχών... Άλλο τόσο, δεν είναι
δυνατόν να ενισχύσουμε την aνταγωνιστικό-

τητά μας, χωρίς μέτρα για τον εξορθολφ/
σμό των δαπανών, κ.λπ. Για την «ταμπακιι
ρα», όμως, για το πώς θα εξελιχθεί, λόγο
χάρη, η αγοραστική δύναμη μισθών και σι
ντάξεων, δεν ανέφερε λέξη!

Η «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ» ΚΑΙ Η
ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ του νέου προϋπολογ
σμού, όμως, έχει δημιουργήσει πρόσθ;
τους πονοκέφαλους στην κυβέρνηση κι
τον κ. Σημίτη, ειδικότερα, καθώς οι τελεί
ταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν «πτώσ
της κυβερνητικής δημοτικότητας». Η Ôic
βεβαίωση του κυβερνητικού εκπρόσωπό!
Δη μ. Ρέππα ότι από τους νέους φόρους (ci
υπάρξουν νέοι φόροι... ) θα θίγουν μόνο ο!
«έχοντες και κατέχοντες», δεν φαίνεται ν
πείθει, ενώ το σύνθημα του αρχηγού ττ
Ν.Δ. περί «φορολογικής λαίλαπας»,κ.λπ'
αξιοποιείται ακόμα και από την εσωκομ
ματική αντιπολίτευση! Να είναι τυχαίο ό
άνδρες
επιφανείς
του «ιστορικά
ΠΑΣΟΚ», όπως ο κ. Α. Πεπονης, έφθ·
σαν να δηλώνουν ότι δεν θα καταψηςσουν τον νέο προϋπολογισμό, για να μι
πέσει η κυβέρνηση Σημίτη;...
Ο Α. ΠΕΠΟΝΗΣ, όμως, δεν είναι μόνο.
Οι αμφισβητίες (Π. Οικονόμου, I. Καψήγ
Χρ. Παπουτσής, κ.λπ.) μπορεί να επικ
ντρο)νουν τα πυρά τους, αυτή τη στιγμ
στον προϋπολογισμό, αλλά δεν ξεχνοι
ούτε την υποψηφιότητα της Μαρίας Δαμι
νάκη («ευκαιρία να τσουβαλιάσονμι τοι

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΝΕΟΙ ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙ
ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
Έτοιμοι οι νέοι τόμοι του Αντί. Στα γραφεία του περιοδικού μπορείτε να προμηθευτείτε
μέχρι και τον τόμο ΜΑ’ (Β’ εξάμηνο 1994, δηλαδή μέχρι και το τεύχος 567).
0α βρείτε, επίσης, τους τόμους των προηγούμενων ετών.
Στους τόμους του Αντί έχετε καταγεγραμμένη τη σύγχρονη ιστορία μας.
εξάμηνο 1994
6

Β’ εξάμηνο 1994

S a lv a t o r e N ic o s ia
ιγχρονιστές» - λένε...), ούτε τη νέα όσ
ου ΝΑΤΟ, η οποία προσφέρεται -έτσι
εύουν- για διαφοροποιήσεις μεταξύ
:ριωτικού» και «ενδοτικού ΠΑΣΟΚ»...
ως προς την υποψηφιότητα Δαμανάιπορεί να την απεύχονται ή και να την
/ομεύουν, αλλά η άλλη λύση -η υπσψηηχα Δημ. Μπέη- κάθε άλλο παρά τους
ιυσιάζει. [Δεν τους διαφεύγει ότι η
(ηση του, σήμερα, είναι άκρως περιο,ένη, ότι ο απολογισμός, από τη διπλή
ία του στο Δήμο Αθηναίιυν, υπήρξε
χρότατος, ενοχ η προσωπική του εμπά.κατά του Κ. Σημίτη, κάθε άλλο παρόχ
καθιστά υποψήφιο ευρύτερης αποδο. Όσο για την υποτμηφιότητα του Μά
η Γλέζου (αν, τελικά, δεχθεί να εκτευποψήφιος...), δημιουργεί προβλήμακαθώς «ευλόγησε» -α πό την πρχύτη
μή- την ίδρυση του ΔΗΚΚΙ του κ. Δ.
βόλα.

:ΑΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ: «ΕΝΔΟΤΙΚΟΣ»
0Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ;
ΌΒΛΗΜΑΤΑ, όμυχς, στην ενδοκομκή αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, δημιησε, ξαφνικά, η στάση του υπουργού
νας Α. Τσοχατζόπουλου, ο οποίος
ουσον! άκουσονί- εξέφρασε ικανοση για τη νέα δομή του ΝΑΤΟ, με την
.’α, όπως δήλωσε, «διασφαλίζεται για
τη φορά η ισότιμη συμμετοχή της
'ώας στην Ατλαντική Συμμαχία».
ος είναι γνωστό, την περασμένη εβδοχ, ογδόντα βουλετές α π ’ όλα τα κόμμαχνάμεσά τους δεκατέσσερις του «πατικού» ΠΑΣΟΚ, δύο του ΚΚΕ και
του Συνασπισμού...), μαζί με πρώην
ιτηγούς, αλλά και κληρικούς, πανεπι,ιακούς και καλλιτέχνες, με κοινή διαιξή τους, διαδήλωναν την ανησυχίχχ
για τη νέα δομή του ΝΑΤΟ, η οποία
μπολούσε τα ιερά και όσια του
jjç...». Η «απεμπόληση» συνίστατο στο
1νέα δομή του ΝΑΤΟ δεν καθόριζε
επιχειρησιακής ευθύνης για τα υποιηγεία της Λάρισας και της Σμύρνης
τι την ευθύνη αυτή (για το Αιγαίο) θα
■:ίχετο στρατηγείο της Νάπολης. Αυτό,
^ους υπογράφοντες τη διακήρυξη σήε «συγκυριαρχία» (με τους Τούρκους)
Αιγαίο, κ.λπ.
^ΠΡΑΓΜΑΤΑ, όμως -η άλλη εκδοχήείναι επακριβώς έτσι, αφού η Αθήνα
ηρεί το δικαίωμα του βέτο, το οποίο
)εί να ασκήσει στα ανώτερα όργανα
ΝΑΤΟ (Πολιτική Επιτροπή και Στρα-

ί

τιωτική Επιτροπή), στην περίπτωση που ο
διοικητής του στρατηγείου της Νάπολης
«υπερβεί τα εσκαμμένα». Από την άλλη, η
Αθήνα, στην πορεία των συνεχιζόμενων
διαπραγματεύσεων (οι «δύσκολες αποφά
σεις» δεν έχουν ακόμα ληφθεί...) θα μπο
ρεί, πάντοτε, να επικαλεστεί την «ιδιαιτε
ρότητα του αιγιακού χώρου», το ασυνεχές,
δηλαδή της ελληνικής επικράτειας.
ΚΑΤΑ ΤΟΝ πριυθυπουργό Κ. Σημίτη, η
νέα δομή του ΝΑΤΟ «δεν αφορά τον εναέ
ριο χώρο του Αιγαίου», ενώ, από την πλευ
ρά του, ο Α. Τσοχατζόπουλος επέκρινε
όσους διατείνονται ότι υπήρξε «εκχώρη
ση» τχ»ν ελληνικών ορίιυν ευθύνης στο
ΝΑΤΟ. Τέτοια όρια -ε ίπ ε - δεν είχαμε. [Ο
Α. Τσοχατζόπουλος αναφέρεται, προφα
νούς, στο γεγονός, αφότου επιστρέψαμε
στο ΝΑΤΟ, το 1980, ύστερα από την έξοδό
μας από τη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ,
το 1974, η Τουρκία είχε επιτύχει να μην
αναγνωρίσει η Συμμαχία το Αιγαίο ως το
μέα ελληνικής ευθύνης, όπως ίσχυε απ’ το
1964 ώςτο 1974],
ΠΑΝΤΩΣ, η στάση Τσοχατζόπουλου
(χπογοήτευσε το «πατριωτικό» ΠΑΣΟΚ, το
οποίο πίστευε ότι, μετά την κοινή διακήρυ
ξη βουλευτιόν, στρατηγών, καλλιτεχνών,
παπάδων, κ.λπ., ο υπουργός Άμυνας δεν
θα «ενέδιδε» και δεν θα υπέγραφε τη νέα
δομή του ΝΑΤΟ. Κατά τα άλλα, η μάχη των
«συσχετισμών», μεταξύ του «ιστορικού»
και του «εκσυγχρονιστικού» ΠΑΣΟΚ συ
νεχίζεται ακάθεκτη. Θειυρητικά το
ΠΑΣΟΚ αριθμεί, αυτή τη στιγμή, 230.000
μέλη, από τα οποία 70.000 είναι οι νέες εγ
γραφές. Οι «γνωρίζοντες» υποστηρίζουν
ότι οι νέες εγγραφές υπήρξαν «ισομερείς»
και συνεπιός η μάχη των εσωκομματικών
εκλογο'ιν θα δοθεί «επί ίσοις όροις».
ΟΙ «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΈΣ» υποστηρίζουν,
επίσης, ότι, ευθύς μόλις εγκριθεί ο νέος
προϋπολογισμός και κοπάσει η νομισματι
κή αναταραχή, ο κ. Σημίτης θα αναλάβει
σειρά «πολιτικών πρωτοβουλιών», με στό
χο να αναστραφεί το σημερινό κλίμα βαβούρας και γκρίνιας. Ποιες θα είναι «οι
πριυτοβουλίες» αυτές; Και τι ψυχή μπορεί
να έχει ένας ανασχηματισμός -«δομικός» ή
«μη δομικός...»- αν τίποτε δεν αλλάξει, αν
το φορολογικό σύστημα παραμείνει το
ίδιο, αν οι δεσποτάδες εξακολουθούν να
έχουν λόγο στα θέματα εξωτερικής πολιτι
κής, (XV η ατολμία, οι αγκυλώσεις, τα «ήξεις-αφήξεις»... Καλά, καλά, γράφουμε
πράγματα γνοιστά.
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ Η
ΜΝΗΜΗ
Τ αφ ικά επιγράμματα
από την αρχα ία Ε λ λ ά δ α

Μ ετάφραση:
Ε υριπίδης Γαραντούδης
’Από τις χιλιάδες έπιγραφές πού
διασώθηκαν παρουσιάζεται μία
σημαντική έπιλογή πού περιέχει κείμενα
άπό τόν 7ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 4ο μ.Χ.
Αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια.
Εκτενής εισαγωγή τού ελληνιστή
Σαλβατόρε Νκοζία.
Τετράχρωμες απεικονίσεις άπό τίς
επιτύμβιες στήλες τής Δημητριάδος.

Ή επιτύμβια έπιγραφή διαιωνίζει τό
όνομα καί τήν ταυτότητα ενός άτόμου,
μαρτυρεί τόν τρόπο πού έζησε καί
πέθανε, χαράζει τήν παρουσία του στή
μνήμη τού κοινωνικού συνόλου,
προτείνοντάς τον σαν ήρωικό πολιτικό,
ήθικό παράδειγμα καί τού ξαναδίνει τή
μοναδική μορφή ύπαρξης πού μπορεί νά
συνεχίζει άκόμα καί μετά τό θάνατο.

Εκδόσεις
ΠΟΑΥΤΥΠΟ
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ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΑ,
ΚΑΙΡΟΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΥΛΙΑ...
Νωρίς άρχισε και καλά
τραβά η εκλογολογία
περί τις δημοτικές. Για να
κυριολεκτούμε, η
εκλογολογία περί τον
Δήμο της Αθήνας και την
περιφερόμενη
υποψηφιότητα της
Μαρίας Δαμανάκη. Μετά
το δημοψήφισμα στο
ΣΥΝ, με τα όχι ευκρινή
αποτελέσματα (μικρή
υπερψήφιση σε μια
οργάνωση όπου τα
ψηφίσαντα μέλη δεν
έφτασαν τα 1.000), μετά
τις ευλογίες Σημίτη και
μετά την «υπαναχώρηση»
Λαλιώτη στην
υποστήριξη της
υποψηφιότητας
Δαμανάκη, το τοπίο
διαγράφεται μάλλον
θολό.
Η «υπαναχώρηση»
Λαλιώτη μπορεί να
εξηγηθεί και
διαφορετικά:
Διακρίνοντας
αντιδράσεις των μελών
του ΣΥΝ, οι αντιρρήσεις
από το ΠΑΣΟΚ
πριμοδοτούν με
αριστερές ψήφους τη
Μαρία Δαμανάκη. Είναι,
πάντως, προφανές ότι το
ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί τη
Μ. Δαμανάκη σαν
«αριστερό μαξιλαράκι»
στους σχεδιασμούς του
για τις δύσκολες ημέρες
που έρχονται.
Και τίθεται το ερώτημα: Η
Μ. Δαμανάκη και όσοι την
περιβάλλουν έχουν
επίγνωση αυτών των
πολύ εμφανών
μεθοδεύσεων; Δεν είναι,
άραγε, η ώρα να
οριοθετηθούν και να
αναρωτηθούν «με ποιους
θα πάνε και ποιους θ’
αφήσουν;».

Χ.Ν.
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«ΜΑΓΚΙΕΣ»!
«Κερδίσαμε τους Ολυμπιακούς τον 2004
γιατί,... , αποδείξαμε ότι είμαστε και
ικανοί σύγχρονοι παραγωγοί και μάγκες»,
Κ. Λιάσκας
Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.
λπίζουμε ότι στη «μαγκιά» δεν περιλαμβάνεται και η περιφρόνηση των νόμων, ούτε των
αποφάσεων Ανωτάτων Κρατικών Οργάνων.
Διότι και οι Νόμοι Β.Δ. 30/31-5-97 και ΑΝ
2326/1940 είναι σαφέστατοι υτς προς τις υπόχρεά)σεις των Τ.Υ.Ε. της Πολιτιστικής έναντι του Τ.Ε.Ε.
και του ΤΣΜΕΔΕ, και το Τ.Ε.Ε. και το ΤΣΜΕΔΕ
έχουν γνιομοδοτήσει κατηγορηματικά περί αυτού
καταφατικά, αλλά κυρίως το Ανυπατο Αρμόδιο
Όργανο, το Ελεγκτικό Συνέδριο με ομόφωνη απόφάσή του, στις 2/7/1997 αποφαίνεται ότι για τους
πάσης φύσεως Τεχνικούς Συμβούλους, Τ.Υ.Ε.,
Project Managers κ.λπ. ol κρατήσεις 2 % υπέρ
Τ.Ε.Ε., 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ είναι επιβεβλημένες επί του συνόλου των πράγματικών αμοιβών τους. Και συνιστά περιφρόνηση των
Νόμων, αλλά και τιυν θεσμών η οποιαδήποτε
αδράνεια του Τ.Ε.Ε. και του ΤΣΜΕΔΕ περί τη
διεκδίκηση των μη καταβληθέντων πόρων, περί
τον πειθαρχικό έλεγχο και τον ποινικό κολασμό
τιον υπευθύνων, εφόσον βεβαίως οι Διοικούντες
αντιλήφθησαν τη γενικότερη σημασία του προβλήματος.
Ελπίζουμε ακόμη ότι οι σχετικές ενέργειες 0α γίνουν σύντομα, πριν με άλλο τρόπο επιληηψΜ του
θέματος η Δικαιοσύνη. Διότι, τότε, πέραν η·.ν άλ-

Ε

ΜΑΥΡΙΛΑ
Οι νεοφασΐστες της «Χρυσής Αυγής» ξαναχτύπησαν
με άθλιο τρόπο. Εκεί που είχε εκτελεσθεί ο Νίκος
Πλουμπίόης, μάρτυρας τιυν χρόνιαν του εμφυλίου, εί
χε στηθεί ένα σεμνό μνημείο που όμως με διαταγή του
ΓΕΣ καταστράφηκε τα χρόνια της δικτατορίας. Από το
νέο μνημείο, πριν από λίγες ημέρες πέρασαν τα φασιστοειδή της «Χρυσής Αυγής» και έγραψαν τα άθλια
συνθήματά τους.
Είναι απορίας άξιο πιάς οι. νεοφασίστες επέλεξαν αυ
τόν το στόχο και διέπραξαν την ύβρη τους. Κι όμως, αυ
τοί οι «γενναίοι» νέοι μένουν ανενόχλητοι, ασκούνται
ως χούλιγκαν στην πολιτική, μετέχουν στις εκλογές. Και
εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανόηιεσά μας. Καλά,
δεν συγκινήθηκε κανείς δικαστικός λειτουργός να ψά
ξει καλύτερα και σε βάθος τις οργανωτικές δομές, τους
συνδρομητές τους, τους φίλους τους που, όπως λέγεται,
βρίσκονται και μέσα στην Αστυνομία;
Χ.Ν.

λων, υπάρχει το ενδεχόμενο η αδράνεια των Μι
κήσων να εκληφθεί είτε ως αμέλεια είτε ως συν
νοχή είτε ως απιστία, με επικίνδυνες συνέπειες.
τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και το κύρος των Οργ
νων του Τ.Ε.Ε. και του ΤΣΜΕΔΕ. Αυτή η συμβο|
λή είναι βεβαίως άκρυτς φιλική. Όπως φιλική είν
και η υπόδειξη προς εκείνους που ενδεχόμενη
έχουν διαπράξει ανάλογη «πατάτα» και κατίχο
αξιώματα στο Τ.Ε.Ε. Σε μια τέτοια περίπτω
αναλαμβάνει κανείς τις ευθύνες του, τακτοπο
τις τυχόν εκκρεμότητες και παραιτείται! Στο κάτ
κάτω αυτή η στάση έχει κάποια αξιοπρέπεια κ
γενναιότητα, που κάποτε χαρακτήριζαν γενικ
τους Αριστερούς. Η όχι και τόσο τιμητική αποπ
μπή-έκπτοκτη κατ’ οποιονδήποτε τρόπο δεν είν
το ενδεδειγμένο τέλος καμιάς προσωπικής πορι
ας, που μυστικά περιλαμβάνει και αρκετά θετι/1
βήματα.
Ç
Φιλική είναι επίσης η πολλαπλασίως ενισ/ιφέ :
πλέον δεοντολογική απαίτηση από τον ΠρόεΟι^
του Τ.Ε.Ε. κ. Λιάσκα να εμφανίσει ό,τι χρειάςεκ
ώστε να μην πλανάται ούτε σκιά αμφιβολία; Γ
υπήρξε συνεπής στις εκ της επαγγελματικής τΓ
δραστηριότητας υποχρεώσεις προς το Τ.Ε.Ε.
και ΤΣΜΕΔΕ. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνι
αναφερόμαστε φυσικά. Ό που ο συνεταιρισμέ
του με τον κ. Ν. ΙΊανδή, το Τ.Υ.Ε. και την Πολι ι
στική δεν αποτελεί δα και απόδειξη-εγγύηση xj
τήρησης της σχετικής κομψότητας.
Εν προκειμένω δε η σιωπή του Κ. Λιάσκα οΐ
χρυσός είναι ούτε «μαγκιά»!
ΚωστήςΧρονάκ

Θ έλω να ξέρω, παλιέ μου aimgoç.
αν είμαι για σένα ζω ντανός ή ξεχαομέν
τώ ρα π ο ύ σ τη ς θάλασσας την άκι
ξεψ ύχη σ ε ό γλά ρ ο ς πού πληγώοω
στα παιδικά μαςχρόν
Γιάννης Θεοδωράκ
"Ενας χρόνος κλείνει
άπό τότε πού έφιυγες.
Θέλω νά ξέρεις, παλιέ
μου σύντροφε,
πώ ς δέν είσαι ξεχασμέ
νος.
Θέλω νά ξέρεις... Ξέ
ρεις!

Μ ανώ λης Β.
\
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πριν από μερι
κές εβδομάδες
ινας τηλεφωνικός θάλαμος! Αυτή η τηλεφωνική
7νοκευή -που βρίσκεται ψηλότερα απ' οποιαδήτοτε άλλη στον κόσμυ- επιτρέπει σ' εκατοντάδες
νόούς στρατιώτες να επικοινωνούν με τις οικογέ
νειες τους σ ’ όλη τη χώρα. Ο ινδός υπουργός Εθν.
Άμυνας δήλωσε ότι ήταν το λιγότερο που μπαρού
τι να πράξει η πατρίδα γι ' αυτούς.
• Από το 1984 το Πακιστάν και η Ινδία διεκδικοΰν
τηνπεριοχή του Σιαχεν, στην οποία τα σύνορα τ<υν
δυο κρατών δεν έχουν ξεκαθαριστεί ποτέ. Σε αυτά
τα 14 χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από
2.000 ινδοί στρατιώτες - η μεγάλη πλεισψηφία των
οποίων δεν άντεξε το πολικό ψύχος. Η υψηλότερη
θερμοκρασία στην περιοχή ψτάνει τους 15 βαθ
μούς υπό το μηδέν, ενώ το χειμώνα το θερμόμετρο
αγγίζει τους 55 βαθμούς υπό το μηδέν!
• Μη ρωτάς τι μ πο ρεί να κάνει η πατρίδα σου για
οένα, αλλά τι μπορείς να κάνει εσύ γι ' αυτήν...
• Η άθεη κοινότητα του Λονδίνου αγγίζει τα 800
μέλη. Τίποτα το περίεργο ώς εδώ. Το παράδοξο
της είδησης βρίσκεται στο γεγονός ότι πριν από
λίγες ημέρες χειροτονήθηκαν οι προ run ιερείς
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της! Δεν ξέρουμε τα καθήκοντα και τις υποχρεώ
σεις που ανέλαβαν μαζί με αυτό τον τίτλο. Αυτοί
οι ιερείς, πάντως, δεν έχουν τίποτα κοινό με τους
ιερείς όλων τα>ν θρησκειών. Εκτός φυσικά από
τον τίτλο του ιερέα...
• Στην Ιταλία το αλβανοκυνηγητό συνεχίζεται.
Μετά τη δήλωση του κεντροαριστερού πρωθυ
πουργού Πρόντι, με την οποία ξεκαθάρισε ότι όσοι
απ ' τους αλβανούς μετανάστες δεν έχουν μόνιμη
εργασία -και εργοδότη που να εγγυάται γ ι’ αυ
τούς- θα επαναπατρισθυύν άμεσα, οι αστυνομικές
αρχές εξαπέλυσαν μια μεγάλη επιχείρηση-σκυύπα. Στον ιταλικό Νότο ομάδες αλβανών μετανα
στών έχουν ξεκινήσει σ ’ ένδειξη διαμαρτυρίας
απεργία πείνας.
• Τελικά, το «έξω οι ξένοι» δεν φοριέται μόνο
από τους ευκατάστατους ρατσιστές της Λέγκας
του Βορρά και τους εθνικιστές του Φίνι, αλλά και
από τους ιδεολογικούς συγγενείς του ΠΑΣΟΚ και
του ΣΥΝ...
• Το '97ετοιμάζεται να μας αποχαιρετήσει. Το αί
μα δε σταματάει να κυλάει στο Κόσσοβο, στην Πα
λαιστίνη, στην Αλγερία, στο Μεξικό και σε πολλά
άλλα σημεία του πλανήτη. Η Δύση, καθισμένη
αναπαυτικά στην πολυθρόνα της, παρακολουθεί
τα δίλεπτα ρεπορτάζ και ανατριχιάζει: «Σε τι κό
σμυ ζυύμε;».
Λεωνίδας Βαλασόπουλος

Δεν χρειάζεται δα να σας
υπενθυμίσουμε τις
αμαρτίες του ΠΑΣΟΚ με
τον Κοσκωτά και την
Τράπεζάτου. Είχαν τότε
κλαπεί - σε χρήματα της
εποχής - 36 περίπου δισ.
δραχμές.
Ε, λοιπόν, αυτά ήταν
ψίχουλα μπροστά στα όσα
φαίνεται ότι έχουν
χαριστεί επί ημερών
Σημίτη από την ίδια αυτή
Τράπεζα Κρήτης. Η
πώληση της Τράπεζας
Κρήτης αναβάλλεται
συνεχώς και με
κυβερνητική ευθύνη. Το
γιατί, ίσως ερμηνεύεται
από τα ακόλουθα:
Αυτή λοιπόν η Τράπεζα
έχει χορηγήσει επισφαλή
δάνεια -λέγεται σε φίλα
προσκείμενους
επιχειρηματίες και
«ημετέρους»- που
φθάνουν πάνω από το
50% του χαρτοφυλακίου
δανείων της. Πρόκειται
για ποσά που ανέρχονται
σε 70δισ.-ανεπίδεκτα
είσπραξης - συν 100 δισ.
πρόσθετες επισφάλειες!
Είναι, λοιπόν, να μην
αναρωτιέσαι «ποια
κατάρα δέρνει» το ΠΑΣΟΚ
και την Τράπεζα Κρήτης;
Αλλά ας αφήσου με τα
αστεία. Γιατί όλα αυτά,
αφότου έχουν γίνει
γνωστά, δεν έχουν κινήσει
το ενδιαφέρον των
ελεγκτών της Τράπεζας
Ελλάδας και του
Εισαγγελέα;
Βέβαια, ο κ. Σημίτης δεν
διακρίνεται για την
αποφασιστικότητάτου. Το
είχε αποδείξει και το 198788, πάλι με την Τράπεζα
Κρήτης, τότε, επί Ανδρέα

Παπανδρέου.,.Το
θυμάται άραγε;

Χ.Ν.
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αντί

ΟΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ
Γιατί η κ υ β έ ρ ν η σ η
α ρ ν ή θ η κ ε να
π ρ ο ω θ ή σ ει τη ν
υ π ο ψ η φ ιό τ η τ α τ ο υ
Αντί γ ια τη β ρ ά β ε υ σ η
α π ό τη ν Ο υ ν έσ κ ο ; Ο
κ υ β ε ρ ν η τ ικ ό ς
ε κ π ρ ό σ ω π ο ς Δ.
Ρ έπ π α ς δεν
κ α τ ό ρ θ ω σ ε να δ ώ σ ε ι
π ε ισ τ ικ έ ς και,
κ υ ρ ίω ς, α λ η θ ε ίς
ε ξ η γ ή σ ε ις , ό τ α ν
ρ ω τ ή θ η κ ε σ τη ν
κ α θ η μ ε ρ ιν ή
ενη μ έρ ω σ η τω ν
π ο λ ιτικ ώ ν
σ υ ν τα κ τώ ν .
Α π ο π ο ιή θ η κ ε τ η ν
ε υ θ ύ ν η , χ ω ρ ίς ν α
κα τονομ ά σ ει τ ο υ ς
υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς και
ισ χ υ ρ ίσ τη κ ε ότι «εξω υ π η ρ ε σ ια κ ο ί
πα ρ ά γοντες»
κ α θ υ σ τέρ η σ α ν επί
μ ή ν ε ς να
ε ν η μ ε ρ ώ σ ο υ ν γ ια τ ο
β ρ α β ε ίο , με
α ποτέλεσ μ α η
πρότα σ η τη ς
Έ ν ω σ η ς Π ε ρ ιο δ ικ ο ύ
Τ ύ π ο υ να
γ ν ω σ τ ο π ο ιη θ ε ί σ τ ο
υ π ο υ ρ γ ε ίο
εκπροθέσ μ ω ς.
Β έβα ια , α υ τ έ ς οι
δ ικ α ιο λ ο γ ίε ς η χ ο ύ ν
ω ς π ρ ο φ ά σ ε ις εν
α μ α ρ τ ία ις , γ ι ’ α υ τ ό
και ο κ. Ρ έ π π α ς δ ε ν
σ υ μ π ε ρ ιέ λ α β ε τ ις
α π α ν τ ή σ ε ις τ ο υ σ το
απομ αγνητοφ ω νημ έν
ο κ είμ ενο π ο υ
δ ια ν ε μ ή θ η κ ε . Μ ας
έ μ ε ιν ε ό μ ω ς μία
α π ο ρ ία : Υ π ά ρ χ ε ι
« μ α ύ ρ η λίσ τα »
π ε ρ ιο δ ικ ώ ν σ τ ο
υ π ο υ ρ γ ε ίο ;

Η ΑΝΑΠΡΟ ΣΑΡΜ Ο ΓΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
« Ε σ ω τ ε ρ ικ ή κα ι ε ξ ω τ ε ρ ικ ή
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή τ ο υ ΝΑΤΟ»
β α φ τ ίσ τ η κ ε η ν ε ό τ ε ρ η α λ 
λ α γ ή τ ω ν κ α ν ο ν ισ μ ώ ν τ η ς
Σ υ μ μ α χ ία ς . Ε μ ε ίς θ α λ έ γ α 
μ ε ό τι π ρ ό κ ε ιτ α ι μ ά λ λ ο ν γ ια
π λ ή ρ η « π ρ ο σ α ρ μ ο γή » σ το
ΝΑΤΟ, δ η λ α δ ή π λ ή ρ η υ π ο 
τ α γ ή σ τ ο Δ ιε υ θ υ ν τ ή ρ ιό τ ο υ ,
ό π ο υ β ε β α ίω ς η χ ώ ρ α μ α ς
έ χ ε ι π ο λ ύ π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν ε ς
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς χ ά ρ α ξ η ς π ο λ ι
τ ικ ή ς και ε λ έ γ χ ο υ .
Η π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ικ ό τ η τ α τ η ς
κυβέρνησ ης
σ τ ις
«φ ρέσ κ ιε ς » ε π ι τ α γ έ ς τ η ς Σ υ μ μ α 
χ ία ς π ρ ο κ ά λ ε σ ε ε ύ λ ο γ ε ς
α ν τ ιδ ρ ά σ ε ι ς ό χ ι μ ό ν ο ν τ η ς
α ν τ ιπ ο λ ίτ ε υ σ η ς α λ λ ά και
μ έ σ α α π ό τ ο ΠΑΣΟΚ. Κ οι
ν έ ς ε κ τ ιμ ή σ ε ις και μ έ σ α
σ την κ υ β έρ νη σ η δ εν υ π ά ρ 

χ ο υ ν , ό π ω ς ε π ιβ ε β α ιώ θ η κ ε
και α π ό τη δ ή λ ω σ η τ ο υ κ υ 
β ε ρ ν η τ ικ ο ύ
εκτ ρ ο σ ώ π ο υ ,
τη ν Τ ετά ρ τη . Οι α ν τ ιδ ρ ά 
σ ε ις α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ ε α λ λ α 
γ έ ς δ ε δ ο μ έ ν ω ν και σ ε σ υ 
γ κ υ ρ ια ρ χ ία σ τ ο Α ιγ α ίο .
Τ ο π ρ ό β λ η μ α —γ ια τ ί π ε ρ ί
π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς κ α ι μ ά λ ισ τ α
π ο λ ύ σ ο β α ρ ο ύ π ρ ό κ ε ιτ α ι —
τ ω ν κ ο ιν ώ ν ε π ι χ ε ιρ η σ ι α κ ώ ν
α ε ρ ο π ο ρ ικ ώ ν κ έ ν τ ρ ω ν και η
σ ύ γχυ σ η π ο υ υ π ά ρ χει γ ι’
α υ τ ά ίσ ω ς α ν α δ ε ι χ θ ε ί σ ε
μ ε ίζ ο ν - κ α ι μ ά λ ισ τ α σ ε η μ έ 
ρ ε ς μ ε α δ ιε υ κ ρ ίν ισ τ ε ς τ ις
ε λ λ η ν ο τ ο υ ρ κ ικ έ ς σ χ έ σ ε ι ς .
Ο ι ΗΠ Α κ α ι μ ε τ η « δ ικ ή μ α ς
β ο ύ λ α » θ α γ ί ν ο υ ν ο ι ε π ι δ ια ι 
τ η τ έ ς κα ι οι ρ υ θ μ ι σ τ έ ς σ ε
ε ν δ ε χ ό μ ε ν η κ α ι π ιθ α ν ή ε λ 
λ η ν ο τ ο υ ρ κ ικ ή δ ιέ ν ε ξ η . Η

Χ.Ι

ΡΟΖ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Α π ό τ η μ ια μ ε ρ ιά α π ο κ α λ ύ π τε τα ι ξανά »
υ π ο κ ρ ιτ ικ ό ς τ ρ ό π ο ς π ο υ αντιμετωπίζει η κο
ν ω ν ία τ ο υ ς τ ρ α ν σ έ ξ ο υ α λ . Κι ενώ έδωσε τ
ν έ α τ α υ τ ό τ η τ α σ τ ο ά τ ο μ ο α υ τό , το πέρασ
εκ ν έ ο υ σ τ α δ η μ ο τ ο λ ό γ ια και, γενικά, ήτα
ε ν ε ρ γ ά π α ρ ο ύ σ α σ τ η ν ό λ η τυπική διαδικο
σ ία , θ υ μ ά τ α ι τ ώ ρ α , π ο υ ζη τά ει το δικαίωμι
τ ο υ σ τη ζω ή , τ α π α λ ιά τ η ς συγχωρεμένης...
Α π ’ τ η ν ά λ λ η , φ ο ρ ώ ν τ α ς τ ο κομφορμιστή
τ η ς έ ν δ υ μ α , ο ρ ίζ ο ν τ α ς συμπεριφορικάπερι
θ ώ ρ ια γ ια κ ά θ ε ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή κατηγορΟ
και κ ο ινω νικ ή τ ά ξ η , π ε ρ ιχ α ρ α κ ώ ν ε ι τις επιθι
μ ίε ς και τ η ν ψ υ χ ή σ τ ο π λ α ίσ ιο του καθο
σ π ρ ε π ισ μ ο ύ τ η ς μ έ ρ α ς και τ ο πολύ-πολύτο
κ ρ υ φ τ ο ύ τ η ς ν ύ χ τ α ς . Η διά κ ρ ισ η των εξοι
σ ιώ ν γ ίν ε τ α ι φ α ίν ε τ α ι και μ έ σ α στο 24ωρο..
Κι ο έ ρ ω τ α ς , π ο υ α π ό μ ό ν ο ς το υ είναι επ<
ν α σ τ α τ ικ ό ς και α ν α τ ρ ε π τ ικ ό ς τω ν συμβάσ
ω ν, έ ρ χ ε τ α ι ν α α ν α ζ η τ ή σ ε ι τη δικαίωση κ
τ ο β ά θ ο ς τ ο υ μ έ σ α σ τ α π α ρ ά θ υ ρ α των MMh
μ ε δ ά κ ρ υ α κ α ι υ π ο σ χ έ σ ε ις γ ά μ ο υ . 0 σοβ<
ρ ό ς σ κ ο π ό ς είν α ι, β λ έ π ε τ ε , π ά ν τ α νομιμοτκ
η τ ι κ ό ς τ ω ν ’’α ισ θ η μ ά τ ω ν ...
ν

ια α π ’ τ ις τ ε λ ε υ τ α ίε ς ισ τ ο ρ ίε ς π ο υ έ γ ι
ν α ν κ εντρ ικ ό θ έ μ α σ τ α MME, ισ τ ο ρ ία
ρ α τσ ισ μ ο ύ και υ π ο κ ρ ισ ία ς , ή τ α ν ε ρ ω 
τική. Και ό π ω ς σ υ ν ή θ ω ς , κ ά θ ε ά λ λ η α π ό χ ρ ω 
ση τ ο υ έ ρ ω τ α , ε π ισ κ ιά σ τη κ ε α π ό τ ο υ ς τ ό 
ν ο υ ς τ ο υ ρ ο ζ. Κι ε υ τ υ χ ώ ς , δ η λ α δ ή , π ο υ τ ο ν ί
σ τη κ ε η μ ε γ ά λ η α γ ά π η και ο σ ο β α ρ ό ς σ κ ο 
π ό ς , γ ια τ ί ε ιδ ά λ λ ω ς σ ε π ο λ ύ λ ιγ ό τ ε ρ η ν ο μ ι
μ ο π ο ίη σ η θ α σ τ ό χ ε υ ε κι α ν δ ε ν ή τα ν και «κ ά 
ποιοι» οι π ρ ω τ α γ ω ν ισ τ έ ς και σ ε π ο λ ύ λ ιγ ό τ ε ρ η δ η μ ο σ ιό τ η τ α . Ρ ο ζ λ ο ιπ ό ν , ρ ο ζ και κ ο ιν ω 
νική κ α τα κ ρ α υ γ ή , ρ ο ζ και σ κ ά ν δ α λ ο , ρ ο ζ και
γ ν ω σ τ ά π ρ ό σ ω π α . Τ ο χ ρ ώ μ α π ο υ φ ο ρ ιέ τ α ι
και τα ιρ ιά ζ ε ι ω ς φ ό ν τ ο σ ε ό λ α τ α τ η λ ε ο π τ ικ ά
παράθυρα.
Ο ρ α τ σ ισ μ ό ς και ο π ο λ λ ώ ν ε κ φ ά ν σ ε ω ν α π ο 
κ λ ε ισ μ ό ς, π ο υ α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ο υ ν ό λ ο ι ε κ ε ίν ο ι
π ο υ έ χ ο υ ν κ ά νει ά λ λ ε ς α π ό τ ις κ α θ ιε ρ ω μ έ 
ν ε ς ε ρ ω τ ικ έ ς ε π ιλ ο γ έ ς , έ χ ο υ ν ν α δ ε ίξ ο υ ν π ο 
λύ π ιο ε π ώ δ υ ν α και τ α π ε ιν ω τ ικ ά π ρ ό σ ω π α
σ τη ν κ α θ η μ ε ρ ιν ή π ρ α κ τικ ή α π ’ α υ τ ό π ο υ υφ ίσ τ α ν τ α ι σ ή μ ε ρ α ο α ν τ ιε ισ α γ γ ε λ έ α ς κ. Σ α κ ε λ λ α ρ ό π ο υ λ ο ς και η κ. Χ ε ιλ ο υ δ ά κ η . Το ε ν τ υ 
π ω σ ια κ ό σ ’ α υ τή τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η β ρ ίσ κ ε τα ι,
ίσ ω ς, σ το ότι έ χ ο υ μ ε δ ύ ο σ ε ένα .

Μ

Μ α ρ ία Μασαλ
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π ε ί ρ α α π ό τ ο παρελθόν, α
λ ά κ α ι τ α σ τρ α τη γικ ά συ|
φ έ ρ ο ν τ α τ ω ν υπερατλανι
κ ώ ν σ υ μ μ ά χ ω ν , δεν εγγυι
ν τ α ι α ισ ιό δ ο ξ ε ς προοπ
κές.
Η κ υ β έ ρ ν η σ η , σ ε ένα toc
σ ο β α ρ ό θ έ μ α , δενφρόντκ
ν α σ υ ν ε ν ν ο η θ ε ί με τα κό
μ α τ α α λ λ ά και ούτε φαίν
τ α ι π ρ ό θ υ μ η ν α ενημερώο
μ ε λ λ ο ν τ ικ ά γ ια τα όσα σ
ν α ίν ε σ ε .
Ε ίν α ι ό μ ω ς α υ τά όλα σκ
χ ε ί α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν το σύν
λ ο τ ο υ ε λ λ η ν ικ ο ύ λαού. Κ
δ ε ν ε ίν α ι αποκλειστικό I
κ α ίω μ α ο λ ίγ ω ν εκ των συ
β ο ύ λ ω ν κ α ι τ ω ν υπουργέ
τ ο υ κ. Σ η μ ίτ η .

/

*'

ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΗΣ «ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ»

Η κυρία Δαμανάκη στη δίνη
της κεντροαριστεράς
του Δημήτρη Καίση

Τι θα γίνει, επιτέλους, με τη Μαρία Δαμανάκη, πρέπει απαραιτήτως να
ξέρουμε. Αναγορεύθηκε σε μέγα θέμα των ημερών πολύ πριν της ώρας του.
Προκαλεί αντιδράσεις στο ΣΥΝ και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή προχωρεί χωρίς να
πτεται: ως ένα είδος αιωνόβιου θηλυκού πολιτικού ζώου που δεν φοβάται τις μεταλλαγές. Καλοστολισμένη με
χαμόγελο της γενιάς της» και σημαντική παρουσία κατάλληλη για τηλεοπτικές εικόνες, υποστηριζόμενη από
κ. Σημίτη: ένας πολιτικός έρωτας πάνω στο φαντασιακό έδαφος της κεντροαριστεράς.
■

α πρέπει μήπως vex συμφωνήσουν
για την ανάγκη διαρθρωτικών αλ
λαγών στην οικονομία και στο χει
ρισμό της διεθνούς χρηματιστη
ριακής κρίσης: μπορεί απλώς να
■καταλληλότερη για τα σκουπίδια, τους
δρομους, στο πώς να μαζεύει το διο
ύ του άνθρακα από την ατμόσφαιρα
Αθήνας. («Ωστόσο οι φύλακες στα σύ• παίζανε ζάρια / Και στους βάλτους
',ουντα βατράχια». - Έ λιοτ, Δυσκολίες
τενομένου).
-3α πράξουν οι διανοούμενοι κι αυτοί
συνεχίζουν με ποικίλους τρόπους να
πτουν στην ιστορία της Αριστεράς;
μετρήστε ας πούμε πόσα βιβλία σχετιατέκλυσαν την αγορά τους τελευταί1,4ή 12 μήνες - και πόσα λογοτεχνίζοαπό τις 5 έως τις 7. Παρουσιάζονται
ί, σχεδόν «με σεμνούς τρόπους» αλλά
; την αίσθηση ότι πάντα κάτι λείπει.
θέμα είναι τώρα τι λες», Μανόλης
γνωστόκης, Ο στόχος).
) πάρτυ γενεθλίων του Μίκη Θεοδω], σ’ ένα κέντρο της Αθήνας, ο ΛεωνίΚύρκος καπνίζοντας αδέξια σκούπιζε
άκρυά του: ίσως σκεφτόταν τα λάθη
άφησε πίσω στη δύσκολη πορεία του.
ακές ημέρες αργότερα έκπληκτος επισε τους επικριτές της υποψηφιότητας
Δαμανάκη: πώς οι άνθρωποι αυτοί
ικονται τόσο έξω από «την αριστερή
κή»;
:τη πάλι να επανεμφανίζεται απρό,μη η «αριστερή λογική» που φαίνεται
έχει την περίεργη ιδιότητα κάποιοι να
κατέχουν προνομιακά στην τσέπη
εκπίπτουν αμέσως και τη χάνουν

Ι

?
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όσοι δεν επιθυμούν π.χ. την καταπώς φιλοτεχνημένη κάθοδο της «γόνιμης αγελά
δας» της κεντροαριστερής πολιτικής (στην
πραγματικότητα ο Νίτσε είχε χαρακτηρί
σει «γόνιμη αγελάδα του γρατψματος» τη
Γειυργία Σάνδη μιλώντας επίσης για «ένα
παρδαλό στυλ ταπετσαρίας»).
Ώστε τι θα πράξουν οι διανοούμενοι ορι
σμένοι εκ των οποίων έκαναν την εμφάνι
σή τους κατά την παρουσίαση του βιβλίου
του Κώστα Σκανδαλίδη με τον ασαφή τίτ
λο Η Αριστερά στη δίνη της χιλιετίας-, (Μια
κυρία εξ Αθηνών, γερό ποτήρι, καθώς διέκοπτα χαριτολογιύντας στη Μοδιάνο Θεσ
σαλονίκης έναν φίλο που αφηγούνταν «α
πό κάτω» ιστορίες από τα δύσκολα χρόνια
της Αριστερός με επιτίμησε «εσείς οι δια
νοούμενοι που δεν ακούτε...» χωρίς να δι
ευκρινίσει εάν εννοούσε τον όρο με την
ευρύτερη γκραμσιανή έννοια.)
Ό πω ς και να χει ο κ. Σκανδαλίδης, που
έλεγε κάποτε στ’ αυτί «ευτυχώς που είναι
ο Ανδρέας...» και μετά την κουμπαριά
βγήκε βουλευτής στο νησί του, κυκλοφο
ρούσε με άνεση στις αίθουσες της Μεγά
λης Βρετανίας καθώς έχωνε αμείλικτα το
νυστέρι του σ’ αυτές τις αναταραχές της χι
λιετούς δίνης. Και ενιύ περιπατούσαν εις
τη δίνη των διαδρόμων του «Μεγάλη Βρε
τανία» η κ. Δαμανάκη ευρέθη αίφνης ενώ
πιον του ανταγιυνιστικώς ριφθέντος ονό
ματος Μανώλη Γλέξου: ενώπιον αυτού
δεν είχε κατεβάσει τη γερμανική σημαία
από την Ακρόπολη, δεν είχε κρατήσει τις
σφραγίδες της ΕΔΑ αυτόνομα κατέναντι
τιον δύο αντίπαλων ΚΚ διά να τις οδηγήσει
εντέλει εις συνεργασία με τον τότε χαρι
σματικό αρχηγό του ΠΑΣΟΚ (που άλλω

στε επικρίθηκε ότι λεηλάτησε συνθήματα
και πρόσωπα της Αριστερός) αντιπροτείνοντας αυτή τον αμφιλεγόμενα «καλό δια
χειριστή» Κώστα Σημίτη. Πιθανόν ευρεθείσα στη δίνη παγκοσμιοποιημένης αγο
ράς, απρόσμενων παραγωγικών εκρήξεων
και θαυματουργών τεχνολογικών δημι
ουργημάτων (ο Μαρξ διεισδυτικός και κά
πως ανυποψίαστος για τις εκτροπές έλεγε:
«Τα ζώα παράγουν μόνο τον εαυτό τους
ενώ ο άνθρωπος αναπαράγει ολόκληρη τη
φύση... Γι ' αυτό ο άνθρωπος παράγει -επ ί
σης σύμφωνα με τους νόμους της ομορ
φιάς.» - Οικονομικά και φιλοσοφικά χει
ρόγραφα).
Και γιατί τόση φασαρία, πότε θα έλθουν
οι δημοτικές εκλογές: σε λίγες βδομάδες,
λίγο μετά τον επαχθή Προύπολογισμό, λί
γο μετά την επόμενη χρηματιστηριακή κρί
ση από τις «αναδυόμενες αγορές»; Μήπως
όταν θα έχει κοπάσει ο υπόκωφος φόβος
της ανεργίας; Και τι φταίει ο Συνασπισμός
της Αριστερός και της Προόδου: ένα 55%
έναντι 43% μοιάζει ένας καινούργιος δι
χασμός και μάλιστα οριοθετημένός από
την γεμάτη αυτοπεποίθηση «αριστερή λο
γική» του κ. Κύρκου (και πώς ν ’ αρνηθείς
καλά δημόσια αξιώματα;).
Θα περάσει ανυπόδητη από πάνω του - ή
μήπως κάποια στιγμή απλώς θα υπουργοποιηθεί; («Ιδού μάχονται οι ήρωες / μέσα
εις τα ντάνσιγκ.», Κ. Καρυωτάκης, Εις
Ανδρέαν Κάλβον). Καθώς λοιπόν αμέρι
μνη ομορφοπλουμισμένη ευρέθη «στη δίνη
της χιλιετίας» άλλα παιδιά, πολύ μετά το
Πολυτεχνείο, ευρέθησαν στη δίνη του
«λευκού θανάτου» που αινιγματικός
απλώνονταν στην πόλη.
11

«Χουλιγκάνια εξεγερ μένα , γήπεδα καμένα»: ο ρεβανσισμός όσων έχουν μέσα τα κεφάλια - κι όταν τα βγάζουν βάλλουν κι
δικαίων καί αδίκων. Βεβαίως, την ίδια στιγμή που στα γήπεδα σφάζονται παλικάρια, υπάρχουν και δρουν οι μεγαλοπαράγον
(και) του αθλητισμού, η πολιτική έχ ει χάσει κάθε ελκυστικό π εριεχόμενο, η τηλεόραση δίνει το μ έγ εθ ο ς του τίποτα που
κυριαρχεί στο πεδίο και το μέλλον είναι άδηλον. Τι μένει; Το χρώμα της φανέλας, η «ιδεολογία» τη ς ομάδας, η «φάση»... Κι
διαιτητής, πάντα πουλημένος..·.
J

στε %α°ίζ και ηρωίνη είχαν
Μ 'Μ τσέπες τους οι πιτσιρικάδες
I τα ’καναν πάλι μπάχαλο
Μ W Ολυμπιακό στάδιο, μετά
■ ■ αγώνα
Ολυμπιακου-Πανι[
ναϊκού, την περασμένη Δευτέρα; λ
υποστήριζε πραποσέλιδα η Βραόννη
Τετάρτης, που έβαλε τα πράγματα σττ
ση τους. Και τι πρέπει να κάνουμε γι’c
τα «αποβράσματα»; Να ανοίξουμε τις
λακές; Μήπως να ξαναφτιάξουμε κανί
Νέο Παρθενώνα;
Και οι άλλοι, οι πατέρες του έθνους
τι ουραία που τα λένε στη Βουλή! Γ.
σπουδαίο είναι να δοξάζεται η άμιλλο
σο το φίλαθλο πνεύμα, πόσο ατσαλάκι
κύριοι, δανδήδες θα πρέπει να πηγαι
με στα γήπεδα. Σαν να πηγαίνουμε
εκκλησία. Τοδρα μάλιστα που ετοιμαζ
στε για την Ολυμπιάδα του 2004, τι ι
πωση θα δώσουμε στους ξένους πσ1;.
μας επισκεφθούν. Τι είμαστε, βάρβι
«Αρχαίο πνεύμα αθάνατο...».

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΓΕΛΟΙ
Η αλήθεια είναι ότι δεν ζοΰμε σε ι
κόσμο αγγέλων. Ό πως, επίσης, η αλή
είναι πο3ς όσοι συνοψίζονται στα γήτ
συνήθως δεν ζουν μια τακτοποιημένη
Οι ανήσυχοι, οι χαμένοι, εκείνοι ποι
είχαν τις ευκαιρίες απαρτίζουν τους ο
νωμένους ομίλους οπαδών. Οπαδών
φιλάθλων. Τυφλών οπαδών που πιστέ
στο χρυδμα - που δεν είχαν τίποτα άΐψ
πιστέψουν ή που, όταν πίστευαν, διαΐ
σθηκαν οικτρά. Στα χαρακτηριστική
περισσοτέρων συναντούμε και εκεί):,
που παίρνουν ναρκωτικά και τους συ®
βάνουν (υπάρχουν και οι άλλοι, οιασι|<
πτοι, που έχουν όταν θέλουν ναρκ«|
πολυετελείας), συναντούμε και κώΛ
που στην καλύτερη περίπτωση «έΙ
σκοταδσει τη μάνα τους».
Μ
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,οι αυτοί που διατείνονται «ΠΑΟ εί«χέζα», «Όλοι για μια ΑΕΚ ζοΰμε»,
υλε, ολέ» (και δεν έχουν καμία σχέση
) αλήστου μνήμης «Ο κάθε σέξυ νέος
ι Πανιώνιος κι ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραί- σαν να λέμε: «τα Χριστιανόπουλα»)
με ένα όραμα μεγαλοσύνης και επιησης. Μεταστοιχειώνουν τη ζωική
γεια σε πάθος - κι αυτό το πάθος είί] μοναδική τους πίστη, το μοναδικό
<ότους κίνητρο: η ομόχδα- το χρώμα· η
:λα.
ύστερα έρχονται οι μύθοι. Οι παίκτες
κοστίζουν εκατομμύρια, οι προπονηιου κρατούν τις ισορροπίες και, κυ, οι παράγοντες: εκείνα τα πρόσοχπα
εντάσσουν στις επιχειρηματικές τους
ιτηριότητες την αγορά κάποιας ομάχαι κάνουν παιχνίδι. Ο Βαρδινογιάνο Κόκκαλης, ο Τραχανάς σήμερα,
ότερα, ο Κοσκωτάς - ο πρώτος, ίσως,
ιατάλαβε σε όλο το μέγεθος τη δύναn το κύρος που θα του προσπόριζε η
; μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάίπως ο Ολυμπιακός. Ακολουθεί η διασία της ταυτοποίησης. Ο οπαδός αιηεται οικείο το μύθο - κι εκείνος τον
ιμοποιεί: θέλει το εισιτήριό του, τη
εία του, την προσεπικύρωσή του. Τι
Πίνει σε αντάλλαγμα;
-Ιραμα της ισχύος. Την πίστη. Το συμΊμότης επικράτησης.
Ίπό κοντά, και η πολιτική. Ή μήπως η
ακή είναι ο προχτος παράγων που ορίΊ)ΐ)ζ κανόνες του παιχνιδιού;

- ΛΙΤΙΚΗ ΠΑΕΙ ΓΗΠΕΔΟ
3 την εποχή που ο ιταλός πρόεδρος
(δημοκρατίας Σάντρο ΙΙερτίνι πήγαινε
Κυριακή στο γήπεδο, να χαρεί το
]| άδι της αγαπημένης του ομάδας, μέίήμερα, έχει περάσει πολύς καιρός,
νος, πήγαινε να χαρεί τη συμβολική
αναμέτρησης, άγων ιού σε για την επι. ηση και γνιίχριζε και να χάνει - ήξερε
κανόνες του παιχνιδιού. Οι κανόνες
, ό ι , σήμερα, έχουν αλλάξει. Η πολιτι-

κή δεν είναι αμέτοχη στα παίγνια των πα
ρασκήνιων, δεν αγνοεί το παιχνίδι των μεγαλοπαραγόντων, ούτε ότι άφθονο ρέει το
χρήμα, ούτε ότι τα συμφέροντα όσων κά
νουν παιχνίδι με τις ομάδες περιορίζονται
στα αθλητικά ιδεώδη. Η πολιτική ξέρει ότι
δεν υπάρχουν αθλητικά ιδεο'χδη.
Την περασμένη Τετάρτη, στη σχετική συ
ζήτηση στη Βουλή, ο υφυπουργός Αθλητι
σμού Ανδρέας Φούρας, μέσα στις καθολι
κές οιμωγές για το πρόβλημα του χουλι
γκανισμού και της βίας στα γήπεδα, έκανε
μι ex πολύ ενδιαφέρουσα ντρίπλα. Στο φόρ-

Οσο θα «παίζουν μπάλα»
οι επιχειρηματικοί, πολιτικοί
και πολιτιστικοί παράγοντες,
το ξύλο θα είναι στην
ημερήσια διάταξη.
τε της συζήτησης βγήκε και έκανε μια καυ
τή δήλωση: «Στο εξής», είπε, «τα λεφτά
από το ΠΡΟΠΟ, που τα χειρίζεται η
ΕΓΊΑΕ, θα τα χειρίζομαι εγώ». Αναφέρθη
κε και σε συγκεκριμένους παράγοντες του
ποδοσφαίρου, τον Βίκτωρα Μητρόπουλο,
μέλος της ΕΠΑΕ που θεοχρείται άνθρωπος
του Κόκκαλη στα κυκλώματα της διαιτη
σίας, και τον Θωμά Μητρόπουλο, μέλος
του Δ.Σ. της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δήλιυσε
ότι πρέπει να αφαιρεθεί η φίλαθλη ιδιότη
τα από τους παρόχγοντες αυτούς, επειδή
δεν έχουν... καθαρό ποινικό μητροχο!
Οι ανυποψίαστοι, ενδεχομένως, βρήκαν
πολύ αθοχα και ρηξικέλευθη τη δήλοχσή
του. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ,
όμως, θεοχρούν ότι ήταν μια καλή ευκαιρία
για τον Βαρδινογιάννη να αντεπιτεθεί και
στο χιίχρο του ποδοσφαίρου. Τα επιχειρη
ματικά παίγνια, λοιπόν, μεταφέρονται διά
του ποδοσφαίρου και επηρεάζουν τις αποφόχσεις και της πολιτικής εξουσίας; Κι αν

συμβαίνει, πώς πιστεύουν οι ασκούντες
την πολιτική ότι η κρίση στα γήπεδα θα
εκτοναχθεί;

«ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΑ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΑ...»
«Χουλιγκάνια εξεγερμένα, γήπεδα κα
μένα», φωνάζουν από καιρού εις καιρόν οι
φίλαθλοι των ομάδων που πιστεύουν ότι
αδικούνται. Πότε, όμως, εξεγείρονται τα
«χουλιγκάνια»; Εξεγείρονται αν δεν τους
πατήσεις τον κάλο;
Η βία στα γήπεδα δεν πρόκειται να
εκλείψει. Δεν μπορεί να τη σταματήσει ού
τε η αστυνομία, ούτε οι ηθικοπλαστικές
εκκλήσεις τοχν παραγόντων, ούτε οι όποιες
κορώνες των κυβερνητικών παραγόντοχν.
Ό σο θα «παίζουν μπάλα», στα γήπεδα,
άνευ όρων οι επιχειρηματικοί και πολιτι
κοί και, εσχάτως, και πολιτιστικοί παρά
γοντες, το ξύλο θα είναι στην ημερήσια
διάταξη. Απλώς, θα περιμένουμε την επό
μενη πράξη - ευχόμενοι, την επόμενη φο
ρά, να μην υπάρξουν θύματα.
Στο μεταξύ, αφού καταλαγιάσει λιγάκι ο
θόρυβος, ο κ. Κόκκαλης θα επιχορηγεί την
επόμενη παραγοχγή του Μεγάρου, ο κ.
Βαρδινογιόχννης μάλλον θα το παίζει φι
λάνθρωπος, ενώ ο κ. Τροχανάς, πιο
μπρούτος, θα συνεχίσει να κάνει επενδύ
σεις σε μικρές ομάδες, όπως ο Άρης. Όσο
για μας,ελπίζουμε να μη χρειαστεί να ξαναβγούμε στους δρόμους, με τα χουλιγκάνια αυτή τη φορά. Με εκείνους που δεν ξέ
ρουν τι διεκδικούν, είναι όμως μόνο οι μό
νοι που διεκδικούν.
Ενδεχομένως, να διεκδικούν τη χαμένη
συλλογικότητα σε μια κοινοχνία όπου βο
λεύεται ο καθένας μόνος του. Άχρωμος,
άγευστος, μονότονος. Ενδεχομένως να
διεκδικούν το σπάσιμο του συναινετικού
καθωσπρεπισμού που όλα τα χωράει, όλα
τα μασάει. Τσως, πάλι, να πασχίζουν
απλώς να δώσουν νόημα σε μια γκρίζα
ζωή, χοχρίς περιεχόμενο. Αυτούς τους ανθροχπους δεν μπορούμε να τους νουθετή
σουμε - ακόμα κι αν δεν τους καταλαβαί
νουμε.
m
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ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Διεύθυνση: Παν. Κονδύλης)
ΝΟΡΜΠΕΡΤ ΕΛΙΑΣ------------------------------------------------

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Τόμος Β )
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η ...

Η

άποψη στο βιβλίο
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ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ Η Ν.Δ.;/Γ

υνεχίζουμε σήμερα την έρευνα για τη Ν.Δ. με τη συνέντευ
ξη του Μιλτιάδη Έβερτ. Ο τέως πρόεδρος συνεχίζει τα
ανοίγματά του και προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τις ασφαλώς
ιδιαίτερες πολιτικές του θέσεις. Παρ’ ότι απέφυγε να απαντήσει
σε ερωτήματα για το εσωκομματικό παιχνίδι στη Ν Α , εν τοϋτοις
συνάγεται σαφώς μια διαφορετική πολιτική λογική - ο Μιλτιάδης
Έβερτ εξακολουθεί να πιστεύει σε μια πιο δυναμική αντιπολίτευ
ση, σε μια δεξιά με «λαϊκό» πρόσωπο. Κατά μία έννοια, παραμένει
ένας από τους κορυφαίους «αντιεκσυγχρονιστές» πολιτικούς αν με τον όρο αυτό εννοούμε την αγωνία για την άνευ όρων σύ
γκλιση με τηνΕ.Ε.

Σ

Είναι φανερά: Ο Μιλτιάδης Έβερτ προετοιμάζει την επιστρ
του, οικοδομώντας νέες συμμαχίες με κορυφαία στελέχη
όμως δεν έχουν κομματικά στηρίγματα, όπως ο Αβραμόπου)
Τα μηνύματα από τις εσωκομματικές εξελίξεις δείχνουν μια(
τα αυξημένη επιρροή του στην κομματική βάση της Ν.Δ. Ar
διαδικασία επανεγγραφής μελών στο κόμμα, η οποία σύμφωνα
τις πληροφορίες μας δεν πάει καθόλου καλά και μόλις εχειφτάσ
στο 20%, φαίνεται να βγαίνει κερδισμένος, εφόσον ελέγχει τ
περισσότερες κομματικές οργανώσεις. Η συνέντευξή του καιι
υπό μορφήν κυβερνητικού οικονομικού προγράμματος άρθρο tc
δίνουν ακριβώς το πολιτικό πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας.

I ΛT I AΔ Η Σ ΕΒΕΡΤ

Κοινωνικά αναίσθητη η κυβέρνησι
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συνέντευξη στον Απόστολο Διαμαντή

1 : IKU
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•Ας ξεκινήσουμε από τον προϋπολογισμό.
Αρκεί να τον καταγγείλει κάποιος ως
αντιλαϊκό ή φορομπηχτικό; Υπάρχει το
επιχείρημα πως η κυβέρνηση υποχρεούται
να συγκλίνει με την Ε.Ε. και πως όεν έχει
άλλη επιλογή.
-Κ α τ ’ αρχάς ο απολογισμός για το 1997
είναι ψευδής. Και αυτό εκ των πραγμάτων
καθιστά αναξιόπιστο και τον Προϋπολογι
σμό για το 1998, διότι στηρίζεται σε λανθα
σμένη βάση. Η κυβέρνηση έχει πει ασύστολα ψέματα στον ελληνικό λαό. Υποστή
ριξε προεκλογικά ότι δεν θα υπάρχουν νέ
οι φόροι. Το τι έγινε από πλευράς φόρων
πέρυσι και φέτος και το τι έχει εξαγγελθεί
για του χρόνου είναι πλέον σε όλους γνο)στό. Η φορολογική επιδρομή είναι πρωτο
φανής. Σε καμιά περίπτωση η Ε.Ε. δεν
υποχρειόνει να ακολουθηθεί μια συγκε
κριμένη διαδικασία για τη σύγκλιση. Ο
δρόμος της μείωσης του ελλείμματος μέσω
της αύξησης των φόριυν είναι εσφαλμένος.
Η σύγκλιση μπορεί να επιτευχθεί με την
ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων, τόσο του
ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, σε
έργα υποδομής και με τη δραστική μείωση
των καταναλωτικών δαπανών που υπο
κρύπτουν σε μεγάλη έκταση σπατάλες και
απάτες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι φέτος μεταφέρθηκαν δαπάνες ύψους
450 δισ. και βαπτίστηκαν επενδύσεις. Επί
σης, χαρακτηριστική είναι η τελευταία έκ14

θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον
τρόπο με τον οποίο ανατίθενται, εκτελούνται και τελικά κοστολογούνται τα δημό
σια έργα. Γίνονται εκπτώσεις για την ανά
ληψη των έργων από 45 έως 78%. Στη συ
νέχεια γίνονται υπερβάσεις της συμβατι
κής αξίας των έργων από 60 έως 225%.
Και, τέλος, καθυστερεί η παραλαβή των
έργων ενάμισι έως πέντε χρόνια, με αντί
στοιχη επιβάρυνση τιυν τιμών μέχρι και
65%.
Για το εάν είναι φορομπηχτικός ο προϋ
πολογισμός, φτάνει να διαβάσει κάποιος
τη σελίδα 57 της έκθεσης του υπουργού,
για να διαπιστιύσει ότι του χρόνου προβλέπονται φορολογικά έσοδα 8,5 τρισ. έναντι
6,6 τρισ. που ήταν το Δεκέμβριο του 1996.
Δηλαδή, μέσα σε δύο χρόνια, αύξηση φό
ρων 30%. Και αυτούς του φόρους είναι
γνωστό ποιοι καλούνται να τους πληρώ
σουν: οι μισθωτοί, οι μικρομεσαίοι, οι μη
έχοντες στον ήλιο μοίρα.

«ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΗΦΑΓΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»
• Πρέπει επομένως να μειωθούν οι
δημόσιες όαπάνες; Είστε, δηλαδή, υπέρ
της συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα;
—Ασφαλώς και είμαι υπέρ της συρρίκνω
σης του σπάταλου και αδηφάγου κράτους.
Έ χω υποστηρίξει ότι το κράτος πρέπει να
μειωθεί από το 43% του ΑΕΠ στο 33%.
Αυτό σημαίνει πως σε μια πενταετία μπο-

ρεί να αποδεσμευθούν περίπου 3 ι
από τον δημόσιο τομέα, έτσι ώστε
υπάρξουν υγιείς πόροι για τη χρήμα*.,
τηση των απαραίτητων επενδύσεων
την οικονομική ανάπτυξη και για τηνψ
σχυση της δημιουργικής πρωτοβου...
των Ελλήνων.
r
•Σ ας ρωτώ, διότι έχετε σαφώς εκφραο
στο παρελθόν με κριτικό τρόπο έναντι**·
ιδιωτικοποιήσεων και του
»
νεοφιλελευθερισμού. Έχετε και σήμεριη
την ίδια γνώμη;
—Η αποκρατικοποίηση βοηθάειτην ο*
νομική ανάπτυξη. Ο νεοφιλελεύθερα
οδηγεί στην ασυδοσία και δεν συνδέ
με τις αποκρατικοποιήσεις. Η έλλειψτ
αισθησίας και κοινωνικής πολιτ
ασφαλώς και συνδέεται με το νεοφιλε
θερισμό. Θα επαναλάβω αυτό που
εδά) και χρόνια: Το κράτος πρέπει να
προγραμματικό, κατευθυντήριο και 1
γκτικό ρόλο. Με στραμμένη την προ* :
του στην οικονομική ανάπτυξη, με κι
νική δικαιοσύνη.
•Σ ας είχε ασκηθεί κριτική στο παράί ' ι
για άκριτη υποστήριξη των λαϊκών ΐ
διεκδικήσεων. Στο μέτρο που αυτό ισχ 'γ
όεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για %
λαϊκισμό;
γϊΐ;
—Ασφαλώς υποστήριξα και θα υποσν ^
ζω τις δίκαιες λαϊκές διεκδικήσεις,
πάντως όχι τα διαπλεκόμενα, όπως 6-^

ι σήμερα η κυβέρνηση. Το ποιος υποίζει άκριτα λαϊκές διεκδικήσεις φαί.από δύο παραδείγματα: Τον Ιανουτου ’96, όταν υποστήριζα ότι η αύξηον μισθών των δημοσίων υπαλλήλων
ει να είναι 3,5+3,5% έναντι του
2,5% που έδιδε η κυβέρνηση, τα διαόμενα με χαρακτήρισαν λαϊκιστή,
συνέχεια, προ του συνεδρίου του
ΙΟΚ, ο κ. Σημίτης, προκειμένου να
ίσει το συνέδριο, διένειμε 70 δισ.
δημοσίους υπαλλήλους, ποσό πολύ
λΰτερο από την πρότασή μου. Δηλα^γινε απόπειρα εξαγοράς συνειδήσεώνένας όμως από τους διαπλεκόμετότε δεν μίλησε για λαϊκισμό,
ai γνωστές οι προτάσεις μου για τον
γχρονισμό του αγροτικού τομέα, που
άη κυβέρνηση χαρακτήρισε ως λαϊκις προεκλογικές υποσχέσεις. Και αυιρά το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά
χαν στο πρόγραμμά μας από το 1994.
οκόστος των μέτρων ήταν 200 δισ. Είνωστό ότι με μια νυχτερινή τροπολο;αρίστηκαν σε ημετέρους και συγγευπουργών πάνω από 150 δισ. - αυτό
ίναι λαϊκισμός; Ευτυχώς στο ΠΑΣΟΚ
χουν ακόμη ορισμένες δυνάμεις που
ν ευαισθησία και που συγκρούονται
νκυβερνητική αναισθησία.

ΙΟΙ ΠΙΛΑΤΟΙ ΚΑΙ «ΠΟΥΡΚΟΥΑΔΕΣ»
ΐίγια τις θέσεις σας στα
ιοτουρκικά σας είπαν επίσης
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λαϊκιστή. Με την πρόσφατη αποτυχία της
Κρήτης και με το κλίμα έντασης που
διαμορφώνεται, πώς νιώθετε;
—Τι να το κάνω αν δικαιώθηκα ή όχι;
Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αδική
θηκε η Ελλάδα και η ιστορία μας. Σε ένα
σύγγραμμα των τουρκικοόν Στρατιωτικών
Ακαδημιών αναφέρεται κατά λέξη: «Στα
Ιμια επιτύχαμε τακτική νίκη. Εάν συμπα
ρασύρουμε την Ελλάδα σε διάλογο εφ’
όλης της ύλης, θα έχουμε επιτύχει στρατη
γική νίκη». Αυτό και μόνο τα λέει όλα.
Άκριτοι και επιπόλαιοι υπήρξαν όσοι
στήριξαν τον Σημίτη, πιστεύοντας ότι η
διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
ήταν μόνο τα Ίμια. Τιόρα, που αμφισβη
τούνται 130 νησίδες και βραχονησίδες,
κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτε για το
έγκλημα. Η Ελλάδα έχει γεμίσει από Πό
ντιους Πιλάτους και «πουρκουάδες».
• Τον τελευταίο καιρό οι
φιλυκυβερνητικές εφημερίδες και τα
κανάλια βάλλουν εναντίον του κ. Σημίτη.
Γιατί αλλάζουν στάση; Εσείς ο ίδιος
είχατε αναφερθεί ονομαστικά σ ’αυτούς
που στηρίζουν, για ιδιοτελείς σκοπούς,
τον κ. Σημίτη. Μπορείτε να γίνετε πιο
σαφής;
—Προφανώς κάποιες εφημερίδες έχουν
δει την αλήθεια, έστω και καθυστερημέ
να. Αλλες θέλουν κάποιο ακόμη δημόσιο
έργο. Υπάρχουν βέβαια και κάποια αιτήματά τους που δεν ικανοποιούνται. Δεν
βαριέστε. Μερικές απ’ αυτές θα τα ξανα-

βρούν.
• Η πιο αποτελεσματική, ίσως, αντισημιτική κριτική είναι αυτή που τον
ασκείται για την εκφορά του πολιτικού
του λόγου. Εμφανίζεται περίπου ως
ασυνάρτητος. Τέτοιου είδους κριτική
είχατε υποστεί και εσείς στο παρελθόν.
Πιστεύετε ότι είναι θεμιτή;
—Ο κ. Σημίτης πληρώνει σήμερα αυτό
που οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν
για να με κτυπήσουν. Ο πολιτικός, όμιυς,
πρέπει να κρίνεται για την εντιμότητά
του, την ειλικρίνειά του και την αποτελεσματικότητά του. Σήμερα ο λαός -και σ’
αυτό τον τομέα- μπορεί να δει την πραγ
ματικότητα και τις διαφορές.
• Και μια τελευταία ερώτηση. Πριν από με
ρικά χρόνια το Αντί είχε δημοσιεύσει μια
επιστολή σας προς τον κ. Χρήστο Λαμπράκη, στην οποία τον προτρέπατε να προχω
ρήσει τα έργα του υπόγειου γκαράζ, αγνοώ
ντας τις επικρίσεις. Τι θα λέγατε σήμερα γι ’
αυτήν την επιστολή και για τις εκλεκτικές
σχέσεις πολιτικής και MME;
—Να σας απαντήσω χωρίς περιστροφές.
Ήμουν, είμαι και θα είμαι υπέρ των έργων
στο κτίριο του Μεγάρου Μουσικής. Είναι
ένα στολίδι για τον πολιτισμό μας, ένας χώ
ρος που αναβαθμίζει τη φτωχή -από απόιβεως υποδομής- πολιτιστική ζωή στην
πρωτεύουσα. Δεν βλέπω να υπάρχει τίποτε
το περίεργο ή το μεμπτό σ’ αυτό. Μακάρι
να έχουμε και άλλα τέτοια κτίρια στο μέλ
λον.

Οι στόχοι των αποκρατικοποιήσεων

Μ

Του Μιλτιάδη Έβερτ

ασικοί στόχοι του Προγράμματος,
5πως αυτό διατυπιύθηκε το 1995 για
covτομέα της αποκρατικοποίησης και
ισπκής αναμόρφωσης, είναι:
ίραστική βελτίοοση της παραγωγικής
ης γενικότερης οικονομικής αποτελεΊκότητας σε κλάδους που σήμερα κυχούνται από αμιγείς δημόσιες επιχειις. Με το στόχο αυτό ενισχύονται οι
αυξιακές προοπτικές της οικονομίας,
ςνα φαλκιδεύεται το δημόσιο συμφέτο οποίο θα προστατεύεται από την
ακήτης κανονιστικής ρυθμιστικής παίασης.
αξιολόγηση του αν πρέπει να γίνει μια
φατικοποίηση ή όχι, δεν θα βασιστεί
if
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μόνον στο αν η επιχείρηση πραγματοποιεί
κέρδη. Εννοείται, ότι μια επιχείρηση που
δεν πραγματοποιεί -και δεν προβλέπεται
να πραγματοποιεί- κέρδη, δεν μπορεί να
αποκρατικοποιηθεί, ίσως πρέπει να πάψει
να λειτουργεί. Το κύριο κριτήριο είναι το
αν η επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει
πιο αποτελεσματικά στον ιδιωτικό τομέα,
ώστε να ιυφεληθούν οι φορολογούμενοι,
οι τελικοί καταναλωτές και. οι εργαζόμε
νοι στις επιχειρήσεις αυτές.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
«ΦΥΣΙΚΑ» ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Η πολιτική μας διαφοροποιείται ανάμε
σα στους κλάδους και υποκλάδους που
αποτελούν «φυσικά» μονοπιυλια και σε
εκείνους στους οποίους μπορεί να λει
τουργήσει ο ανταγωνισμός. Στα φυσικά
μονοπώλια, δηλαδή, στους κλάδους εκεί
νους που, λόγω αποδόσεων κλίμακας, φύσεο)ς του παραγομένου αγαθού και μεγέ
θους της αγοράς, μία και μόνη επιχείρηση
μπορεί να παράγει πιο αποτελεσματικοί
από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, η
αποκρατικοποίηση θα είναι μερική, και θα
διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τιυν
επιχειρήσεων.
Θα δημιουργηθούν όμως οι συνθήκες για
αποτελεσματική διοίκηση, τόσο με τη στα
διακή εκχώρηση σημαντικού μέρους τιυν
μετοχιυν τους στο επενδυτικό κοινό, μέσω
του χρηματιστηρίου, όσο και μέσω της νο
μοθετικής εξασφάλισης της αξιοκρατικής
επιλογής και της ανεξαρτησίας τυ)ν διοι
κήσεων από την κυβέρνηση. Η ανεξαρτη
σία των διοικήσεων δεν θα είναι, ωστόσο,
ανεξέλεγκτη. Οι επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ετήσιο διαχειριστικό και λογιστικό
έλεγχο, ενώ το πλαίσιο, εντός του οποίου
θα λειτουργούν, θα καθορίζεται από κλα
δικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς που θα
εποπτεύονται από την κυβέρνηση και το
κοινοβούλιο.
Οι ρυθμιστικοί οργανισμοί θα ορίζουν
τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσει»ν αυτών, θα ελέγχουν την εφαρμογή τιυν
ενεργειών και μέτρυτν τους και θα περιο
ρίζουν τη διακρατική ευχέρεια των διοική
σεων.
Αναγνωρίζουμε ότι η εφαρμογή της έν
νοιας του φυσικού μονοπωλίου, ιδιαίτερα
στις συνθήκες της Ενιαίας Ευρωπαϊκής
Αγοράς, είναι περιορισμένη και εξαρτη
μένη, κατά περίπτωση, από τις πρόσφατες
τεχνολογικές εξελίξεις. Επίσης, η Ν.Δ.
αναγνωρίζει ότι, σε κλάδους που παρόχγονται σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες, μπο
ρεί να υπάρχει φυσικό μονοπιόλιο σε κά
16

ποια φάση της παραγωγής, αλλά όχι στις
άλλες. Στις περιπτοόσεις αυτές ο αποκλει
στικός δημόσιος χαρακτήρας τιυν επιχει
ρήσεων θα διατηρηθεί μόνο στη φάση της
παραγωγής που αποτελεί φυσικό μονοπο)λι,ο, ενώ) για τις άλλες φάσεις θα προωθη
θεί η αποκρατικοποίηση και η ενίσχυση
του ανταγωνισμού. Επίσης, σε περιπτυώ
σεις που το φυσικό μονοπιόλιο είναι τοπι
κού και όχι εθνικού χρακτήρα, θα εξετασθεί η περίπτωση δημιουργίας μικρότε
ρων, ξεχωρίσουν δημοσίων επιχειρήσεων,
αν κάτι τέτοιο προωθεί την οικονομική
αποτελεσματικότητα. Φυσικά, όλες οι επι
χειρήσεις θα υπόκεινται στο κοινό ρυθμι
στικό πλαίσιο.
Στους κλάδους που δεν είναι φυσικά μο
νοπώλια, ή σε υποκλάδους όπου μπορεί να
λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, η αποκρα
τικοποίηση θα είναι πλήρης και θα εκχω
ρηθεί σταδιακά το σύνολο των μετοχιυν
τους με τον πιο πρόσφορο τρόπο. Στους
κλάδους αυτούς θα παρασχεθούν επίσης
κίνητρα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων
αμιγοός από ιδιυότες και κίνητρα προσέλ
κυσης ξένων επενδύσειυν. Ό που υπάρχει
ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης, ώστε να
εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, αυ
τί) θα γίνεται στη βάση της εφαρμογής των
γενικών κανόνων του ανταγωνισμού και
μέσω των ειδικών ανεξάρτητων ρυθμιστικιυν φορέιυν - όπως και στην περίπτωση
τιυν φυσικιυν μονοπιυλιΌν. Η ενίσχυση του
ανταγιυνισμού θα πρέπει να έχει δύο μορ
φές:
— Τη μορφή των περιοδικοόν διαγωνισμιυν για την εκχυόρηση περιορισμένων δικαιιυμάτων παραγυ)γής σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (franchising). Η λύση αυ
τή είναι κατάλληλη για κλάδους όπου μπο
ρεί να λειτουργήσει ελεύθερη είσοδος και
έξοδος επιχειρήσεων, λόγω του ότι κάποι
ος κρίσιμος συντελεστής παραγωγής είναι
περιορισμένος.
— Ο ανταγωνισμός θα ενισχυθεί με την
ενθάρρυνση της εισόδου νέων επιχειρήσε
ων στον κλάδο και με την άρση των νομικιυν εμποδίων στην είσοδο νέων επιχειρήσειυν, καθιυς και τιυν εμποδίων που τεί
νουν να ορθιυνουν οι ήδη καθιερωμένες
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην
άρση τιυν εμποδίων στην είσοδο νέων επι
χειρήσεων κρίσιμος θα είναι ο ρόλος των
ρυθμιστικών φορέων και της αναβαθμι
σμένης Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για να εξασφαλιστεί το δημόσιο συμ
φέρον, η ρυθμιστική κρατική παρέμβαση

θα υλοποιηθεί μέσω της ανεξαοτησί
και ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγω·
σμού και της δημιουργίας ορισμέν
κλαδικών ρυθμιστικών οργανισμών, ί
λος των οργανισμοόν αυτιόν θα είναι
καθορισμός του πλαισίου εντός ι
οποίου θα λειτουργούν τόσο οι δημόα
όσο και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, η εί,.
πτεία του διαχειριστικού και λογιστή,
ελέγχου, ο καθορισμός τιυν τιμολογι
των δημοσίων επιχειρήσειον βάσει ί..
στηρά κ α θ ο ρ ισ μ ένο ι κανόνο)ν και ηζ.
αιτησία, σε περιπτοόσεις που ανα'.
πτουν διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων'
ενίσχυση του κανονιστικού ρυθμίσω
πλαισίου είναι απαραίτητη καθώς πϊ
χω ρεί η αποκρατικοποίηση και το if'
τος μετατρέπεται από προαγωγός1'
ρυθμιστής της οικονομικής δραστήριο
τας.
"ί
Φυσικά μονοποόλια στις διαμορφού
νες τεχνολογικές και οικονομικές σ*’1
θήκες αποτελούν η διανομή ηλεκτριώ
ρεύματος, τα αστικά τηλεφωνικά δίκτυ
ο υπό κατασκευήν κεντρικός αγωγός-··
φυσικού αερίου και το εθνικό οδικό V
σιδηροδρομικό δίκτυο. Τοπικά φυσ)]Ι
μονοπώλια αποτελούν επίσης τα αε ^
δρόμια και τα λιμάνια.
·^
Στους τομείς αυτούς, όπου υπάρχ-':
σήμερα δημόσιες επιχειρήσεις, η α'Ι
κρατικοποίηση θα είναι μερική καΐ'κ
διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας ;*
επιχειρήσεων. Για λόγους που συνί>,
νται με την εθνική άμυνα, ιδιαίτερη π·;
σοχή θα δοθεί στην πολεμική βιομτ,
νία, όπου ο έλεγχος του κράτους θα ευ
εντονότερος. Θα ενισχυθεί όμως -ô:(j
είναι δυνατόν, και υπάρχει επενδυτ
ενδιαφ έρον- η συμμετοχή του ιδιωτίί,ι
τομέα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κα,;Λ
σκευής και εκμετάλλευσης νέων οδικ
αρτηριοόν, αεροδρομίων και λιμάνι .
στο πλαίσιο του προγράμματος περί,:
ρειακής ανάπτυξης.
Ορισμένοι τομείς της παραγωγής t v
κτρικού ρεύματος, των τηλεπικοινοΌ
και των αεροπορικών και οδικών '
γκοινωνιών μπορούν να λειτουργήφ1
κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες.'
άλλους τομείς, όπως οι τράπεζες, η 0
ξεργασία προϊόντων πετρελαίου,'1'
ναυπηγεία και ο τουρισμός, δεν υλ';
χουν φυσικά μονοπώλια και η αποκρ-ί
κοποίηση θα προχωρήσει σε μεγαλΰϊ:
βάθος.
Ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί φορείς θβί^
μιουργηθούν για τις μεταφορές, :·
ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Ρ

(

στην οικολογική καταστροφή

εια: Ε. Κολλιοπούλου
σκήτης χρεοκοπίας
ιιότερη αιτία της αύξησης της
ΐκρασίαςτης γης θεωρείται η
στη υπερανάτττυξη και η
ρηση των φυσικών πηγών από
ετπυγμένες χώρες. Αστή η
ημονικά αποδεδειγμένη
πωση δεν φαίνεται να μας
νεί. Οι οικολογικές προτάσεις
ίζουντα εκλογικά
οάμματα όλων των κομμάτων
γιαλόγους ψηφοθηρικούς. Οι
πάθειες πολιτικοποίησης των
αλλονπκών προβλημάτων δεν
ηγουν συνήθως στη
υργία ισχυρών κοινωνικών
άτων. Ο ακραίος
ευθερισμός συνεχίζει να
ρχεί παρ' όλες τις κοινωνικές
ιτητες και τις οικολογικές
προφές που προκαλεί. Η
σιοποίησητων
αραθέσεων μεταξύ Βορράυστη Διεθνή Συνδιάσκεψη του
που πραγματοποιείται στο
Dαπό την περασμένη Δεστέρα,
φωτίσει για ακόμα μία φορά τα
ομικά και εθνικά συμφέροντα
ράβονται πίσω από την άρνηση
ινεπτυγμένων χωρών να
τουντις εκπομπές των
ερών αερίων. Από τις 150
ςπου συμμετείχαν στη
ιάσκεψητου Ρίο,το 1992, οι 33
θιγμένες χώρες θεωρούνταν
Βύνες για το 60% των
απών αερίων πουπροκαλούν
ιινόμενο του θερμοκηπίου,
εκριμένα, οι ΗΠΑ ευθύνονται
) 1/4 εκπομπής αερίων
οσμίως και αντιδρούν στη
σήτους. Οι χώρες του Νότου,
ηκώνουντο μεγαλύτερο
>ςτης οικολογικής
στροφής, αρνούνται να
ΐούν σε μειώσεις των εκπομπών
βάλλοντας το κλασικό
φημα «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
οστά στο αδιέξοδο που
ουργείται, μόνο η κινητοποίηση
τολιτών μπορεί να εναντιωθεί
(Γγραφειοκρατική αντιμετώπιση
: οικολογικών προβλημάτων.
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Γιάννης Χρυσοβέργης,

ε κ π ρ ό σ ω π ο ς τη ς οικολογικής
ο ρ γά ν ω σ η ς Μ εσ όγειος SOS:
«Ενώ συνολικά η Ευρώπη Θέλει να

μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου
άνθρακα τα επόμενα χρόνια, η
Ελλάδα ζητεί να αυξήσει την πα
ραγωγή των εκπομπών κατά 25%
έως το 20101 Ισχυρίζεται ότι αυτό
οφείλεται στο ότι για την παρα
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρη
Δ ια μ α ρ τυ ρ ία της ο ικ ο λ ο γ ικ ή ς οργάνω σης Μ εσ ό γ ειο ς SOS μπροστά
σιμοποιεί λιγνίτη και ότι στην αντί στην π ρεσ βεία των Η Π Α , το π ροξενείο της Ιαπωνίας, τα γρ α φ εία της
θετη περίπτωση θα έπρεπε να κα- Ε.Ε. και τη Βουλή για ένα ν «Π λα νήτη με μέλλον» (2 8 .1 1 .9 7 ).
ταφύγει στην πυρηνική ενέργεια.
την ηλεκτροδότηση των νησιών είναι πολλαπλά
Η πολιτική για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας
σιο από την τιμή πώλησης του ρεύματος στον κα
(αιολική ή ηλιακή) είναι ανύπαρκτη. Αντί να γίνει
δικτύωση των νησιών και να καλυφθούν οι ανά ταναλωτή. Παρ' όλα αυτά καμία προσπάθεια
δεν βλέπουμε για την ανάπτυξη εναλλακτικών
γκες τους με ηλιακή ενέργεια και να έχουν και
πλεόνασμα, συζητούν να πάρουν ενέργεια από μορφών ενέργειας».
• · · Οι κάτοικοι των χωριών Ολυμπιάδας, Βαρ
θερμικούς σταθμούς. Σύμφωνα με επιστημονικά
βάρας και το)ν γύρω χωριών του Στρυμωνικοΰ
στοιχεία, υπολογίζεται ότι το 1% της επιφάνειας
Κόλπου διαμαρτύρονται εδώ και δύο χρόνια κα
της Ελλάδας θα καλυφθεί τα επόμενα χρόνια από
τά της εγκατάστασης των μεταλλείων χρυσού
τα νερά και το κλίμα της θα εξελιχθεί ανάλογο με
αυτό της Αιγύπτου. Οι πλημμύρες και η υλοτόμη που έχει αναλάβει η καναδέζικη πολυεθνική
ση απειλούν με ερήμωση τη Θεσσαλία και την TVX-GOLD. Τον τελευταίο, μήνα τα ΜΑΤ
έχουν αποκλείσει την περιοχή και τα κατασταλ
Κρήτη».
• · · Ο Σπύρος Ψύχας, εκπρόσωπος του Κέ
ντρου Οικολογικής Πληροφόρησης: «'.Εχουμε
συνήθως την εντύπωση ότι οι κλιματικές διατα
ραχές είναι μακριά μας και αφορούν τον Α μαζό
νιο, τον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό Ωκεανό. Στην
πραγματικότητα ο οικολογικός κίνδυνος είναι δί
πλα μας. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
αυξάνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα: κυριαρχία
της αυτοκίνησης, ενεργοβόρες διαδικασίες στις
μεταφορές, έλλειψη τρένων. Έχουμε σημαντική
παραγω γή άνθρακα από λιγνίτη και πετρέλαιο
που φτάανει το 85% της συνολικής ενέργειας. Η
υδροηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε μικρά πο
σοστά. Η αιολική και η ηλιακή είναι απλώς λογι
στικά μετρήσιμη. Η κριτική μας όεν πρέπει να π ε
ριορίζεται στην οικολογία του αφηρημένου γιατί
καταλήγουμε σε γενικόλυγες και πλανητικές ανα
φορές και απομακρυνόμαστε από τα συγκεκρι
μένα προβλήματα στον ελληνικό χώρο. Γί.χ., τα
λιγνιτωρυχεία στη Μεγαλόπολη, στην Κοζάνη και
στην Πτολεμαϊδα είναι η αιτία καταστροφής ολό
κληρων περιοχών. Καμία λύση δεν πρυτείνεται
για συμφερότερες οικονομικά λύσεις παρόλο που
υπάρχουν οι δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτι
κών μορφών ενέργειας. Το κόστος της ΔΕΕΙ για

τικά μέτρα έχουν πάρει ιδιαίτερη ένταση. Αστυ
νομικές δυνάμεις από τις γύρω περιοχές έχουν
κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τις ισχυρές
διαμαρτυρίες των κατοίκων. Η Επιτροπή Αλλη
λεγγύης στον Αγώνα των κατοίκων το Στρυμωνικού Κόλπου, σε συγκέντρωση που πραγματο
ποίησαν την περασμένη Τρίτη στην πλατεία Κάνιγγος, επισήμαναν ότι «Η καναδέζικη πολυε
θνική ανέλαβε την εκμετάλλευση των μεταλλείιον με μια κατάπτυστη σύμβαση αποικιοκρατικού
χαρακτήρα που ψηφίστηκε νύχτα από τη Βουλή.
Η εκμετάλλευση των μεταλλείων της περιοχής
θα φέρει σοβαρές περιβαλλοντικές καταστρο
φές στην περιοχή. Ανάλογο έργο επιχειρήθηκε
να γίνει στην Πέργαμο, στα τουρκικά παράλια.
Η ελληνική κυβέρνηση αντιδρούσε γιατί θα μολυνόταν το Αιγαίο. Δυναμικές κινητοποιήσεις
του τουρκικού λαού ματαίωσαν πρόσφατα το έρ
γο αυτό. [...] Η ανάπτυξη που μας τάζουν έχει
σαν “καύσιμη ύλη” όχι μόνο τα οικονομικά-κοινωνικά δικαιώματα αλλά και την ίδια τη ζωή και
την οικολογική ισορροπία. Αυτό έγινε στον Καλαμά και στην Αραβησό παλιότερα, αυτό θα γί
νει και στην Αττική με τα μεγάλα έργα της νέας
“μεγάλης ιδέας”, της Ολυμπιάδας 2004».

#
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Όταν περιπλέκεται ο Αθως, η Πολιτιστική, το Άβατον με το βυζαντινό μεγαλείο, την ορθοδοξία και τα ελβετικά ρολόγΐι
της εταιρείας Swatch...
ιΐΐ
'

a*'/!
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«ABATON. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ SWATCH. Βυζα
ντινοπρεπές και βυζαντινότροπο. Ο σχε
διαστής τον παραμένει ανώνυμος. Προ
σανατολισμένο στη νέα χιλιετία χάρη
στην τεχνολογία Access. Προσφέρει ελεύ
θερη είσοδο στην έκθεση των Θησαυρών
του Αγίου Όρους στο Μουσείο Βυζαντι
νού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης και
20% έκπτωση στον κατάλογο της έκθε
σης». Έ τσι έχει ένα από τα πρώτα δια
φημιστικά κείμενα για το ρολόι «Άκα
τον», που διάβαζε κάνεις στις εφημερί
δες λίγο μετά τα εγκαίνια της έκθεσης.
Πάνω στο, περιώνυμο πια, ρολόι και
στο λουράκι του δεσπόζουν οι λέξεις
«Άβατον», «Άθως», «Athos», «Θεσσαλο
νίκη» καθώς και το γράμμα «θ», το σύμβο
λο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Του
ίδιου αυτού ρολογιού συλλεκτικά κομμά
τια, έργα... τέχνης κι αυτά, εκτέθηκαν στο
Μύλο της Θεσσαλονίκης.
Όταν πριν από καιρό ανταλλάσσαμε
σκέψεις με φίλους σχετικά με την τότε
προετοιμαζόμενη έκθεση τιον θησαυριυν
του Αγίου Όρους, περιοριζόμασταν να
διαπιστώνουμε ότι θα επρόκειτο για μια
παράδοξη χρήση λατρευτικού κυρίως εί
δους κειμηλίων. Παράδοξη, αφού θα γινό
ταν αντί καταβολής γενναίου και πολλα
πλού τιμήματος, ούτως ή άλλως θα διερρήγνυε την αγιορείτικη παράδοση χωρίς εύ
λογη αιτία, η έξοδος θα ήταν βιαίως παρά
νομη και, τέλος πάντων, θα αποτελούσε
ένα αμφίβολο προηγούμενο για τον Άθω.
Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι το πράγμα
θα έπαιρνε την τροπή που πήρε.
Η περίπτωση Swatch συνιστά αυταποδεί
κτους έναν ακόμη θλιβερό κρίκο στην υπό
θεση της εξόδου των κειμήλιων του Ό ρους
και στη λυπητερή ιστορία που λέγεται Πο
λιτιστική Πρωτεύουσα. Κι ας διευκρινι• 0 Διογένης Καραγιαννακίδης είναι
διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.
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στεί πρώτο πραντο το εξής: αυτό το αναπά
ντεχο «ιίβατον» όχι απλιυς ήταν γνωστό
αλλά προφανέστατα, αν δεν συνελήφθη
ως ιδέα, τουλάχιστον υλοποιήθηκε και
αντιμετώπισε την αγορά με τη σύμπραξη
των διοργανοπιυν της έκθεσης. Αν δεν
ήταν έτσι, ούτε το έμβλημα (θ) θα υπήρχε
στο ρολόι, ούτε, πολύ περισσότερο, θα
πριμοδοτούσε η Πολιτιστική Πρωτεύουσα
(τουτέστιν ο φερώνυμος οργανισμός) την
είσοδο στην έκθεση και την αγορά του κα
ταλόγου. Αυτά αρκούν ως προς την αυ
τουργία. Τα άλλα που θρυλούνται, ότι πρό
κειται για «δουλειά» υτ|)ηλότατα ισταμένου κυρίου, συγκροτούν φυσικά μια (απο
τρόπαιη εκδοχή, που ωστόσο δεν εκπλήσ
σει και, πάντως, ο γρόιφων ούτε μπορεί ού
τε και θα επιθυμούσε, αν μπορούσε, να την
ελέγξει.

ΕΛΒΕΤΙΚΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΤΡΟΠΟ!
Επί της ουσίας τώρα: αν κατανοώ σωστά
τη διαφήμιση, η ελβετική εταιρεία μαζί με
τον ΟΠΠΕ ’97, από κοινού, μας λένε, ούτε
λίγο ούτε πολύ: αν αγοράσετε ένα ρολόι
θα μπείτε τσάμπα να θαυμάσετε τις φορη
τές εικόνες που τις τεχνούργησε φόβος
Θεού, τον Τασπι του Βατοπαιδίου, το τέ
μπλο του Πρωτάτου, τα χρυσόβουλα των

βυζαντινοον αυτοκρατόρων κ.λπ. Κι
μόνον αυτό: παίρνετε πιο φτηνά και
κατάλογο της έκθεσης να τον δείχν
στους φίλους σας μαζί με το ρολόι ο
να μένουν έκθαμβοι από το βυζαντ
μεγαλείο. Μην σας ξενίζει το πράγ
·. Δύο στη συσκευασία ενός. Εδώ,
«πλέον έγκριτη» εφημερίδα της χώ(
αν αγοράσετε, έχει κι αυτή τοκουποκι της. Περάστε κόσμε λοιπόν! Αγο(
ζετε βυζαντινοπρεπές σύγχρονο έ(
τέχνης, βάζετε ένα βυζαντινότροπο
λόι στο χέρι και εξασφαλίζετε δωρι
την απόλαυση των έργων του βυζα
νού πολιτισμού, τη «μοναδική έκθ;
του αιώνα». Και, προς Θεού, μηντοπα
ξηγήσετε: ο σχεδιαστής του, σεμνός όι
ο Θεοφάνης ή ο Πανσέληνος, ένας τα:
νός άνθρωπος του Θεού κι αυτός, ένας
ρίπου Αγιορείτης, προτιμά την ανωνυ:
από την εγγραφή του ονόματος του ι
δέλτους της ιστορίας εις αιώνα αιών
Ταπεινότης. Ανιδιοτελές φρόνημα. A
και το ρολόι καθεαυτό: μη σας διαφεί
το στυλ του: «βυζαντινότροπο», δηλ(
φτιαγμένο βυζαντινό') τω τρόπω!
Οι ρηξικέλευθοι μάνατζερ της πετυχη
νης εταιρείας, αφού πρόσφεραν το δ
της ρολόι σε κάθε μία από προσεκτικοί
λεγμένες μερίδες του πληθυσμού του α
πτυγμένου κόσμου που πλήττουν αφόρ .
και αδημονούν για το κάτι άλλο, πέρα
σε νέες επιλογές, βεβαιώθηκαν κι œ
ότι στο Αγιον Όρος ανήκει το νεοτονρι
κό μέλλον για τα επόμενα 30 χρόνια, ε
κι η έκθεση του αιώνα στη μέση, και c
φάσισαν να δο>σουν τη χαρά σ’ όλους ι
φαν του «αγιορείτικου φολκλόρ», να
ρουν το άβατον στο χέρι τους, περίποι
την ίδια λογική που βγάλανε ρολόι, ό;
πληροφορούμαστε από τις εφημερυ
για τον Τσε Γκεβάρα επ’ ευκαιρία του
νε-έλα τιον οσταίν του. Μια άνευ προηΐ
μένου βέβηλη εμπορευματοποίηση μ

μια βάναυσα και προκλητικά ανομιιίητη απεικόνιση αξιών και ινδαλμάν αρχή λοιπόν είχαμε τα δισ. για την
Dτων κειμηλίων: οι μεν Αγιορείτες
)ευαν όταν διατυπωνόταν με'σα κι έξω
ιο Άγιον Ό ρος η έντονη ενόχληση για
νδεση της έκθεσης με γενναιότατο οιμικό αντάλλαγμα, οι δε ποικιλιόνυμοι
Πολιτισμού πατέρες στη Θεσσαλονίκη
πην Αθήνα) είτε μειδιούσαν με συγκαση είτε αντιδρούσαν με δυσφορία για
χρόψυχη γκρίνια των κουλτουριάρηηου όε βλέπουνε το καλό της Θεσσαλο. Ύστερα ανακοινοόθηκε το εισιτήριο
ην είσοδο στην έκθεση. Κι αυτί) ήταν
το ασήμαντο έως αυτονόητο: Πώς να
δηλαδή ο άλλος να δει τέτοιο θέαμα;
:άν; Να μην πληρώσει δυο χιλιάρικα;
ίόλαταύτα, επώνυμοι Αγιορείτες βρίντο κουράγιο να υποστηρίζουν ακόμα,
έκθεση εξυπηρετεί προσκυνηματικοΰς
ούς.) Τώρα να και η -μέχρι στιγμήςκλείδα. Με το «Αβατον Swatch», Ί| καισηήρθε κι έδεσε που λένε.
. ;ό το «μεγαλειώδες» και, εν ταυτοό,
ίντινότροπο» «έργο τέχνης», το ελληSwatch, αποκαλείται «Αβατον». Πώς
τορούσαμε, ας πούμε, να διαλέξουμε
ίνομα όπως Casablanca, Copacabana
lens 2004; Έ τσι μπορούμε να βαφτίε κι ένα ρολόι «Αβατον». Τι το με
ν;
ότι το αγιορείτικο άβατο είναι το
γέστερο από τα στοιχεία της σχέσης
3ρους με τον κόσμο, το ότι συνοδεύει
λθωνα στην υπερχιλιετή ιστορία του
(υμπλέχτηκε και συναποτελεί την όλη
ιείτικη παράδοση, ότι θεωρείται ακό(έγγυο για την προσπάθεια ταλαιπωνων ιμυχοίν που επιλέγουν να πασχίγια την κάθαρση και τη συνάντηση
)εού τους, το ότι δηλαδή εκτός από κάπερικό που αφορά το αγιορείτικο καύς είναι και κάτι που ανάγεται σε μια
ϊ' δαία εσωτερική υπόθεση αυτών των
(όπων, το ότι τέλος πάντων το άβατον
ροτεί ένα αναμφίλεκτο οντολογικό
‘Ρρείοτου αγιορειτισμού κι ότι με το εγ!ΐΐ μια της Swatch τρέπεται σε άθυρμα,
ιμένει προφαντός ψιλό γράμμα.
ν(Αγιοιτί όχι άραγε; - λένε πολλοί σήμεΑ|Γώρα πια, που το Άγιον Ό ρ ο ς «ανασεται» και τροχοδρομεί πάνω στις
ς ανάγκες», σήμερα που είναι πια
ρ | ωραίο μέρος προορισμένο, κατά
(ΐ1ι ιθύνοντες της Ευρω παϊκής Ένωσης,
: <ηυλιτιστικό τουρισμό υψηλού επιπέγ , σήμερα που τα σκάνδαλα των εργο

λαβιών δεν έχουν... κανένα πρόβλημα να
εμφανιστούν και στον Άθωνα, σήμερα που
η παράδοση φαίνεται να αποδιδράσκει
α π ’ τον τόπο προτροπάδην, σήμερα που το
αθωνικό τοπίο έχει κατακρεουργηθεί από
εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων,
στο περιεχόμενο του όρου «Άβατον» θα
κολλήσουμε; Ό ταν, λένε, το κοίταγμα και
η ψαύση των αθωνικών κειμηλίων από την
προσκυνηματική διαδικασία πέρασε αβρόχοις ποσί στην αγοραία εκθεσιακή
ατραξιόν, όταν το Άγιον Ό ρος έχει παρα
δοθεί προσεκτικά πλην απροσχημάτιστα
και πάντως με τη σύμπραξη Αγιορειτών
και ελλήνων πολιτικών στο χωνευτήρι ενός
πολιτιστικού ολοκληρωτισμού και συμμε
τέχει πια έκδηλα στον κεντρικό σχεδίασμά
επιβολής μιας μονομανούς πολιτιστικής
αντίληχ|)ης, γιατί να μην κυκλοφορήσει κι
ένα ρολόι με το όνομα «Άβατον»; Κι εν
πάση περιπτιόσει, αναρωτιούνται, αφού
δεν αντιδρούν οι Αγιορείτες για το θέμα,
μήπως δεν ενοχλούνται; Κάπως έτσι έχουν
οι απορίες τους.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ (ΚΑΘΕ) ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Δεν μπορεί να πει κανείς αν είναι τόσο
απαισιόδοξα τα πράγματα. Ανεξαρτήτως
αυτού, όμως, το ζητούμενο σε κάθε έκπτω
ση είναι τα όριά της. Γεγονός παραμένει,
ότι το «Άβατον Swatch», με απερίγραπτη
προπέτεια, προσβάλλει αυτοτελώς και αυτοδυνάμως, καίρια και σε ζωτικό σημείο
όχι μόνο ό,τι σημαίνει το Άγιον Ό ρος. Ό χι
μόνον αυτό. Πέρα από το συγκεκριμένο
φορτίο της λέξης «Άβατον» για περιορι
σμένο κύκλο ανθρ(όπων, τους Αγιορείτες,
πέρα από το Αγιον Ό ρος, το ρολόι αυτό
βιάζει την πιο υγιή περί υποστάσεως και
λειτουργίας αξιών και αρχιόν αντίληιβη
του ταλαίπωρου και του αγέρωχου εκ των
Νεοελλήνων, ενώ στις ανέτως προσπελά
σιμες περιοχές της αφασίας και των χαλα
ρών ανακλαστικών εγκαθιδρύει την αντί
ληψη για το ωνητό τού παντός. Υπό την έν
νοια αυτή, δεν είναι υπόθεση των Αγιορειτών μόνο αλλά πολύ περισσοτέρων.
Από το «Άβατον Swatch», το «βυζαντινο
πρεπές και βυζαντινότροπο», ως κρίκο σε
μια διαρκώς αυξανομένου μήκους αλυσί
δα, στη συμβολική, στην υποδόρια και
βραδυφλεγή λειτουργία του, είναι που
προέρχεται η ακραία προσβολή εναντίον
όλων αυτοόν κι όχι από τις αντιδράσεις
επωνύμων και μη γυναικών, που τελευταία
μάλιστα πήραν και τη μορφή των ανοικτοόν
επιστολών κατά του αβάτου, πολλώ δε
μάλλον από τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις
των εκ Σκανδιναβίας δύο κυριοόν υπουρ

γών. Από τη μία έχουμε
τη διαρπαγή, τη σκύλευση, τη νόσφηση, τη διακωμώδηση, την καταρ
ράκωση, τον εξευτελισμό, το υποσκάψιμο κι
από την άλλη έχουμε
μια ευθεία αν και
εσφαλμένη άρνηση. Το
μεν έχει όλες τις προϋ
ποθέσεις να βλάψει, οι
δε πάσχουν ως σύλληψη.
Το ένα είναι κάτι διαβρωτικό, οι άλλες είναι
αναμενόμενες επαναλήχρεις παλαιοτέρων εκρή
ξεων. Στην πρώτη περί
πτωση πρόκειται για σύ
μπτωμα διαστροφής, στη
δεύτερη για μια, εν πάση
περιπτώσει, άσκηση του
δικαιώματος έκφρασης της γνοόμης. (Δια
κινδυνεύω μάλιστα
την εκτίμηση ότι
πολλές από τις εν
λόγω κυρίες θα
βλέπουν τουλάχι
στον με επιφυλακτικότητα τη... σε
μνή πρωτοβουλία της
Swatch.)
Αν τοόρα, όλα αυτά,
στα σοβαρά ή στ’
αστεία, εκούσια ή ακού
σια, εξυπηρετούν κάποιο
μακρόπνοο και ανομολό
γητο πόθο στην κατεύ
θυνση (εκείνου του απί
στευτου και, δυστυχέστατα, εισέτι αναπάντητου:
«ο Αθως τόπος πολιτιστι
κού τουρισμού υψηλού
επιπέδου») που χάραξαν
οι διαρκοός χρηματοδο
τούσες ευρωπαίοι ιθύνο
ντες, τη αγαστή συμπράξει εντοπίων αρχόντων
ας το εξετάσουν, όσο πιο
σφαιρικά γίνεται, οι
Αγιορείτες, ας λάβουν τα
μέτρα τους, ας επανεκτιμήσουν ενδεχομένως με
ρικές απόψεις, ας κά
νουν τέλος πάντων ό,τι
καταλαβαίνουν, πριν η
κατάσταση γίνει μη ανα
στρέψιμη και πριν η ευτέ
λεια πνίξει τα πάντα.
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Για ποια Αριστερά, σήμερα;
του Μάριου Νικολινάκου

Με τίτλο «Να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τα πράγματα με την “Αριστερά”!» και υπότιτλο «Περί “αριστερού”
Μάαστριχτ, “ θριάμβου της Αριστερός” στη Γαλλία και τη Μ. Βρετανία (!), περί “νέων στρατηγικών της Αριστερά«
και άλλων τινών», ο Μάριος Νικολινάκος μας έστειλε το άρθρο που ακολουθεί. 0 Μάριος Νικολινάκος είναι
γνωστός στους παλιότερους εκ των αναγνωστών του περιοδικού. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αποπεμφθείς εν συνεχι
από τον Ανδρέα Παπανδρέου και επανακάμψας στο «κίνημα» τα «δύσκολα χρόνια» του 1989, ο αρθρογράφος
παρουσιάζει σήμερα τον εαυτό του ως «προβληματιζόμενο ή μετεω ριζόμενο σοσιαλιστή». Το ΑΝΤΙ με καλή πίσι
δημοσιεύει σήμερα το άρθρο του, κρατώντας τις επιφυλάξεις του. Το περιοδικό ήταν και παραμένει πάντοτε
ανοιχτό προς όσους έχουν να καταθέσουν μιαν άποψη. Έστω και αν αυτή η άποψη είναι αρνητική, έστω και αν θ
μπορούσε να πει-απευθυνόμενο και σε στελέχη όπως ο Μ .Ν .- ότι ουδείς αμέτοχος των ευθυνών για τους
σημερινούς μετεωρισμούς. Γιατί υπήρξαν -κ α ι υπάρχουν π ά ντο τε- και άλλοι, που δεν μετεωρίστηκαν.
■■«fr

«Γιατί να μην μπορούμε να μετανιώνουμε;
Δεν μπορούμε, δηλαδή, να αντιλαμβανόμαστε ότι κάναμε μια
μαλαχία;»
Τίτος Πατρίκιος (πρόσφατη συνέντευξη)
«Μόνον οι βλάκες δεν αλλάζουν γνώμη».
Μωρίς Μπεζάρ, χορογράφος
«... πρέπει να κατηγορηθεί η Αριστερά και οι διανοούμενοί της,
ότι δεν έχουν την τόλμη να δουν την πραγματικότητα όπως είναι,
και να βγάλουν με τιμιότητα τα αναγκαία συμπερόισματα».

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΟΛΟΥΡΑ
Μήπως πρέπει να σκεφτυύμε διαφορετικά; Μήπως πρέπει να
προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη στο συγχυσμένο μυαλό μας;
Μήπως πρέπει να δούμε τον κόσμο όπως είναι, και όχι όπως θα θέ
λαμε να είναι στα πλαίσια των κατασκευασμένων ουτοπιών μας,
προϊόντων των αδιεξόδων μας; Μήπως πρέπει να μην εξαπατήσουμε πάλι τα εκατομμύρια των ανέργων παίζοντας συνειδητά ή
όχι με τις ελπίδες τους και τα όνειρά τους με το να τους προσφέ
ρουμε ουτοπίες, που δεν έχουν καμία σχέση με την ασχήμια και την
άτεγκτη λογική της πραγματικότητας; Μήπως πρέπει να ξαναθέσουμε τα προβλήματα από την αρχή;
Αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα μπαίνουν μπροστά στην
ολοκληρωτική σύγχυση των ημερυϊν, η οποία μέχρι τώρα υπέβο
σκε, εμφανίστηκε όμως ολοκληρωμένη και τραγική στο μεγαλείο
της τον τελευταίο καιρό, μετά τις αντιφατικές ως προς την αιτιολο
γία τους νίκες των Εργατικιόν ιττην Μ. Βρετανία και των Σοσιαλι
στών στη Γαλλία και μετά το Αμστερνταμ, στο οποίο επικράτησε η
σιδερένια λογική της αγοράς μέσα από τους συμβιβασμούς και
την αναγνώριση μεν του προβλήματος της ανεργίας και της ανά
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γκης μιας πολιτικής της απασχόλησης, η «λΰση» του όμως ανα|
θηκε (;) για τον Οκτώβριο.
Οι γάλλοι Σοσιαλιστές δεν τόλμησαν να αντιταχθούν στην ο
νομική λογική του Μάαστριχτ, ούτε οι βρετανοί Εργατικοί μ
θατσερική τους πολιτική. Στην Ελλάδα μίλησαν για «αριστήβ)
Μάαστριχτ (Γ. Παπαντωνίου, Γ. Αρσένης), η Wall Street ]οι*ς
(ελληνική έκδοση της Καθημερινής, 8 Ιουνίου) μιλάει για «ο,,
ψή» της Ευριόπης προς τα αριστερά (!) -τι να σημαίνουν όλαι
τάχα στα άδεια κεφάλια τα)ν Αμερικανών δημοσιογράφων
εφημερίδας-, η Guardian (αναδημοσίευση στην Καθημεριη
13.7.1997) για «νίκη της Ευρωπαϊκής Αριστερός». Θεωρη1.
(Κ. Βεργόπουλος) έκαναν λόγο για «τέλος του παιχνιδιού».,
στεΰοντας, ότι «το ευρωπαϊκό οικοδόμημα... θα αρχίσει ε:
λους (!) να χτίζεται από τα θεμέλια, που είναι οι παραγωγικέ'. )
νάμεις σε κάθε χοϊρα-μέλος»! (Κυριακάτικη Ελευθεροηπι
Ιουνίου), ή για «νέο ευρωπαϊκό σκηνικό» (Κ. Βεργόπουλτ
Κώνστας, Νέα, 3.6.1997). Ακολούθησε σειρά άρθρων σε δκ
ρες εφημερίδες και περιοδικά.
Αυτό που είναι ανησυχητικό μέσα στο θόλωμα αυτό είναι ο'
τός πια κίνδυνος η ανεργία να εξελιχθεί σε «κοινωνική βόμ
που θα οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή γύρω στο 2000, νι
ρατηρηθεί αύξηση των απολυταρχικών και καταπιεστικών δι
του σύγχρονου κράτους (αφού, όταν δεν υπάρχουν πρακτικέ
σεις, η μόνη λύση, στην οποία ανατρέχουν οι κυβερνήσεις, εί
καταστολή και η αστυνόμευση), να προωθηθούν εθνικιστικέ
φασιστικές πολιτικές δυνάμεις στην εξουσία (Λεπέν, Μπόσι,'
ντερ, Φίνι, Ν. Κακλαμάνης(;) στην Ελλάδα - τα Νέα γρά
στις 10 Ιουνίου για την «ακροδεξιά» που αφυπνίζεται στις πι
κομμουνιστικές χοϊρες ανάμεσα στους ανέργους, ενώ έχει αν
χήσει όλους η πρόσφατη νίκη της νεο-Δεξιάς στη Νορβηγία- ^
θέτουν υπό αμφισβήτηση όλα τα φληναφήματα των «δημοκι
κιύν» πολιτικών περί «Δημοκρατίας» κ.λπ. ή σε νέες «σοσιαλ
κές αυταπάτες ή απάτες», με τις οποίες θα επιδιωχθεί πά)

μήσουν οι μάζες, ενώ οι αριστεροί θα βασανίζονται με την
ιζήτηση της «νέας Αριστεράς» (!) ή παρόμοιων βολονταρισα1 πολιτικών «σοφισμάτων», που γεννούν υποκειμενικά ι^υχοικά αδιέξοδα νέων ή ξεμωραμένων διανοουμένων και ένας
υματικός ευνουχισμός που οδηγεί τελικά σε έναν «αριστερό
τινισμό», κατά μία διατύπωση.
λοι οι αριστεροί ή αριστερίζοντες προστρέχουν εκόντες-άκο;σε έναν σοσιαλιστικό «βουκολισμό», επειδή αδυνατούν ή αρνται να αναγνωρίσουν μία νέα πραγματικότητα, που δεν ταΐ
ζει στα παραδοσιακά νοητικά τους κατασκευάσματα. Χαραριστικό παράδειγμα, ο «κοινοτισμός» που «θα σώσει τον κότου Charles Taylor (Αυγή, 13.7.1997) ή η «αυτοδιαχείριτου Ζακ Ντελόρ, ύστερα μάλιστα από την κατάρρευση του γικοσλαβικού μοντέλου! Και βέβαια, έχουν ξεχάσει τις θεμεδεις προτάσεις του μαρξισμού, το βασικό αναλυτικό όργανο
; σύγχρονων κοινωνιών και ίσιος το μόνο που αντέχει στο χρο
ιάν τέτοιο, μετά την καταβαράρθριοση τιον διαφόρων «σοσιαιών», παρά το ότι σιωπηρά η παραδοσιακή τους σκέψη τρέφε“από αυτόν. Αρκούνται σε έναν άδειο βερμπαλισμό αυτοχαραριζόμενοι σαν «αριστεροί», ενώ
ροσδιορισμός «αριστερός» δεν
ρεί να γίνεται με βάση τα σαθρά
"κειμενικά κριτήρια του αυτοσδιοριζόμενου. Ο προσδιορις «αριστερός» έχει πολιτική σηιία όταν σε αναγνωρίζουν και οι
' ίτοι» σαν «αριστερό». Εδώ, η
σιέρα τείνει να χάσει το έδαφος
•οι από τα πόδια της.

σματική και να εγκολποϊνει την «πρόοδο» (που ορίζεται αποκλει
στικά από την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των παραγωγικών δυνά
μεων). Το «σοσιαλιστικό» σύστημα παραγωγής, όντας γραφειο
κρατικό (μέσω ενός κεντρικού προγραμματισμού), υπήρξε από τη
φύση του «στατικό» και «συντηρητικό». Υπήρξε σύστημα κινού
μενο εξωγενώς από «εξωτερικές δυνάμεις» έξω από οποιοδήποτε
μηχανισμό παραγωγής (πολιτικές αποφάσεις), όχι με βάση αυτό
νομους εσωτερικούς μηχανισμούς κινούμενους από εγγενείς δυ
νάμεις που πηγάζουν από τη διαλεκτική σχέση παραγωγικοί σχέσεων και παραγω γικοί δυνάμεων. Το «σοσιαλιστικό σύστημα
παραγο)γής» υπήρξε πολιτικό, όχι οικονομικό, δεν υπάκουε σε
αυτόνομους οικονομικούς νόμους. Τουναντίον μάλιστα, είτε τους
διαστρέβλωσε είτε τους αγνόησε.
Τούτο σημαίνει ότι το μόνο γνωστό και υπαρκτό ιστορικό σύστη
μα παραγιυγής, που εξελίχθηκε μέσα από το φεουδαρχισμό,
υπήρξε το καπιταλιστικό σύστημα, η οικονομία της αγοράς, που
στηρίζεται στο κίνητρο του κέρδους. Δεν υπάρχει κανένας άλλος
γνιυστός αυτόνομος μηχανισμός κινήτρων που να στηρίζεται στην
αυτόνομη δυναμική των παραγωγικιύν σχέσεων, ενώ ο «υπαρκτός
σοσιαλισμός» αγνόησε την
ανάγκη ύπαρξης κινήτρων,
που εκ των πραγμάτων συν
δέεται με το οικονομικό συμ
φέρον. Στη θεωρία του περί
παραγωγής, ο «Υπαρκτός
Σοσιαλισμός» επιδίωξε να
κινηθεί με «ιδεαλιστικά»,
δηλαδή
«αντιμαρξιστικά»
και άρα «φανταστικά» υπο
κείμενα -και μάλιστα, κό
ντρα στη βασική του ματε
ΟΙΕΣΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ριαλιστική προσέγγιση της
(πίστωση Πρώτη: Η αποτυχία
ιστορίας-, ήταν επομένως
«Επανάστασης» ως μεθόδου
«αντί-ιστορικός». Το «σο
αγής.
σιαλιστικό μοντέλο παραγω
«Επανάσταση» ως θεωρία και
γής» ήταν διανοητικό κατα
-πρακτική, όπου εφαρμόστηκε,
σκεύασμα, που επιχειρήθη. έλυσε τα προβλήματα. Οόηγήκε να εφαρμοστεί στην πρά
ε σε αποτυχία με αποτέλεσμα
Δ ιά λ ο γ ο ς σ ο σ ια λ ισ τώ ν : Ο κ. Γ ιά ννης Μ π ο ύ το ς , σ υ ν ο μ ιλ εί
ξη, μάλιστα να «επιβληθεί
να καταρρεύσει, όπως στις χιυμ ε το ν σ υ ν τ ά κ τ η τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ κ. Μ ά ρ ιο Ν ικ ο λ ιν ά κ ο , σ ε σ ύ ν ο δ ο
στην πράξη», δεν ήταν αποτέ
του «υπαρκτού σοσιαλισμού»
τη ς Κ.Ε. τ ο υ Π Α Σ Ο Κ ...
λεσμα ιστορικής εξέλιξης και
Αν. Ευρώπης και της ΕΣΣΔ, είιστορικά
δημιουργηθεισών
εκεί που επικράτησε, να έχει
συνθηκιόν. Επιδιώχθηκε να δημιουργηθούν από τα έξω αντίστοι
γήσει σε καθυστέρηση και υπανάπτυξη. Παράδειγμα η Κούχες συνθήκες, ως αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, έτσι ώστε εκ
η Β. Κορέα κ.λπ. Ό που οι κομμουνιστές παραμένουν στην
των πραγμάτων δεν υπήρχαν πιθανότητες επιτυχίες με βάση τη
υσία (Κίνα, Μογγολία, Αζερμπαϊτζάν κ.λπ.), εστραφησαν
διαλεκτική της ιστορίας, που ο «υπαρκτός σοσιαλισμός» αγνόησε
ςτην οικονομία της «ελεύθερης αγοράς».
;ιΐγ
εντυπιυσιακά. Ο «υπαρκτός σοσιαλισμός» αγνόησε τις βασικές
αρχές του ματεριαλισμού, επάνο) στον οποίον διατεινόταν ότι στη
απίστωση Δεύτερη: Η έλλειψη «Θεωρίας παραγωγής» στο
ρίζεται, ήταν επομένως αποτυχημένος εξ ορισμού, από την ίδια
οιαλισμό».
του την δομή και υπόσταση!
ύ· σο και να ψάχνει κανείς σε δευτερεύοντα αίτια, το θεμελιώδες
ν ιι ότι ο «Σοσιαλισμός», που ταυτίζεται με την «Αριστερά» σε
•Διαπίστωση Τρίτη:
ιιλία μορφιύν και αποχρώσεων, όπου εφαρμόστηκε, επιδίωξε
Η «Αριστερά» ως «θεωρία διανομής».
ί Ιρει τρόπο διανομής του εισοδήματος, για να επιφέρει κόινωΚατά τον ίδιο τρόπο, η «Αριστερά» στις δυτικές χώρες και σε
χίδ1ί ισότητα και δικαιοσύνη. Η κατάργηση της ατομικής ιόιοκτηόλες τις χώρες, που ασπάζονται το «φιλελεύθερο» σύστημα, υπό
(ΐί(ί; απέβλεπε στην αλλαγή των βάσεων πάνιυ στις οποίες στηρίτην σοσιαλδημοκρατική ή όποια άλλη μορφή (π.χ. «σοσιαλιστι
fiTI u η διανομή εισοδήματος στο φιλελεύθερο σύστημα. Ο «σοκή», όπως διατεινόταν το ΠΑΣΟΚ στην αρχή, χωρίς να ξέρει κα
ÿi;1Πιστικός» τρόπος διανομής στον «υπαρκτό σοσιαλισμό» υπήρνείς τι σημαίνει, αυτό, πέρα κυρίως από την κρατικοποίηση κάποι
I# «πολιτικός», όχι οικονομικός. Δεν μπόρεσε να δημιουργήσει
(ΐ|ίώρ/α παραγωγής» η οποία να είναι λειτουργική και αποτελε
ων επιχειρήσεων, ή «αριστερή», όπως αποκαλείταιτώρα από κάί^
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ποιους στο ΠΑΣΟΚ ή τον Συνασπισμό), ασχολήθηκε με τη «δια
νομή του εισοδήματος». Δεν είχε, ούτε έχει, θεωρία παραγωγής,
τουλάχιστον μιας άλλης παραγωγής από αυτή της ελεύθερης αγο
ράς. Μεταπολεμικοί, επιδίωξε σε κάποιες χώρες να κρατικοποιή
σει κάποιους τομείς (κάρβουνο, συγκοινωνίες, αεροπορικές συ
γκοινωνίες, ενέργεια κ.λπ.), οι οποίοι σύντομα ιδιωτικοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα να ζητείται η ιδιωτικοποίηση και κοι
νών ωφελειών, που εθεωρούντο μέχρι τώρα αποκλειστικά αρμο
διότητα του Δημοσίου (ταχυδρομεία, τηλεφωνία, καθαριότητα
των πόλεων κ.ο.κ.). Τα παραδείγματα της «σοσιαλιστικής» Γαλ
λίας επί Μιττερράν ή της «σοσιαλιστικής» Ελλάδας με όλους τους
πρόχειρους και θεωρητικά αστήρικτους πειραματισμούς των
«κοινωνικοποιήσεων» είναι διδακτικά. Βασικά, εντούτοις, η πα
ρέμβαση της «Αριστεράς» στην οικονομία νοείται de facto μόνον
ως «κοινωνική πολιτική», με κλασική εμπειρία τη σουηδική Σοσιαόημοκρατία και όλες τις περιπτώσεις όπου ανήλθαν στην
εξουσία «σοσιαλιστικές» ή «αριστερές» κυβερνήσεις. Στις ημέρες
μας, μάλιστα, η αναγνώριση των οικονομικών ορίων άσκησης κοι
νωνικής πολιτικής από τα «αριστερά» κόμματα φθάνει μέχρι το
σημείο να αποδέχονται ρητά την οικονομία της αγοράς και τους
κανόνες του «φιλελευθερισμού» ως τη μόνη πραγματικότητα (βλ.
παραπάνω τη διατύπωση του Γ. Παπαντιονίου). Και ορθαΊς. Επιτέ
λους. Εάν η «Αριστερά» θέλει να παίρνεται στα σοβαρά και όχι
να θεωρείται «αιθεροβάμυ3ν». Βέβαια, η παραδοχή αυτή ταρακουνάει την «Αριστερό», αν δεν την εξουθενώνει, όπως φαίνεται
στην απέραντη σύγχυση που επικρατεί.
•Διαπίστωση Τέταρτη: Η μόνη
οικονομική πρόταση της «Αριστερός»
είναι η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής.
Εάν η έννοια της Αριστερός σήμερα έχει ακόμη κάποιο νόημα,
αυτό υπάρχει μόνο στην πολιτική πρόταση μιας πιο ενεργού κοι
νωνικής πολιτικής. Εφόσον η «Αριστερά», σοσιαλιστική ή μη, όεν
έχει άλλο ιστορικά μοντέλο παραγωγής από αυτό που υπάρχει, το
μοντέλο όηλαόη της ελεύθερης αγοράς, και εφόσον το σοσιαλιστι
κό μοντέλο του «υπαρκτού σοσιαλισμού» απέτυχε, η μόνη πολιτι
κή της πρόταση ως προς την οικονομία και την κοινωνία είναι μια
διαφορετική, από αυτήν που έχει η παραδοσιακή ή τωρινή Δεξιά,
κοινωνική πολιτική. Μάλιστα, για να είναι αποδεκτή και αποτελε
σματική, η «αριστερή» κοινωνική πολιτική -αν αυτί) μπορεί να
σημαίνει τίποτα από «ποιοτική» άποψη και δεν είναι απλά μια
«ποσοτική» διαφοροποίηση από την περιορισμένη κοινωνική πο
λιτική των συντηρητικοί κομμάτων- πρέπει να σέβεται τα όρια
της αγοράς, όεν μπορεί να τα «στενεύει», πολύ λιγότερο να τα αναι
ρεί! Όπου αυτά αναιρέθηκαν, οδήγησαν σε καταστροφή, με πιο
πρόσφατο κλασικό παράδειγμα στην Ελλάδα την πολιτική του
ΠΑΣΟΚ στην πρώτη φάση 1981-85, όπου μια αλόγιστη κοινωνική
πολιτική οδήγησε στη διάλυση της οικονομίας.
Εάν τα παραπάνω είναι αληθή από μιαάποψη, είναι αληθές επί
σης ότι ακόμη και συντηρητικά φιλελεύθερα κόμματα σήμερα τεί
νουν να εφαρμόζουν μια κοινωνική πολιτική, πολύ κοντινή προς
αυτή των αριστερών. Στην Ελλάδα δεν θα είναι παράδοξο η Ν.Δ.
σύντομα να λαίκίσει τόσο, ώστε το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται ως
«στυγνός εκφραστής του κεφαλαίου»!
•Διαπίστωση Πέμπτη:
«Αριστερά» και κεϋνσιανή πολιτική.
Είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσει και ένα ακόμη θέμα, ως προς την
οικονομική πολιτική. Η μόνη «αριστερή» πολιτική, διαφορετική
22

από την εφαρμοζόμενη φιλελεύθερη, μέσα στο πλαίσιο του υπα
κτού συστήματος της «ελεύθερης αγοράς», είναι θεωρητικά μ
κεϋνσιανή πολιτική. Η κεϋνσιανή παρέμβαση είναι όμως μιαc
γκυριακή πολιτική, όεν είναι αναπτυξιακή πολιτική και, ρητά, ί
είναι μακροχρόνια πολιτική. Αποβλέπει στο να λύσει βραχυχς
νιες υφέσεις με τη βοήθεια του κράτους και του δημόσιου τομι
και βασικά, σε τελευταία ανάλυση, μέσω μιας «κοινωνικής πολ
κής», με την οποία στην ουσία εξισώνεται η μεθοδολογία τέχνηαύξησης της ζήτησης.
Το ερώτημα είναι αν σήμερα, κάτω από τις συνθήκες παγ
σμιοποίησης της παραγωγής, είναι δυνατή η άσκηση μιας κε
σιανής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην «ανοικτή τ<
επιστολή» προς τους 15 (δημοσιεύτηκε στην Εξουσία στις 111
νίου), οι 400 οικονομολόγοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνον
αριστεροί ή μαρξιστές οικονομολόγοι από όλες σχεδόν τις χώς
ορθώς ασκούν κριτική στα στενά νομισματικά κριτήρια της
γκλισης, αδυνατούν όμως να προτείνουν κάτι συγκεκριμένο ή μι
εναλλακτική πολιτική από αυτή της ΟΝΕ. Η κεϋνσιανή πολιχ t
είχε χρήση παλαιότερα, κυρίως ως όργανο πολιτικής απασχά ;
σης και καταπολέμησης της ανεργίας. Η ανεργία όμως σήμερα»
ναι ένα εξ ορισμού άλυτο διαρθρωτικό πρόβλημα με μόνιμο aji
ρακτήρα, λόγω της αέναης προόδου της τεχνολογίας (βλ.παρα: ««
τω, Διαπίστωση Έκτη).
Μ
1
Μ
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•Διαπίστωση 'Εκτη:
|t
Το άλυτο πρόβλημα της ανεργίας.
Η «Αριστερά» αναπτύσσει όλη της την επιχειρηματολογία κι.
της ΟΝΕ με βάση την ανεργία, με αφορμή την οποία ορθώς
φράζει την κοινωνική της ευαισθησία. Σήμερα εντούτοις δεν
κούν λόγια ή ευχές, ιδιαίτερα μετά το τέλος των κοινωνικών οι -.
πιών. Πολιτικές προτάσεις ζητούνται, που δίνουν πρακτικές
σεις. Υπάρχει λύση για το πρόβλημα της ανεργίας; Όχι, εφόοο
ισχύον σύστημα της ελεύθερης αγοράς δεν μπορεί να αλλάξει ι
αντικατασταθεί.
%
I ια να διακρίνει κάνεις τα χαρακτηριστικά του συγχρόνου n
βλήματος της ανεργίας θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι η σύγχρ
τεχνολογία, που στηρίζεται στην ανάπτυξη της μικροηλεκτρ
κής, το)ν κομπιούτερ και των τηλεπικοινωνιών, καταστρέφει/*
κά θέσεις εργασίας, αυξάνει «μαζικά» την παραγωγικότητα
δημιουργεί έτσι μόνιμη ανεργία. Οι μηχανές (τεχνολογία) πά1
τε αντικαθιστούσαν ζωντανή εργασία και αύξαναν την παραγι:!j
κότητα. Ο ρυθμός της διαδικασίας αυτής ήταν, εντούτοις, συγ:
τικά με τη σύγχρονη τεχνολογία, χαμηλός. Το χαρακτηριστικό ^
σύγχρονης τεχνολογίας είναι ότι η ανάπτυξή της υπήρξε και εί ^
ιλιγγιώδης, ότι είναι καθολική, εφαρμόζεται δηλαδή σε όλουςτ A
τομείς και κλάδους, και ότι η παραγωγή της είναι αέναη καα %
ριόριστη. Είναι αληθές ότι η νέα τεχνολογία δημιουργεί νέες ^
σεις εργασίας και έδωσε αφορμή για την εμφάνιση νέων επαγ fi
μάτων, κυρίους στον τομέα των υπηρεσιών, οι νέες όμως θέσειι%(
γασίας είναι αριθμητικά λιγότερες από αυτές που η σύγχρονός
χνολογία καταστρέφει καθιστώντας τις άχρηστες. Επιπλέον,
μέας των υπηρεσιών είναι «πεπερασμένος», έχει δηλαδή περί %
σμένα όρια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Όλοι οι παράϊ^
ντες αύξησης της παραγωγικότητας, που αναφέρθηκαν πιο πι ^
τελικά μειώνουν τον χρόνο εργασίας δημιουργώντας υπε® 4
λουσα εργασία, που δεν μπορεί να απορροφηθεί. (Μια απόπΐΐ^
αναγνώρισης, της πραγματικότητας βρίσκεται στο άρθρο του .
Ιακχκείμογλου στην Αυγή της 7.9.1997, χωρίς όμως τα συμπι^
σματα να ιοθούνται στην τελική τους αναπότρεπτη μορφή). %
~
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δημιουργοΰμενη έτσι ανεργία είναι μόνιμη και διαρθρωτική.
ιιουργείται αέναα και συνεχώς, όχι περιοδικά και τμηματικά,
jç παλαιότερα, και είναι καθολική, εμφανίζεται δηλαδή σε
υςτους τομείς, όπου εφαρμόζεται σύγχρονη τεχνολογία. Λ υτό
βαίνει παντού, σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κυιΊ χ ή ζ ζωής, συμπεριλαμβανομένων καιτιυν υπηρεσιών. Η δημιγούμενη ανεργία δεν αντιμετωπίζεται έτσι με μέτρα αύξησης
ζήτησης, γιατί ζήτηση υπάρχει, όπως υπάρχει και επάρκεια
αγόμενων προϊόντων λόγω ιλιγγιώδους αύξησης της παραγωπητας και επάρκεια ελεύθερου χρόνου, αφού σε λιγότερο χρόιαράγονται πολύ περισσότερα αγαθά από πριν, επαρκή για να
ν\povv τις ανάγκες όλων.
«Αριστερά», αλλά και τα άλλα κόμματα, αδυνατούν ή δεν θέν να κατανοήσουν τη φύση του σύγχρονου προβλήματος της
ργίας, γι’ αυτό και περιορίζονται σε παραδοσιακές συνταγές,
ποιες στην ουσία διαιωνίζουν το πρόβλημα. Είναι αναπότρενα αναγνωρισθεί: Πρώτον, ότι η ιλιγγιώδης καθολική και συίς παραγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας δεν είναι εξ αντικειτν δυνατόν να περιορισθεί, άρα το πρόβλημα της ανεργίας θα
ιουργείται σταθερά και τόσο πιο έντονα, όσο πιο γρήγορη και
τελεσματική είναι η νέα τεχνολογία. Δ εύτερον, ότι τα παραδοιά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας (επιδόματα, κίνητρα,
ιοιανές πολιτικές κ.ο.κ.) δεν μπορούν πλέον να είναι αποτελετικά για την αντιμετώπιση ενός τελείως νέου ιος προς την αιογία του και τις συνθήκες διαμόρφωσής του φαινομένου. Τρίότι η αντιμετώπιση της ανεργίας α π α ιτεί πλέον ριζικά θεσμιιέτρα, τα οποία οι πολιτικοί αδυνατούν και οπωσδήποτε δεν
Τιούν να λάβουν.

^
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Η οργάνωση είναι ένα συλλογικό ημερολόγιο: το
απίστωση Εβδομη: Η διεθνοποίηση
) γχοσμιοποίηση της παραγωγής.

ί m τραγικό ότι όλοι, δεξιοί κι αριστεροί, οικονομολόγοι και
> τικοί, μιλούν για την «παγκοσμιοποίηση της αγοράς» ως ένα
τιχό ή «ιδεολογικό» κυρίως φαινόμενο και άρα ως μια κατάji τη «επιβαλλόμενη», μια «νέα μορφή ιμπεριαλισμού». Δεν έχει
μη κατανοηθεί, ότι η παγκοσμιοποίηση είναι αρχικά ένα φαι- yo οικονομικό, εγγενές στην ίδια την παραγωγική διαδικασία,
οία διεθνυποιείται υπό την επιρροή της τεχνολογίας, μέσα από
διεθνοποίηση της ίδιας της εξίσωσης της παραγωγής, όπου οι
■;ελεστές της παραγιογής, που εισέρχονται στην εξίσωση, είναι
νοποιημένοι οι ίδιοι και όπου όχι μόνο ο τρόπος παραγωγής
ι διεθνοποιημένος (παραγωγή τμημάτων ενός προϊόντος σε
τές χώρες), αλλά και η αγορά, στοιχεία πιο συστημικά, όχι
'ερικά. Η διεθνοποίηση σήμερα είναι φαινόμενο λειτουργικό
, δίας της παραγωγικής διαδικασίας. Η διαδικασία της διεθνοίσης έχει ξεπεράσει πια το πρώτο στάδιο της «διεθνοποίησης
κεφαλαίου», είναι «λειτουργικά συστημική». Ακόμη και να
Λετο «κεφάλαιο», δεν θα μπορούσε να σταματήσει το φαινό),το οποίο κινεί η εκρηκτική πλέον ανάπτυξη της τεχνολογίας,
& έχει κατανοηθεί, ή αποφεύγεται να αναγνοιρισθεί ότι, σήμεi t η ίδια η παραγωγική διαδικασία, οι οικονομικοί νόμοι δηλαδή,
ιν ξεπεράσει και καταργήσει τα εθνικά σύνορα, τη «διυικητιχατανομή του κόσμου σε κράτη. Λ υτή είναι η βασική αλήθεια
;ρα στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
ιό τα παραπάνω βγαίνει ένα τουλάχιιπον συμπέρασμα, που
11°' ράτην κλασική «ταξική» πολιτική της «Αριστερός». Η «Αριrf:)ά» έχει νόημα ως «Αριστερά» μόνο ιος έκφραση των εργαζο#ι ον, ως φιλεργατική πολιτική δύναμη. Η τοποθέτηση όμως αυοώίναι αντίθετη προς την υπέρ- ή α-ταξική μορφή των φαινομέ/

χρονικό της γενιάς που έγινε είκοσι χρονών
στις αρχές της δεκαετίας του 7 0 και που στρά
φηκε στον αριστερισμό με μια αυταπάρνηση,
άλλοτε αστεία κι άλλοτε συγκινητική. Στο βι
βλίο περιγράφεται με ειρωνεία και αυτοσαρκα
σμό η καθημερινή ζωή των «οργανωμένων»
νέων. Ο Ζαν Ρολέν θυμάται την ιστορία της μητρ ο πολιτικής νεολαίας, το Παρίσι μετά τον
Μάη του ?68, τα παιχνίδια της εξουσίας καθώς
και τα ερωτικά παιχνίδια, την «πτώση» του ε
παναστάτη στον κοσμο των ναρκωτικών, που
παρέχει ανάλογες φαντασιώσεις με τις πολίτικες
- κι έπειτα το πέρασμά του στον κόσμο της
θρησκευτικής πίστης που αντικαθιστά την πίστη
και το «πέρασμα» στο σοσιαλισμό.
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νων στο πλαίσιο της διεθνοποίησης ή παγκοσμιοποίησης. Ο διε
θνής ανταγο)νισμός για τις αγορές μεταξύ ΗΠΑ-Ιαπωνίας-Ευρώπης γίνεται πλέον ανελέητος, σκληρός, «αιματηρός». Αυτός ο
ανταγωνισμός αφορά εθνικά σύνορα, όχι τάξεις. Τα εθνικά κράτη
είναι εξ αντικειμένου υποχρεωμένα να ασκούν «εθνική» πολιτι
κή, όχι «ταξική». Μιά «εθνική» πολιτική, όμως, στο πλαίσιο του
διεθνούς ανταγωνισμού, μπορεί να είναι αναγκαστικά αντεργατι
κή, όπως είναι η ΟΝΕ.
•Διαπίστωση Όγδοη:
Το θεώρημα των «κακών σοσιαλιστών».

Κάποιοι, από πολιτική υστεροβουλία, άγνοια, πνευματική ανι
κανότητα ή συναισθηματική (ψυχολογική) αδυναμία, μην μπορώ
ντας να αναγνωρίσουν την άτεγκτη νομοτέλεια της ιστορίας και
κινούμενοι, εσκεμμένα ή υποσυνείδητα, στο χιόρο ενός ανεδαφι
κού βολονταρισμού, δαιμονολογούν τα πρόσωπα (τον Λένιν, τον
Στάλιν, τον Μάο, τον Κάστρο, τον Ανδρέα Παπανδρέου στην
Ελλάδα, κ.ο.κ) για να αιτιολογήσουν τις αποτυχίες του «σοσιαλι
σμού» με οποιαδήποτε ιστορική του μορφή (ιχυτή του «υπαρκτού
σοσιαλισμού» ή τη σοσιαλδημοκρατική μορφή του σε αστικές κοι
νωνίες, όπως στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία). «Δεν φταίει
το σύστημα ή η θεωρία, φταίνε οι εκτελεστές της θειυρίας, οι εκ
φραστές του συστήματος»! Με τον τρόπο αυτό διασώζεται η θεω
ρία και δίνει λόγο ύπαρξης στους επίγονους. Εάν η θεωρία είναι
σιυστή, τότε εμπρός «να εφαρμόσουμε το σωστό σοσιαλισμό», να
φτιάξουμε το «σωστό αριστερό κόμμα» κ.ο.κ. Είναι η λογική της
θρησκείας. Το ίδιο διδάσκει και η Εκκλησία: «για όλα τα κακά δεν
φταίει ο χριστιανισμός αλλά αυτοί που δεν τον εφαρμόζουν». Έ τσι
ο χριστιανισμός διασώζεται πάνιυ και πέρα από την ιστορία. Το
ίδιο και ο «σοσιαλισμός». Στη λογική αυτή κινούνται σήμερα τα
δογματικά Κ.Κ., που αρνούνται να αποδεχθούν την Ιστορία. Αν το
έκαναν, θα έπρεπε να αυτυδιαλυθυύν.
Η παραπάνο) ανάλυση δείχνει εντούτοις, ότι τα «σοσιαλιστικά
καθεστώτα» δεν λειτούργησαν, επειδή δεν ήταν «ιστορικά», ήταν
αποτέλεσμα επιβολής επάνω στην ιστορία, «βιασμού» της ιστορίας,
δεν ήταν αποτέλεσμα ιστορικής εξέλιξης, ιστορική απάντηση στην
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Το αντίθετο μάλιστα. Στην
ΕΣΣΔ και στις άλλες χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού» η αλλαγή
των παραγωγικών σχέσεων που επιχειρήθηκε από τους παντός εί
δους «σοσιαλιστές» εμπόδισε (!) την παραπέρα ανάπτυξη των π α 
ραγωγικών δυνάμεων. Η υποβάθμιση του «σοσιαλισμού» στην
ΕΣΣΔ, ήδη από την εποχή του Μπρέζνιεφ, οφειλόταν στο γεγονός
ότι η χώρα δεν μπορούσε να παρακολουθήσει πια την τεχνολογι
κή ανάπτυξη των ΗΠΑ. Έμεινε πίσω και έτσι έμεινε πίσω και
αναπτυξιακά. Οι «σοσιαλιστές» και οι «αριστεροί» γενικά, παραδόξως, έχουν υπάρξει οι πιο ακραιφνείς «ιδεαλιστές» και «πλα
τωνικοί», ουδέποτε θέλησαν ή δεν είχαν την ικανότητα να εφαρ
μόσουν τη μαρξιστική θεωρία σε θέματα που αφορούσαν τους ίδι
ους. Η πρακτική των «αριστερών» υπήρξε πάντα «αντιμαρξιστική»!
•Διαπίστωση Ένατη:
Υπάρχει Αριστερά σήμερα;

Το ερώτημα δεν μπαίνει προβοκατόρικα. Τα τελευταία χρόνια
έχουν δημοσιευθεί αναρίθμητα κείμενα, βιβλία, άρθρα, δοκίμια
κ.λπ. υπέρ της «ανάγκης για μια νέα Αριστερά», υπέρ της διατή
ρησης της διάκρισης «Δεξιά-Αριστερά», κ.ο.κ., που όλα αποκαλύ
πτουν την υπαρξιακή αγωνία των «αριιττεριόν» μπροστά στον
«πολιτικό» και «ιδεολογικό» τους θάνατο.

Στο ερώτημα θα πρέπει μέσα στο στενό πλαίσιο του δοκιμίου α
τού να δοθούν σύντομες, λιτές απαντήσεις. Η παραπάνω, έσ>
και περιορισμένη, ανάλυση, αποκαλύπτει κάποιες βασικές ώ
θείες, που είμαστε αναγκασμένοι από πνευματική τιμιότητα«
από πολιτική σοφία να αποδεχθούμε, εάν δεν θέλουμε να μείνε
με μέσα στα όρια της γραφικότητας ή του πείσματος, που οδηγα
στην πνευματική και πολιτική περιθωριοποίηση και σε ένανπνι
ματικό αυνανισμό.
Πρέπει, πρώτον, να αναγνωρίσουμε, ότι χωρίς αλλαγές των π
ραγωγικών σχέσεων, χωρίς άλλες παραγωγικές σχέσεις που εί
σφαλίζουν τη λειτουργία της παραγωγής, εξασφαλίζοντας σνγγχ
νως δικαιοσύνη και ισότητα (σε όση έκταση είναι αυτά αντικεμ
νικά δυνατά), διαφορετικές από αυτές που ισχύουν (οι οποίες)
γεννούν την αδικία και την ανισότητα), δεν μπορούμε να μιλά
για σοσιαλισμό. Εάν ο «σοσιαλισμός» μας ορίζεται απλώς και |
νο ως «περισσότερη δικαιοσύνη», «μεγαλύτερη ισότητα», «δικ
ότερη διανομή του εισοδήματος», «περισσότερη κοινωνική πα
τική», «περισσότερη κοινοτική αλληλεγγύη», κ.ο.κ., τότε μιλά
για παραλλαγές του υπάρχοντυς καπιταλισμού ή της υπάρχουε
«οικονομίας της αγοράς», όχι για ένα άλλο παραγιυγικό συστηι
(Είναι τραγικός ο ορισμός του σοσιαλισμού από τον ΖακΝτελ
ως «πρωτοβουλία και ατομική ευθύνη» (!), δείγμα εκφυλισμ
και παραμόρφωσης και αυταιν των όρων, Εξόρμηση, 6.7.1997).
Εξάλλου, τέτοια συστήματα περιέγραψαν και οι προτού Μα
«ουτοπιστές σοσιαλιστές» και τέτοια συστήματα αναζητούν κ
νωνικά κινήματα που «αιθεροβατούν», προδιαγράφοντα «ου :
πίες».
Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει σήμεΐΐ
«Σοσιαλιστική Αριστερά», παρά μόνο ως φουτουριστική κίνη
Πολύ λιγότερο, μια «Κομμουνιστική Αριστερά» η οποία εί :
πλέον «έξω από την ιστορία» ως παρελθόν και ως στόχευση. ώ
Δεύτερον, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η «Αριστερά», προσδ
ριζόμενη ως πολιτική κίνηση διαμαρτυρίας ή αντίδρασης στο ι
θε φορά υπάρχον κατεστημένο, είναι φαινόμενο παλιό. Η εξέγ· :
ση του Σπάρτακου στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης ήταν μια «cη
στερή» αντίδραση. Έ κτοτε υπήρξαν πολλές προτάσεις καια
πείρες «αριστερής οργάνωσης της κοινιυνίας», οι οποίες ι
χαν ως βασικό στοιχείο τον «κοινωνισμό», τη συλλογική οργά' Τ
ση των κοινοτικών και οικονομικών δεδομένων και την έντ<
του ατόμου σε πλαίσια συλλογικής δράσης. Εάν σήμερα το«>
νωνιστικό στοιχείο», μετά την εκκωφαντική αποτυχία του μας
στικής απόχρωσης -τουλάχιστον κατά πρόθεση- «υπαρκτού τ
σιαλισμού» έχει υποχο>ρήσει, και εάν είναι δύσκολο να φαν
σθεί κανείς ότι κάτω από τις συνθήκες διεθνοποίησης της πας
γωγής μπορεί να αναβιώσει, πάλι, τουλάχιστον στα επόμεναδι.
χρόνια, τότε η κλασική «σοσιαλιστικής» απόχρωσης Αριστι
έχειπεθόινει.
Τρίτον, τη θέση και τη λειτουργία της Αριστερός ως ιστορι,
διαδικασίας, ως ενός πολιτικού κινήματος αντίδρασης και ί
μαρτυρίας με κατά το δυνατόν μαξιμαλιστικούς όιορθωτικ
στόχους στο πλαίσιο του υπάρχοντος οικονομικού και κοινωνι:,]r
συστήματος παίρνουν άλλες κοινωνικές ομάδες εκφραζόμε
γύρω από άλλα μεγάλα προβλήματα, με πρωτεύον το οικολογ
(π.χ. οι «πράσινοι»). Και οπωσδήποτε, η «Αριστερά» σήμεραέ
αποκοπεί εκ τιυν πραγμάτων από τους «εργαζομένους» ως κοι
ική τάξη. Δεν τους εκφράζει καν, ούτε τους εκπροσωπεί. Κμ
«Αριστερά» δεν αμφισβητεί σήμερα πολιτικά το υπάρχον om
μικό και κοινωνικό σύστημα, ούτε έχει άλλη εναλλακτική πρό 1
ση. Ό λες οι «Αριστερές» επιζητούν «λύσεις συγκεκριμένων μ

h
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ί προβλημάτων», δεν επιδιώκουν ανατροπές, έστω και με δηιαχικά μέσα και διαδικασίες. Το θέμα όεν είναι εάν θα επιθυ:αν κάτι τέτοιο, αλλά εάν ξέρουν τι θέλουν, εάν αυτό που θα
2 Vμπορεί να πραγματοποιηθεί και, τέλος, εάν, εφόσον αυτό
ματοποιόταν, θα λειτουργούσε αποτελεσματικά.

ΙΙΑΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
αι αναγκαίες μερικές παρατηρήσεις, μετά την απόπειρα ανάςπουπροηγήθηκε.
'ΤΟΝ, επειδή θα υπάρξει κριτική στα παραπάνω -κ α ι πρέπει
ιάρξει-, είναι σωστό να υπογραμμισθεί η ακόλουθη δήλωση,
α μην ξεκινήσει μια κριτική από συναισθηματική ή ψυχολογιίση: τα οράματα της Α ριστεράς της νιότης μας θα θέλαμε να
•ονσαν να αναστηθούν. Πολιτική πρόταση όεν εμφανίζεται
ιτοις από την «παραδοσιακή» στο σύνολο της Αριστερά και,
ψαντικό, όεν φαίνεται ότι μ π ο ρ εί να υπάρξει. Η «Αριστερά»
\έραμε όεν υπάρχει πια, ούτε μ π ο ρ εί να υπάρξει, και πρέπει
ιτοπροσόιορισθείτι είναι και τι θέλει ως «Αριστερά» του σήμειεν εννοούμε ως κάποιο κόμμα με κάποια ταμπέλα που μποαι να διεκδικήσει την εξουσία. Αυτό είναι μία καρικατούρα.
με για μια οικονομικά και κοινωνικά λειτουργική Αριστερά!
ΐέβαια, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι «Αριστερά» σημαίνει
ιχιστον μια πολιτική υπέρ των εργαζομένων. Κάτιο από όσα
,στάθηκαν πιο πάνω, μπαίνει βασικό το ερώτημα: πόσο είναι
δυνατόν; Ή πόσο είναι δυνατή η άσκηση κοινωνικής πολιτιωρίς στήριξη πάνω σε μια ανθούσα οικονομία; Και στην πεσσηαυτή, ποια είναι η οικονομική πολιτική της «Αριστεράς»;
ΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ αφορά το βασικό συμπέρασμα
σύγχρονης ανάλυσης: τα προβλήματα ξαναμπαίνουν από την
στο τέλος του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα. Ό λα τα
νομικά και κοινωνικά προβλήματα, που διαμόρφωσαν ιός τώ] στάση, την πορεία και την ιστορία της Αριστεράς. Τίποτε
ίναι όμοιο με αυτό που υπήρχε χθες, και όλα αλλάζουν ραικάθε στιγμή. Ό ποιος αντιμετωπίζει την πολιτική πράξη με
ωρία και τη νοοτροπία του χθες, είναι χαμένος και έξω από
τορικό γίγνεσθαι από την αρχή.
Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ό σ α ειπώθηκαν παραπάνω για την
γία (Διαπίστωση έκτη) αφορούσαν το φαινόμενο στις ανειένες χώρες. Δεν έγινε καμία αναφορά στο τεράστιο πρά
ατων χωριόν του Τρίτου Κόσμου, που δεν πρόλαβαν να ανα)ούν. Η διεθνοποίηση της παραγιυγής μπλοκάρει κάθε δυναα ανάπτυξής τους και η σύγχρονη τεχνολογία καταστρέφει
τελευταία ελπίδα καταπολέμησης της μόνιμης ανεργίας και
πασχόλησης. Οι θεωρίες του Σαμίρ Αμίν και άλλων για απουνση από τη διεθνή αγορά κ.λπ. είναι πλέον ανεδαφικές. Η
2 του 21ου αιώνα βρίσκεται στις πεινασμένες μάζες των χωον Τρίτου Κόσμου, που είτε το διεθνές σύστημα θα τις καται, είτε αυτές θα εξεγερθούν ζητώντας «ψωμί». Αυτό, κάτω από
1: βες, όπου η σύγχρονη τεχνολογία μ π ο ρ εί να παραγάγει αγαί'αόλη την ανθρωπότητα, κατά γενική ομολογία των ειδικών,
ί η διανομή τους όμως είναι αδύνατη κάτω από τους μηχανι) ς της διεθνοποιημένης αγοράς και της διατήρησης του διε;συστήματος με τη μορφή μικρών εθνικών κρατών.
tfiΑΤΗΡΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Η «Αριστερά», τα ιστορικά της υποKjtUüxa, έχει μια ηθική ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Στην ιστσης, υπό τις διάφορες μορφές της και σε πολλές χιόρες, «εξα,νσε» defacto τις μάζες βουκαλίζοντάς τες μ ε όνειρα και παίζο
υμε τις ελπίδες τους, χωρίς να τους λύσει τα 'προβλήματα. Δια>ωσε μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, καθεστώτα και κατα

στάσεις που δεν ζηλεύουν τίποτα από τα καθεστώτα του «κεφα
λαίου»! Αυτό αφορά την κοινοονική αδικία και νέες καταπιέσεις,
μέχρι οικονομική καθυστέρηση και δικτατορίες, πολλές φορές
στυγνές. Στο όνομα του «Σοσιαλισμού» και της Αριστεράς διαπράχθηκαν εγκλήματα την ηθική ευθύνη των οποίων έχει όλη η Αριστε
ρά σε κάθε χώρα. Η «Αριστερά» Δεν έχει την ηθική δικαίωση να ξαναοδηγήσει τις μάζες σε σφαγή, σε αποτυχία, σε γκρέμισμα των ελ
πίδων τους και των ονείρων τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ: Περί «Κεντροαριστεράς». Επιχειρείται να παρουσιασθεί μια προσωρινή εκλογική στρατηγική ή και
τακτική, για συνεργασία «συγγενιυν κομμάτων», ως κίνηση με «ι
δεολογικό» περιεχόμενο. Πάει πάλι να δημιουργηθεί στο λαό η
εντύπιυση, ότι «ορίστε η “νέα Αριστερά’’υπάρχει, να το νέο “όρα
μ α ”!», κ.λπ. Και επειδή η εκλογική αυτή στρατηγική επέτυχε αλ
λού (π.χ. στην Ιταλία, στη Γαλλία), ελπίζεται ότι μπορεί να επιτύ
χει και εδώ κατά τις επόμενες, επικίνδυνες για το ΠΑΣΟΚ, εκλο
γές. Είναι πιθανόν. Τι αλλάζει όμως αυτό οικονομικά και κοινωνι
κά πέρα από την άνοδο στην Ελλάδα κάποιων πολιτικών ομάδων
(κομμάτων) και προσώπων, όταν οι κανόνες του παιχνιδιού είναι
προκαθορισμένοι;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΗ: Ο λόγος περί «Αριστερού Μάαστριχτ» εί
ναι προφανές, ύστερα από τα παραπάνω, πως αποτελεί το λιγότε
ρο «πολιτική ανοησία», αν όχι «διαστρέβλωση της πραγματικότη
τας» - είτε από άγνοια είτε από καιροσκοπισμό. Δίνονται ταμπέ
λες σε ανόμοια πράγματα ή ανύπαρκτες καταστάσεις. «Σοσιαλι
στής» και ο Μπλαιρ, «σοσιαλιστής» και ο Ζοσπέν, «σοσιαλιστής»
και ο Σημίτης, «σοσιαλιστής» και ο Πρόντι, «στροφή της Ευρώπης
αριστερά» κ.λπ. Σύγχυση απίθανη και αντικειμενική «εξαπάτηση»
τον λαού, στην οποία προβάλλονται και δημιουργούνται ελπίδες
που όεν στηρίζονται πουθενά!
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ: Είναι πικρό να πρέ
πει να αναγνωρίσει κανείς στα «ώριμά» του χρόνια μια σκληρή
πραγματικότητα, που ανατρέπει οράματα της νιότης μας, αγώνες,
θυσίες. Η παραδοσιακή Αριστερά πίστεψε σε ιδέες, σε έναν και
νούργιο κόσμο και είδε τα όνειρά της να γκρεμίζονται, είτε από προ
δοσίες είτε γιατί ήταν λάθος το θειυρητικό οικοδόμημα για τις προϋ
ποθέσεις μετάβασης ή ίδρυσης μιας νέας κοινωνίας, της «σοσιαλι
στικής». Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το μεγαλείο αγώνων της
«Αριστεράς», πιο πολύ των απλών αγωνιστών, που θυσιάστηκαν με
όλες τις μορφές, από θάνατο μέχρι φυλακίσεις, εξορίες, καταστρο
φή οικογενειών, στέρηση μιας ομαλής ζωής, και να μη νιώθει απέ
ραντη πίκρα για την ιδιοτέλεια, τη μικρότητα, την ανικανότητα και
τις μικροφιλοδοξίες τιυν διαφόρων «ηγετών» της Αριστεράς σε όλες
τις χώρες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την αγνότητα και την τιμιότη
τα των απλών αγωνιστούν σε όλα πλάτη της Γης, και στην Ελλάδα. Η
«Αριστερά», είτε ως εξουσία είτε σαν πολιτικό κίνημα, «διαχειρί
στηκε» ανεύθυνα και ανίκανα τα όνειρα και τις ελπίδες των οπαδών
της και των λαών. Κανείς δεν μπορεί να μη στέκεται με σεβασμό και
νοσταλγία απέναντι στα ιδανικά της νιότης μας. Όμως πρέπει να
κατηγορηθεί η Αριστερά και οι διανοούμενοί της, ότι δεν έχουν την
τόλμη να δουν την πραγματικότητα όπως είναι και να βγάλουν με τι
μιότητα τα αναγκαία συμπεράσματα.
Ο σύγχρονος κόσμος, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες, θα
πνιγεί -θετικά ή αρνητικά- μέσα στην ευμάρεια και την πρόοδο
της τεχνολογίας, άδειος, χωρίς ελπίδα, αμέτοχος. Η Δημοκρατία
υποχο>ρεί παντού κάθε μέρα, λίγο λίγο μέσα στις ζητωκραυγές για
τη Δημοκρατία κάτω από τους· διάφορους «δημοκρατικούς» θε
σμούς και μηχανισμούς. Δεν τα βλέπει αυτά η Αριστερά; Δεν έχει
την ικανότητα να τα δει; Απουσιάζει.
<^|
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το δένδρο... και το δάσος
του Βασίλη Καπετανγιάννη
0 συνεργάτης μας Βασίλης Καπετανγιάννης μάς έσ τειλε από το Δουβλίνο, όπου υ π ηρετεί ως διευθυντής του Γραφείου
Τύπου, το άρθρο που ακολουθεί σημειώνοντας ότι «οι απόψεις που εκφράζει είναι καθαρά προσω πικές και δεν δεσμεύουν
παρά μόνο τον ίδιο». Ο τίτλος που ε π έ λ ε ξε ο συνεργάτης μας -Το δέντρο... καί το δάσ ος- θα μπορούσε να παραλλάξει κάτι
τη γνώμη μας: «Τα δεντράκια κ.λπ.». Γιατί δεν είναι μόνον ο κ. Γ. Πετσίλας, ο κ. Αρ. Καλογερόπ ουλος, ο κ. Άναλις/Τσακανίκα
στους οποίους αναφερθήκαμε. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες που γνω ρίζουμε εμ είς καλά, και ίσως κάποιοι άλλοι -και ο Β.Κ.;
γνωρίζουν καλύτερα. Όσο για την «ανώνυμη επιστολή», στην οποία αναφέρεται ο Β.Κ., είναι προφανής η προέλευσή της· σι
μας εστάλη από το Γρ. Τύπου του Παρισιού. Πάντως, ούτως ή άλλως, είναι χρήσιμο το άρθρο που ακολουθεί. Αποτελεί, για
μας, απολογία του «εκσυγχρονιστικού έργου» που επ ιτελείτα ι στο υπουργείο Τύπου. Έτσι κι αλλιώ ς, η επίσημη άποψη δεν
είχε φτάσει στα γραφεία μας. Πάντως εμ είς -κ α ι ά λλο ι- διατηρούν π ολλές επ ιφ υ λά ξεις για το αν επιτελείται
«εκσυγχρονιστικό έργο» στη Ζαλοκώστα, εκ εί που θάλλουν πολλά «δενδράκια», τα όποια έχουν διαπράξει και «ατοπήματα>
1ε πρόσφατα τεύχη ταυ περιοδικού
δημοσιεύθηκαν ορισμένες «ιστορίες»
για το υπουργείο Τύπου και MME
και ειδικότερα «κωμικοτραγικά», όπως
χαρακτηρίστηκαν, γεγονότα για τα
Γραφεία Τύπον Εξωτερικού,
με μοναδικό, ωστόσο, παράδειγμα
την υπόθεση «Άναλι-Καλογερόπονλον»
στο Τ. Τ. Παρισίων.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ
Επ’ αυτιόν το Αντί αφιέρωσε πλήθος σε
λίδων με ρεπορτάζ, δημοσίευση επιστο
λών, επωνύμων και ανωνύμων(ί), επανερ
χόμενο σ’ ένα θέμα στο οποίο ο προσεκτι
κός αναγνώστης αμφιβάλλω αν κατόρθω
σε να βγάλει συμπέρασμα.
Παρ’ όλα αυτά το περιοδικό έσπευσε να
βγάλει τα δικά του, γενικότερα, συμπερά
σματα: «Στην Αθήνα οι κ. Ρέππας, Νικολά
ου, Αθανασάκης ασχολούνται με την ενη
μέρωση για τον επιτελούμενο “εκσυγχρονι
σμό"(!)» (τεύχος 646/24-10-97).
Ως τακτικός συνεργάτης του περιοδικού
μέχρι λίαν προσφάτως και νυν σποραδικώς, αλλά και ως εργαζόμενος του υπουρ
γείου, άρα ως έχων «επενδυμένο» συμφέ
ρον, θα ήθελα να διατυπιύσω ορισμένες
απόψεις επί της ουσίας. Διότι μου προξε
νεί κατάπληξη το γεγονός ότι το περιοδικό
ασχολείται με το δένδρο, αγνοιόντας το
δάσος, όταν στο παρελθόν έχει σοβαρά
αρθρογραφήσει περί της εθνικής ενημέ
ρωσης στο εξωτερικό και τιυν δροφιενων
στην τότε Γενική Γραμματεία Τύπου και
Πληροφοριών (ΓΓΤΠ).
Ας θυμίσω τα εμπεριστατωμένα άρθρα
στη δεκαετία του ’80 για τα «έργα και τις
ημέρες» του διαβόητου Σωτήρη Κωστόπουλου, ο οποίος ως γενικός γραμματέας
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της ΓΓΤΠ άφησε εποχή... για να χρεια
στούν τολμηρές και επίμοχθες προσπάθει
ες πολιτικιόν και υπηρεσιακών στελεχών
της Υπηρεσίας, ώστε να τεθεί τέρμα στο
καθεστώς που είχε επιβάλει και στην πλή
ρη διάλυση που είχε επιφέρει. Με εξαίρε
ση το βραχύβιο φωτεινό διάλειμμα Κ. Λαλιώτη-Π. Ευθυμίου στη ΓΓΤΠ, το καθε
στώς (χυτό είναι γνωστό τοις πάσι ως προς
τα αποτελέσματά του, τόσο στην εσοπερική οργάνωση της ΓΓΤΠ όσο ιδιαίτερα στα
Γραφεία Τύπου Εξωτερικού (ΓΤΕ) και
την εικόνα της χώρας.
Ουχί αποκλειστικός ου μην αλλά ουσια
στικός και διαρκής παράγοντας των φοβερών ελλειμμάτων της εικόνας αυτής ακόμα
και σήμερα.
Σκοπός μου, όμως, δεν είναι να ανατρέξω στο παρελθόν, στην πρώτη δηλαδή
οκταετία του ΠΑΣΟΚ, ο γέγονε γέγονε,
ούτε στα αμέσως ακολουθήσαντα. Αλλά
ωφέλιμο και λυσιτελές είναι ενίοτε να μη
χάνουμε το μέτρο σύγκρισης. Διότι ορθώς
μεν η δημοσιογραφική έρευνα μπορεί να
ελέγχει -κάι οφείλει- την κρατική δράση,
αλλά επιμένω ότι για το θέμα στο οποίο το
περιοδικό έχυσε τόση μελάνη αποτελεί το
δένδρο, του οποίου το σχήμα δεν θ’ αργή
σουμε να διακρίνουμε εφόσον διεξάγεται
Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
Τόσο, λοιπόν, για την υπόθεση αυτή όσο
και για άλλα εσωτερικά θέματα της Κε
ντρικής Υπηρεσίας (Γ. Πετσίλας κ.τ.λ.)
καλό είναι να μη σπεύδει κανείς να βγάλει
συμπεράσματα εφόσον η διοικητική τους ή
τυχόν δικαστική τους διερεύνηση, όπιυς
ενίοτε συμβαίνει, μπορεί να επιφυλάσσει
διαφορετικά συμπεράσματα απ’ αυτά στα
οποία πρωίμως καταλήγει ο δημοσιογρα
φικός κάλαμος.

Αντί για το δένδρο, ας έρθουμε να δοι
το δάσος ως προς την πολύπαθη αυτή Y
ρεσία, που είναι επιφορτισμένη με τις
μόσιες σχέσεις της χώρας στο εξωτερι
Άλλιυστε, στο παρελθόν έχω κατ’ επαληψη επωνύμως αρθρογραφήσει επί ν
θέματος.
Κατά συνέπεια, αισθάνομαι την avœ
της συνέχειας.
y|&

ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ;
Στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία ι
20/10/97 δημοσιεύτηκαν τασυμπεράσμ
ερευνών που έγιναν από σοβαρές εταμ
ες στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μ. Ε ;
τανία κατόπιν παραγγελίας του υπουρντ
ου Τύπου και MME σχετικά με την «ει να της Ελλάδος στην Ευρώπη». Οι ερει·;;
αυτές αποτύπωσαν με επιστημονικό τρ·-;,..
τα όσα εμπειρικά μεν και αποσπαομαι
αλλά κατηγορηματικά και σταθερά μι
φεραν τα στελέχη των ΓΤΕ στην πόλη ■
ηγεσία του υπουργείου. Ότι η εικόνα
Ελλάδος στο εξοπερικό είναι η «χειρι
ρη δυνατή» κι ότι οι παράγοντες που.
διαμορφιύνουν ανατρέχουν στο παρελί.
στην εξωτερική και εν γένει πολιτική ,
χώρας καθώς και στην ικανότητα καιο
τελεσματικότητα των υπηρεσιών της,
εξωτερικό που είναι επιφορτισμένες
τη διαμόρφοτση της εικόνας αυτής. Ε
λυπηρό ότι τόσο τα MME όσο και ά
'«I
φορείς αγνόησαν παντελώς τα πορισμ
αυτα, αν κρίνει κάνεις απο την ανυιτα(
σοβαρής συζήτησης ή σχολιασμού.
Ωστόσο, οι έρευνες αυτές παρέ)
πλούσιο υλικό προς συζήτηση -και ji
.στοχαστικές σκέτμεις-, υλικό που είνα,
των ιυν ουκ άνευ για τη χάραξη μιας ο1
χεκύόους επικοινωνιακής στρατηγικής
,

λ

*

.

ιας. Έχουν επίσης κρίσιμη σημασία,
ci καταγράφουν ακριβώς το προφίλ της
ιας, όπως προκύπτει α π ’ αυτούς που
Ίορφώνουν την κοινή γνώμη στις χώρες
ες.
: θα επαναλάβιυ τα άκρως ενδιαφέροευρήματατων ερευνών, αλλά αξίζει να
τημάνωτα εξής:
Ορισμένα στοιχεία της εικόνας αυτής
υνπαγιωθεί σε στερεότυπα, η ανατρο;ων οποίων απαιτεί πολύχρονη και σε
ος προσπάθεια με σαφείς και συγκειενες στοχοθετήσεις.
Υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια ενημέιης των διαμορφιυτιύν της κοινής γνώστο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις
ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ας μη
διαφεύγει το γεγονός ότι οι τρεις αυχώρες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη
ιόρφωση της πορείας της Ε.Ε.).
Τα θετικά στοιχεία της εικόνας καταφουν απλώς το ρεαλισμό και τη συμβο3Dπρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και
ιφορούν στη χώρα ως σύνολο θεσμιυν,
:ροπίας και προσπάθειας.
,τά συνέπεια, η ελαφρά βελτίωση της
νας της χώρας που παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια αποτελεί συγκυριαιάλλον παρά μόνιμο φαινόμενο. Η
; [ροπή της εικόνας απαιτεί και μακρόΊ) προσπάθεια και σταθερότητα στην
ερική και οικονομική πολιτική. Απαιοβαρότητα, συνέπεια και εμμονή,
ιά για όσους αναπολούν τον λαϊκιστιθνικισμό του παρελθόντος, πολιτικά
αποδοτικό στο εσο3τερικό πλην όμως
'ριο για τις διεθνείς σχέσεις της χώδιότι εδαπανήθησαν και εξαντλήθηστην αλλοδαπή πολύτιμα αποθέματα
ιικού και διπλωματικού κεφαλαίου
,ιςπ.χ. στο «Μακεδονικό»),
ίά και για όσους εξακολουθούν να ομισκοπούν ή και να λοιδορούν τον εκρονισμό που έχει γίνει τελευταία πος μόδας, είτε λόγιο νοσταλγίας κάποιV ηδεποτε υπαρξάσης ιδεολογικής κα
θ' ίτητας-κάθε άλλο μάλιστα- είτε λόγιο
if ιγνώρισης των πολιτικιυν και ιδεολον δυσκολιών και αγκυλιόσειον που συΌυν οι δυνάμεις του εκσυγχρονισμού,
ο- εντός του κράτους όσο και στην κοι\!' u, στην προσπάθεια τομής με το παμι όν και διαμόρφο3σης συναίνεσης σε
πακρίσιμα για την ισότιμη συμμετοχή
ώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
ι*
ΤΗ ΠΛΕΥΣΗΣ
.)μ
. ΙΪ
ρατουλάχιστον γνωρίζουμε. Και προν
, ός, αν εξαιρέσουμε ορισμένα στερεό
ί
À'

τυπα που îoojç έχουν να κάνουν όχι τόσο
με τη δική μας συμπεριφορά ως χώρας και
ως λαού αλλά με τις προκαταλήψεις ή τα
συμφέροντα των εταίρων μας στην Ε.Ε.
(μήπως κι εμείς δεν κατεχόμαστε από
αντίστοιχα γι’ αυτούς;), είμαστε σε θέση
να κρίνουμε με βάση ορισμένες σταθερές
που αναδεικνύουν οι έρευνες αν ο γιαλός
ήταν στραβός ή εάν εμείς στραβά αρμενί
ζαμε.
Ό ,τι έχει επιτευχθεί τα δύο τελευταία
χρόνια είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετι
κής οργάνωσης στο υπουργείο και μιας
διαφορετικής πολιτικής και επικοινωνίακής αντίληψης κυρίως.
Το 1996 δημιουργήθηκε η Γενική Γραμ
ματεία Ενημέρωσης (με γραμματέα τον κ.
Γιάννη Νικολάου) με ειδικό αντικείμενο
την ενημέρωση στο εξωτερικό.
Τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ολίγα
μεν αλλά αξιόλογα, αποτελούν κοινή προ
σπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ
γείου και των υπηρεσιακών της στελεχοϊν
μέσα σ’ ένα κλίμα γενικά πολύ καλής συ
νεργασίας και αμοιβαίας προσέγγισης
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Μολονότι απεχθάνομαι την έκφραση
«για πρώτη φορά», επειδή μου θυμίζει την
ψευδεπίγραφη κομματική κομπορρημοσύνη της δεκαετίας του ’80, αισθάνομαι την
ανάγκη να τη χρησιμοποιήσω μετριοπα
θούς.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΛΟΙΠΟΝ
1. Ως κριτήριο της στελέχωσης των ΓΤΕ
τίθεται και εφαρμόζεται σε αποφασιστικό
βήμα η επαγγελματική επάρκεια κι όχι οι
πολιτικές πεποιθήσεις ή οι κομματικές
εντάξεις.
Κριτήριο είναι η απόδοση σύμφωνα με
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές
λειτουργίας και αποδοτικότητας, χωρίς να
παραγνιυρίζεται ο ευαίσθητος πολιτικά
χαρακτήρας της υπηρεσίας αυτής.
2. Η επαγγελματική προσε:γγιση διακρί
νει την επιτελική δουλειά τόσο του πολιτι
κού επιτελείου της Γραμματείας όσο και
των βασικών υπηρεσιακιόν στελεχών της.
3. Η εισαγιυγή μεθόδων management
προσωπικού και κόστους/οφέλους. Πού,
πιυς, γιατί, πόσο σε σχέση με το επιδιωκόμενο και επιθυμητό αποτέλεσμα. Αξιοποί
ηση δηλαδή υλικυΥν και έμψυχων πόρων
στην καλύτερη, άριστη χρήση τους.
4. Η διαρκής επιμόρφωση των στελεχών,
οϊστε να συγκλίνουν και να ομογενοποιηθούν οι αντιλήψεις περί των στόχων και
των μεθόδων επίτευξής τους, ήτοι η κατάρ
τιση στις πιο σύγχρονες μεθόδους πολιτι

κής επικοινωνίας και «πώλησης» ενός
εξαιρετικά ιδιόμορφου «προϊόντος»: της
εξωτερικής πολιτικής της χώρας και της
διαχείρισης της εικόνας της σε όλους τους
άλλους τομείς (πολιτισμικό κ.λπ.). Το πρό
σφατο (13-15/10/97) σεμινάριο που έγινε
στη Λευκωσία από το Civil Service College
της Μ. Βρετανίας αποτελεί την απαρχή της
προσπάθειας στον τομέα αυτό. Διαμορ
φώνεται σαφώς μια πολιτική δημιουργίας
κρατικών στελεχών με επαγγελματική
επάρκεια και συνεχή επαφή με τα σύγχρο
να δεδομένα και εργαλεία του επαγγέλμα
τος.
5. Η δημιουργία Επιτροπής (Επιστημονι
κό Συμβούλιο για την Ενημέρωση της Διε
θνούς Κοινής Γνώμης) που συγκροτείται
από έγκριτες προσωπικότητες του επιστη
μονικού και δημοσιογραφικού κόσμου
προς υποβοήθηση του επιτελικού έργου
της Γραμματείας.
6. Η λειτουργία (1994) του Τμήματος
Ακολούθων Τύπου στην Εθνική Σχολή Δη
μόσιας Διοίκησης με εξειδικευμένο Πρό
γραμμα Σπουδών, κατάλληλο για τα καθή
κοντα που αναμένεται να αναληφθούν.
Ή δη 15 απόφοιτοι υπηρετούν σήμερα στο
υπουργείο, ενώ οι 9 απ’ αυτούς έχουν ήδη
τοποθετηθεί σε ΓΤΕ. Εντός των προσεχών
ετών αναμένεται η πρόσληψη άλλων 30
Ακολούθιυν (δύο ξένες γλώσσες, εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποτελούν
τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή προσό
ντων των νέων Ακολούθων).
Ας προσθέσω ότι η λειτουργία του Τμή
ματος προβλεπόταν από νόμο του 1986, ο
οποίος, για λόγους κομματικούς και πελα
τειακούς, ουδέποτε εφαρμόστηκε (οι δια
δικασίες για τη λειτουργία του Τμήματος
άρχισαν επί Ν.Δ. και γεν. γραμματέα Β.
Μαγγίνα, για να αποδώσει κανείς τα του
Καίσαρος τω Καίσαρι).
7. Η αναδιάταξη και αναδιοργάνωση των
ΓΤΕ και του στελεχικού τους δυναμικού
στη βάση της αρχής της ανακύκλωσης
(rotation).
8. Η προσπάθεια αναδιοργάνωσης και
κατάλληλης στελέχωσης των αρμόδιων Δι
ευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, απ’
την απόδοση της οποίας εξαρτάται σε με
γάλο βαθμό η απόδοση και αποτελεσματικότητα των ΓΤΕ.
9. Η εντατικοποίηση της προσπάθειας
των ΓΤΕ, ιυστε και ρεαλιστική εικόνα να
μεταδίδεται στο Κέντρο και επαρκή στοι
χεία να υπάρχουν για τη χάραξη μιας επικοινωνιακής στρατηγικής που τόσο έχουμε
ανάγκη.
27

Εκδόσεις Ποιότητας
Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΑ
(Αρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη)

ΕΥΑ CANTARELLA
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
του Μιλάνου

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

EVA CANTARELLA

01ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΔΛΔΥ

10. Η μελετημένη προετοιμασία των κι
νήσεων και παρεμβάσεων και η μεγαλύτε
ρη ετοιμότητα για άμεσες αντιδράσεις.
Τα ανωτέρω αποτελούν τον κεντρικό π υ 
ρήνα της προσπάθειας που καταβάλλεται
εν μέσω μάλιστα της έλλειψης συντονι
σμού, της πολυδιάσπασης και σύγκρουσης
αρμοδιοτήτων, δηλαδή συμβάντων που
μαστίζουν την ελληνική δημόσια διοίκηση.
Δεν είναι πλέον μόνο πρόθεση αλλά και
σοβαρή εφαρμογή της πολιτικής αυτής που
κυριότερο χαρακτηριστικό της έχει την εμ
μονή και τη σταθερότητα προσανατολι
σμού.
Διότι αναπόφευκτα και λάθη δεν απο
κλείεται να γίνονται και άτομα ενδεχομέ
νως να αδικούνται. Δεν αλλοιυινουν όμως
ούτε το συντελεσθέν έργο ούτε την κατεύ
θυνση.
Αλλά πέραν των ανθρωπίνων λαθών, δεν
πρέπει να παραγνωρίζονται οι σοβαρές
πολιτικές αντιστάσεις που υπάρχουν και
εντός του υπουργείου για την εφαρμογή
μιας τέτοιας πολιτικής, διότι εκτός τιον
εδραιωμένων αντιλήψεων θίγονται και
«κεκτημένα συμφέροντα».

ΕΠΙΜΥΘΙΟ

Μετάφραση
Παναγιώτη Δ. Δημάκη
Καθηγητή Πανεπιστημίου
Συγγραφέα
Με 192 σελίδες

Ε Κ Δ Ο Σ Ε I Σ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Π ροσφορά στον Π ολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 36.27.318
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Θεωρώ τα ανωτέρω ως την πιο βαθιά ρη
ξικέλευθη τομή στον πολιτικό προσανατο
λισμό και την οργανωτική διάρθρωση μιας
τόσο κρίσιμης εθνικά υπηρεσίας στην τε
λευταία 20ετία, τομή που είναι εμφανής
και στη νοοτροπία και στην προσέγγιση
αντιμετώπισης των θεμάτων. Θα προκαλούσε ίσως απορία ή ακόμα και τον γέλιυτα η τοποθέτηση αυτή εάν συγκρινόταν με
τα δεδομένα στον ίδιο τομέα προηγμένων
ευρωπαϊκών κρατών. Αλλά, εδώ, είναι
ακόμα «Βαλκάνια» δεν είναι παίξε-γέλασε.
Η πολιτική αυτή έχει αρχίσει να αποδίδει
λίγους μεν κατ’ αρχάς αλλά χρήσιμους
καρπούς.
Αυτονόητο είναι τα MME όχι μόνο να
καταγράφουν, αλλά να κρίνουν και να επι
κρίνουν την κυβερνητική δράση. Αυτομά
τως λοιπόν αξιολογούν, όπως και αξιολο
γούν κάθε σοβαρή συμμετοχή σε δημόσιο
διάλογο επί δημοσίων θεμάτων. Δεν υποχρεούται κανείς την αξιολόγηση αυτή να
την αντιπαραθέσει με το παρελθόν. Αντί
θετα, βλέποντας μπροστά, τα πράγματα
πρέπει να κρίνονται με βάση τις ανάγκες
που επιβάλλει ο σύγχρονος διεθνής βημα
τισμός και οι πιέσεις του διεθνούς περι
βάλλοντος.
Κάθε μεταρρυθμιστική και εκσυγχρονι
στική προσπάθεια δεν αναλαμβάνεται σε

πολιτικό κενό. Λειτουργεί εντός συγκε
κριμένων συντεταγμένων και μάχεπ
για να επικρατήσει παρά τις αντιστάσει
Κι όσο ανιυφελο είναι το too little to
late, εξίσου αλυσιτελές είναι και το to
fast too soon.
Ελπίζω τα βήματα που έχουν γίνει να σ
νεχισθούν περαιτέρυ.», να κατοχυρωθοι
θεσμικά αποτυπωνόμενα σ’ έναν νεο, σύ
χρονο και ευέλικτο Οργανισμό του υπου
γείου και βαθμιαία αλλά σύντομα να δη^
ουργηθεί μια αξιόμαχη υπηρεσία τόι
χρήσιμη και απαραίτητη για την εξυπηρ
τηση του εθνικού συμφέροντος, όσο κι α\
όρος αυτός ενοχλεί τις μαρξίζουσες ταΐ
κές αναλύσεις. Από καιρό, άλλωστε, πρ
σωπικά υποστηρίζω ότι τόσο στη συλλητ
των εθνικών μας συμφερόντων όσο κ
στις στρατηγικές μας επιδιώξεις για τ
εξυπηρέτησή τους δεν υπάρχουν ουσιασ
κές διαφορές μεταξύ το3ν πολιτικών κο
μάτων της χώρας πλην ελάχιστων εξαις
σεων.
Ο θόρυβος και οι αντιπαραθέσεις αφ
ρούν κυράυς θέματα τακτικής και αναπ
φευκτά εμπεριέχουν και το στοιχείο τ
εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης.
Και κατά συνέπεια, μια τέτοια πολιτι:
συγκρότησης και λειτουργίας της υπηρ
σίας και προώθησης του επαγγελματισμι
καθώς και της βελτίωσης, κατά το δυν
τόν, της συνολικής εικόνας της χώρας σ
εξοπερικό θα πρέπει να έχει ευρύτερη π
λιτική συναίνεση και στήριξη και να μ
αποτελεί αντικείμενο εσο^ομματικής >^
διακομματικής διαμάχης. Είθε.
Τέλος, εύκολα διαπιστώνεται όχι δ
ασχολήθηκα καθόλου με «συντεχνιακ
ζητήματα και αιτήματα, πρώτον για να
«νοθεύσω» την επιχειρηματολογία*
τις αξιολογήσεις μου και δεύτερον για
μην προκαλέσαι τα λανθάνοντα αλ
ενίοτε και βοαιντα λαϊκιστικά ανακλασ
κά. Υπάρχουν αρκετοί ακόμα σ’ όλο
πολιτικό φάσμα που προφανώς πιοτί
ουν πως για την ελληνική εκπροσώπη
στην αλλοδαπή ούτε χρήματα χρειάί V
νται ούτε δημόσιες σχέσεις ούτε αξ 1(1
πρεπή διαβίωση και υπηρεσιακό κύς1Cï
και τα άλλα αναγκαία συναφή, παρά | ^
νο η στεντόρεια διακήρυξη των αυτονι ι;(,ι
Tü)v(sic) αυτά ρεσκοι δικαίων της αι ;|ΐ
νιας φυλής μας που οι «άλλοι» τολμο :
οι άθλιοι, να μη διακρίνουν ή να απο» to
χονται αυτομάτως.
ifj
Καιρός, λοιπόν, ν’ ανοίξουμε σοβαρά οι
συζήτηση περί εκσυγχρονισμού χωρίς J : :
ρωπίδες και προκαταλήψεις. Είναι πλώοι
ζήτημα ζοιής ή θανάτου για τη χώρα. | on

Επιμέλεια: Σωτήρης Ντάλης

ίο άλυτο πρόβλημα της Βοσνίας
Δΰση φαίνεται να επιθυμεί να καθυστερήσει την
αποχώρηση της Δύναμης Σταθεροποίησης από
τη Βοσνία. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύμα
τα, οι 16 πρεσβευτές τιυν χωρών-μελιόν της Συμμαχίας στην έδρα του ΝΑΤΟ, δέχτηκαν την πρόιων στρατιωτικών επιτελιόν και συμφουνησαν να πα'νει ολόκληρη η δύναμη των 3Θ.ΘΘΘ ανδρών της Δύ; Σταθεροποίησης στη Βοσνία ώς τον Ιούνιο του

Ι

γνωστόν, η αρχική απόφαση ήταν να αρχίσει σταίη αποχώρηση από τα τέλη του 1997. Όμως ο πρόεX0JV ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον είχε δηλυκτει, κατά την
;εψή του στο Δονδίνο, ότι για να τηρηθεί το χρονο«μμα αποχώρησης των 3Θ.ΘΘΘ ανδριόν του ΝΑΤΟ
η Βοσνία πρέπει να καταβληθούν υπεράνθριυπες
ιτάθειες. Άποψη με την οποία φαίνεται ότι τελικοί
ώνησαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Χαρακτηριστική
εξάλλου η δήλωση του εκπροσιόπου της διεθνούς
τητας στη Βοσνία Κάρλος Ουέστεντορπ στους Φdi
al Τάιμς ότι οι ξένοι στρατιώτες θα χρειαστούν στη
-ία τουλάχιστον δύο έως τρία χρόνια ακόμα γιατί η
παση παραμένει εύθραυστη,
ας άλλος σοβαρός λόγος που φαίνεται να καθιστά
ς απαραίτητη την παρουσία της Δύναμης Σταθερο
ύς στη Βοσνία είναι και οι πληροφορίες που είδαν
ιςτης δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα
; οποίες πράκτορες τυχν ιρανικών μυστικιόν υπηρεέχουν διεισδύσει στον βοσνιακό στρατό με στόχο να
ουντα δυτικά συμφέροντα στη Βοσνία,
ιφοτνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, που επικα:αι δυτικούς διπλωματικούς κύκλους στο Σεράγεβο,
! εντοπιστεί περισσότεροι από 200 ιρανοί πράκτοιου μετέχουν σε διάφορες πολιτικές ή κοινωνικές
νώσεις στη Βοσνία. Δυτικοί διπλωμάτες στο Σερά: δήλωσαν ότι στόχος των ιρανιόν πρακτόρων είναι
ιποδίσουν τη συγκρότηση ενός κροατο-μουσουλμα. ί στρατού στη Βοσνία και να πυροδοτήσουν νέες
η

Οι 7"άι//ς της Νέας

Υόρκης γράφουν
ότ\ έχουν
Evroniorsi
περισσάΓεροι από
200 ιρανοί

πράκτορες που
μετέχοο\ι σε
διάφορες
πολιπίίες η

κοπιω\ι\κές
οργανώσεις ατη
Βοσνία.

διαφωνίες και εντάσεις ανάμεσα σε Κροάτες και Μου
σουλμάνους.
Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι και το ανέκδοτο
που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στα στρατόπεδα του
ΝΑΤΟ στη Βοσνία ότι η διάδοχος της Δύναμης Σταθερο
ποίησης στη Βοσνία, πρέπει να ονομαστεί «δύναμη αιω
νιότητας». Βεβαίως, αυτή είναι η απαισιόδοξη πλευρά
του προβλήματος, αλλά ίσως η πλέον πιθανή. Αξιωματι
κοί του ΝΑΤΟ και ευρωπαίοι μεσολαβητές πιστεύουν ότι
μια διεθνής δύναμη διατήρησης της ειρήνης πρέπει να
παραμείνει στη Βοσνία για αρκετά χρόνια, για να απο
φευχθεί η πιθανότητα ενός νέου πολέμου.
Εξάλλου, όποος υποστηρίζουν και οι περισσότεροι πο
λιτικοί παρατηρητές, ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί
σχετικά με την πολιτική και κοινωνική ανοικοδόμηση της
χώρας.
Οι απαιτήσεις των προσφύγων να επιστρέφουν στις
εστίες τους πολλαπλασιάζοντας ενώ πολλές περιοχές
εξοπλίζονται.
Η τελική εδαφική διευθέτηση με γνώμονα την εθνικό
τητα, ένα θέμα ταμπού μέχρι πρόσφατα, αναλύεται όλο
και συχνότερα στις εφημερίδες του Σεράγεβο.
Η Συμφωνία του Ντέιτον προϋποθέτει ότι η Βοσνία εί
ναι κράτος στο οποίο θα ενυπάρχουν αυτόνομες σερβικές και κροατομουσουλμανικές περιοχές.
Ωστόσο, η «τριεθνής» κυβέρνηση και προεδρία δεν
έχει μέχρι τιυρα εκπληρώσει τις περισσότερες από τις κυριότερες προϋποθέσεις της συμφωνίας. Ελάχιστοι πρό
σφυγες έχουν επαναπατριστεί - η βοήθεια για την ανοι
κοδόμηση δεν έχει απορροφηθεί εξαιτίας των συγκρού
σεων ανάμεσα στις ανταγωνιστικές εθνικές ομάδες. Δεν
υπάρχει κεντρική τράπεζα, ενιαίο νόμισμα ή κεντρικό τη
λεφωνικό σύστημα, αλλά ούτε και βοσνιακό διαβατήριο.
Δύο περίπου χρόνια αφότου οι συμφωνίες του Ντέιτον
έθεσαν τέρμα στον πόλεμο και -υποτίθεται- επανένο>
σαν τη χυ'ιρα, ο εθνικός διχασμός φαίνεται να βαθαίνει
και πάλι.
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Το τέλος του εμφυλίου;
του Αστέρη Χουλιάρα

Τα τελευταία 35 χρόνια η Αγκόλα ζει υπό συνθήκες πολέμου. Πάνω από 500.00 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ο
συγκρούσεις, στις οποίες μετείχαν, κατά διαστήματα, στρατιωτικές δυνάμεις από τρία ξένα κράτη (Πορτογαλία, Nom
Αφρική και Κούβα) και στις οποίες ενεπλάκησαν, χορηγώντας οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στους εμπολέμου'
τρεις υπερδυνάμεις (ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση και Κίνα).
έχρι τα μέσα της δεκαετίας του
’70, ο πόλεμος είχε αντιαποικιακό χαρακτήρα: τρία απελευθε
ρωτικά κινήματα (το Λαϊκό Κί
νημα για την Απελευθέρωση της
Αγκόλας [MPLA], το Εθνικό Μέτωπο για
την Απελευθέρωση της Αγκόλας [FNLA]
και το Εθνικό Μέτωπο για την Ολοκληρωτική Ανεξαρτησία της Αγκόλας [UNITA])
πολεμούσαν τους Πορτογάλους. Το 1975 η
Λισσαβώνα απέσυρε τις στρατιωτικές της
δυνάμεις, αλλά τα κινήματα συνέχισαν να
πολεμούν, αυτή τη φορά όμως μεταξύ τους,
με σκοπό τον έλεγχο του συνόλου της απε
λευθερωμένης πια Αγκόλας. Η αντιπαλό
τητα μεταξύ των οργανώσεων είχε τις ρί
ζες της σ’ έναν αριθμό χαρακτηριστικιυν
της κοινωνίας της Αγκόλας, με σημαντικό
τερες την παραδοσιακή αντίθεση Βορρά/Νότου, τη διαίρεση του πληθυσμού σ’
εθνοτικές γραμμές, την εκμετάλλευση αυ
τής της εθνοτικής διαίρεσης από τους Πορ
τογάλους, τους προσωπικούς ανταγωνισμούς καθιύς και τις διάφορες ιδεολογικές
και πολιτικές αντιπαραθέσεις1. To MPLA,
με ηγέτη τον Augustinho Neto και, από το
1979 και μετά, τον José Eduardo dos
Santos, είχε φιλοσοβιετικό προσανατολι
σμό και βασιζόταν στην υποστήριξη της
εθνότητας των Mbundu (της δεύτερης με
γαλύτερης της χώρας με 25% του συνολι
κού πληθυσμού), η οποία είχε δεχθεί, πε
ρισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, επιρ
ροές από τους Πορτογάλους. Αντίθετα, η
UNITA, που δημιουργήθηκε από τον
Jonas Savimbi, ήταν (στην αρχή) κινεζόφιλη και διέθετε την υποστήριξη της εθνό-•
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τητας των Ovimbundu, που κατοικούν κυ
ρίως στο νότιο τμήμα της χώρας και αποτε
λούν, αν και διασπαρμένοι, την πολυπλη
θέστερη εθνοτική ομάδα της Αγκόλας. Τέ
λος, το FLNA βασιζόταν σχεδόν αποκλει
στικά στους αγρότες Bakongo, μια περιθωριοποιημένη εθνοτική ομάδα που κα
τοικούσε στο Βορρά. Με τη συμβολή κουβανικών στρατευμάτων, το MPLA νίκησε
το υποστηριζόμενο από νοτιοαφρικανικές
δυνάμεις FLNA, και σύντομα η κατάστα
ση εξελίχθηκε σε μια σύγκρουση ανάμεσα
στο πρώτο, του οποίου η ηγεσία αναγνωρί
σθηκε από πολλά κράτη (πλην των ΗΠΑ)
ιος η επίσημη κυβέρνηση της Αγκόλας, και
την UNITA.
Στιτ τέλη της δεκαετίας του ’70, στρατιω
τικές δυνάμεις της Νότιας Αφρικής κατέ
λαβαν τη νότια Αγκόλα. Η κίνηση της Πρετόριας αντανακλούσε την προσπάθεια για
τον έλεγχο των εξελίξεων στη Ναμίμπια,
της οποίας οι αντάρτες, που αντιμάχονταν
τη νοτιοαφρικανική κατοχή, διατηρούσαν
βάσεις στο έδαφος της Αγκόλας. Επίσης η
Νότιος Αφρική ενδιαφερόταν να αποτρέ
ψει αυτό που το ρατσιστικό καθεστώς της
θεωρούσε ιος «κίνδυνο κομμουνιστικής
περικύκλιυσης». Έτσι, οι νοτιοαφρικανοί

ΑΓΚΟΛΑ
Βασικά Στοιχεία
Έκταση: 1.246.700 τ.χ.
Πληθυσμός (1995): 11.500.000
ΑΕΠ (1993): 5.996 εκατ. δολλάρια
ΑΕΠ κατά κεφαλή (1993): 620 δολ
λάρια

Εξωτερικό Χρέος (ως ποσοστό του
0 Αοτέρης Χουλιάρας είναι ερευνητής στο
Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
•
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ΑΕΠ το 1989): 86,8%

βρήκαν στην UNITA έναν πολύτιμο σι
μαχο. Με τη βοήθειά τους, ο δυτικόφιλ
πια Savimbi είχε σημαντικές στρατιωτι>
επιτυχίες τόσο στο Νότο όσο και στο Be
ρά, όπου, με τη βοήθεια του Ζαΐρ,κατε'λ
βε πολλά ορυχεία διαμαντιών. Παράόμ
το διπλασιασμό των κουβανικών στρατί
μάτων, η κυβέρνηση του MPLA δεν και
φερε να σημειώσει κάποια αποφασίσω
σημασίας νίκη εναντίον των δυνάμεων ι.
UNITA και της Νοτίου Αφρικής. Στατέτης δεκαετίας του ’80 η κατάσταση ε
καταλήξει σε αδιέξοδο. Το 1988 και μι.
από διπλωματική παρέμβαση των Ηνω|
νων Πολιτειών, η Κούβα και η Νότ
Αφρική συμφώνησαν να αποχωρήσι
από την Αγκόλα, ενώ η Πρετόρια συναΐ
σε στην παραχώρηση της ανεξαρτησ
στη Ναμίμπια. Ο δρόμος για μια ειρηνι
επίλυση της εμφύλιας σύρραξης σι
Αγκόλα φαινόταν να έχει ανοίξει.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΣΗΣ
Η αναταραχή στην Ανατολική Ευρώ
και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωο
επηρέασαν τις αντιλήψεις και τις πολιτιν
της κυβέρνησης του dos Santos2. Τον 1(
λιο του 1990, το MPLA εγκατέλειψε
μαρξισμό-λενινισμό κι άρχισε να προ)
ρά στη σταδιακή ιδιωτικοποίηση σήμα1
κα'ιν τομέων της κολλεκτιβοποιημένης
κονομίας της χώρας. Χάρη στον διαμεί
λαβητικό ρόλο των ΗΠΑ και των Ηνω
νων Εθνών, στις 31 Μάίου του 1991, <
Bicesse της Πορτογαλίας, οι Santos :
Savimbi υπέγραψαν μια συμφωνία εμ
νευσης που προέβλεπε τη δημιουργία ει
εθνικού στρατού, την εισαγωγή ενός ποί
κομματικού συστήματος και τη διενεργι
ελεύθερων και δίκαιων εκλογών για

ΑΓΚΟΛΑ
Ιματισμό μιας νέας κυβέρνησης1. Κας όμως οι δύο ανχιμαχόμενες πλευρές
Κίσαν να υποσκάπτουν τα σχέδια αποιατιωτικοποίησης, διατηρώντας τις καερες δυνάμεις και τα πιο σύγχρονα
νατους εκτός του νέου εθνικού στρατού,
Ηνωμένα Έ θνη έστειλαν μόνο 470
ιατιωτικούς παρατηρητές για την επιτήτη των συμφωνιυόν. Τα αποτελέσματα
J πρώτου γύρου των προεδρικών εκλοντου 1992 εξέπληξαν πολλούς αναλυτές
υπερίμεναν μια άνετη νίκη του Savimbi:
σχέση με το 40,1% που έλαβε ο αρχηγός
UNITA, ο dos Santos, με το 49,6% τιυν
φων, ελάχιστα απείχε από την εξασφάητης απόλυτης πλειοψηφίας. Ο Savimbi
' περίμενε τον δεύτερο γύρο τιυν εκλοr. αμέσως απέσυρε τους στρατηγούς του
5 τον εθνικό στρατό, κατηγόρησε την
Ιέρνηση για νοθεία και ακολούθησε ξαια μονοπάτια του πολέμου,
ολλοί αναλυτές θεωρούν ότι το μεγαλύο μειονέκτημα της συμφωνίας στο
esse ήταν η απόρριψη μιας συμμετοχι;λύσης και η επιλογή της αρχής «ο νική
τα παίρνει όλα» (winner-take-all
nciple)4. Το λάθος αυτό κόστισε, στα
ίμενα δύο χρόνια, 200.000 ζωές. Τον
έμβριο του 1994 η λεγόμενη τρόικα
ΠΑ, Ρωσία, Πορτογαλία) κατάφερε να
σειτις δύο πλευρές να υπογράψουν στη
υζάκα της Ζάμπια μια νέα ειρηνευτική
ι'ιφωνία. Σε αντίθεση με τη συμφωνία
ij-iBicesse, αυτή τη φορά δεν θα όιεξάγο, :νεκλογές στο μεταβατικό διάστημα και
ιία από τις δύο πλευρές δεν θα είχε την
σκλειστικότητα της διακυβέρνησης της
σας. Τα συμφωνηθέντα στη Λουζάκα
|[ ψλεπαν το «μοίρασμα» της εξουσίας
wer-sharing): ο Savimbi θα καταλάμβαr ιη μία από τις δύο θέσεις αντιπροέδρων
νέας κυβέρνησης και στελέχη της
^ίΐΤΑ θα ετίθεντο επικεφαλής τεσσάρων
’ )υργείων καθώς και ο ρισ μ ένοι άλλων
πικών τομέων. Οι αξιωματικοί του
ΐ •Ί
ιατοΰ της UNITA θα εντάσσονταν στις
/ικές ένοπλες δυνάμεις που Ou δημιουρjvtav κι οι περισσότεροι από τους στρα) πες της θα επάνδραιναν τη νέα αστυνο: ΐ. Στρατιωτικές δυνάμεις και των δύο
'■'Ευρών θα συγκεντρώνονταν για να παρ■ σουν τα όπλα τους σε 15 κέντρα που θα
1 ωΰσαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Τα
ft 'ωμένα Έθνη αποφάσισαν να μην κάί|( υντα ίδια λάθη. Αυτή τη φορά έστειλαν
ώιΟΟένοπλους κυανόκρανους -τη μεγαλύ

τερη εκείνη την περίοδο τέτοια δύναμη
στον κόσμο- με κόστος 1 εκατομμύριο δολλάρια την ημέρα.

ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 0 SAVIMBI
Εντούτοις, φοβούμενος για τη ζωή του, ο
Savimbi απέφυγε να πάει στην πρωτεύου
σα και τον Αύγουστο του 1996, παραβιάζο
ντας τις συμφωνίες, αρνήθηκε και τη θέση
του αντιπροέδρου. Παρόλο που τον Απρί
λιο του 1997 τέσσερα στελέχη της UNITA
ανέλαβαν τις υπουργικές τους θέσεις στη
νέα κυβέρνηση εθνικής ενότητας στη Λουάντα, η πορεία αποστρατιωτικοποίησης
(demobilization) δεν είναι καθόλου ικανο
ποιητική. Διάφορες πηγές συγκλίνουν στο
συμπέρασμα ότι, όπως και το 1992, η
UNITA διατηρείτο καλύτερό της όπλα και
τις πιο μάχιμες δυνάμεις της μακριά από τα
κέντρα συγκέντρωσης του ΟΗΕ. Μάλιστα,
είκοσι χιλιάδες άνδρες της UNITA, που εί
χαν αρχικά εμφανισθεί στα κέντρα, πρό
σφατα τα εγκατέλειψαν5. Αέγεται ότι ο
Savimbi συγκεντρώνει τις δυνάμεις του στο
βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου
και βρίσκονται τα σημαντικότερα ορυχεία
διαμαντιών.
Εντούτοις, ο Savimbi είναι περισσότερο
απομονιυμένος από ποτέ άλλοτε. Η χρησι
μότητα που είχε την περίοδο του ψυχρού
πολέμου για τις ΗΠΑ έχει χαθεί εδ(ύ και
καιρό, κι η Ουάσινγκτον προωθεί στο Συμ
βούλιο Ασφαλείας αυστηρές κυρώσεις ενα
ντίον της UNITA. Παράλληλα, η αμερικα
νική κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα και
στην πώληση στρατιωτικών μεταφορικοιν
αεροσκασφιυν στην κυβέρνηση του MPLA\
Ακόμη περισσότερο, η πτο'κτη στο γειτονικό
Κονγκό (πρώην Ζαΐρ) του Mobutu Sese
Seko, ενός παραδοσιακού συμμάχου του
Savimbi, έχει ενισχύει τη στρατιωτική και
διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης
στη Αουάντα. Ο Kabila μάλιστα, καθώς οι
αντάρτες της UNITA είχαν πολεμήσει στο
πλευρό των δυνάμεων του Mobutu, δείχνει
ιδιαίτερα πρόθυμος να συνεργασθεί στενά
με τον dos Santos για τη στενή επιτήρηση
τοιν συνόραιν. Τέλος, η ανατροπή του
Lissouba στο γειτονικό Κονγκό-Μπραζαβίλ
(με τη βοήθεια κυβερνητικών δυνάμεων της
Αγκόλας) οδήγησε στην απιύλεια της τελευ
ταίας σημαντικής στρατιωτικής βάσης της
UNITA στο εξωτερικό7. Οι εξελίξεις αυτές
ίσως οδηγήσουν τον dos Santos στο να επιδιώξει, για μια ακόμη φορά, μια στρατιωτι
κή λύση στο διαφαινόμενο αδιέξοδο.

Η κυβέρνηση του MPLA βασίζει τα έσο
δά της στο πετρέλαιο (η χώρα είναι το δεύ
τερο μεγαλύτερο -μετά τη Νιγηρία- πετρε
λαιοπαραγωγό κράτος στην υποσαχαρική
Αφρική). Αντίθετα, η UNITA βασίζει την
ύπαρξή της στην εξόρυξη διαμαντιών. Χά
ρη στα 5 0 0 εκατομμύρια δολλάρια που ο
Savimbi εισπράττει κάθε χρόνο από την
πώληση διαμαντιών, η UNITA συνεχίζει
να ελέγχει σχεδόν το 7 0 % της χώρας. Πα
ρά τη διεθνή διπλωματική απομόνωση, την
έλλειψη συμμάχων και τις διεθνείς κυρώ
σεις, ο Savimbi συνεχίζει να επιβιώνει. Τα
διαμάντια του έχουν επιτρέψει να παρα
βιάζει το εμπάργκο σε όπλα και καύσιμα
που έχουν επιβάλει στην UNITA, τα τελευ
ταία τέσσερα χρόνια, τα Ηνωμένη Έ θνη8.
Τίποτε δεν δείχνει ότι ο Savimbi δεν θα
μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις αυστη
ρότερες κυροόσεις που προωθεί το Συμβού
λιο Ασφαλείας.
Ο ψυχρός πόλεμος μπορεί να τελείωσε,
αλλά η δυναμική των λεγάμενων «συγκρού
σεων δι’ αντιπροσώπων» (proxy conflicts),
που τόσο έντονα τον χαρακτήρισαν, παρα
μένει. Καθώς οι αναπτυγμένες χώρες δεν
είναι πρόθυμες να εξασφαλίσουν πρόσθε
τους πόρους και η ειρηνευτική δύναμη του
ΟΗΕ έχει αρχίσει να αποχωρεί, η Αγκόλα
διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να διολισθήσει
ξανά στον εμφύλιο πόλεμο.
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Η δημόσια λειτουργία
της ελευθεροτυπίας
της Ελένης Κολλιοπούλου

Η κανονιστική ρύθμιση των προβλημάτων στις επιχειρήσεις Τύπου ή η θέσπιση κανόνων δημοσιογραφικής
δεοντολογίας γίνονται συχνά πεδίο αντιπαράθεσης: Πόσο απειλείται η ελευθερία της έκφρασης και διάδοσης των
ιδεών από τη ρυθμιστική λειτουργία του κράτους; Ποιο είναι το κοινωνικό κόστος της ισχυροποίησης των MME; Πόα
λειτουργεί ως άλλοθι η ελευθερία έκφρασης, προκειμένου να δικαιολογήσει την αυθαιρεσία της τέταρτης εξουσίας
Και, τέλος, τι διακυβεύεται στη σύγκρουση μεταξύ MME, κράτους και πολίτη;
κρατική παρέμβαση στον Τύπο ερ
μηνεύεται συχνά ο>ς λογοκρισία,
παραβίαση της ελευθερίας της έκ
φρασης και των κανόνο)ν της ελεύ
θερης αγοράς. Όμως η μη θέσπιση
ορίων στην ανεξέλεγκτη συγκέντριυση και
τη δημιουργία μονοπωλίων στις επιχειρή
σεις Τύπου κατέληξε στην καταστρατήγηση των αρχών του πλουραλισμού. Η ομογενοποίηση της ειδησεογραφίας με την
παγκόσμια μετάδοσή της από τα ισχυρά
δίκτυα ενημέροκτης έχει συρρικνιυσει τον
«μικρό Τύπο». Το δικαίωμα του πολίτη για
ενημέροοση περιορίζεται στην πληροφό
ρηση που του παρέχουν οι κάτοχοι της νέ
ας και πανάκριβης τεχνολογίας.
Η ελευθερία του Τύπου, έτσι όπιυς απο
κρυσταλλώθηκε στα αστικά συντάγματα
από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα, είναι η
κυριότερη εγγύηση για τη λειτουργία της
δημοκρατίας. Η κατοχύρωση του δικαιώ
ματος της ελευθερίας έκφρασης αποτε
λούσε προϋπόθεση για την άσκηση κριτι
κής στην εξουσία με σκοπό τον περιορι
σμό της κρατικής αυθαιρεσίας. Έ τσι μόνο
διασφαλιζόταν η ανεμπόδιστη άσκηση των
ατομικοΥν και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Με όχημα την ελεύθερη διατύπωση των
ιδεών, η συγκρότηση ενός αυτόνομου δη
μόσιου χώρου για την ελεύθερη ανάπτυξη
του πολίτη και των κοινοτήτων θα γινόταν
πραγματικότητα.

Η
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Η αρχική ταύτιση της έννοιας της ελευθε
ροτυπίας με το ατομικό δικαίωμα της ελευ
θερία έκφρασης κατοχύρωνε παράλληλα
και τη μειωμένη ευθύνη του Τύπου. Σε
πολλές δυτικές χιυρες, όπυις και στην
Ελλάδα, τα ορκωτά δικαστήρια ήταν αρ
μόδια μέχρι και το πρώτο μισό του 20ού αι
ώνα για την εκδίκαση των εγκλημάτων του
Τύπου. Οι ένορκοι, ως εκφραστές της κοι
νής γνώμης και του λαϊκού αισθήματος,
αποτελούσαν εγγύηση για τις σπάνιες περιπτώσεις στοιχειοθέτησης ποινικής ευθύ
νης του δημοσιογράφου, του διευθυντή ή
του εκδότη.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Η θεσμοποίηση του δικαιώματος της
ελευθεροτυπίας, σε συνδυασμό με τη με
ταπολεμική έκρηξη της πληροφορικής και
των επικοινωνιών, ισχυροποίησε τις εκδο
τικές επιχειρήσεις. Η οπτικοακουστική
βιομηχανία έδωσε νέες δυνατότητες για
την ανάπτυξη της οικονομίας του Τύπου.
Η κριτική θεώρηση των MME τα τελευ
ταία τριάντα χρόνια προέρχεται σε μεγά
λο βαθμό από το μετασχηματισμό τους σε
οικονομική εξουσία. Ειδικότερα, η απο
γοήτευση πηγάζει από το γεγονός ότι η αύ
ξηση των δυνατοτήτων στον τομέα παραγιυγής και μετάδοσης των ειδήσεων δεν
συνοδεύτηκε από ανάλογη ενίσχυση της
ελευθεροτυπίας. Η έλλειψη πολυφωνίας

πλήττει τόσο τον έντυπο όσο και τον οι
κοακουστικό λόγο.
Η προνομιακή μεταχείριση του Τύί
από το κράτος (επιδοτήσεις, φορολογι
απαλλαγές...) για την ενίσχυση τούτοι
των επικοινωνιών αλλάζει τις ισορροπ
Η προσέγγιση κράτους και Τύπου απο :
ναμώνει την παραδοσιακή συμμαχία
που και πολίτη που είχαν στόχο την κφ
πολέμηση της κρατικής αυθαιρεσίας1,
εφημερίδες γνώμης γίνονται όργανα δ
μεσολάβησης της εξουσίας και τυχαίν
της διακριτικής μεταχείρισης του κράτι
Τα μικρά δημοσιογραφικά γραφεία με
τρέπονται σε επιχειρησιακά συγκροτη
τα Τύπου. Οι μέτοχοι τους είναι είτε
λυεθνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιακό
ηλεκτρονικού εξοπλισμού είτε εφοπλι,
κές, κατασκευαστικές ή αυτοκινητιστι
εταιρείες.
Με τις νέες τεχνολογίες η διαφημισ
αγορά διευρύνεται. Ο ανταγωνισμός,
ταξύ τοιν επιχειρήσεων Τύπου οξύνετο,
είδηση, ojç καταναλωτικό προϊόν, χι
τον ιδεολογικό και πολιτιστικό χαρακτ
προς όφελος της δραματοποίησής
Από κατ’ εξοχήν μέσο υπεράσπισης
ατομικής ελευθερίας, ο Τύπος γίνεται
νένοχος της συγκέντρωσης και της δ
ουργίας μονοπωλίων στα MME. Ο μ
σχηματισμός του Τύπου σε τέταρτη ε!
σία, αν όχι σε πριυτη, προβάλλει σήμ
ϊί

ΙΔΕΕΣ
η κυριότερη απειλή της καχαστρατήγη; της ελευθερίας έκφρασης και του διιώματος στην ενημέρυ^ση. Η πολυφωνία
ορικνώνεται και έτσι χάνεται το ανααίο στοιχείο για τη θετική λειτουργία
) δημόσιου χώρου ως προνομιακού χώυ ατομικής και συλλογικής αυτοπραγτωσης.
την πρόσφατη έκθεση της αρμόδιας
τροπής του Ευρωκοινοβουλίου «σχετιμε την επίδραση των νέων τεχνολογιών
)ν γραπτό Τύπο της Ευρώπης» τονίζοιι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η
I. για τον περιορισμό της συγκέντρω; στα MME2. «Από τις αρχές του 1990
•τάζεται σε κοινοτικό επίπεδο -με πολ;και αντικρουόμενες α π ό ψ εις-το ενδειενα μιας κοινοτικής νομοθεσίας που
θέτει κάποιους ελάχιστους κανόνες
πικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
.ΜΕ». Από το 1992 (έκδοση της Πράσι; Βίβλου γαι τον Πλουραλισμό και τη
/κέντρωση tojv Μ έσον) μέχρι σήμερα,
ίπιτροπή δεν έχει καταφέρει να παρέμγιατη ρύθμιση των προβλημάπυν συ:ντριυσης που εμφανίζονται στον ευρωίκόΤύπο. «Δύο κύκλοι διαβουλεύοεων,
. ιανακοίνωση της Επιτροπής και πολλοί
ξιφισμοί» εμπόδισαν τη λήψη αποφάον. «Πρόσφατα εμφανίσθηκε και πρόιη οδηγίας που, χιυρίς επίσημη εξήγηαπεσύρθη και πάλι χωρίς να συζητηθεί
|ν Επιτροπή».

δαιμονοποίησή τους χο^ρίς να δίνει λύση
στα προβλήματα που υπάρχουν στον το
μέα αυτό. Τόσο η κρατική προπαγάνδα
όσο και το ιδιωτικό κεφάλαιο καταστρα
τηγούν συχνά την έννοια της ελευθεροτυ
πίας. Η αναγωγή του περιεχομένου της
αρχής αυτής μόνο στο ατομικό δικαάυμα
της ελευθερίας της έκφρασης νομιμοποιεί
συχνά την αυθαιρεσία του Τύπου. Η ανά
γκη για θέσπιση μιας στοιχειώδους δημο
σιογραφικής δεοντολογίας λειτουργεί ως
αντίβαρο στη μονομερή κυριαρχία της οι
κονομικής διάστασης του Τύπου.
Αν το ζητούμενο είναι η όσο το δυνατόν
πιο αποτελεσματική λειτουργία της δημο
κρατίας, τότε η επίκληση δήθεν τιυν αρ
χών της ελευθερίας του Τύπου ή της ελεύ
θερης αγοράς δεν μπορεί να γίνεται
εμπόδιο στην ελεύθερη ανάπτυξη των πολιτιυν. Ο τρόπος επιλογής και επεξεργα
σίας των ειδήσεων αφορά πλέον όλη την
κοινωνία και δεν αποτελεί προνομιακό
αντικείμενο δημοσιογραφικών και επι
χειρησιακών συσκέψεων. Η ελευθεροτυ
πία, ως προϊόν διεκδίκησης των πολιτών
για περισσότερη ελευθερία, δεν μπορεί
να δρα ανασταλτικά στην προοδευτική
εξέλιξη της κοινωνίας. Ο ιστορικός της
ρόλος απαιτεί από τους πολίτες να επανα
προσδιορίσουν το περιεχόμενό της προκειμένου να ξαναβρεθεί η χαμένη δυναμι
κή του Τύπου και να ενισχυθεί η αξιοπι
στία του.
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Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΑ
(Αρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη)

Michael Angold
Καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας
του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ 1025 ΕΩ Σ ΤΟ 1204
ΜΙΑ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΕΥ0ΕΡΟΤΥΠΙΑ 0Σ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ
αντικειμενική πληροφόρηση, το δίκαι
α στην πληροφόρηση διακυβεύονται
Iνέα επικοινωνιακή τάξη της ομογενοημένης ειδησεογραφίας. Καιπαράλληδιακυβεύεται και η δημοκρατία. Η οι/ομικη εξουσία των συγκροτημάτων
του γίνεται πηγή νέιον αυθαιρεσιών
J ίλογων με εκείνων της πολιτικής εξουιςπριν από δύο αιώνες.
Ιε αυτά τα δεδομένα η δημόσια ρύθμιση
ν MME προβάλλει ιυς αναπόφευκτη λύΤο κράτος επιχειρεί να εγγυηθεί τη1κχειώδη διασφάλιση των δικαιωμάτων
ν πολιτών: της ελευθερίας της έκφραολς της μη παραβίασης της ιδιωτικής ζων της ανεμπόδιστης άσκησης των δικαιω$ ίων του πολίτη.
;,ο Ιέχρι ποιο σημείο, όμως, νομιμοποιεί(ρ το κράτος να παρεμβαίνει; Το δίλημμα
γ ιτον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα των
4 VIE ενισχύει ακόμα περισσότερο τη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Libois B., «Vers une approche
“communautaire” de la liberté de presse
(«Προς μια “κοινοτική” προσέγγιση της
ελευθεροτυπίας»), στη συλλογή άρθρων «Les
médias entre droit et pouvoir» (Ta MME
μεταξύ δικαίου και εξουσίας), εκδ. Editions de
TUniversité de Bruxelles 1995, σελ. 37επ.
2. Με την έκθεση αυτή, που εισηγήθηκε η
ελληνίδα ευρωβουλευτής Κατερίνα
Δασκαλάκη και εγκρίθηκε στις 24/10/1997
ομόφωνα και χωρίς τροπολογίες από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλείται η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ενέργειες
και να δρομολογήσει μέτρα στήριξης του
γραπτού Τύπου. Στην έκθεση περιέχονται
στοιχεία για τη συρρίκνωση του ευρωπαϊκού
έντυπου λόγου. Τα αίτια αυτής της
συρρίκνωσης εστιάζονται κυρίως στην
εμφάνιση όλο και περισσότερων
ηλεκτρονικών μέσων και στην αδυναμία των
γραπτιόν μέσων να επαναπροσδιορίσουν το
ρόλο τους.
«f^j

Μετάφραση:
Ευαγγελία Καργιανιώτη
Φιλόλογος
Θεώρηση:
Παναγιώτης Αγαπητός
Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Με 576 σελίδες
και 5 χάρτες

Ε Κ Δ Ο Σ Ε I Σ
Π Α Π Α Δ Η Μ Α

Προσφορά στον Πολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 36.27.318
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
«ΚΛΑΔΕΨΕ» TON
ΤΣΟΥΜΠΑΪΣ 0 ΓΕΛΤΣΙΝ

Γέλτσιν να «επαναφέρει
στην τάξη» τον Τσου
μπάις δεν θα αποδειχθεί
ικανή να μετριάσει την
αντιπάθεια της αντιπολί
τευσης, αλλά και της πλειοψηφίας του ρωσικού λα
ού, απέναντι στον μεταρ
ρυθμιστή και διαπλεκόμενο Τσουμπάις.

Ο Ανατόλι Τσουμπάις,
αντιπρόεδρος της κυβέρ
νησης και μέχρι πρότινος
υπουργός Οικονομικών
της χώρας, ήταν -και έως
ένα βαθμό είναι- από
τους ισχυρότερους άνδρες του Κρεμλίνου, που
δεν κρύβει τις στενές του
ΝΕΚΡΟΣ ΟΠΙΟ ΑΣΠΟΝΔΟΣ
σχέσεις με παντοδύνα
ΕΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟ
μους τραπεζίτες και τις
Ο θάνατος του Χόρχε
βλέψεις του για να διαδε
Μας Κανόσα, ηγέτη του
χθεί τον πρόεδρο Γέλτσιν. Οι αποκαλύψεις
ισχυρού λόμπυ των εξόρι
στων Κουβανιόν στις
όμως για διυροληψίες με
ΗΠΑ, προκάλεσε μεγάλη
αφορμή την έκδοση ενός
απογοήτευση στους συ
βιβλίου για τις ιδιωτικο
μπατριώτες του που ήλπιποιήσεις, -για το οποίο
ζαν ότι ο Μας θα μπορού
αμείφθηκε αδρά- προκάσε να ηγηθεί της νέας κυ
λεσαν θύελλα αντιδράσε
βέρνησης της Κούβας με
ων από την αντιπολίτευση
και ανάγκασαν τον πρόε
τά τον Κάστρο. Ο Μας
μπορεί να χαρακτηριστεί
δρο Γέλτσιν να τον αποως ο πιο παθιασμένος πο
πέμψει από το υπουργείο
Οικονομικών. Ο κ. Τσου
λέμιος όχι μόνο του καθεστιότος αλλά προσιυπικά
μπάις έπεσε θύμα το>ν
διαπλεκόμενων που ο
του Φιντέλ Κάστρο, και
πολλοί στην Αβάνα πί
ίδιος δημιούργησε, μιας
στευαν ότι βρισκόταν πίκαι καταφανώς ευνοούσε
κατά τις αποκρατικοποιή
σω από πολλές αποφά
σεις της αμερικανικής κυ
σεις τους τραπεζίτες που
τον στήριζαν. Ο Τσου
βέρνησης εναντίον της
κουβανικής κυβέρνησης,
μπάις κατάφερε βέβαια
δεδομένου ότι είχε πολ
να εκτοπίσει από το Συμ
βούλιο Ασφαλείας τον
λές διασυνδέσεις και
γνοοριμίες στο αμερικανι
άσπονδο εχθρό του και
επιχειρηματία
Μπερεκό Κονγκρέσσο. Ο θάνα
ζόφσκι, ο οποίος όμως
τός του δημιούργησε κά
φρόντισε με τη σειρά του
ποιες προσδοκίες στην
να διοχετεύσει μέσω των
Αβάνα για μεταστροφή
μέσιον μαζικής ενημέρω
της αμερικανικής πολιτι
σης, που ελέγχει, τις πλη
κής. Οι ψυχραιμότεροι,
ροφορίες για το σκάνδα
βέβαια, όπυις ο αντιπρόε
λο με το βιβλίο για τις
δρος της Επιτροπής Εξωτερικιυν Υποθέσειυν της
αποκρατικοποιήσεις. Ο
Ανατόλι Τσουμπάις, βέ
κουβανικής βουλής, Λαζάρο Μπαρέντο υποστη
βαια, διατηρεί μέρος της
ισχύος του από τη θέση
ρίζει ότι τίποτα δεν πρό
του αντιπροέδρου της κυ
κειται να αλλάξει. «Δεν
βέρνησης, αν και δεν εί
υπάρχει προσδοκία για
ναι σαφές ότι πολλές από
αλλαγή πολιτικής. Το λό
τις φιλοδοξίες του έχουν
μπυ δεν είναι ένας άν«κλαδευθεί». Το θέμα βέ
θριοπος, είναι μια μηχα
βαια είναι ότι η κίνηση
νή, μια βιομηχανία, υπο
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στηρίζει ο Ααζάρο Μ πα
ρέντο που θεωρεί ότι οι
εξόριστοι Κουβανοί δεν
είναι απλά όργανα της
αμερικανικής πολιτικής.

ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
Ο ισραηλινός πρωθυ
πουργός Βενιαμίν Νετανιάχου αναγκάστηκε, υπό
την πίεση της αντιπολίτευ
σης, των εσωκομματικών
του αντιπάλων που απει
λούν να τον ανατρέψουν
και της Ουάσινγκτον, να
προχωρήσει «σε μια κίνη
ση καλής θέλησης», ανα
κοινώνοντας σχέδιο για
μερική αποχώρηση από
την κατεχόμενη Δυτική
Όχθη. Στο σχέδιο αυτό,
που υπερψηφίστηκε τελι
κά από το υπουργικό συμ
βούλιο, προβλέπεται η
αποχιυρηση των ισραηλινιόν στρατευμάτων και η
έναρξη
διαβουλεύσεων
για την οριστική επίλυση
του παλαιστινιακού με
αντάλλαγμα η Παλαιστι
νιακή Αρχή να καταφέρει
ισχυρό πλήγμα εναντίον
της τρομοκρατίας. Δεν
X

αναφέρεται από τι ποσο
στό των κατεχόμενων εδαφών προβλέπεται να αποχιυρήσουν οι Ισραηλινοί,
αν και διαδίδεται ότι αυτό
δεν θα είναι μεγαλύτερο
του 6% ή το πολύ του 8%.
Ο Νέταν ιάχου παρακά
μπτει την ενδιάμεση συμ
φωνία που προβλέπει στα
διακές αποχωρήσεις από
το μεγαλύτερο μέρος τιυν
κατεχομένων της Δυτικής
Ό χθης και ζητεί, χωρίς να
προχωρήσει σε άλλες απο
χωρήσεις, όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες,
να πάει στην τελική φάση
συνολικής
διευθέτησης
του παλαιστινιακού.
Το γεγονός προκάλεσε,
όπως ήταν αναμενόμενο,
την έντονη αντίδραση των
Παλαιστινίων που απέρριψαν τις προτάσεις Νέτα
ν ιάχου. Σ ’ αυτή τη φάση,
μόνο αν οι ΗΠΑ -που χρειόνονται την πλήρη αποτυ
χία της πολιτικής τους στη
Μέση Ανατολή- ασκή
σουν πιέσεις στον ισραηλινό πρωθυπουργό υπάρχει
ελπίδα άρσης του αδιεξό
δου.
X
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ΑλεΒίτει

του Απόστολου Διαμαντή

0 ΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ
βρεχε ασταμάτητα όλη μέρα. Είχε νυχχώσει και έφχανα σχη βαριά εξώπορτα, έφχανα μέσα σχη νύχχα σχη βίλλα χης
Εκάλης. Δεν μπήκα. Κοίταξα διατακτικά χην αυλή ψάχνοντας χο Νχόμπερμαν - δεν είμαι φαναχικός φιλόζιυος εν
χοιαύχη περιπχώσει. Ό μω ς ο απόκοσμος χΰπος βγήκε αμέσως. Έ ν α σκοχεινιασμένο πρόσοοπο, μια άσπρη γενειά
δα, μια φωνή βαθιά, ήρεμη, γνιυσχή από παλιά. «Εγώ είμαι, πέρασε μέσα».
Μπήκαμε σχο ημίφως, σχο σπίχι με χα μεγάλα παράθυρα, με χα βιβλία. Είχε ήδη βγάλει χο κόκκινο κρασί, κάχι με
ζέδες και χσιγάρα. Μ’ αρέσουν αυχά με χους σοφούς γέρους- όλο και περισσόχερο χους ψάχνω. Ό μως δεν εκδηλώ
νομαι εύκολα, δεν ενθουσιάζομαι. Τον ξέρω, χον καχαλαβαίνω, χον θυμάμαι ακόμα να περιδιαβαίνει μυσχηριώδης
σχην οθόνη, αυχόν χον αρχαίο παπαδιαμανχικό χύπο. «Είμαι εθνικόφρων, την ιστορία έχω για πάθος - άμα όεν έχεις
ρίζα πας χαμένος. Ο τόπος μας χάνεται, μια μεγάλη σκοτεινή διαδρομή θα έχει. Πρέπει να θυμόμαστε, να ξέρουμε
από πού ερχόμαστε και να υπερασπίζουμε το παρελθόν. Η πατρίδα μου, οι Έλληνες, η γλώσσα μου - αυτή είναι η
παιδεία μου, αυτή μας κράτησε όρθιους, σ ’αυτά πιστεύω».
Σαν μοιρολόγια χα άκουγα χα λόγια χου. Σπούδασε νέος σχο Λονδίνο, έχρεχε με Πόρσε, φύχευε κήπους. Και τώ
ρα, μέσα σχη νύχχα, κονχά σχο χζάκι, μιλάει σαν να θέλει να ξαναφέρει χα πράγμαχα από κει που χα πήρε, πισχεύει
ακόμα σχον εαυχό χου. Έ χ ε ι εφχά εγγόνια, χρεις χαινίες, ένα βιβλίο, ένα χεχράδιο με ποιήμαχα και μια φωνή - χην
πιο γλυκιά, χην πιο χραγική. «Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά τούτο δω μου λείπει, άμα όεν το χω». Πίνει. Καπνίζει
συνεχιός. «Ο χρόνος είναι ένα κουβάρι. Τυλίγεται και μπερδεύεται, ξανάρχεται πάλι - σαν το λάστιχο είναι. Δεν πά 
με ούτε μπρος ούτε πίσω, σαν τις κυτρώνες κατρακυλάμε στο καταράχι. Βάλε κρασί, μη φεύγεις μέσα στη βροχή».
Έ βαλε χην χαινία χου. Δεν θέλω να βλέπω πάλι για χην
ισχορία, για χους ανχάρχες - αρκεχά πουλήθηκαν.
«Ήμουνα με τον Αρη, αλλά όεν είμαι κομμουνιστής. Σκό
τωσαν το παλικάρι, τον Ψαρρό, και τι κάνανε για τους
Έλληνες οι κομμουνιστές; Όλο πολιτικές, όλο ίντριγκες.
Για να πάρεις την ευτυχία πρέπει να είσαι γενναίος. Θέ
λεις να σου τραγουδήσω ένα τραγούδι του Μητρόπουλου;».
Ούχε η χέχνη μ’ ενδιαφέρει μπροσχά χου. Πόσοι απόμειναν να έρχονχαι από χόσο παλιά; Να μιλάνε έχσι; Να
ξέρουν χη μοίρα χους και να έχουν έρμα; «Το να έχεις έρ
μα δεν είναι επαναστατικό, είναι πολύ σοβαρό. Είναι αυ
τό που συντηρείται, που έρχεται από τους πατεράδες μας.
Σε βλέπω, δεν μιλάς. Αλλά να προσέχεις. Όποιον δεν μιλά
ει τον θάβουν ζωντανό».
Είδα χην χαινία χου. Ή χαν καλή, η καλύχερη. Δεν πέρ
ναγαν οι άνθρωποι μέσα σε ψυχρά κανχράν, σαν μαριονέχχες χου χρόνου, σαν πιόνια χου σκηνοθέχη. Ή χαν ζωνχανοί, απλοί μέσα σχην ισχορία χους. Μια χαινία που
αχρήστευε χα «αριστουργήματα» χου είδους, με τις δήθεν
βροχερές μέρες, που δήθεν είναι το όραμα χου σκηνοθέ
χη. Που ψάχνει ένα χρόνο τη βροχερή μέρα για να γυρί
σει. Άμα ξέρεις τα ανθρώπινα, δεν χρειάζεσαι τα πλάνα.
«Δεν είμαι σκηνοθέτης, φυτεύω κήπους».
Ο παράξενος ταξιδιώτης μου ’δώσε κι άλλο κρασί. Μ’
αποχαιρέτησε - από μακριά τον χαιρετά κι από κοντά του λέει. Ο μεγαλύτερος ίσως μεταπολεμικός ηθοποιός, ο με
γαλύτερος ασφαλιύς σκηνοθέτης - δεν είναι ηθοποιός, ούτε σκηνοθέτης ο Αλέξης Δαμιανός. Είναι ένα παραμύθι
εκεί στην Εκάλη, που ζει μόνος με τη γυναίκα και χα παιδιά και χα εγγόνια χου. Τι απέγινε ο Ηνίοχος·, Γιαχί δεν πή
γε σε κανένα ξένο φεστιβάλ; Γιαχί δεν χον ξαναβλέπουμε; Γιαχί δεν χον καλούμε να μας μιλάει; Γιαχί δεν χον χρει
άζονται πια αυτόν τον σοφό Έλληνα;
Θα ρωτήσο) χον Κανέλλη, που μόλις θα ’χει γυρίσει πτώμα και απογοητευμένος από το Φεστιβάλ.
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΟΝ ΟΣΕ

Δ ημοσ ιεύουμε, χω ρίς ν α σ χο λιά ζου μ ε,
την επιστολή που α κολουθεί.
Κύριε Διευθυντή,
Είμαι αναγνώστρια του περιοδικού σας
εδώ και πολλά χρόνια. Τελευταία όμως κάτι
άρχισε να μ’ ενοχλεί στο περιοδικό. Τελικά,
κατάλαβα τι: ο κατινισμός του. Δεν φιλοξε
νείται πλέον τίποτε θετικό. Όλα τα άρθρα
του, πολιτικά και πολιτιστικά, διαπνέονται
από μια άρνηση. Στείρα κριτική χιορίς να
αντιπροτείνεται τίποτε, ένας αγώνας κατά
του Ιδρύματος Λαμπράκη που θεωρώ ότι εί
ναι περιττός, γιατί ένας σκεπτόμενος αναγνώστης καταλήγει μόνος του σε συμπερά
σματα και, το χειρότερο, φιλοξενούνται διά
φορες κατίνες διανοούμενοι της σημερινής
ελληνικής κοινιονίας που αλληλοβρίζονται
ασύστολα χρησιμοποιώντας πολλές φορές
χυδαίο υβρεολόγιο. Καμία σεμνότητα.
Επειδή τα κυκλώματα των πνευματικιόν
ανθρώπων στην Ελλάδα είναι μικρά, όλοι
γνωρίζουν ότι οι μόνοι που παίρνουν ιτυγχωροχάρτι και μάλιστα προωθούνται μέσα από
τις στήλες του περιοδικού παρά την μετριό
τητα και την κακή ποιότητα των γραπτών
τους, είναι οι φίλοι του κ. ΓΤαπουτσάκη.
Και αυτό, πιστέψτε με, όταν επαναλαμβά
νεται, προκαλεί αηδία.
Ο οργισμένος τόνος οφείλεται στην τελευ
ταία διαμάχη των Μπιτσώρη-Ψυχογίού που
έκανε να ξεχειλίσει το ποτήρι.
Ya basta, θα λέγανε οι ζαππατίστες.
Ευχαριστώ
Άννα Marcelis
Βρυξέλλες

Από το ν μ έ χ ρ ι π ρ ό τινο ς π ρ ό εδ ρ ο τη ς
επ ιτροπ ής ελέτγχου το υ Ο Σ Ε κ α ι τώ ρ α
ν εο δ ιο ρ ισ θ έν τα π ρ ό εδ ρ ο το υ Ο Σ Ε ,
π ολιτικό μ η χα ν ικό κ α ι τ έ ω ς μ έ λ ο ς τη ς
Κ.Ε. το υ Συνασπισμού, Ν ίκ ο Γ ρ α τσ ία
π ήρ α με τη ν επ ισ τολή που α κ ο λ ο υ θ εί:
Αγαπητό Αντί,
Στο προηγούμενο φύλλο σου (648), στο ρε
πορτάζ για την υποψηφιότητα Δαμανάκη
στο Δήμο της Αθήνας και τις σχέσεις
ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ αναφέρθηκες και στη δική
μου τοποθέτηση στη θέση του Προέδρου
του ΟΣΕ, συνοδεύοντας αυτή την πληροφο
ριακή αναφορά με τις υπενθυμίσεις: α) ότι
πρωτοστάτησα ώστε ο ΣΥΝ να στηρίξει την
υποψηφιότητα Λιάσκα ως προέδρου του
ΤΕΕ και β) ότι λίγες μέρες πριν από τις
εκλογές του ΤΕΕ είχα προσφέρει 7 εκατ.
για την εξόφληση του σπιτιού της Κουμουνδούρου, στις οποίες και απαντώ.
1. Επειδή σε έχουν απασχολήσει πολύ μέ
χρι τιόρα και είμαι βέβαιος πως θα σε απα
σχολήσουν και στο μέλλον και ο Λιάσκας
και το ΤΕΕ και ο ΣΥΝ και οι σχέσεις τους,
και για να μην κάνεις σοβαρά λάθη στις
εκτιμήσεις και αποτιμήσεις σου, όπως π.χ.
αυτό που γράφεις για μένα, καλό θα ήταν
-και νομίζω πολύ εύκολο- να ζητήσεις να
μάθεις:
• Ποιος στον ΣΥΝ, από το 1989, προσπά
θησε με νύχια και με δόντια να συγκροτηθεί
μία συνασπισμική παράταξη των μηχανικών που θα λειτουργεί δημοκρατικά, συλλο
γικά και προγραμματικά, ακριβώς για να
εξουδετερώσει τους μεγαλοπαράγοντες

που εκμεταλλεύονταν το χώρο προς ίδιον
όφελος και τους καρεκλοκένταυρους που,
λυμαίνονται το ΤΕΕ -κι όχι μόνο-, και βέ
βαια ποιοι ήταν αυτοί που αντέδρασαν με
λύσσα και κατάφεραν να εξουδετεροκτουν
όλες τις σχετικές προσπάθειες.
• Με ποιου την πρωτοβουλία συγκλήθηκε
συγκέντρωση (ακτίφ) των μηχανικών του
ΣΥΝ στις 20.5.96 με θέμα τις εκλογές ΤΕΕ
1997 και στόχο τη δημιουργία -επιτέλουςμιας συνασπισμικής παράταξης, απαλλαγ
μένης από τους γνιυστούς δυνάστες του χώ
ρου, που θα κατεβεί στις εκλογές του ΤΕΕ
του 1997, και ποιοι σαμπόταραν αυτή την
εκδήλοκτη και γιατί τελικά απέτυχε -για άλ
λη μια φορά- αυτή η προσπάθεια.
• Με ποιούν την πρωτοβουλία συγκλήθηκε
η συγκέντριυση (ακτίφ) των μηχανικών τον1'
ΣΥΝ την 1.2.97 όταν είχαν αποκηρυχθεί ο
εκλογές του ΤΕΕ και η προθεσμία κατάθε
σης των ψηφοδελτίων έληξε στις 10.2.
• Ποιοι στις -φυσικά- ανεφάρμοστες λόό
γου χάριν προτάσεις «να κατεβούμε χωρίΜ
το Λιάσκα», δήλωσαν ότι «εμείς θα κατεψ
βούμε με το Λιάσκα».
Φυσικά, κάθε λογικός άνθρωπος καταλα·«
βαίνει ότι και οι αντικειμενικές αλλά και oit.j
υποκειμενικές συνθήκες επέτρεπαν δυε
εναλλακτικές λύσεις: τη μη συμμετοχή otic
εκλογές που θα τη φοβόταν μικρό ποσοστό
από τους ΣΥΝασπισμικούς-ή συμμέτοχη με^
στήριξη του παραδοσιακού ψηφοδελτίου;'της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με συνεχή όμως καίγ
ενεργή παρουσία του ΣΥΝ σ’ όλες τις φά^
σεις (εκλογές, εκλογή μελών Δ.Ε., εκλόγι 
με λιόν Προεδρείου Δ.Ε.) - και βέβαια απο^

ΝΙΚΟΣ Χ Ο Υ Λ ΙΑ Ρ Α Σ ----------------------------------------------ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (ΑΛΜΠΟΥΜ)

Ζωγραφι κή 1994 - 1996
----------------- Μόλις κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε -----------------ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ... Η ά λ λ η ά π ο ψ η στο β ι β λ ί ο
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φασίστηκε η δεύτερη.
• Ρώτα λοιπόν να μάθεις ποιος πάλεψε
για να γίνει ουσιαστική αυτή η παρουσία
και ποιοι (στελέχη του ΣΥΝ) έκαναν ό,τι
μπορούσαν για την εξουδετέρωσή της πο
ντάροντας στην εύνοια του αρχηγού και
ποιοι έχουν την ευθύνη που ο ΣΥΝ -σίγου
ρα το 80% τα)ν ψηφοφόρων της ΕΝΟΤΗ
ΤΑΣ ήταν οπαδοί του- έμεινε ουσιαστικά
έξω από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ.
• Μάθε ποιοι είναι αυτοί που και τιάρα
ακόμα, και παρά τις αθλιόττηες που έγιναν
κατά την εκλογή των οργάνων του ΤΕΕ,
αντιδρούν στην ανάληψη από τους μηχανι
κούς του ΣΥΝ μιας εξυγιαντικής πρωτοβου
λίας στο χώρο της ΤΕΕ και γενικότερα των
φορέων των μηχανικών.
2. Έχα> την αίσθηση πως η σύνδεση της οι
κονομικής εξόρμησης του ΣΥΝ και η συμ
βολή μου σ’ αυτή για τη διάσα)ση του «σπιτι
ούτου» με τις εκλογές του ΤΕΕ και τη σημε
ρινή μου θέση εμπεριέχει ένα προσβλητικό
για μένα υπονοούμενο, που σίγουρα δεν συνάδει με το γνωστό ήθος τον Αντί. Για να λυ
θεί λοιπόν η όποια απορία ή να απαντηθεί η
όποια υπόνοια των αναγνυκττιόν σου σας
πληροφορώ ότι στην οικονομική εξόρμηση
. του ΣΥΝ «προσέφερα» όχι 7 αλλά 9 εκα
τομμύρια (από τα συνολικά των 90 που συ
γκεντρώθηκαν), μόνο που απ' αυτά τα 9
εκατ. τα 8,9 τα συγκέντρωσα γυρίζοντας επί
3μήνες τα γραφεία συναδέλφων μηχανικιάν
που έχουν τις οικονομικές δυνατότητες αλ
λά και τη διάθεση να βοηθήσουν τον ΣΥΝ
(πράγμα που έχω κάνει σε όλες τις οικονο
μικές εξορμήσεις του ΣΥΝ). Η προσωπική
που συνεισφορά ήταν μόνο 100.000 δρχ.,
γιατί η οικονομική μου κατάσταση δεν μου
επίτρεπε να προσφέρω περισσότερα.
Με πολλή εκτίμηση
Νίκος Γρατσίας
Σημείωση: Γ ία το υ ς α ν α γ ν ώ σ τες μα ς,
5ιευκρινίζουμε ό τι η π ε ν τα μ ε λ ή ς
επιτροπή το υ Σ Υ Ν που α π ο φ ά σ ιζε τα
εχετικά μ ε τη ν «γραμμή» π ερ ί το Τ Ε Ε
Τ ιποτελούνταν από το υ ς ε ξ ή ς : Στέφανο
ί ίωακειμίδη, Γιάννη Αλαβάνο,Αντ.
Πρωτονοτάριο, Αλέκο Φλαμπουράρη
<αι το ν Ν. Γρατσία. Ό λ ο ι υ π ο σ τή ρ ιξα ν
Λ τ ο ν ένα ή το ν ά λλο β α θ μ ό τη ν
"τιο ψ η φ ιό τη τα Λ ιά σ κα . Τ ώ ρ α
ίαψουρίζουν για τί, τε λ ικ ώ ς , ο Κ.
ιάσκας το υ ς « έ ρ ιξε » κ α ι δ ε ν το υ ς
ιπ ερ ιέλα β ε σ τη ν έ α Δ ιο ικο ύ σ α . Α ς τα
ipouv! Υπ άρχουν ά λλ ω σ τε κ α ι ά λλ ο ι
5ρόμοι προς τη «ρευσ τοπ οίησ η» κ α ι τη ν
εξουσία και για το υ ς υπ ο λο ίπ ου ς, όπ ω ς
π ιέδειξε ήδη ο ν έ ο ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς το υ
)ΣΕ κ. Ν ίκο ς Γ ρ α τσ ία ς.

ΑΦΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ...
Απ ό το γ ια τρ ό Σ.Χ. Σω τηρόπ ουλο,
π ρ ό εδ ρ ο τη ς Κ ίνησ ης Π ο λιτώ ν
«Κ οινω νική Έ νω σ η Α να δ η μιο υ ργία ς» ,
π ή ρ α μ ε το σ η μ είω μ α που α κο λ ο υ θ εί:
Τις περασμένες βδομάδες οι ΣΥΝ-ηγορίες υπέρ της κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου από στελέχη του κόμματος της ηθικής
και πολιτιστικής αντίστασης του λαού μας
(και αυτό εγώ το εννοώ) έδωσαν και πήραν
(ερωτήσεις στη Βουλή, δηλιάσεις κ.λπ.).
Ξέρω, ξέρω τι θα μου απαντήσουν οι καθ’
όλα αγαπητοί μου βουλευτές κ. Στ. Αλφιέρη
και Σπ. Δανέλης, η κ. Φ. Σιάνου και όσοι άλ
λοι έσπευσαν στο όνομα δήθεν της προστα
σίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να
βγουν σημαιοφόροι και να καταγγείλουν τα
αίσχη του Κουρή που δημοσιεύει γυμνές
φωτογραφίες κ.λπ., κ.λπ.
Ε! λοιπόν, ο πανάθλιος Κουρής ασχημο
νεί, καταρρακώνει ανθριάπινες αξιοπρέπει
ες και συνθλίβει συνειδήσεις εδώ και πολλά
χρόνια (με χιλιάδες αθώα θύματα) έχοντας
μάλιστα την πλήρη ασυλία και καθοδήγηση
από το παπανδρείκό τότε (τουτέστιν και της
κ. Λιάνη) και την ασυλία και ανοχή τώρα
από το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ο άνθριοπός τους (ή ο αχυράνθρωπος τους, αν
θέλετε). Χρησιμοποιεί μάλιστα το δικό τους
βορβορώδες υλικό (απόρρητα πλαστά ή
γνήσια έγγραφα, κασέτες υποκλοπής,
«τουρλουμούσιες» γυμνές φωτογραφίες και
άλλα τέτοια ψυχοαπολαυστικά και παιδαγιογικά μέσα), δηλαδή με απλά λόγια είναι η
προέκταση και ο καθρέφτης τους.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι: Τι ζητά
τε Εσείς τώρα και ΣΥΝ-ηγορείτε και εμμέ
σως παίζετε το ρόλο της κολυμβήθρας του
Σιλωάμ για την κάθε κ. Αιάνη; Γιατί η ευαι
σθησία σας εδώ, μοιάζει επιλεκτική και πε
ρίεργη (Και δικαίως θα σας πουν πού είσαστε όταν χιλιάδες -και μάλιστα αθώα θύμα
τα- στέναζαν και στενάζουν τόσα χρόνια
κάτω από την μπότα ττ\ς Αυριανής αθλιότη
τας; Σας πείραξαν οι γυμνές φωτογραφίες
-καταδικαστέα πράξη που άλλωστε είναι
θλιβερό καθημερινό θέαμα στα περίπτερακαι δεν σας πείραξε το γεγονός ότι ο πανά
θλιος Κουρής φιλοξενείται και εμέσσει και
χυδαιολογεί, κοπρολαλεί στην κυριολεξία
καθημερινά ανά τα κανάλια της τηλεόρασης;).
Εκτός και αν για σας το σαράκι της εφήμε
ρης δημοσιότητας και ο Δον-Κιχωτισμός
μιας άκρατης και άκριτης προστασιολαγνείας κάθε κοινωνικής παραδοξολογίας
(που πολλές φορές εγγίζουν τα όρια της
ανοχής απέναντι σε επικίνδυνες περιθω
ριακές ομάδες ή της συμπαράστασης σε κα-

κιός εννοούμενα δήθεν ανθρώπινα δικαιώ
ματα) είναι για σας κάτι σαν φετίχ και προ
δίδει ένα άλλο ήθος και ύφος, που εμείς οι
κοινοί θνητοί ούτε το ξέρουμε ούτε το κατα
λαβαίνουμε.
Βέβαια, κατά καιρούς, έχουμε δει και άλ
λες ΣΥΝ-ηγορίες (θετικές ή αρνητικές) εξί
σου περίεργες και παράδοξες, πλην σοβα
ρότερες (που ο χώρος δεν επιτρέπει ν' ανα
πτύξουμε έστω και ακροθιγώς), όπως π.χ. το
άβατο, οι αναγκαστικές συνενώσεις -πρό
σφατη παρασπονδία στη Βουλή-, η χρήση
χασίς, το κλείσιμο των εθνικοίν δρόμων
-παλιότερα-, οι οβιδιακές μεταλλαγές των
ίδιων στελεχών ως προς τις πασοκικές προ
σεγγίσεις και άλλα τινά που υπάγονται στο
συνασπισμικό παράδοξο και αλαλούμ δόγ
μα: «μην αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτιο»
(που μπορεί να έχουν και δίκιο, αλλά ο τρό
πος της προβολής προδίδει προχειρότητα,
αν όχι απρέπεια)!
Τα προίκα, τα ποταπά (λιάνεια άγη, κούρεια αίσχη), και τα δεύτερα, τα σοβαρά, σι
γά σιγά θολιύνουν, κατά τη γνώμη μου, την
πολύ καλή εικόνα που έχει προς τα έξω το
κόμμα της Ανανεωτικής Αριστερός και των
Κοινωνικών Κινημάτων και του προέδρου
του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Και αυτό εί
ναι κρίμα.
Έ νας απλός πολίτης, όπως είμαι εγώ, το
μόνο που έχω να συστήσω στους αυτόκλη
τους ΣΥΝ-ηγόρους, είναι να εφαρμόζουν τη
γνωστή ρήση: «Άφετε τους νεκρούς θάπτειν
τους εαυτών νεκρούς...».
Ευχαριστώ
Σωτήρης X. Σωτηρόπουλος,
γιατρός

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Από το ν Ν ά σ ο Β ο γ ε ν ά λ ά β α μ ε τη ν
επ ισ τολή που α κο λ ο υ θ εί:
Αγαπητό A ντί,
Με το κείμενό του το δημοσιευμένο στο
προηγούμενο τεύχος σου («Αφιερωμένο
εξαιρετικά: Στο προκότυπο ή και στη μετά
φραση;») ο Βαγγέλης Μπιτσώρης χαρακτη
ρίζει «ρηξικέλευθη» ενέργεια το γεγονός
ότι ενέταξα «ατάκτως μέσα στην ποιητική
[μου] συλλογή Η πτώση τον ιπτάμενου πρω
τότυπα και ξένα μεταφρασμένα ποιήματα,
χωρίς να δηλιύνεται το μεικτό είδος στο
εξιόφυλλο» και ότι οι Δ. Καψάλης και X.
Βλαβιανός στις συλλογές τους Μπαλλάντες
και περιστάσεις και Adieu αντιστοίχως «παρενείρουν σε χωριστή έντιτλη ενότητα μετα
φρασμένα ποιητικά κείμενα».
Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η ενέργεια
αυτή δεν είναι ρηξικέλευθη: αποτελεί συ
νήθη πρακτική των ποιητών μας έως και τη
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δεκαετία του 1930. Με την καθιέρωση ό
μως της μοντερνιοτικής ποίησης και τις συ
νέπειες που επέφερε στην ελληνική μετά
φραση της ποίησης ο ελεύθερος στίχος
(κατά λέξη μετάφραση, πτώση της καλλι
τεχνικής της ποιότητας), η μετάφραση θε
ωρήθηκε στη χώρα μας είδος παρακατια
νό και ουσιαστικά εξοβελίστηκε από τις
συλλογές των ποιητών. Το γεγονός ότι νέοι
ποιητές όπως οι Δ. Καψάλης και X. Βλαβιανός (και ο Ηλ. Λάγιος με τη συλλογή
του Μουζικούλες) επαναφέρουν την πρα
κτική των πριν από τον μοντερνισμό ποιη
τών περιλαμβάνοντας και μεταφράσεις
στα ποιητικά τους βιβλία (σε συνδυασμό
με την ποιότητα αυτών των μεταφράσεων)
είναι, πιστεύω, αξιοσημείωτο: δείχνει ότι
η ισχύουσα σήμερα αντίληψη για τη μετά
φραση της ποίησης ως πάρεργη ποιητική
δραστηριότητα έχει αρχίσει να μεταβάλ
λεται.
Νόσος Βαγενός
Ο σ υνεργάτης μ α ς Β α γγέλη ς
Μ πιτσώρης π α ρα τηρεί τα ε ξ ή ς :
Περιοδικό:'Αντί’
μέσω τής στήλης σου θέλω να ευχαρι
στήσω τόν Νάσο Βαγενά για τις διευκρι
νίσεις πού δίνει σχετικά με τύ εσπευσμέ
νο καί μεταμεσονύκτιο (επί τού πιεστη
ρίου τού Α ντί, 18.11.1997, βλ. τχ. 648,
σελ. 66) λακωνικό κείμενό μου ύπό τόν
τίτλο «’Αφιερωμένο έξαιρετικά: Στύ
πρωτότυπο ή στή μετάφραση;», κυρίως
επειδή μνημονεύει κάτι πού δεν έπρεπε
να μού διαφύγει, δηλαδή τήν πρόσφατη
ποιητική συλλογή τού Ή λία Λάγιου
Μουξικοϋλες, όπου παρενείρονται καί
μεταφρασμένα κείμενα: όντως, στό κεί
μενό μου ό εν λόγω φίλος ποιητής κατο
νομάζεται πρώτος... 'Ό σον αφορά τό
χαρακτηρισμό «ρηξικέλευθος», δέν
εννοώ ότι ό Ν. Βαγενάς πρώτος αυτός
εισάγει καινά δαιμόνια, άλλα ότι σέ σχέ
ση μέ τις συγκεκριμένες συλλογές τών
άλλιυν δύο μνημονευθέντων ποιητών
(X. Βλαβιανός καί Δ. Καψάλης) είναι
θεωρητικά καί πρακτικά ρηξικέλευθα
συνεπής: ή ισοτιμία πρωτοτύπου καί με
ταφράσματος συνεπάγεται τήν ισότιμη,
αδιάκριτη καί άτακτη συμπαράθεσή
τους στή συγκεκριμένη ποιητική συλλο
γή του, Ή πτώση τοϋ ιπτάμενου. Αύτύ
άλλωστε έχει ήδη έπισημανθει από τόν
Δ. Ν. Μαρωνίτη στό άρθρο του «’Α πό τή
φράση
στή
μετάφραση»
(Β ήμα,
4.4.1990).
’Από τήν άλλη μεριά όμως, τό συντομό
τατο κείμενό μου δέν θά μπορούσε νά
έπέχει θέσιν έστω καί μιας παραγράιρου
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τής ιστορίας τής νεοελληνικής ποιήσεως.
Τήν αναφορά μου όμως στούς ποιητές
τού μεσοπολέμου τήν είχα αναπτύξει μέ
τή ρητή μνεία τής αντιπροσωπευτικής καρυωτακικής συλλογής Ε λεγεία και σάτι
ρες -όπου δημοσιεύονται καί μεταφρά
σεις- μία μέρα πριν (17.11.1997) στό Βι
βλιοπωλείο Έλευθερουδάκη, όπου μέ τή
συντροφιά τού Χάρη Βλαβιανοΰ καί τού
’Αρη Μαραγκόπουλου συζητήσαμε μέ
θέμα τή «μετάφραση καί τήν “έθνική” λο
γοτεχνία». Ή αιφνίδια άλλά δικαιολογη

μένη απουσία τού Ν. Βαγενά -ό όποιος
θά συμμετείχε ισότιμα στή συζήτησή μαςήταν αισθητή, άλλά τώρα μάς δίνει τήν
ευκαιρία νά προχωρήσουμε στις πρώτες
διευκρινιστικές άνταλλαγές, οί όποιες αν
ήταν παρώ ν θά ήσαν οπωσδήποτε περιτ
τές. Ο ύτως ή άλλως, είμαι βέβαιος οτι οί
επισημάνσεις τού Ν. Βαγενά συμβάλλουν
προκαταβολικά στή διεξαγωγή ένός θετι
κού καί γόνιμου διαλόγου.
Ευχάριστο.) για τή φιλοξενία

Βαγγέλης Μπιτσώρης

ΓΡΗΓΟΡΗ Φ α ρ α κ ο τ
Α ρ η ς Β ε λ ο υ χ ιω τ η ς

Το χαμένο Α ρχείο -

Α γνωστα Κ είμενα

υκλοφόρησε από τα «Ελληνικά
Γράμματα» το βιβλίο του Γρή
γορή Φαράκου «Αρης Βελουχιώτης:
Το χαμένο Αρχείο - Αγνωστα Κ εί
μενα».
Το βιβλίο χω ρίζεται σε δύο μέρη.
Στο πρώτο, με τίτλο «Τα Γεγονότα»,
δίνεται το ιστορικό περίγραμμα της
λίγο πριν την Κατοχή περιόδου ως
και το θάνατο του Αρη Βελουχιώτη.
Στο δεύτερο, «Τα κείμενα», δημοσι
εύεται το Αρχειακό υλικό, που π ρ ο
έρχεται από τα Αρχεία Σύγχρονης
Κοινωνικής Ιστορίας, τα Αρχεία της
Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, το προσω πικό αρχείο κοινωνικής ιστορίας του συγγρα
φέα, και φυσικά από το Ιδιωτικό Αρχείο του Αρη Βελουχιώτη, που :
είναι και το πιο σημαντικό μέρος του βιβλίου, μια που τα κείμενα αυ- ·
τά που για πρώτη φορά αποκαλύπτεται η ύπαρξή τους, αποτελούν
σημαντικό απόκτημα για την ιστορική έρευνα.
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επισημαίνουμε
ΕΘΝΙΚΗ Π ΙΝ Α Κ Ο Θ Η Κ Η ; ΕΘ Ν ΙΚ Ο ΤΙΠΟΤΑ
i Εθνική Πινακοθήκη συνεχίζει την ελεύθερη πτώση της έτσι χωρίς πρόγραμμα,
ιεμια διεύθυνση που ενδ ια φ έρ ετα ι μόνο για τις κοσμικές δυνατότητες που της
ιαρέχει ένας χώ ρος εξ ορισμού με αρκετό glam our και μ ’ ένα Διοικητικό
[υμβούλιο που καθοδηγείται από χρημ ατιστές και νομικούς και που νομίζει ότι
■ερει όσα ακριβώς -κ α ι δ υσ τυχ ώ ς- αγνοεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
φοϊσταμένη καλλιτεχνικού προγραμματισμού παραιτήθηκε από την θέση της
φοτού ακόμη συμπληρωθούν δύο χρόνια από την ανάληψή της, τυπικά για
άγους υγείας, ουσιαστικά όμως διαμαρτυρομένη για την έλλειψη εσω τερικού
:αι/ονισμού -δ ιά β α ζε α ξιο κ ρ α τία ς - και τον παντελή παραγκωνισμό του
ιάματος των επιμελητών, δηλαδή του επιστημονικού εκείνου φ ορέα που εκ των
φραγμάτων επιβάλλεται να κατευθύνει ένα ίδρυμα τέχνης όπως είναι η Εθνική
Ιινακοθήκη. Κι όμως, το Δ.Σ. ουδέπ οτε εδέχθη επί επτά χρόνια (!) τους
πιμελητές για να συζητήσει μαζί τους τις ενστάσεις ή τις υποδείξεις τους. Απ'
-ψ άλλη πλευρά, το ΥΠΠΟ β ο λεύ εται από μια Πινακοθήκη που κάνει τα πάντα
κτός απ’ όσα ορίζει ο ιδρυτικός της νόμος· δηλαδή, λειτουρ γεί ως γκαλερί, ως
ιίασος ποικιλιών και εσ χάτω ς ως peep show του διεθνούς je t set. Έτσι
Iνερυθρίαστα ανακοινώ θηκε η έκθ εσ η (;) Τζεφιρέλι, νεοφασίστα κατά δήλωσή
ου, στην Πινακοθήκη και οφείλουμε να προσδοκούμε αναλόγω ς και
ηιαδρομική του Τζάννι Β ερσάτσ ε. Ό σο για τον Γύζη, τον Παρθένη, τον
Ιαπαλουκά, τον Τριανταφυλλίδη, τον Ακριθάκι, τον Κόντογλου, τον Τσαρούχη,
y ον Αιαμαντόπουλο κ.ο.κ. α υ το ί ατύχησαν για τί δεν ανήκουν στην show biz. Η
•ιεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης, στις έντονες και συχνά
ημοσιοποιούμενες διαμ αρτυρίες του υπογράφοντος, απαντά με παραπομπές
το πειθαρχικό του ΥΠΠΟ και μ ’ ένα κλίμα τρομοκρατίας και αποκλεισμού από
άθε δραστηριότητα της υπηρεσίας. Έτσι συνεπληρώθησαν αισίως επτά χρόνια
ωρίς το πρώτο μουσείο τέχνης της χώ ρας να εκθέτει σε μόνιμη βάση τις
όνιμες συλλογές του, ενώ προς αναπλήρωση του κενού δαπανά εκατοντάδες
κατομμυρίων σε ετήσ ια βάση για να παρουσιάζει ευκαιριακά θεάματα, τα
Κιοία δικαιολογούν την ύπαρξή τους μόνο κατά την φασαριόζικη βραδιά των
γκαινίων.
IΠινακοθήκη θα έπρεπε μ’ εκπ αιδευτικά προγράμματα, με πρωτοβουλίες
θελοντών, με παιδικό εργαστήρι, με έρευνες και στρογγυλές τράπεζες σχετικά
ε την κοινωνία και τον πολιτισμό να παρεμβαίνει δυναμικά στον ιστό της πόλης
αι συγχρόνως να κα θο δ η γεί τις δημοτικές πινακοθήκες σ ’ όλη την επικράτεια,
ξακτινώνοντας εκθέσεις-π ακέτα. Είναι προτάσεις που ο υπογράφων έχει κ α τ’
πανάληψιν υποβάλλει «αρμοδίως» σε ώτα -φ ε υ - αναρμόδιων περί τον
I όΛιτισμό «υπευθύνων». Έτσι, η Εθνική Πινακοθήκη εξακολουθεί να μην είναι
I θνική και να μην είναι πινακοθήκη. Εξακολουθεί να παίζει ένα γελοίο παιχνίδι
αυθαιρεσιών και δημοσίων σχέσεων. Ώ ς πότε;
φ
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Γ. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι και γο ΥΠΠΟ και η Εθνική Πινακοθήκη εδώ κι ένα χρόνο
JiToupyoùv χωρίς καλλιτεχνικές επιτροπές αλλά και χωρίς να έχουν προχωρήσει στη νομική
φτάργηοή τους. Το ζήτημα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί αποκρύπτει τα κενά των
Μορών και τη νοοτροπία των προσώπων.

ϊ

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
•Δείτε: Το έργο της πολωνής συγγραφέως
Αγκνιέσκα Οσιέσκα Λαχτάρα για κεράσια,
που παρου
σιάζεται στην
αμαξοστοιχία
«Το τραίνο
στο Ρουφ»,
στον σιδηροδρομικό
σταθμό του Ρουφ. Σ’ αυτό το «μιούζικαλ για
δύο», η σκηνοθεσία είναι του επίσης Πολω
νού Ντανιέλ Ολμπρίνσκι (τον θυμάστε από
τις ταινίες του Βάιντα;), παίζουν η Τατιάνα
Αύγαρη και ο Αντρέας Νάτσιος, ενώ ο Μη
νάς Αλεξιάδης έγραψε 12 τραγούδια ειδικά
για την παράσταση, που τα τραγουδούν η
Αφροδίτη Μάνου και ο Σπύρος Σακκάς.
• Ακούστε: Τον γάλλο φιλόσοφο Ζακ Ντερριντά, ο οποίος επισκέπτεται για τρίτη συ
νεχή χρονιά την Ελλάδα, προσκεκλημένος
του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Την Πέ
μπτη 18 Δεκεμβρίου, 7.30 μ.μ., θα δώσει
μια διάλεξη στο Auditorium του Γαλλικού
Ινστιτούτου Αθηνών (Σίνα 31) με θέμα:
«Μεταξύ δωρεάς και συγχωρήσεως. (Οι
αμφιλογίες: λήθη, αμνηστία, εκεχειρία)». Η
ενεργός παρουσία του στην Αθήνα θα συ
νεχιστεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όπου
το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, 5.30 μ.μ., συμ
μετέχει σε ένα σεμινάριο με την εισήγηση
«Οι νόμοι της φιλοξενίας», η οποία θα
πλαισιωθεί από τις αντίστοιχες παρεμβά
σεις των Γ. Βέλτσου, Αρ. Μπαλτά, Δ. Καββαθά, Β. Μπιτσώρη και Γ. Φαράκλα.
• Ακούστε: Τον Μπίλλυ Κόμπχαμ και τον
Λάρρυ Κόρυελ (ξανασυνατιούνται στη μου
σική σκηνή έπειτα από 27 χρόνια!) με τη
συντροφιά τους, τον Μπιρέλι Λέιγκρεν και
τον Ρίτσαρντ Μπόνα, σε δυο μοναδικές
τζαζ συναυλίες, απόψε το βράδυ στο Ρόδον
και μεθαύριο στο Μύλο της Θεσσαλονίκης.
Παίζουν κομμάτια από τον καινούργιο δίσκο
τους Spaces Revisited αλλά και τα παλιά
κλασικά. Αυθεντικοί και αισθαντικοί...
•Δείτε: Την όγδοη ατομική έκθεση της
Μαριγώς Κάσση, στο Χώρο Τέχνης 24
(Κλεομένους
24 στο Λυκα
βηττό). Πα
ρουσιάζονται
15 έργα μει
κτής τεχνικής
(κάρβουνο, ξηρό παστέλ, φωτοτυπία, ύφα
σμα). Τίτλος της έκθεσης: Μετά το Αντίο. Ο
Μισέλ Φάις γράφει ότι πρόκειται για «τα
τρυφερά επιτύμβια μιας ανεπίστρεπτης
εποχής».
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ΧΙΠ ΧΟΠ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΖΑΖ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ η Ιταλία βούιζε για τη συναυλία του
Μπομπ Ντύλαν ενώπιον του πάπα. Σελίδες επί σελίδων γέμισαν
καταλήγοντας όλες στο ίδιο συμπέρασμα: «Η εκκλησία προσεγγί
ζει το ροκ και το ροκ προσεγγίζει την εκκλησία». Μια φωτοβολίδα
στον ουρανό της επικαιρότητας, που πάντα αναζητεί κάτι πρωτό
τυπο για να καταναλώσει.
Λίγες ημέρες μετά, στις καλλιτεχνικές σελίδες του ευριυπαϊκοΰ
Τύπου, κυκλοφορούσε μια ακόμα «πρωτότυπη» είδηση. Στην οδό
Ντιβάντερο στο Σαν Φραντσίσκο υπάρχει μια ορθόδοξη εκκλη
σία αλλιώτικη απ’ τις άλλες: ονομάζεται «Άγιος Τζων Κολτραίην/
Αφρικανική Ορθόδοξη Εκκλησία». Ο ιδρυτής της Φράντσο Κινγκ, στις πάμπολλες συνεντεύξεις που παραχώρησε, δήλωσε ότι
πρόκειται για φόρο τιμής στον αξέχαστο σαξοφωνίστα, συμπλη
ρώνοντας ότι το πνεύμα του θεού υπόχρχει στη μελωδία και το τρα
γούδι. Άραγε να υπάρχουν μητροπολίτες και παπάδες του ορθό
δοξου ελληνισμού που να έχουν ακούσει Τζων Κολτραίην, Μάρβην Γκέην ή έστω Άούις Άρμστρονγκ;
Την ίδια περίοδο -στο ένθετο περιοδικό της εφημερίδας La

Rejniblica, il Venerdi- φιλοξενήθηκε ένα ρεπορτάζ για την Κομ
μουνιστική Επανίδρυση και τη σχέση της με τη νεολαία. Δύο απ’
τα γνο)στότερα συγκροτήματα της σύγχρονης ιταλικής σκηνής- οι
99 Posse από τη Νάπολι και οι Assalti Frontier! από τη Ριόμη, μι
λούν με τα καλύτερα λόγια για τον «σύντροφο» Μπερτινότι και
δηλώνουν απερίφραστα ότι στις τελευταίες εκλογές -και έπειτα
από πολλά χρόνια αποχής α π ’ τις εκλογικές διαδικασίες- ψήφι
σαν Κομμουνιστική Επανίδρυση. Και τα δύο συγκροτήματα έγι
ναν γνωστά παίζοντας τη ρυθμική μουσική τους στα κατειλημμένα
κοινωνικά κέντρα. Εκεί που η «αυτοοργάνωση» υπαγόρευε για
χρόνια το σύνθημα «Ναι στην πολιτική, όχι στους πολιτικούς»...
Πέφτουν λοιπόν τα τείχη; Ό λα έγιναν ένα; Ευτυχώς -μάλλονόχι. Υπάρχουν ακόμα ακάλυπτα κενά ανάμεσα στον εβδομηντά
ρη κομμουνιστή και τους νεολαίους των καταλήψεων. Όπως
υπάρχει και κενό αμέτρητο ανάμεσα στο Βατικανό και το ροκ,
έστω και στην πιο επίσημη εκδοχή του.
Μα τον άγιο Κολτραίην...
Λεωνίδας Βαλασόπουλος

r
του προτείνουμε να
ξαναγράψει με τον ίδιο
τρόπο την Ιστορία της
τέχνης του E rnst Gombrich.
Θα ’χει πλάκα.
• Αποκλειστικό (πάλι). Κατά τη
διάρκεια της παράστασης του Γ.
Βέλτσου στο Atheneum και περίπου στο
μέσον, επώνυμος θεατής, λιποθυμά. Η
παράσταση διακόπτεται και ο θεατής
συνέρχεται οσονούπω. Τότε όμως
παρεμβαίνει η σκηνοθέτης Ρούλα
ΙΙατεράκη και διατάζει η παράσταση να
ξαναπαιχτεί από την αρχή. Έτσι το μεν
έργο τελείωσε στις δυόμιση τη νύχτα,
ενώ η καταμέτρηση των θυμάτων δεν
έχει περατωθεί εισέτι.
•Εμένα περισσότερο απότη σχέση τον
αντιεισαγγελέα, με σόκαρε η γλώσσα
στην οποία διατύπωνε τα αισθήματά τον.
Όλο βίτσια η δικαιοσύνη.•
• Η κριτικός τέχνης Σάνια Παπά
κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον
του Γιώργου Τξιρτξιλάκη, επιμελητή της
ογκώδους έκδοσης Νίκος Κεσσανλής,
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, γιατί
εν«') χρησιμοποίησε τα κείμενά της υ>ς
βασικό υλικό και άξονα του βιβλίου, την
«παρέλειψε» από τα περιεχόμενα και
την προπηλάκισε στην πρες κόνφερανς.
Εμείς, πάντως; συντασσόμαστε με τη
μέθοδο του δημοφιλούς συγγραφέα και
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• Την περασμένη Δευτέρα, στο ματς
Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο
Ολυμπιακό Στάδιο, φίλαθλοι-εθελοντές
της «Αθήνας 2004» προέβησανμε
εξαιρετική επιτυχία και σε αγαστή
συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας σε
μια πρόβα της τελετής ενάρξεως της
Ολυμπιάδας του 2004. Δηλαδή απλώς
(ξανα)έκαψαν το στάδιο υπό τα όμματα
και τις ευλογίες Κόκκαλη-Βαρδινογιάννη.
Στο τέλος, ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως
και ο υφυπουργός Αθλητισμού
συγκινημένοι συνεχάρησαν τους δύο
μεγαλοπαράγοντες και του αθλητισμού
για την προσφορά τους στον τόπο και
στον πολιτισμό. Η συνέχεια προμηνύεται
ενδιαφέρουσα. Αλήθεια τι χορη γεί αυτόν
τον καιρό ο Κόκκαλης στο Μέγαρο;
•Π ρος άπανταςτους ενδιαφερομένους:
ο κ. Κ. Τσουκαλάς παρουσιάζει βιβλία,
μελέτες κ.λπ. προς το κοινό κόχθε
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και
Παρασκευή. Την Πέμπτη αργεί διότι
συγγράφει την επιφυλλίδα του για το
Βήμα. Σάββατα, Κυριακές: κλειστά.
• Οι Christies εγκαταλείπουν την Ελλάδα
μετά την αδυναμία των ελλήνων

συνεργατών τους να λύσουν τον γόρδιο
δεσμό της πληθώρας πλαστών πινάκων
που λυμαίνονται την ελληνική αγορά.
Τίθεται όμως κι ένα ακόμη νομικό
ζήτημα. Πώς θα εξαχθούν τα σημαντικά
έργα του 19ου αιώνα για να
δημοπρατηθούν, σε λίγες μέρες, στο
Αονδίνυ; Δ εν εμπίπτουν στις
απαγορεύσεις του ΥΠΠΟ, εφόσον αυτά
θεωρούνται εθνική κληρονομιά;
• Το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΠΟ
βάλλεται πανταχόθεν. Οι βουλευτές του
ΣΥΝ το χαρακτηρίζουν
υπουργοκεντρικά, κυρίως γιατί οι
επιτροπευόμενοι φορείς και τα νομικά
πρόσωπα διοικούνται από άτομα που
διορίζονται απευθείας από τον υπουργό
με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
• Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Βραβεία.
Βραβείο δίνει και η Πανελλήνια Ένωση
Κριτικών Κινηματογράφου. Μόνο που
δόθηκε από πέντε μόλις μέλη της - τη
στιγμή που στη Θεσσαλονίκη ήταν καμιά
εικοσαριά έλληνες κριτικοί. Κάποιοι
μίλησαν για ίντριγκα του προέδρου της
ΠΕΚΚ, Νίνου Φένεκ Μικελίδη. 0 ίδιος,
στους διαδρόμους, ισχυριζόταν πως η
πρότασή του απορρίφθηκε. Και το καρφί
επισήμανε: Είναι γνωστό ότι ο Μικελίόης
είναι ποιητής!Δουλεύει ανυστερόβουλα
για την ίντριγκα, δεν νοιάζεται για το
αποτέλεσμα.
Μανωλάκης, ο Βομβιστής

Π Α Γ Κ Ο ΣΜ ΙΟ Π Ο ΙΗ ΣΗ ΚΑΙ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Α Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α
ΓΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Νοεμβρίου τό Γαλλικό
Ινστιτούτο ’Αθηνών (IΑ) σέ συνεργασία με
6 Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΒ) οργάνω
σαν μιά συζήτηση για τά «Πνευματικά δι
καιώματα σήμερα» στην αίθουσα διαλέξε
ων τής Στοάς τού Βιβλίου. Την έκδήλωση
ιρολόγισε ή Διευθύντρια τού Κέντρου ΑοΌτεχνικής Μετέχφρεχετης τού IFA Catherine
/élissaris καί άκολούθησαν οί εισηγήσεις
ής Μυρσίνης Ζορμπά, Διευθύντριας τού
:ΚΒ, χαίτης Martine Segonds-Bauers, Διευ
θύντριας τής Société des Gens de Lettres
Εταιρείας Γάλλων Δογοτεχνών).
Τά συμπεράσματα εν πρώτοις είναι άνησυ'ητικά, γιατί βρισκόμαστε σέ μιά περίοδο σηιαντιχών άλλαγών, άκριβέστερα σέ μιά ίστοηκή καμπή όπου άναδιαμορφώνεται ό ρό,ος τού δημιουργού έξαιτίας τής νέας τεχνο.ογίας. Κατά τη Μ. Ζορμπά τό κείμενο εχρχί,εινά άποκτά νέες σχέσεις μέ τό χώρο καί τό
5;ρόνο (ήλεκτρονική άνάγνωση καί έκδοση),
(λλά καί μέ τή διαχείριση: μέσω τού Internet
■*ίναι πλέον δύσκολο vex διασφαλιστεί ή συ γ
ραφική κυριότητα, έφόσον κάθε κείμενο
. ιπορεινά παραχαράσσεται, νά μετασχηματί
ζεται καί νά υπογράφεται κεχτεχλλήλεης άπό
όνέκάστοτε λογοκλόπο.
”Αν καί στήν ελληνική επικράτεια υπάρχει
ιχετικός νόμος γιά τήν προστεχσίεχ τών πνευ
ματικών δικαιωμάτων, είναι πλέον καιρός
à σκεφτούμε γιά τήν αναπροσαρμογή του
ώμφωνα μέ τις άπαιτήσεις τού (ήλεκτρονι. :ού) καιρού μας. "Ας έλπίσουμε ότι ή νεο
παγής σύμπηξη κοινού μετώπου έκδοτώνιυγραφέων υπό τήν εχίγίδεχ τού Όργχχνισμού
Γυλλογικής Διαχείρισης θά σημάνει όχι μόνο
ήν καλύτερη άντιμετώπιση τών νέων προ
βλημάτων άλλά κεχί τήν έξομάλυνση τών
rαντιθέσεων μεταξύ έργοδοτών-έκδοτών καί
ργαζομένων-συγγραφέων.
Ή Martine Segonds-Bauer κεχτ’ άρχάς σκια. ράφησε τό ιστορικό τής Έτεχιρείας Γάλ
ων Λογοτεχνών. "Ενα εχπό τέχ πρωταρχικχχ
ελήματά της είναι ή διεχσχράλιση τών πνευατικών δεκεχιωμάτων. Ή προστεχσία εχύτοΰ
οΰ δικαιώματος βρίσκεται σέ άμεση συνάρηση μέ τήν τεχνολογική έξέλιξη. ’Έτσι, ή εν
:όγω γαλλική Εταιρεία, ενεργώντας ώς έχνε.· άρτητο όργανο, κατόρθωσε νέχ συνδέσει
I λα τά δικαιώματα τών συγγρεχερέων πού
, , πορρέουν άπό τή συμετοχή τους στό ρεχδιό(ονο, στήν τηλεόρεχετη, στόν κινημεχτογρά-
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φο κ.λπ., ύπερπηδώντεχς έτερόκλητα συνδικεχλιστικέχ συμφέροντα πολλών κλάδων.
Μίχχ χχπό τις μεχστιγες τής μείωσης τού έκδοτικε)ύ κεχί συγγραφικού εισοδήματος είναι ή
άναπαραγωγή κειμένων μέσω τής φωτοτυ
πίας· σ’ αύτόν τόν τομέα υποφέρουν κυρίως
τεχ επιστημονικά βιβλία, τεχ δοκίμια κ α ί-δυ 
στυχώς- τέχ περιοδικεχ.
Ωστόσο, ή μεγάλη κεχί πρεχγματική εχπειλή
προέρχεται άπό τό χώρο τής ήλεκτρονικής
έπικοινωνίεχς, κεχί κυρίως χχπό τήν παγκοσμιο
ποίησή της μέσω τού Internet, όπου συντελεϊτεχι ή παράνομη δημοσίευση ξένα)ν κεμιένευν, ή λογοκλοπή, κ.λπ. Μία άπό τις προτεινόμενες λύσεις είναι ό ειδικός ήλεκτρονικός
«στιγματισμός» τών κειμένων, ό όποιος θά
διεχσεραλίζει τή συγγραερική κυριότητεχ, ένώ
κεχποιο άλλοι προτείνουν νέχ κεχτεχβάλει κάθε
ε’χγορεχεττής ήλεκτρονικών ύπολογιστεον ενα
ποετόν γιά τεχ συγγρεχερικεχ δικαιευματα.
Πρόσφατα (26.10.97) ή Société des Gens des
Lettres de France κοινοποίησε ένα κείμενο
πού άερορά τήν «Πολυμερή Συμφωνία επί
τεον ’Επενδύσεων» -Multilateral Agreement
on Investment (MAI)-, ή οποία διαμορφώθη
κε εττό πλαίσιο τού ΟΟΣΑ. Πρόκειται γιά
ένα οικονομικό σύμφωνο πεχγκόσμιας εμβέ
λειας πού ε’χποβλέπει στήν καθολική άπελευθέρωση τής εχγοράς καί στή συστηματική
ε’χναίρεση τεον διμερών σχέσεων ούσιαστικά
έξεχσερεχλίζει ετέ κάθε ξένο πού επενδύει σέ
ένεχ κρεχτος-μέλος τού ΟΟΣΑ τήν ίδια οίκονομική προστεχσίεχ πού πεχρέχεται στούς
έπενεδυτές-πολίτες εχύτοΰ τενύ κράτους Έν
όλίγοις, μέ εχύτιήν τή συμφωνία καταργείται
τό κεχθεεττε'ος τής «πολιτισμικής εξαίρεσης»
πού εκχωρήθηκε στήν Εύρεόπη κεχτά τή συμερωνία GATT τόν ’Οκτώβριο τού 1993. "Αν οί
ΗΠΑ έχεχσεχν τότε μία μάχη, μέ τή σημερινή
ετυμερωνία MAI έπιδιεόκουν νέε κερδίσουν
τόν οικονομικό πόλεμο στήν εύρωπαϊκή
εχγορά. Σέ ό,τι ε’χερορεχ τεχ συγγρεχερικεχ δικεχιεόμεχτεχ μπορούμε νεχ πούμε ότι έφεξής ό
εύρωπεχϊος συγγραερέεχς κινδυνεύει άερενός
νέχ γίνει ένεχς επενδυτής όπως οί έχλλοι, ένώ
τέ) έργο του κεχί τέχ δικεχιώματεχ του έπίσης
έπενδύετεις. Κεχί τό χειρότερο: καμία έθνική
νομοθεσίεχ πού προεττεχτεύειβεχσειτής «πολιτισμικής έξεχίρεσης» ορισμένα πνευμεχτικέχ
συγγρεχερικέχ έχγαθέχ δέν θέχ μπορεί νά επιβλη
θεί τής νέεχς συμερωνίεχς MAI.
Βαγγέλης Μπιτσώρης

/ ------------------------------------------------------------ --

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Κατασκευές που αποτελούν κατακόρυφα σχήματα και καμπύλες καμωμένα από
ξύλο και φυσικά υλικά
(χαρούπια και ψωμί
ανάμεσα στ’ άλλα)
αποτελούν τα έργα
που εκθέτει ο Γλαύ
κος Κουμίδης στην
γκαλερί Αργώ της
Λευκωσίας, «επιχει
ρώντας ένα είδος χά
πενινγκ εντός του δι
κού του έργου τέ
χνης» όπως σημείω
ση ο ποιητής Κυριά
κος Χαραλαμπίδης
στα εκγαίνια της έκ
θεσης. Κύπριος της
διασποράς ο Γλ. Κου
μίδης, ζει μεταξύ Κύ
πρου και Γερμανίας, μεταξύ εικαστικής
δημιουργίας και ποίησης, διατηρώντας
όμως το εργαστήρι του στην Κύπρο,
στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας.
• 0 Τάσος Δάρης, νέος καλλιτέχνης,
εκθέτει έργα του στο κλαμπ Booze Porto
(Κόνωνος 11, Πειραιάς), με τίτλο «Eat
me-leave oie» και αντικείμενο το βυθό:
οπτικές απάτες από
την επίδραση black
light σε φλούο συρμάτινα ψάρια. Ώς τις 20.12.
• Έκθεση της Βουλγάρας Svetlana lossifova
με τίτλο «Στη οκιά του
Μπονσάι» παρουσιάζε
ται στο «Σημείον Σύ
γκλισης Τεχνών», «θα
βρεθεί άραγε μια θέση
για μένα κάτω από τον
βαρύ του ίσκιο, στα
υγρά βρύα της βόρειας
του πλευράς». Η έκθε
ση θα διαρκέσει ώς τις
15.1.1998.

V__________________________________ )

ΜΟΡΙΣΟΝ

SULA (μυθιστόρημα)
Νόμπελ Λογ οτ ε χ ν ί α ς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ.
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Πολλή γκρίνια, εντάσεις, κρυφές έριδες και αντιζηλίες και, τέλος, μεγάλη αμφισβήτηση των βραβεύσεων
των επιτροπών (ιδιαίτερα της επιτροπής του ελληνικού τμήματος) ήταν η συγκομιδή του 38ου Φεστιβάλ
Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Ω ς γνωστόν, όμως, οι έριδες απομακρύνουν απ' την ουσία. ι$ι η ουσία σε
οποιοδήποτε φεστιβάλ είναι οι ταινίες. Α ς μιλήσουμε, λοιπόν, για τις ταινίες ενός μεταβατικού Φεστιβάλπου, την επόμενη χρονιά, εξαγγέλλεται ότι δεν θα έχει ελληνικό διαγω νιστικό τμήμα.
εν πιστεύουμε ότι το αλαλοΰμ της
τελετής, τη βραδιά της λήξης του
38ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου
της Θεσσαλονίκης, έδωσε το στίγμα
του. Δεν πιστεύουμε, δηλαδή, άτι οι
λογαριασμοί των κινηματογραφιστιόν και
του Τύπου με το Φεστιβάλ μπορεί να συνοψισθούν σε μια επιδερμική κριτική για την
προχειρότητα του φινάλε. Επειδή το ζητού
μενο συνεχίζει να είναι ο χαρακτήρας ενός
ευέλικτου διεθνούς φεστιβάλ, προσγειωμέ
νου στην πραγματικότητα, στο οποίο και οι
ταινίες που αξίζουν να αναδεικνύονται και
ο εμπορικός σκοπός του (κατά κύριο λόγο, η
προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου)
να εξυπηρετείται και ο κόσμος που το παρα
κολουθεί να μπορεί να βγάζει συμπεράσμα
τα χωρίς να παγιδεύεται στη γενικολογία
της κινηματογραφοφιλίας, ακριβώς γι’ αυ
τούς τους λόγους οφείλουμε να δούμε τα γε
νικά χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου κι
νηματογραφικού φεστιβάλ της χιύρας μας.
Ας συνοψίσουμε:
• Εδώ και πέντε χρόνια, το Φεστιβάλ έχει
διεθνή χαρακτήρα. Περιλαμβάνει διαγωνιστικό πρόγραμμα, πρεμιέρες ταινιών που
πρόκειται να βγουν στο εμπορικό κύκλιομα,
αφιεριόματα σε σημαντικούς κινηματογρα
φιστές, τμήμα βαλκανικού κινηματογράφου
και τους Νέους Ορίζοντες, στους οποίους
προβάλλονται ταινίες απ’ όλο τον κόσμο
που εκπροσωπούν τις νέες τάσεις στην ανε
ξάρτητη κινηματογραφία. Έ ω ς και φέτος,
περιλαμβάνει επίσης διαγωνιστικό τμήμα
με τις ταινίες της φετινής εγχιύριας παραγω
γής - με άδηλη ακόμη τη μετεξέλιξη αυτού
του κομματιού. Τα τελευταία χρόνια, οι ευ
ρωπαϊκές τάσεις πλειοδοτούν στο «έθνικ».
Ο Αμπάς Κιαροστάμι απ’ το Ιράν, ταινίες
από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, έχοντας
κερδίσει αναγνιόριση και στα μεγάλα ευρω
παϊκά φεστιβάλ, διεκδικούν τη μερίδα του
λέοντος ιχπό το κοινό. Στο όνομα της συνά
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ντησης με άγνωστους πολιτισμούς, κατά τη
γνώμη μας, συσκοτίζεται το ζητούμενο από
τον κινηματογράφο: η συνέπεια στη διεκπε
ραίωση μιας κινηματογραφικής γραφής, η
πειστική παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου
κινηματογραφικού σύμπαντος, η συγκίνηση
που την προϋποθέτει η αφήγηση - και όχι τα
μυθολογικά παραφερνάλια των τάσεων της
κάθε εποχής. Ποιος, όμως, πρόσεξε ταινίες
όπιυς Οι παράνομες {Bandits) της προοτοεμφανιζόμενης Γερμανίδας Κάτια φον Γκαρνιέρ (η ιστορία της φιλίας τεσσάρων κοριτσιών, διεκπεραιωμένη με τον τρόπο του βι
ντεοκλίπ, αλλά με μια ιδιαίτερα ενδιαφέ
ρουσα (ίποψη για την ανατροπή της χρήσης
του); Πώς να προλάβεις να επικοινωνήσεις
με τη διαπιστωμένα δύσπεπτη αισθητική
άποψη του Ρώσου Αλεξάντρ Σοκούρωφ,
που όμως κομίζει μια ολοκληρωμένη κινη
ματογραφική πρόταση; Και πώς να επιλέξεις τις ταινίες που ανιχνεύουν νέους δρό
μους από όσες βαδίζουν την πεπατημένη
ανάμεσα στην πληθώρα των αμερικανών
ανεξάρτητων σκηνοθετούν; Πολύ περισσό
τερο, μάλιστα, όταν γνωρίζεις ότι, προκειμένου να αναζητήσεις τις νέες τάσεις του
παγκόσμιου κινηματογράφου, θα «προδώσεις» το δέλεαρ των αφιερωμάτων στον
Κλωντ Σαμπρόλ, στον Μανοέλ ντε Ολιβέιρα ή στον Μεξικανό Αρτούρο Ριπστάιν
(ταινίες του οποίου, όπως Καιρός να πεθάνεις-1965, Η γυναίκα του λιμανιού Α991, Η
βασίλισσα της νύχτας-1994, είναι μια ιδιαί
τερη εμπειρία, αφού είδη όποχς το γουέστερν ή το μελόδραμα ανασυντίθενται, ανα
δομούνται, για να αναδειχθούν ξανά μέσα
από τη μινιμαλιστική γραφή η κοινωνική
κριτική και το βάθος της ματιάς στην ανασυνθεμένη πραγματικότητα που μόνο οι ση
μαντικοί κινηματογραφιστές καταφέρ
νουν). Προσωπικά, πάντιυς, προτιμήσαμε
τον μυητικό δρόμο, ποντάροντας στα σίγου
ρα και ανακαλύπτοντας στις αναγνωρισμέ

νες αξίες τη ζητούμενη συγκίνηση - κι ας
κινδυνεύουμε να μη συμπλεύσουμε με το
πνεύμα της εποχής. Ωστόσο, το δίλημμα πα
ραμένει. Πόσο επεκτατική μπορεί να είναι
μια διοργάνωση την ίδια στιγμή που ούτε
ανθηρά οικονομικά έχει ούτε την κινηματο
γραφική υποδομή να φιλοξενήσει με άνετες
συνθήκες τόσο βαρύ πρόγραμμα;
•Τ ο κύριο μέρος του διαγωνιστικού τμή
ματος του Φεστιβάλ, όπου δίνονται και τα
μεγάλα βραβεία, το Διεθνές Διαγωνιστικό,
μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόφαση για
το γιγαντισμό του θεσμού. Καθεαυτό, όμως,
πασχίζει να βρει το δρόμο του. Λόγω του
καταστατικού χαρακτήρα του, υποχρεούται
να φιλοξενεί τις πρώτες ή, έστω, τις δεύτε
ρες δουλειές νέων σκηνοθετών. Ενδεικτικό
της απήχησής του, άλλωστε, είναι και το γε
γονός ότι συγκεντρώνει τους λιγότερους θε
ατές (εκτός, ίσως, από κάποια αφιερώμα
τα), ενώ υποτονικές είναι και οι αντιδρά
σεις για τα βραβεία του. Φέτος ξεχώρισαν
για τα θέματά τους η ταινία από τη Νέα Ζη
λανδία Γυμνόστηθες γυναίκες μιλάνε για τη
ζωή τους, του Χάρρυ Σινκλαίρ (ελεύθερη
κινηματογράφηση ενός αποσπασματικού
σεναρίου, οι διάλογοι του οποίου γράφο
νταν λίγο πριν από τα γυρίσματα και, παρ’
όλα αυτά, δεν αποκλείεται η συγκίνηση και
οι ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές ιδέ
ες), μια ταινία από την Τουρκία (Τούμπες
μέσα σε φέρετρο, του Ντερβίς Ζαΐμ), στην
οποία διαπλέκεται επιδέξια το νεορεαλιστικό φόντο με τον φαντασιακό κόσμο του
ήρωα, τα νορβηγικά Κρυοπαγήματα του
Κνουτ Έρικ Γιένσεν που με σύνθετη γρα
φή, πολλά φλας-μπακ και στοιχεία ντοκυμανταίρ παρουσιάζει την πρόσφατη ιστορία
της χώρας του, το αγγλικό Εικοσιτεσσεραεπτά του Σέιν Μέντοους με ένα ενδιαφέρον
νεορεαλιστικό θέμα, πνιγμένο όμως από
την ηθικοπλαστική του διάσταση... Σε γενι
κές γραμμές, αχττόσο, οι διαγωνιζόμενες

ταινίες πασχίζουν να αφηγηθούν παραπλήJict με κάποια ισχυρά κινηματογραφικά
τρότυπα, χωρίς σε γενικές γραμμές να κα[αφέρνουν να χειραφετηθούν απ' αυτά.

ΤΑΣΕΙΣΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Το κύριο ενδιαφέρον, ωστόσο, του κοινού,
ουΤύπου αλλά και του εγχώριου κινηματο
γραφικού κόσμου εντοπίζεται στο ελληνικό
^αγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ. Ό χι βέΐαια επειδή ο ελληνικός κινηματογραφικός
ύσμος ομφαλοσκοπεί, αλλά γιατί, μοιραία,
1 κινηματογραφική μας παραγωγή είναι η
ικόνα μας. Οι δικές μας εικόνες, μοιραία,
ιας αφορούν. Ό πω ς αφορά το μέλλον του
οεστιβάλ και η θέση του ελληνικού κινημαογράφου σ' αυτό - αφού, από την επόμενη
ρονιά, οι ελληνικές ταινίες δεν γνωρίζουμε
;ώς θα παρουσιάζονται: σε πανόραμα- σε
εχωριστές προβολές για την 50μελή επιροπή που θα δίνει τα ελληνικά Ό σκαρ- σε
' ,ντιφεστιβάλ (ακούστηκε κι αυτό)- σε ξεωριστό φεστιβάλ που θα γίνει στην Αθήνα;
Ολες οι πιθανότητες είναι ανοικτές, αφού
3Πολυνομοσχέδιο κυοφορείται ακόμη στη
ομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής
. αι κανείς δεν ξέρει ποιες αντιδράσεις θα
ροκαλέσει η τελική του διατύπωση και θεμοθέτηση.
: Ώςτότε, πάντως, αρκούμαστε στις φετινές
αινίες που προβλήθηκαν, και στα συμπε• άσματα που μας βοηθούν να εξαγάγουμε:
1. Οι φετινές ταινίες έδειξαν ότι ο ελληνιός κινηματογράφος βρίσκεται σε μια νέα
αμπή. Σιγά σιγά εγκαταλείπεται ο ερμητι5ς κόσμος των ιδεών και τα θέματα ανοίσνται στη ζωντανή πραγματικότητα. Επι. λέον, ορατή είναι η στροφή προς τους ηθο. υιούς. Όλες οι ελληνικές ταινίες δίνουν
„ ίρος στους ηθοποιούς α)ς φορείς ανθριυπιυν χαρακτήρυυν και όχι ojç φορείς αρχετύ1ων και συμβόλων. Ο ελληνικός κινηματο’ ράφος, βασανιστικά, αρχίζει να εγκατα,Τπειτον μεταπολιτευτικό αυτισμό του.
2. Τα τεχνικά προβλήματα του κινηματουάφου μας ανήκουν πια στο παρελθόν. Δυανάλογα προς το κόστος τους, οι ταινίες
αφανίζονται τεχνικά άρτιες, ενα') πληθαίΤυν οι άριστοι επαγγελματίες που φροντί)υν τα επιμέρους στοιχεία του κινηματο■υαφικού αποτελέσματος: φωτογραφία,
•"χο, σκηνικά και κοστούμια... Ακόμα και οι
£Lυθμοί και οι διάρκειες, που συνήθως δημι
ουργούν αφηγηματικά χάσματα στις ελληνι^ ές ταινίες, έχει γίνει προσπάθεια από πολ^όύς κινηματογραφιστές μας να διορθωΌύν-χωρίς, πόντιος, να έχει κατορθιοθεί η
£"ικονομία της αφήγησης σε όλα τα εγχειρήχτα.
Ulf

Ζ α χ α ρ ία ς Ρ ό χα ς, Α φ ρ ο δ ίτ η Α λ -Σ α λ έ χ , Λ ά ζ α ρ ο ς Α ν δ ρ έ ο υ ,
σ τα Χ ρ υ σ ά μ ή λ α τω ν Ε σ π ε ρ ίδ ω ν τη ς Σ ο φ ία ς Π α π α χ ρ ή σ το υ .

3 .0 θεσμός του παραγιογού, που ευνοείτο
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, δεν
φαίνεται να είναι επιτυχής. Καταρχάς επει
δή όσοι, πρόσιοπα ή εταιρείες, εμφανίζο
νται ιος παραγωγοί δεν είναι παρά εκτελε
στές παραγωγής: ιχπλιός διαχειρίζονται τα
χρήματα που επενδύει κυρίιος το ΕΚΚ (ο
μόνος πραγματικός παραγιογός στην Ελλά
δα). Ειδικά ο ρόλος του παραγιογού στο υπό
διαμόρφωση κινηματογραφικό τοπίο, όμως,
θα μας απασχολήσει σοβαρά (αναγκαστι
κά) λίαν προσεχιός.
4. Οι διεθνείς συμπαραγωγές στο πλαίσιο
των ευριοπαϊκιόν προγραμμάτιον αφήνουν
το στίγμα τους, σχεδόν υποχρεωτικά, στις
ελληνικές ταινίες. Δεν είναι μόνο οι γλιοσσες που μπλέκονται. Είναι, πολλές φορές,
και η ηθελημένα απλουστευτική, έο)ς φολκλορίστικη ματιά για την Ελλάδα (π.χ., η μα
τιά της ταινίας Χαμένες νύχτες), ή η υποχρειοτική περατζάδα του στόρυ από κάποιες
χιόρες που επένδυσαν στην παραγωγή (π.χ.,
στον Κύρια με τα γκρι), χιορίς περαιτέρω
δραματουργική εμβάθυνση, γεγονότα που
δεσμεύουν την αφήγηση σε παράλογες
ακροβασίες ή σε τουριστικές περιηγήσεις
χιορίς νόημα, ήδη από τη φάση του σεναρί
ου, το οποίο και επιδοτείται.

01 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Έ πειτα από αυτές τις αναγκαίες παρατη
ρήσεις, δεν μένει παρά να δούμε, επί τροχά
δην, τις ελληνικές ταινίες που διαγωνίσθηκαν στο φετινό Φεστιβάλ. Θα το κάνουμε με
τη σειρά που εμφανίσθηκαν στις αίθουσες,
παρακάμπτοντας τα βραβεία που, ούτως ή
άλλιος, αμφισβητήθηκαν:
•Π ες πως μ ' αγαπάς της Κωστούλας Τωμαδάκη. Ιστορία, υποτίθεται, ερωτικού πά
θους. Σε μια ζαχαρωμένη ατμόσφαιρα, όλα
γίνονται για λόγους ανύπαρκτους. Σαν

Άρλεκιν, με εξωπραγματικούς ήρωες - και
με την αδικημένη, σε σχέση με την ερμηνευ
τική της γκάμα, Γιώτα Φέστα. να προσπαθεί
να περισιύσει έναν κεντρικό χαρακτήρα
που δεν μπορεί να γίνει γήινος, να αποκτή
σει με τίποτα υλική υπόσταση.
• Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων της Σο
φίας Παπαχρήστου. Ίσως η καλύτερη ται
νία του Φεστιβάλ. Κωμωδία καταστάσεων,
που ρίχνει γέφυρες στην παλιά καλή ελληνι
κή κωμωδία με τον ιδανικότερο τρόπο. Με
επίκεντρο τα παθήματα του Λάζαρου
Ανδρέου/παλιατζή Λουκά, με εξαιρετικό
κάστινγκ (πρόσωπα επιλεγμένα για τους
ακραίους χαρακτήρες που θα υποδυθούν)
και σωστό ρυθμό, η ταινία ολοκληροόνεται
μέσα από μια παρεξήγηση: η κοπέλα που
δουλεύει σε ένα καφενείο (διακριτική η
σχεδόν σιωπηλή φιγούρα της Αφροδίτης
Αλ-Σαλέχ) αναστατώνει τη ζωή μιας μικρής
κοινότητας λαίκούν κι ονειροπόλων προσιύπων. Αρχή, μέση και τέλος, σωστή ανάπτυξη
των χαρακτήρων και της σχέσης τους και
μια λυτρωτική υπερβολή που παράγει εξαι
ρετικά γκανγκ. Πάνω απ’ όλα, όμιος, λεπτό,
διακριτικό χιούμορ που αντιμετωπίζει με
ευγένεια τους ανθρώπους και καταφάσκει
θετικά στη ζωή και στις κοινότητες των
απλιυν ανθριόπων. Πειστικός ο γραφικός
οικολόγος του Ζαχαρία Ρόχα, εντυπωσια
κός ο Γιώργος Βελέντζας στο ρόλο του παπ
πού που οδηγεί μια παλιά Μπε-Εμ-Βε με
καλάθι...
•Ο κύριας με τα γκρι του Περικλή Χούρσογλου. Το έπος του μικροαστισμού, πα
ρουσιασμένο -ατυχιός- με μικροαστικό
τρόπο: καλά οργανωμένη παραγωγή, άρ
τιες ηθοποιίες (Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
Ειρήνη Ιγγλέση, Ράνια Οικονομίδου...), σε
μια αφήγηση που μιλάει για τα όρια των ανθριόπινων σχέσειυν και εγκλωβίζεται στα
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όρια της καλλιέπειας και της τυπικής διεκπεραίωσης.
•No budget story του Ρένου Χαραλαμπίδη.
Πρώτη ταινία ενός νέου σκηνοθέτη (μεταξύ
άλλων, και ηθοποιού στη νέα ταινία του Νί
κου Περάκη, Προστάτης οικογένειας), αρ
κετά αυτοαναφορική, με θέμα την προσπά
θεια ενός νέου να εισέλθει στον κόσμο του
θεάματος. Φρεσκάδα, ορισμένες πολύ κα
λές ιδέες, κάποιοι άρτιοι χαρακτήρες ανά
μεσα σε άλλους που δεν ολοκληρώνονται
(πολύ καλός ο Γιώργος Βωλτξάτης) και
πολλά στοιχεία που δεν απογειώνουν την
ταινία από ένα φιλόδοξο πρωτόλειο. Λε
πτομέρεια: Η ταινία γυρίστηκε αρχικά σε
βίντεο, μεταγράφηκε σε φιλμ και κόστισε
κάτι περισσότερο από ένα εκατομμύριο!
Πάθος. Αρκεί;
• Καμιά συμπάθεια για το διάβολο του Δημήτρη Αθανίτη. Έ να ασπρόμαυρο φιλμ
που τοποθετείται σε μια Αθήνα του μέλλο
ντος και θέλει να μιλήσει για έναν παράφο
ρο έρωτα. Δουλειά που, απλώς, αρκείται σε
επίδειξη στυλ, χωρίς να κατορθώνει να δώσει επαρκή στοιχεία που να κάνουν προσιτή
την αφήγηση στον θεατή.
•Α ύριυ θα ξέρουμε του Ανδρέα Θωμόπουλου. Η ιστορία μιας πόρνης από τη Ρωσία
και της σχέσης της με έναν ιδιόρρυθμο ωρολογοποιό που της δείχνει κατανόηση. Η ται
νία υποτίθεται ότι παραπέμπει στο Έγκλη
μα. και τιμωρία του Ντοστογιέφσκι, διεκπεραιώνεται όμως σαν ένα κοινότοπο δράμα,
κάνοντας μάλιστα ορισμένα από τα ατού της
(π.χ., την ερμηνεία του Σταύρου Παράβα
και, σε έναν μικρότερο ρόλο, της Αννας
Φόνσου) μειονεκτήματα, αφού πολλά από
τα τραγικά στοιχεία του δράματος διεκπεραιιύνονται ως γκροτέσκο.
•Χαμένες νύχτες της Αγγελικής Αντω
νίου. Η πιο καλλιγραφημένη ταινία, που
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αναφέρεται στη σχέση μιας κοπέλας που ζει
στη Γερμανία και της αδελφής της που πη
γαίνει να την επισκεφθεί. Πέρα από το καλλιγραφημένο προπο αφηγηματικό επίπεδο,
όμως, τι υπάρχει από κάτω;
•Ευγένιος... αγνώστων λοιπών στοιχείων
του Κώστα Ζυρίνη. Μια ωραία ιδέα, παρα
πλήσια προς την ιδέα που απέφερε τοΖίράκο του Κούνδουρου. Έ νας ταλαίπωρος ανθριυπάκος γίνεται, άθελά του, ήρωας λη
στείας - και, για κάποιες στιγμές, μπορεί να
πλησιάσει τον αγαπημένο του κινηματογρα
φικό ήρωα, τον Μπόγκαρτ της Καζαμπλάνκα. Αν και θα μπορούσε να είναι μια καλή
κωμωδία, προδίδεται και από το ρυθμό, και
από τις ερμηνείες, και από την αίσθηση του
χιούμορ που γίνεται κραυγαλέο.
•Το αθώο σώμα του Νίκου Κορνήλιου.
«Μια σύγχρονη ύβρις», λέει ο σκηνοθέτης,
έχει οδηγήσει την άνυδρη Αθήνα ενός κο
ντινού μέλλοντος στην ερήμιυση. Ελάχιστα
πρόσιυπα κυκλοφορούν ανάμεσα στην τρέ
λα, στη μοναξιά, στην υπαρξιακή απελπι
σία. Στυλιζαρισμένη ασπρόμαυρη ταινία,
ιδιαίτερα ατμοσφαιρική, τα αφηγηματικά
κενά της οποίας, όμως, την αφήνουν εκτε
θειμένη. Η Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, με το λι
τό, εσωτερικό παίξιμο, ανάμεσα στα θετικά
μιας αντιδημοφιλούς, ούτως ή άλλως, ται
νίας.
• Mirupafsim, καλή αντάμωση των Γιώρ
γου Κόρρα - Χρήστου Βούπουρα. Έ νας μεσήλικος μοναχικός κάτοικος της Αθήνας έρ
χεται σε επαφή με μια ομάδα Αλβανιόν, που
η κοινή τους μοίρα δεν αμβλύνει τις συ
γκρούσεις τους. Θέλοντας να μάθει την αι
τία, εισέρχεται σιγά σιγά σε μια κλειστή κοι
νωνία με τα δικά της στερεότυπα και τις ιδι
αίτερες αντιλήψεις της. Κινηματογραφημένη με ρομερικό τρόπο, η ταινία συμπλέκει το
προσωπικό με την πολιτική, χωρίς ιυστόσο

να καταφέρνει ως το τέλος να κρατήσει
αδιάπτωτο το ενδιαφέρον - μια που η μεν
πολιτική εκπίπτει σε ένα οδοιπορικό στην
αλβανική ενδοχώρα χωρίς απαντήσεις, ίο
δε προσωπικό-υπαρξιακό οδηγεί τον ήρωα
(Ακης Σακελλαρίου) σε νεφελώδεις από
ψεις για το ρόλο της θρησκείας ή της οικογέ
νειας. Πολύ καλοί οι αλβανοί ηθοποιοί που
επωμίζονται τους ρόλους των συμπατριω
τών τους.
•Βασιλική του Βαγγέλη Σερντάρη. Το
1949, ένας χωροφύλακας (Πασχάλης Τσα
ρουχάς) ερωτεύεται τη σύζυγο ενός αντάρ
τη (Ταμίλα Κουλίεβα). Την κατακτά και θυ
σιάζει την τακτοποιημένη ζωή του για χάρη
της. Ταινία σκληρού ντεκουπάζ, που κατα
φέρνει να αποδώσει ιδιαίτερα πειστικά την
εποχή. Ωστόσο, αρθρώνεται με βάση τους
κεντρικούς χαρακτήρες, δεν αναλύει τις πα
ράλληλες ιστορίες και τους δεύτερους ρό
λους. Η κινηματογράφηση, έτσι, εκπίπτει σε
εικονογράφηση, μιλώντας για τους ανθρώ
πους με όρους στερεότυπους, που τους υπα
γορεύει η εποχή που περιγράφει. Καλό ή
κακό; Καλό, αν φιλοδοξία είναι η πειστική
αναπαράσταση. Αν στόχος, όμως, είναι ηκι
νηματογραφική συγκίνηση...
• Στο Φεστιβάλ προβλήθηκαν και τρία
ντοκυμανταίρ. Η καλλιγραφημένη, τουρι
στικών προδιαγραφών, Επανάσταση της
σιωπής της Μυρτώς Παράσχη (για τον χρι
στιανικό ασκητισμό στην έρημο), οι Σκου
ριασμένες εικόνες του Γιάννη Κατσάμπουλα (για το Λαύριο) και η ταινία τωνΤίμωνα
Κουλμάση - Ηρώς Σιαφλάκη Σινασσός-Τοπία της μνήμης (η πιο άρτια από τις τρεις,
μια διαλεκτική προσέγγιση του ελληνοτουρ
κικού προβλήματος μέσω των αφηγήσεων
των επιζησάντων από τις δυο πλευρές ενός
χωριού της Καππαδοκίας, της Σινασσού,το
1923, την εποχή της ανταλλαγής των πληθυ
σμών και της προσφυγιάς).
Αρκούμαστε να επισημάνουμε μια παρα
νόηση. Έ ω ς πρόσφατα, γίνονταν πολλά
ντοκυμανταίρ, στα οποία δεν υπήρχε αφη
γηματικός χρόνος - ένα από τα δύο μεγέθη
κάθε κινηματογραφικής ταινίας. Υπήρχαν
εικόνες που σχολιάζονταν από ένα επιστημονικό/επιστημονικίζον off κείμενο. Τώρα,
έχει προστεθεί ένα πρόσωπο που διασχίζει
το θέμα του ντοκυμανταίρ, υποδύεται το
δρων πρόσωπο και λέει αυτό την πρόζα της
ταινίας - off ή on, δεν έχει σημασία. Από αυ
τή την άποψη, μάλλον την πάτησε η κριτική
επιτροπή του φεστιβάλ που βράβευσε τις
καλλιγραφημένες εικόνες του Γιάννη Κατσάμπουλα συν τον υποτιθέμενο αφηγημα
τικό χρόνο που, υποτίθεται, εξυπηρετούσε ο
περιπατητής του Λαυρίου.
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Στο βιβλίο αυτό, που γράφτηκε στις
φυλακές της Κέρκυρας στη διάρκεια της
δικτατορίας, ο συγγραφέας εκθέτει τις
μνήμες του από την πολυετή παρουσία του
στην πολιτική και στρατιωτική ζωή της
χώρας. Έχοντας ζήσει από τη θέση του
πρωταγωνιστή τα γεγονότα, παρέχει
μοναδικές πληροφορίες για πρόσωπα και
συμβάντα που θα αποτελέσουν μοναδικό
υλικό για τη μελέτη της περιόδου αυτής.
Παράλληλα το λιτό και ανεπιτήδευτο ύφος
του καθιστούν την ανάγνωση του βιβλίου
ευχάριστη και απολαυστική.
------------ * * # -------------
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μικρά

Χαρούμενο ρέκβιεμ
τής Α. Τσιριμώκου

Τράβα λοιπόν, άφοϋμέ πας, τράβα ζωή-καράβι,
γύρω θά πέφτει - καταχνιά- τον χρόνον ι) σιωπή,
κι ή άγάπη της - φάρος βαθιά- θιι σβεϊ και μια θ’άνάβει
σαν μια κλωστή που μιέχ μολάει και μια πάει να κοπεί!...
Γ. Σκαρίμπας, «Lacrimae hominis»

Ό έπιφανέστερος των νεοελλήνων αυγκριτολόγων Κ. Θ.
Δημαράς άσχολεΐται σέ ένα μικρό, στοχαστικό μελέτημά χου
μέ τό φαινόμενο των «συμπτώσεων» στην προσέγγιση των
κειμένων'. Πρόκειται για τις περιπτοχτεις όπου, ένο> δέν μαρτυρεΐται κανενός τύπου «τεκμηριωμένη σχέση», ιστορημένη
καί έξακριβωμένη συνάφεια, κάποια κείμενα μοιάζουν νά
διαλέγονται ύπογείως, νά άλληλοφωτίζονται σάν συμπληρω
ματικές εικόνες καί νά επιζητούν, σχεδόν εκβιαστικά, συνανάγνωση. Στό πλαίσιο λοιπόν μιας ευρύτερης σ υγκ ρ ιτικ ή ς
ποιητικής, πού δέν άνιχνεύει μέ άστυνομική λογική «έπιδράσεις», άλλα διακρίνει κοινά ψήγματα, νήματα συνύφανσης
καί εσωτερικής διαπλοκής, θεωρούμε νόμιμο τό συσχετισμό
κειμένων άλλως άσχετων, άσύμπτωτων σέ στενά ιστορικά καί
γραμματολογικά συμφραζόμενα.
Γιά τήν εκκεντρική πορεία τής γραφής τού Γιάννη Σκαρίμπα, έξω από τήν ορθοδοξία κάθε λογοτεχνικής ιεραρχίας,
έχει ήδη γίνει -κ α ί γίνεται- λόγος2. Ό λόγος όμως αυτός
αφορά συνήθως καί κυρίως τή σκαριμπική πεζο γρ α φ ία - ή
ποίηση αυτού τού «ιδιόρρυθμου» τών γραμμάτων μας π α ρ α 
μένει σκανδαλωδώς άκάλυπτη από τήν κριτική’. Π ρόκειται
γιά ποίηση πού προεκτείνει σέ οριακό σημείο τόν καρυωτακικό κλαυσίγελω καί αίωρεΐται εκπληκτικά στήν κόψη τού
σκώμματος καί τού λυρισμού. «Ποίηση έξαλλη, σεισμική, βα
θύτατα τραγική καί τρελά εύτυχισμένη, γεμάτη χιούμορ καί
ειρωνεία», τή χαρακτηρίζει ό Κώστας Κ αρθαΐος4. [Ό Σκαρί
μπας] «μάς παρουσιάζεται σάν ένας δαιμόνιος κλόουν τής
γλιοσσας, τού στίχου, τής ρίμας, ένας πού μέσα σέ μιά στροφή,
τυπικά κανονική, τσακίζεται καί λυγίζεται καί χοροπηδά καί
άκροβατεΐ καί σιγομουρμουρίζει τήν ψυχή του δακρύζοντας
όμως άληθινέχ καί όχι μέ τόν μπογιατισμένο τρόπο τών κλό
ουν», σημειώνει ό Ά νδ ρ έα ς Καραντώνηςλ Συγγένεια τού
σκαριμπικού ποιητικού τοπίου μέ τόν κόσμο τού Ε. A. Poe καί
τού Laforgue διακρίνει ό Κ. Στεργιόπουλοςζ ενώ ό Μ. Ά ν α γνωστάκης αποδίδει κατά μέγα μέρος τή λοξή ματιά αύτής
τής «ατμοσφαιρικής» ποίησης στούς Γάλλους ιρανταιζίστες7.
Οντως, οί ακροβατισμοί καί οί πιρουέτες, πού κρύβουν πότε
μέ τή φάρσα καί πότε μέ τήν ελεγεία μιά βαθύτερη άπόγνωση,
«αίμα υπό μάσκαν», ή θλίψη τού κλόουν, πού γελά δα κ ρύζο 
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ντας καί άστειεύεται μελαγχολικά, άνήκουν στις βασικέ:
πρ ο δια γρα φ ές τού φανταιζίστικου κλίματος:

Κ αί στίχους
φτιάχνω , κα ί πάω π α τώ ν τα ς- ούτε λόγος
ότι όπω ς στρίβει ό δρόμος, άναλόγως
στρίβω νά μή σκουντάψο) πά στούς τοίχους...11
Δέν είναι όμως στις προθέσεις μου νά κάνω αποτίμηση τή:
σκαριμπικής ποιητικής σέ αυτό τό μικρό σημείωμα. Θέ
σταθώ εντελώς ενδεικτικά σέ ένα ποίημα άπό τούς Εαυτού
ληόες, πού θεματοποιεί μέ τρ ό π ο μοναδικό στήν ποιητική μα:
παράδοση -ή τουλάχιστον ευ ρημ ατικό- τόν χωρισμό- καια
γράφ ει μέ άκρίβεια τούς λεπτούς μετατονισμούς τών αίσθη
μάτων, άναμειγνύοντας σοφά τήν πίκρα καί τή θλίψη μέ τί
χαρούμενη έγκαρδιότητα:

Π Λ Ο ΙΟ Ν ΕΝ Ο Ψ Ε Γ
Μ άς τόκλεισεν ώ ραία - μέσ’ στή βιά του ό άγέρας, τού έρω τά μας τό βιβλίο
- πού μείναμε, δέ βάλαμε σέ μιά του
σελίδα, ούδ’ άνθος, ούδε σημείο.
Ο ύτ’ ένα σταυρουδάκι... Ώ τί τρέλα
στά δάκτυλα όταν βάναμε τις βέρες
- ή γής, ό ουρα νός πού έχαμογέλα,
τ’ άνθά κια λεμονιάς στις μπουτουνιέρες...
Κ αί τώ ρα τί θά κάνουμε; Σέ μι’ άκρη
νά κλάψουμε; ’Ώ τί θά ώφελήσει
περσότερο ή λιγότερο ένα δάκρυ;
Ό άνεμος τά πλοία θά μάς χωρίσει.
Κι εμείς σάν δυό πλοιά ρχοι άγαπημένοι
πλοίων πού διασταυρώ νει τόνα τ’ άλλο,
άλλο - π α ρ ά νά υ ψ ώ σ ου μ ε- δέ μένει
χαρούμενο στά ξά ρ τια μας σινιάλο...
Ή ανάγνω ση τού «Πλοίου» συμπληρώ νεται ώφέλιμα μέδύο
άλλα ποιήματα σκαριμπικού «χωρισμού»- τό ένα, έμβόλιμο
στό -ά ν έ κ δ ο τ ο - διήγημα « Ά ν ύ π α ρ χ το λιμάνι»:
/ ------I----------------------------- f\

Ή ρ θ α συννεφάκι..."’
Ή ρ θ α συννεφ άκι, φ εύγω σάν άγέρας,
θά σου μείνουν μόνο — ζω γρ α φ ιά μου άχνη—
άκρη θαλασσίτσας, γκ ρ ίφ ια κ ά π ο ια ς ξέρας,
άσ τοχοι λαχνοί.
Φεύγα) κ α ί παγαίνα) - κ ι όπου βγάλει ή ά κ ρ η μέ τό κότερό μου π ρ ύ μ α οτόν καιρό
κ α ίτ ή θύμησή σου μαργω μένο δάκρυ,
αίμα σέ φτερό. [...]
Π ού θ’ άνταμω θούμε; Θ ά μάς φέρει κύμα
π ά λ ι- μ α ς - τις πλώ ρες ξαναντικρυστές;
Θ ά μοΰ μ α ταγράψ εις, φίλε μ’, ένα ποίημα
γιά -π ο ύ σ π α ν - κλωστές;
Το άλλο ανήκει στήν τελευτα ία σκαριμπική συλλογή, τούς
Ίοϊδάγγ έλους:
'Έ ν α πλοίο μέ ύφ ος"
'Ω ρ α ίο κ α ί περίεργο - Κ υ ρ ία - πα ιχνίδι
έπαίξαμε οί δυό μας μ’ εύγένεια στό ξίφος,
- π ο ντά ρα μ ε σέ όλα, στά μάτια, στό φρύδι,
στό ύφ ος. [...]
Ν ά κλαΐμε; ’Ά όχι (ντροπή!) Σέ μιάν άκρια
- μετά ά π ό διά φ ο ρες πού παίρναμε πόζες
ν’ άφήνουμε (κυττάζοντας τό πλοίο) δυό δάκρυα
μιμόζες... [...]
’Ά - όχι. Θ ά ήταν γελοίο
νά πιάσουμε - π ά λ ι;- Κ υρία μου τό ξίφ ος
απλώ ς για τί στάθηκε αύτό -ε κ ε ί- τό πλοίο
μέ ύφος...
Ό ανάλαφρος κ α ί ευφ ρόσ υνος τό νο ς πού διαστίζει αυτή τή
φευγαλέα ποίηση», ή φ ιλομειδής ελεγεία πού σταματά τό

δάκρυ στην άκρη τού ματιού καί «κάνει τον πόνο άρπα»,
σκηνοθετούν αριστοτεχνικά τό ένδον πένθος: άπό τό σκο
τεινό βουητό, τόν λυγμό καί την ένταση τής απελπισίας δέν
βγαίνει στην έπιφάνεια παρά ό άφρός τού συναισθηματισμού
-χω ρ ίς τό παραμικρό ίχνος ψ ευδαίσθησης- καί μιά άνέσπερη
φω τοχυσία. Τό «Πλοΐον εν οψει» στηρίζεται στό μυστικό π α ι
χνίδι τού ίστριονισμοϋ, τής αύτοπαρω δίας, πού ακυρώνει κ ά 
θε υπόνοια μελοδραματικής προοπτικής καί ίσοκρατεί π ρ ο
σεκτικά τό πάθος τής φωνής. Σάν άλλο «Rimus remed am»'2,
αύτοθω ρακίζεται: μέ τό «φάρμακον τής ρίμας» θεραπεύει τό
άλγος τής ψ υχής καί τό κάνει τραγούδι.
Ή νιτσεϊκή Χ α ρ ο ύμ ενη γνώ ση στοιχειώνεται, όπως καί ή
ποίηση τού Σκαρίμπα, άπό τό έπανερχόμενο μοτίβο τού π λο ί
ου: ιστιοφόρα, καράβια, καραβά κια διασχίζουν τό άρχιπέλαγος τώ ν 383 νησίδω ν-άφορισμώ ν13 πού συγκροτούν αύτό τό
παράξενο κείμενο, άλλόκοτο ήδη άπό τόν ευθέως «λογοτε
χνικό» τίτλο το υ 14. Ο ί «Ά στρικές φιλίες», ωστόσο, τού άφοριομού 279 ρίχνουν, θά έλεγε κανείς, παραδόξω ς τόν δίδυμο
φωτισμό τους στό οκαριμπικό «Πλοΐον εν οψει», θεματοποιώ ντας άκριβώς τήν άποξένωση, τόν χωρισμό, σέ ένα επίσης
ευφρόσυνο καί συνάμα πικρά στοχαστικό κλίμα. Ή πασίδηλη
ομοιότητα τών δύο κειμένων δέν μπορεί, προσώρας, παρά νά
άποδοθεΐ στό φαινόμενο τής «σύμπτωσης», όπω ς τό προσεγ
γίζει ό Κ. Θ. Δημαράς. ’Ή , γιά νά παραφράσουμε έναν άλλο
μείζονα ποιητικό πλοηγό καί εραστή τών παντοειδώ ν πλοί
ων: «Θ αρρώ πώ ς τά ταξείδια τους συμπίπτουν»15:
Α σ τρ ικ ή φιλία. - ’Ή μ αστα ν φίλοι κι έχουμε γίνει ξέ
νοι. Α ύτό είναι όμως δίκαιο, καί δέν θέλουμε νά τό
κρύψουμε ή νά τό άποσιωπήσουμε άπό μάς, σάν νά
’χαμέ λόγο νά ντρεπόμαστε γι’ αύτό. Είμαστε δύο
πλοία, τό καθένα μέ τό δικό του σκοπό καί τή δική
του πορεία· οί δρόμοι μας μπορεί νά διασταυρω 
θούν καί μπορεί νά γιορτάσουμε μιά γιορτή μαζί,
όπιος κάναμε κιόλας: τότε τά καλά καράβια στέκο
νταν τόσο γαλήνια μέσα στό ίδιο λιμάνι, κάτω άπό
τόν ίδιο ήλιο, πού θά ’λεγες πώ ς είχαν πετύχει τό
σκοπό τους καί πώ ς είχαν τόν ίδιο σκοπό. 'Ύ στερα
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όμως ή τρομερή δύναμη τής αποστολής μας μάς
έσπρωξε σε διαφορετικές θάλασσες καί ζώ νες ήλι
ου, κι ίσως να μήν ξαναδοϋμε ό ένας τόν άλλο- ίσως
πάλι να ξανασυναντηθοϋμε άλλα νά μήν α ναγνω ρί
σουμε ό ένας τόν άλλο, επειδή θά έχουμε αλλάξει
άπό τις διαφορετικές θάλασσες καί τούς δια φ ορετι
κούς ήλιους! Τό δτι έπρεπε νά γίνουμε ξένοι ήταν ό
νόμος πού βάραινε πάνω μας: καί, γι αυτό, οφ εί
λουμε περισσότερο σεβασμό ό ένας στον άλλο! Γι’
αύτό, πρέπει νά γίνει ιερότερη ή σκέψη τής παλιάς
μας φιλίας! ’Ίσω ς νά υπάρχει μιά τεράστια αόρατη
καμπύλη καί άστρική τροχιά, στήν οποία είναι εγγε
γραμμένοι σάν μικρές διαδρομές οί πολύ διαφ ορετι
κοί δρόμοι καί σκοποί μας! "Ας ανεβούμε ώς αυτή
τή σκέψη! Ή ζωή μας όμως είναι πολύ μικρή κι ή
όρασή μας πολύ άδύνατη για νά μπορέσουμε νά
είμαστε κάτι παραπάνω άπό φίλοι μέ τήν έννοια
αύτής τής υπέροχης δυνατότητας. - Κι έτσι θέλουμε
νά πιστέψ ουμε στήν άστρική μας φιλία, ακόμη κι άν
πρέπει νά ’μαστέ εχθροί πάνω στή γ ή '\
« Ό τα ν γράφει κανείς, δέν θέλει μόνο νά ’ναι κατανοη τόςέξίσου σίγουρα θέλει νά μ ήν είναι κατανοητός», υπογραμμί
ζει ό Νίτσε πρύς τό τέλος τής Χ α ρο ύμ ενη ς γνώ σης του, σέ ενα
είδος αύτοαναφορικής άποστροφής, έκθεσης τής άφοριστικής ποιητικής το υ 17. Ε ίναι γνωστό ότι ό Νίτσε (όπω ς καί ό
Κίρκεγκαρντ, μέ τόν τρόπο του) θέλησε προκλητικά καί συ
στηματικά νά διαφοροποιηθεί άπό τούς «ιριλοσόφους» μέσω
μιας εικονοκλαστικής, ιδιόρρυθμης καί αινιγματικής γραφής
- «scriptura theatrica», θά μπορούσε κανείς νά τή χαρακτηρί
σει λόγω τού ίστριονισμοϋ πού σαφώς τή διακρίνει- αναμφ ί
βολα, διαμόρφωσε ένα περίεργο ιδία)μιx μέ έντονα ίχνη λογο
τεχνικότητας, έκκεντρικής ποιητικότητας, τό όποιο τόν κ α 
θιερώνει σήμερα στό πάνθεον τών μειζόνων νεοτερικών συγ
γραφέων1''. Έ ν όνόματι ένός ευρύτερου προγράμματος υ π ο 
νόμευσης τών παραδοσιακώ ν ορίων μεταξύ «φιλοσοφικού»
καί «λογοτεχνικού» λόγου, «ποίησης» καί «πρόζας»14, επι
στρατεύει έπιδεικτικά στή γραφή του τή μεταφορικότητα, τήν
παρωδία (καί μάλιστα τήν «παρω δία τής παρω δίας», πού έπιτείνει τήν άλλοκοτία τών κειμένων του), τήν αμφισημία τού
άφορισμού2". Στις συντονισμένες κω όικευτικές κινήσεις πού
ρυθμίζουν τή ζωή μας ό Νίτσε άπαντά μέ μιά άντι-κίνηση
άποκωόίκενσης· δέν πρόκειται όμως γιά σχετικό άποκω δικευτικό ελιγμό, πού επιχειρεί νά ύποκαταστήσει τούς παλαι
ούς ή νέους κώδικες μέ άλλους, άλλά γιά μιά ά π ό λντη άποκωόίκενση, βραχυκύκλωση όλων τών κωδίκων, άπόπειρα δημι
ουργίας τού άκωδίκευτου, τού μή-κωδικεύσιμου. Χρησιμο
ποιεί τή γλώσσα γιά νά στήσει μιά πολεμική μηχανή πού θά
καταλύσει τούς κανόνες καί θά κάνει νά ακουστεί τό άνήκουστο: «είναι τό ύφος ώς πολιτική»21. Είναι μιά νομαδική σκέψη
καί γλώσσα, άντιδεσποτική, άντικαθεστωτική, σέ διαρκή με
τακίνηση, πού βρίσκει πρόσφορο τό είροτνικό σχήμα τού άφορισμού γιά τούς άκροβολισμούς καί τούς αντιπερισπασμούς
της. Είναι μιά επικούρεια στάση ζω ής22 πού συνδυάζεται
αρμονικά μέ τό πνεύμα τής καλλιτεχνίας καί τού παιχνιδιού2’.
11 Χ αρούμενη γνώ ση μεταδίδει στον άναγνώ στη τή διάθεση
: ίιφορίας, τόν πρόσχαρο καί allegro τόνο, πού πρυτάνευσαν
κατά τις συνθήκες τής γραφ ής της, έτσι όπιος εκτίθενται στον
πρόλογο-κλειδίτού Νίτσε.
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Δέν υπ ά ρ χει καμία πρόθεση, βεβαίως, νά άντιπαραβληθοΰ\
οί δύο «νομάδες» ή «άδέσποτοι», Σ κα ρίμ πας καί Νίτσε, σέ κανενός είδους «παράλληλο» σχήμα, κοινό πλαίσιο. Θά μπο
ρούσε, ένδεχομένως, νά μιλήσει κανείς γιά μιά ποιητική (στήλ
εύρύτερη δυνατή σημασία τού όρου, ήγουν «λογοτεχνική» ί
«αισθητική»), μυστική ά λ λ η λ ε γ γ ν η , πού συνείρει ένίοτε κά
ποια κείμενα εντελώς ά νεξά ρ τη τα ά π ό συγκεκριμένες συγ
γραφ ικές βουλήσεις, προαιρέσεις κ α ί ιστορικές προοπτικές:
Μέ (χύτό τό σκεπτικό συνανέγνω σα τό «ΓΙλοΐον έν οψει» κα
τις «Ά στρικές φιλίες» ώς κείμενα άλλλέγγυα, «τού γένου>
τώ ν λοξών»24. Έ νισ χύ ο ντα ς αύτό τό σκεπτικό, υπογράμμιζα
μιά άκόμη ευτυχή «σύμπτωση» τώ ν έκκεντρων, ώστόσο, δια
δρομώ ν πού συνοπτικά παρακολουθήσαμε. «Είμαστε φτιαγ
μένοι άπό γυ α λί- άλίμονό μας άν τύχει νά σκοντάψουμε», έπι
σημαίνει ό άφορισμός 154 τής Χ α ρ ο ύ μ εν η ς γνώσης. - «Κ
είμαι γυαλένιος καπετάνιος», μονολογεί ό Σκαρίμπας στ<
ποίημα τώ ν Β ο ϊό ά γγελω ν πού επιγράφεται... «Άνταπόκρι

ση»:

;
[ - ί .............................................. ......
;
Κι όλο μέ π ά ει μέ π ά ει -κ α ρ ά β ι ή νύσταμέ τά π α νιά του γυ ά λινα στή μπόρα,
κι είμαι γυαλένιος καπετάνιος του καίκρυσταλ
λ έ ν ια -έ κ ε ίν η - κούκλα του, στήν πλώρα. [...] ·«
Κ αί σάν δυό πλοία, τού ώκεάνειου άπειρου, :
κάτω ά π ’ τ’ άστρια φέγγη τού ουρανού μας, »
άντε - μ α ζ ί- στις ρότες μας τού ονείρου
μέ ραϊσμένα μας τά κρύσταλλα τού νοΰ μας...
a
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( ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜΙΚΕΣ ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΕΣ)

Έκθεση ζωής, η αναδρομική του
Νίκου Κεσσανλή που
πραγματοποιήθηκε στο
Μακεδονικό Μ ουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (τελειώνει στις
30 Νοεμβρίου) και κατεβαίνει

τες αυτής της πορείας. Σε παλαιότερο άρ
θρο είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε
στα «βιομηχανικό*» αντικείμενα που κατα
σκεύαζε ο καλλιτέχνης την τριετία ’60-’62.
Γρήγορα ο Κεσσανλής εγκαταλείπει την
υλικότητα εκείνων των αντικειμένων για να
ασχοληθεί με τις σκιές. Η ενότητα «Φαντα
σμαγορίες της Ταυτότητας» (1963-65) περι
λαμβάνει τα έργα του που εντάχθηκαν στο
κίνημα της Mec Art (Μηχανικής Τέχνης)
που υποστήριξε ο γάλλος θεωρητικός
Pierre Restany. Αλλοι καλ
λιτέχνες της Mec Art, του
μεταπο
λεμικού
κινήμα
τος που
αναβίωσε
τις αρχές
του φουτουριομού που είχαν αμαυρω
θεί από τη συσχέτιση του
με το φασισμό, ήταν οι
Béguier, Bertini, Pol Buri.
Jacquet και Rotella - όλοι
τους ένθερμοι θιασώτες
της χρήσης της μηχανής
και της (τότε) τεχνολο
γίας στα εικαστικά. Το
1965 σε μια συνέντευξη
δηλιόνει: «Ο καλλιτέχνης,
έχοντας συνειδητοποιή
σει τη νέα σημασία που
αποκτά η τέχνη στον σύγ
χρονο βιομηχανικό πολι
τισμό και επιχειρώντας
να παίξει έναν ρόλο σ αυ
τόν, αναγκάζεται να χρη
σιμοποιήσει καινούργια
υλικά και να εκμεταλλευ
τεί στο έπακρο τα τεχνι
κά του μέσα για να προσόώσει καινούργιο περιε
χόμενο στην τέχνη. Ο
καλλιτέχνης, σήμερα, εί
ναι υποχρεωμένος να
ενημερώνεται για όλες τις
Α υτοπ ροσω πογραφ ία, 1996 . Φωτογραφία σε τσιμέντο
πιθανές τεχνικές δυνατό

Εικονικές
πραγματικότητες
της γενιάς τον ’60
στο (λεγόμενο) Εργοστάσιο της
Α.Σ.Κ.Τ. της Πειραιώς, στην
Αθήνα, αργότερα. Πόσο
σύγχρονες, άραγε, προβάλλουν
σήμερα οι προβληματικές της
δεκαετίας του '6 0 και '70;

«Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι όταν
φεύγουμε από τον κόσμο ζονμε μόνο σαν
σκιές ανάμεσα σε σκιές. Κι όμως υπάρχουν
καταστάσεις όπου η εμφάνιση μιας σκιάς
συνηγορείγια την υλικότητα ενός
αντικειμένου, αφού αυτό που ρίχνει μια σκιά
πρέπει να είναι αληθινό.»
Ernst Gombrich, Shadows

Α

ν και η μνημειώδης έκθεση (στη
μένη από τον Γιώργο Τζιρτζιλά-

κη) περιλαμβάνει όλη σχεδόν
την γκάμα των δραστηριοτήτων
του Νίκου Κεσσανλή των τελευ
ταίων 40 χρόνων, σήμερα θα θέλαμε να
αναφερθούμε ειδικότερα σε δύο ενότη

τητες της εποχής του, προκειμένου να όημιουργήσει παρόμοιες τεχνικές στην υπηρε
σία μιας επανασύνταξης των τεχνών χαι,
κατά συνέπεια, του ανθρώπου στις πραγ
ματικές χρονικές του διαστάσεις». Στα έρ
γα του της Mec Art, ο Κεσσανλής μανιπουλάρει τη φωτογραφική διαδικασία για να
αποτυπιόσει τις σκιές των προσώπων πίσω
από παραβάν, πανιά, μπερντέδες. Το θέα
τρο (σκιών) του παραλόγου που δημιουρ
γεί δεν έχει τίποτα το κοινό με τον (ελληνι
κό τουλάχιστον) Καραγκιόζη. Εδώ το προ
σχηματικό σκηνικό και οι σκιώδεις φιγού
ρες προβάλλουν τόσο βιομηχανικές, ψυ
χρές και κλινικές όσο και σαρκαστικές. Κι
όμως είναι πραγματικοί (συνήθως επώνυ
μοι) άνθρωποι. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι
ο καρικατουρίστας Grandville βρίσκει ευ
καιρία να χρησιμοποιήσει (και) τη σκιά
στην προσπάθεια του να σατιρίσει. «Βαρβαρικό Βυζαντινισμό» χαρακτήρισε ττ
δουλειά του Κεσσανλή ο Giulio Carli
Argan. Η άγρια θεατρικότητα τωνφαντα

Τοπάρτυ, Mec-Art.

ιμαγοριών του καλλιτέχνη πιθανόν στο
αμόλυντο) δυτικό μάτι προβάλλει συγγεής με τα παγωμένα στο χρόνο σκηνικά
ης ορθόδοξης εικονογραφίας. Ισως.
Ιροχιοράει στην κατασκευή ενοτήτων με
ιιαδοχικές εικόνες Mec Art. Οι φωτοσει>ές, τα κόμικς, οι ταινίες animation εδιό δίουν τη θέση τους σε κάτι πρωτόγνωρα
«ληρό και αστικό. Αυτές οι σκηνές δωμαιοΰ ενώ αρχιτεκτονικά δεν ορίζουν τίποα περισσότερο από ένα εσωτερικό σπιτιύ ή εργαστηριού γίνονται τα τοτέμ μιας
irbanité σε έκρηξη.
Από το 1966 και μέχρι το 1987 ο Κεσανλής περνάει σε μια νέα ενότητα που
νομάζει «Αναμορφώσεις». Εδώ η φωτουαίσθητη emulsion απλιύνεται πάνω
τον καμβά προκειμένου να αποτυποι
ούν αναμορφοιμένες/παραμορφοηιένες
κδοχές της ανθρώπινης φιγούρας. Η

πλάγια μετατόπιση της κεντρικής εστίας
του φακού κατά τη διάρκεια της φωτογραφίας δημιουργεί παράδοξα αποτελέ
σματα. Ο φοιτοδυναμισμός των φουτουριστιυν αδερφών Bragaglia ή οι πρωτο-φωτομηχανικές αποδόσεις του EtienneJules M array μεταλλάσσονται στο από
λυτο πορτραίτο-καρικατουρα του αστού
της νέας εποχής. Γιατί κατά τη μετά τη
σχεδιαστική χειρονομία εποχή η χρήση
της φωτογραφικής διαδικασίας, για να
αναπληριόσει την έλλειψη του στοιχείου
της καρικατούρας, τόσο ζιυτικού για τη
μοντέρνα τέχνη στην πρώτη της περίοδο,
μοιάζει λογική.
Από τη γέννησή της η καρικατούρα δεν
είναι μια στεγνή, μαθηματική επινόηση
όπως η προοπτική με κανόνες και μοντέλα
τα οποία λένε στον καλλιτέχνη πώς να κα
τασκευάζει ένα έργο τέχνης. Αντιθέτοις,

ως μία από τις πιο γνήσιες λαϊκές
ανατρεπτικές (αν όχι φύσει επανα
στατικές) εκφράσεις, είναι μια πα
ρότρυνση προς αναζήτηση της ομοι
ότητας των πραγμάτων μέσα από τη
φαινομενική αφαίρεση. Προς την
ανακάλυψη του ατομικού (ή του
εξατομικοποιημένου) μέσα στο
(απρόσωπο) γενικό. Ή ακόμη προς
την εξέταση των απεικονίσεων του
Ξένον. Και μέσα από όλα αυτά την
εύρεση του εαυτού και την ανάλυση
των στοιχείων της φαντασίας με
σκοπό να βρεθεί ζωή μέσα τους.
Η καρικατούρα πέθανε αίσιε να
μπορέσει να ζήσει η μοντέρνα τέ
χνη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με
τον οποίο γίνεται αδύνατο, μετά
τα έργα του 1908-1910, να καταχιυρίσει κανείς στυλιστικά τη δου
λειά του Picasso μεταξύ «Καρικα
τούρας» και «Υψηλού σχεδίου»,
έτσι έγινε αδύνατο να κάνει κα
νείς διακρίσεις μεταξύ μοντέρνας
τέχνης, που συνειδητά δανείζεται
από τις μεθόδους της καρικατού
ρας, και μοντέρνας τέχνης που
απλά μοιάζει με «μοντέρνα τέ
χνη». Αραγε οι “Αναμορφώσεις”
του Κεσσανλή μοιάζουν με “μο
ντέρνα τέχνη”;
Μέσα στις (πολλές) άλλες ενότη
τες της έκθεσης ο καλλιτέχνης πα
ρουσιάζει και «Αναμορφώσεις σε
τρεις διαστάσεις». Εκεί οι αναλο
γίες με το αρχιτεκτονικό decon
struction της δεκαετίας μας εμφα
νίζονται απρόσμενες. Ο Κεσσανλής ζει για χρόνια στις δυτικές μητροπόλεις της τέχνης, υιοθετεί ένα διε
θνές λεξιλόγιο με πολλά ποπ στοιχεία.
Αν ο Warhol ή ο Rauschenberg μετατρέ
πουν τη φωτογραφία σε μεταξοτυπία, ο
Κεσσανλής κρατάει την ιυμότητα(;) της
φωτοευαίσθητης επιφάνειας πάνω στο
τελάρο. Κι αν οι πρώτοι μαθητές του και
κατοπινοί συνεργάτες (κάποιοι τουλάχι
στον) υιοθετούν έναν αναχωρητισμό
εμπλουτίζοντας τη δουλειά τους με ανα
φορές γύρω από την (ελληνική) παράδο
ση, μια πιο νέα γενιά (Ψυχούλης, Βλά
χος, Γρηγοριάδης, Καρυοφύλλης, Βρετζάκη, Κοσμάογλου, Μπάρμπα) στη δε
καετία μας μοιάζει να προσαρμόζει την
προτροπή του δασκάλου -«Ο καλλιτέ
χνης, σήμερα, είναι υποχρεωμένος να
ενημερώνεται για όλες τις πιθανές τεχνι
κές δυνατότητες της εποχής του»- στα μέ
τρα τους.
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Στο βιβλίο αυτό εκτίθενται όλα τα στοιχεία για την πάλη
των δημοκρατικιίιν δυνάμεων ενάντκχ στην δικτατορία, τό
σο στο επίπεδο των αντιστασιακιόν οργανώσεων όσο και
στο επίπεδο των ατομικών θυσιών και προσφορών. Για
προπη φορά παρατίθενται όλα τα δεδομένα για τον αντι
στασιακό αγώνα στο εσωτερικό και το εξοπερικό και απο
καλύπτονται πτυχές μέχρι σήμερα εντελούς ιχγνιυστες για
αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες στο ίδιο το δημοκρατικό
στρατόπεδο, που ερμηνεύουν την πορεία του τόπου μετά τη
δικτατορία και τα σημερινά πολιτικά αδιέξοδα.

Όλα τα άγνωστα στοιχεία για το πολιτικό παρασκήνιο, που
οδηγεί στη δικτατορία. Η στάση και οι ευθύνες των πολιτι
κιών κομμάτων, του βασιλέως και του ξένου παράγοντα.
Παράθεση αποκαλυπτικών ντοκουμέντιυν και αδημοσίευ
των στοιχείου, που αναφέρονται στην πορεία προς τη δι
κτατορία και την επταετία. Επίκειται η έκδοση του Β’τό
μου.

Άρψ: Της ιστορίας rj του θρύλον;
του Σ π ύ ρ ο υ Τσ α κ νιά

Me αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Διονύση Χαριτόπουλου Αρης, ο αρχηγός των ατάκτων
(Ιστορική βιογραφία, εκδ. Εξάντας, 1997, α' τόμος)
i εικόνες του Άρη Βελουχιώτη που αποτΰπωσαν τα εφηβι
κά μου μάτια έχουν στοιχειώσει στο μυαλό μου για πάνω
από μισόν αιοχνα. Πώς να σβήσει εκείνο το θάμβος που
αντίκρισα τον Οκτιόβρη του ’44, στην είσοδο της Λαμίας,
όταν ο Άρης, επικεφαλής των έφιπποχν γενειοφόρων μαυχσκούφηδων, της θρυλικής φρουράς του, μπήκε καβάλα στο cpaί του στη μόλις απελευθεριυμένη γενέτειρά* του, επευφημούμεχ από τα πλήθη που παραληρούσαν από ενθουσιασμό, από συχίνηση κι από καμάρι, γιατί το άξιο τέκνο της πόλης, ο πρωτοκαΕτάνιος της χώρας, έλαχε να είναι κι ο ελευθερωτής της.
Ηταν η πρώτη φορά που αντίκριζα τον Άρη Βελουχιώτη. Τον
ανάση Κλάρα τον είχα δει τρία χρόνια πριν, όταν, τον Νοέμβρη
)ΐι 41, μεταμφιεσμένος σε ζωέμπορο και με πλαστά χαρτιά, ήρθε
ιηΛαμία με το πρόσχημα αναζήτησης τροφίμων για λογαριασμό
]ςΚ.Ε. του κόμματος, αλλά στην ουσία για να διερευνήσει τις δυχτότητες αντάρτικου στην περιοχή. Μία από τις επαφές του με τα
ιπικά κομματικά στελέχη, τον Γιώργο Γιαταγάνα και τον Γιώργο
ράγκο, αδερφό της μάνας μου, έγινε στο πατρικό μου σπίτι. Σ ’
ιενα είχε ανατεθεί το καθήκον της «περιφρούρησης». Κοντά
ta 13 τότε, παιδί «ψυλλιασμένο», όπως όλα τα παιδιά τοχν οικο•νειών που είχαν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες,
μουν ιδειίχδης τσιλιαδόρος που θα ειδοποιούσε τους συνεδριάζοψς αν αντιλαμβανόταν κάποια ύποπτη κίνηση στη γειτονιά. Τίρτε το απευκταίο δεν συνέβη και οι σύνεδροι απεχώρησαν δια
ρχικά, ένας-ένας, όπως απαιτούσαν οι συνωμοτικοί κανόνες.
Αργότερα, η μάνα μου μού απεκάλυψε ποχς ο τρίτος κύριος ήταν ο
ανάσης Κλάρας.

Ù

) ΤΡΑΝΤΑΧΤΟ ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΛΙΜΜΕΝΟ ΒΛΕΜΜΑ
Γην επομένη της απελευθέρωσης, ή τη μεθεπομένη, δεν θυμούχι με ακρίβεια, παρακολουθούσα κι εγώ, μαζί με χιλιάδες άλχυς συντοπίτες, τον Άρη Βελουχκότη να εκφωνεί τον ιστορικό
Λόγο της Λαμίας», από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου «Αχίλλειν», στην πλατεία Ελευθερίας, δίπλα ακριβώς στο πατρικό του
πίτι. Οι συγκεντρωμένοι, για να μπορούν να βλέπουν τον ομιληί, είχαν τραβηχτεί λίγο πιο πίσω κι είχαν αφήσει ένα κενό κάτω
πότο μπαλκόνι, το οποίο έσπευσε να καταλάβει ο μισοπιωμένος,
πως πάντα, γραφικός Μπούγας, από το Σλα-Μαχαλά της Λαίας, τη γειτονιά των ιδιόρρυθμοχν γύφτων, που δεν ήταν πια περιάχνώμενοι σκηνίτες αλλά μόνιμοι κάτοικοι της πόλης, κανονικοί
ημότες, με δικαίωμα ψήφου χωρίς δικαίωμα, όμως, στην εργαία! Ψευτοζούσαν κάνοντας διάφορες δουλειές του ποδαριού. Ο
Ιπούγας ήταν λούστρος. Κι ήταν ένας μαυριδερός άνδρας χο
ίρος, τεραστίων διαστάσεων. Κάποια στιγμή που ο Άρης αναέρθηκε στους «καρχαρίες του πλούτου», ή κάτι τέτοιο, ακούσαετον Μπούγα να φωνάζει, με τη στεντόρεια φωνή του και το πηχίο χιούμορ του: «Κάτοχ οι κοιλαράδες!». Ο Άρης διέκοψε το λό

γο του, έσκυτρε απ’ το μπαλκόνι, κι έβαλε τα γέλια. Εκείνο το γέ
λιο του δεν μποροχ να το ξεχάσυχ.
Ό πω ς δεν μποροχ να ξεχάσοχ το μελαγχολικό του βλέμμα, μερι
κές εβδομάδες αργότερα, όταν τον είδα για τελευταία φορά. Πρέ
πει να ήταν τέλη του ’44 ή τις πρώτες μέρες του ’45. Έ ν α μεσημέρι
ήρθε σπίτι μας, σ’ ένα γεύμα που τον είχε καλέσει η μάνα μου κι
ανταποκρίθηκε πρόθυμα ο καταδεχτικός αρχηγός. Έ ν α εντελοχς
άτυπο, στενά οικογενειακό γεύμα. Ή ταν γελαστός και ομιλητι
κός, αλλά η μελαγχολία που φώλιαζε στα μάτια του εντυπώθηκε
για καλά στη μνήμη μου. Λίγα πράγματα καταλάβαινα εκείνη την
εποχή. Οι εντυπώσεις όμως χαράχτηκαν στο μυαλό μου ανεξίτη
λα. Κάποια στιγμή αφήσαμε μόνους τον Άρη με τον θείο μου, τον
Φράγκο, να πιούνε τον καφέ τους και να τα πούνε. Αργότερα,
όταν όλα πια είχαν κριθεί, ο θείος μου μας διηγήθηκε τι είχαν συ
ζητήσει. Ο Άρηςτγταν απαισιόδοξος για τις εξελίξεις. Ο θείος μου
τον ριότησε τι φοβόταν - «Πάμε», είπε χαρακτηριστικά, «για δη
μοκρατία του ιδιωνύμου;». Ο Άρης του απάντησε πως μια δημο
κρατία του ιδιωνύμου θα ήταν ιδανική μέσα στις συνθήκες εκείνες
και στη δυναμική τους. «Τι φοβάσαι;», ξαναριίχτησε ο αγαθός θεί
ος μου. Αντί απαντήσεοχς, ο Άρης έφερε το χέρι του στο λαιμό κι
έκανε τη γνοχστή χειρονομία που σημαίνει καρατόμηση.
Και μία τελευταία προσοχπική ανάμνηση, με την ελπίδα πως θα
μου τη συγχωρήσει ο ανεκτικός αναγνώστης αυτών τοχν γραμμών.
Μέσα στο ’45, λίγο πριν από τον τραγικό χαμό του Άρη, έγινε στη
Λαμία μια «πλατιά συνδιάσκεψη» ή «ακτίφ στελεχοχν» - δεν θυ
μούμαι λεπτομέρειες. Ο Γιώργος Φράγκος, που δεν είχε κληθεί,
μου έδοχσε ένα ογκώδες γράμμα να το παραδώσω στον Κώστα
Κολιγιάννη, γραμματέα, τότε, του Γραφείου Περιοχής Στερεάς
Ελλάδας του ΚΚΕ. (Αυτό το γράμμα, όπως κατάλαβα, οριστικοποίησε τη ρήξη του θείου μου με το κόμμα). Ο Κολιγιάννης μου εί
πε να μείνω και να παρακολουθήσω τις εργασίες της Συνδιάσκεψης - ήμουν πια στέλεχος της ΕΠΟΝ Λαμίας κι ένα από τα νεαρό
τερα μέλη του κόμματος, ύστερα από την εντολή του Ιωαννίδη για
μαζική στρατολόγηση νέων μελών. Ας είναι... Τότε ήταν που
άκουσα διάφορους Γραμματείς και Φαρισαίους -εννοοχ γραμμα
τείς επαρχιακών επιτροπών από την ορεινή Φθιώτιδα και την Ευ
ρυτανία, κυρίως- να αναφέρουν με καμάρι στον απολογισμό της
δράσης τους ποχς όταν ο Άρης και οι μαυροσκούφηδες που τον
ακολουθούσαν πέρασαν από την περιοχή τους, αυτοί αρνήθηκαν
να τους δώσουν στέγη και τροφή. Στον Άρη και στα παλικάρια
του, που εκείνη την εποχή διοχκονταν απηνώς από τους αντιπά
λους τους, οι προχην συμπολεμιστές τους αρνιόντουσαν και το ξε
ροκόμματο ακόμη, πρός δόξαν της κομματικής γραμμής. Μολονό
τι γνοχριζα πια την ένταση που υπήρχε στις σχέσεις του κόμματος
με τον Άρη, οι απερίφραστες εκείνες καυχησιολογίες ήταν ένα
σοκ για την εφηβική μου συνείδηση, που είχε τραφεί με τους θρύ
λους για το πρωτοπαλίκαρο του αγώνα, ένα σοκ που δεν ξεπέρα53

σα ποτέ, που καθόρισε την αθεράπευτα τραυματική
σχέση μου με την κομμουνιστική Αριστερά.

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τις αναμνήσεις αυτές τις πυροδότησε η ανάγνωση
του βιβλίου του Διονυση Χαριτόπουλου, Αρης, ο
αρχηγός των ατάκτων. Δεν θα τις ανέφερα -δεν
έχουν σημασία για κανέναν, εκτός από τον γράφοντα- (χν δεν ένιωθα πως θα μου χρησίμευαν
προκειμένου να εξηγήσω γιατί μου είναι αδύ
νατο να υποκριθώ ότι μπόρεσα να διαβάσω την
ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη με
αμεροληψία. Ίσως, όμως, η εξήγηση να περιτ
τεύει. Κανείς πιστεύω δεν δικαιούται να ισχυρι(ττεί πως μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε βι
βλίο εντελώς αμερόληπτα. Διαβάζουμε με όλα
μας τα πάθη, τις προκαταλήψεις, τις αγάπες
και τα μίση μας· αν δεν διαβάζουμε έτσι, ας
πάμε καλύτερα να λύσουμε ασκήσεις τριγιυνομετρίας. Αλλά όπως και να έχει το πράγ
μα, το βιβλίο του Χαριτόπουλου με συγκίνησε και με συνήρπασε. Το διάβασα
απνευστί, το ρούφηξα, όπως λέμε.
Όποιες επιφυλάξεις κι αν έχει κανείς,
όποιες αντιρρήσεις κι αν διατυπώσει
κάποιος για ετούτη ή την άλλη ιστο
ρική μαρτυρία ή ερμηνεία -νόμιμο
φυσικά δικαίωμα παντός αναγνώστη
και ιδιαίτερα εκείνων που μελετούν συστηματικά
την πρόσφατη ιστορία μας- δύσκολα θα με πείσει
αν αρνηθεί την αξία του συγκεκριμένου πονήματος
ως βιογραφίας, ενός γραμματολογικού είδους που
σπανίζει στα Γράμματά μας και που συμβαίνει να
αγαΐΐο) ιδιαίτερα, για να ομολογήσω όλες μου τις μεροληψίες! Παράταύτα, όσο συγκινημένα κι αν διαβά
ζει κανείς ένα βιβλίο, όταν μιλάει γι’ αυτό, καλά θα
κάνει να επιστρατεύει όλη του τη νηφαλιότητα. Θα
προσπαθήσω...
Ο Διονύσης Χαριτόπουλος έγραψε μια εξαιρετική
βιογαφία, ιστορική βέβαια και όχι μυθιστορηματική· που σημαί
νει ότι δεν επινοεί επεισόδια ή διαλόγους για να φωτίσει τον
ήρωά του. Τα επεισόδια που παραθέτει είναι τεκμηριωμένα, βα
σίζοντας σε κάποια κατάθεση αυτόπτη ή αυτήκοου μάρτυρα, και
παρατίθενται σχολαστικά οι πηγές. Έ χω την εντύπωση ποος δεν
άφησε αδιάβαστο κανένα από τα πολυάριθμα βιβλία και άρθρα
που γράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν για την Κατοχή και την Αντί
σταση και ποις σημείωσε όλες τις αναφορές στο βίο και στην πολι
τεία του Άρη Βελουχιώτη, ανεξάρτητα από την ιδεολογική τοπο
θέτηση του μάρτυρα, ανεξάρτητα από το αν κάποιος συγγραφέας
εκφράζεται θετικά ή αρνητικά για τον Άρη - αν και, για να είμαι
ειλικρινής, νομίζω πως ο Χαριτόπουλος δεν κρύβει την προτίμησή
του προς εκείνες τις μαρτυρίες που συμβάλλουν στην εξιδανίκευση της εικόνας που έχει σχηματίσει για τον ήρωά του. Εκτός από
τις δημοσιευμένες μαρτυρίες, ο συγγραφέας πήρε και συνεντεύ
ξεις από αγωνιστές που συμπολέμησαν με τον Αρη ή, με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο, βρέθηκαν κοντά του και βρίσκονταν ακόμα εν
ζωή όταν άρχισε να συγκεντράτνει υλικό για τη φιλόδοξη ιστορική
βιογραφία του πρωτοκαπετάνιου. Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνει
για τις θετικές μαρτυρίες των αντιπάλων του Αρη. Είναι σαν να
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λέει, «να, ακόμα και οι θανάσιμοι εχθροί του αναγνώριζαν τις με
γάλες αρετές του». Όπαις και να ’ναι, ο συγγραφέας κατορθώνει
να μην γίνει ενοχλητικά μεροληπτικός, να δίνει, ας πούμε, πειστι
κά πορτραίτα του Ζέρβα και του Ψαρρού, και όχι τις καρικατού
ρες που είχε κατασκευάσει μια ρηχή προπαγαν
διστική παράδοση. Αυστηρότερος είναι με τους
εσωκομματικούς αντιπάλους του Άρη, τον Ιωαννίδη και τον Σιάντο, τον Τάσο Λευτεριά και τον
Ηλία Μανιάτη. Προσιυπικά, απ’ ό,τι άκουσα και
διάβασα, έχω την τάση να συμμερίζομαι αυτή την
αυστηρότητα.
Έ ν α σημαντικό μέρος του βιβλίου είναι αφιερω
μένο στα μικροεπεισόδια του βίου και της πολιτεί
ας του Αρχηγού, σε ό,τι θα ονομάζαμε ανεκδοτο
λογ ικό υλικό. Το επεισόδιο, λόγου χάριν, του
αντάρτη τον οποίο καταδίκασε σε θάνατο -κατ’
άλλους τον έσφαξε με τα ίδια του τα χέριαεπειδή έκλεψε μια κότα- κι επειδή ο Άρης,
στην προσπάθειά του να κερδίσει την εμπι
στοσύνη των δύσπιστων χωρικών, που εί
χαν δεινοπαθήσει από όλες τις ένοπλες
και μη εξουσίες, ιδιαίτερα από τους κάθε
λογής κατσαπλιάδες, όφειλε να καταδείξει
με τρόπο παραδειγματικό την προσήλωση
τ<υν αντάρτικων ομάδων στον εθνικό·
απελευθερωτικό αγοτνα και στη νομι
μότητα που απέρρεε από τη φύση αυ
τού του αγοδνα. Παρά την πίστη στυ
ικανότητες και στις προθέσεις του ήρωά του'
ο συγγραφέας δεν συγκαλύπτει κάποια επεισόδια ποι
αμαυράτνουν την εικόνα του, όπως την άστοχη απαγω 
γή του γιου του μεγαλογαιοκτήμονα Μαραθέα και τη·
ακόμη πιο άστοχη εκτέλεσή του, που έγινε περισσότερι
από αμηχανία παρά από εγκληματική πρόθεση. Όπω<ΐ|
κι αν έγιναν τα πράγματα, η εκτέλεση ενός άκακου αρνίψ
ου -τον άτυχο νεαρό Μ αραθέα τον είχα συμμαθητή στυ
τελευταίες τάξεις του δημοτικού-υπήρξε ένα εξαιρετικές
λυπηρό γεγονός. Πάντως, για να επανέλθω στο βιβλίο
νομίζιυ πως καλά κάνει ο συγγραφέας και διατρίβεισκ
μικροεπεισόδια του αγιόνα, για δύο βασικούς λόγους: α) Τα επει
σόδια αυτά, στην περιοχή μας τουλάχιστον, συζητήθηκαν κατ( :
κόρον και πάνω τους στηρίχθηκαν μύθοι και αντιμύθοι σχετικά μ:
την προσσιπικότητα του Άρη και το ρόλο του στην Αντίσταση κα .
β) γιατί ο Χαριτόπουλος βιογραφία γράφει, όχι ιστορική ανάλι
ση, και μια βιογραφία κερδίζει αφάνταστα από τη μικρή λεπτομέ.
ρεια, από το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ή περιστατικό1ο ήρωα
μιας βιογραφίας ζωντανεύει με αυτό τον τρόπο, «βγαίνει» από τι,
σελίδες του βιβλίου και παρουσιάζεται στη φαντασία μας με σάς
κα και οστά.
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Από την άλλη, ο συγγραφέας διόλου δεν παραμελεί την Ιστορίο
Τα βιογραφικά του Αρχηγού τοποθετούνται μέσα στο ιστορι»
τους πλαίσιο, το οποίο διερευνάται και σκιαγραφείται με ασυνήθι
στη για μη ιστορικό ευσυνειδησία και επιμέλεια. Βέβαια, οιμαρτυ
ρίες που προσκομίζει ο συγγραφέας δεν υποβάλλονται συνήθωςσ
κριτική βάσανο, δεν εξετάζονται σε αντιπαραβολή με άλλες, αντί
θετες μαρτυρίες. Αλλά κάτι τέτοιο θα απαιτούσε άλλου είδους στό
χευση και άλλης μορφής προσέγγιση, που θα τον έβγαζαν έξω απι
/ ----------- -----------------------—

χο πλαίσιο του δικού του απόχου: τη συγγραφή μιας βιογραφίας,
μπορεί να υπάρξει γενική συμφωνία για μια προσωπικότητα σαν
ιστορικής έστω, όπως τη χαρακτηρίζει. Μιας βιογραφίας, ωστόσο,
του Άρη, προσωπικότητα σύνθετη ή και αντιφατική ακόμη. Ό πω ς
που διαβάζεται, νομίζω, και σαν ιστορία του αντάρτικου της Εθνι
δεν είναι δυνατό να υπάρξει συμφιυνία για την ιστορική αποτίμη
κής Αντίστασης, του αντάρτικου που εξελίχθηκε στον επιβλητικό
ση μιας τόσο εκρηκτικής εποχής όπως ήταν η Κατοχή, η Αντίστα
τακτικό ΕΛΑΣ του '44, στο στρατό που δημιούργησε μια Ελεύθερη
ση, ο Εμφύλιος. Ο Άρης Βελουχιοπης ανήκει τόσο στην ιστορία
Ελλάδα μοναδική μέσα στην κατεχόμενη Ευρώπη.
όσο και στο θρύλο. Το κυνήγι της «πραγματικής» προσωπικότη
Οι νεότεροι αναγνώστες, οι οποίοι λίγα πράιγματα γνωρίζουν για
τας του Άρη μου φαίνεται σαν το κυνήγι μιας χίμαιρας. Δεν μπο
την εποχή εκείνη, στο Αρης, ο αρχηγός των ατάκτων θα βρουν μια
ρεί να υπάρξει τίποτε άλλο εκτός από αφηγήσεις για τον Άρη Βε
πλούσια πηγή αξιόπιστων πληροφοριών, τις οποίες θα προσλάβουν
λούχι ώτη - καλές, κακές, μέτριες αφηγήσεις. Και η αφήγηση του
μέσα από μια απολαυστική ανάγνωση που λίγα βιβλία του είδους
Διονύση Χαριτόπουλου -το ξαναλέω- είναι κάτι παραπάνω από
εγγυώνται. Στην άνετη πρόσληψη της αφήγησης θα τους βοηθήσει
καλή: είναι συναρπαστική.
τογεγονός ότι ο συγγραφέας τίποτε δεν θεωρεί εκ
προοιμίου γνωστό. Ανήκοντας σε μια γενιά κατά
πολύ νεότερη από τη γενιά της Αντίστασης, εξηγεί
όσα και ο ίδιος προσπάθησε να κατανοήσει σχετι
κά με την ιστορία της περιόδου μέσα στην οποία
εκδιπλώνεται η δράση του ήρωά του- τίποτε δεν
•Θεωρεί αυτονόητο ή δεδομένο. Από την άλλη, πολάες από τις μαρτυρίες ή τις ιστορίες που γράφτη
καν από όσους συμμετείχαν στα γεγονότα πά
σχουν συχνά από ένα στοιχείο αναπόφευκτης
εμπάθειας και από την εξίσου αναπόφευκτη (και
ινθρωπίνως κατανοητή) διάθεση των συγγραφέΤ uv να δικαιώσουν τον προσαιπικό τους ρόλο ή τη
Ψκήτους άποψη. Καμιά φορά συνιστά πλεονέκτη
μαη απόσταση του αφηγητή από τα αφηγούμενα.
Με αυτά, βέβαια, δεν θέλω να πω ότι ο συγγραφέ
Γ . Μ η λ ιο ς
IΙ,ΛΝΝΗΙ.'(ΗΛΙΟΣ
ας είναι «το μάτι του Θεού», η ακριβοδίκαιη ζυγα
ΤΡΟΜΟΙ
:
—
ριά της ιστορίας, που κρίνει με ουδετερότητα και
ΚΑΙ Μ ΛΡΐΙΤΤΙΜ Ι
ροποι αραγωγής
άψογη αμεροληψία.
w.miii
0 Χαριτόπουλος δεν υποκρίνεται τον αδέκαστο
και
αρξιστική
' ,,ιριτή· θαυμάζει απροκάλυπτα τον ήρωά του. Η
ιπόρριψη του Άρη Βελουχιώτη από όλες τις
tVAjÎVIkAΓΡΑΜΜΑΤΑ
νααυςη
ξουσίες, της Δεξιάς και της Αριστεράς, φαίνεται
BlUMOOllkll
:ως ερεθίζει τη φαντασία του και κινητοποιεί τη
υγγραφική του βούληση. Θ εω ρεί το αντάρτικο
ημιούργημα του Άρη, του πολυμήχανου και ευέι®·' ικτου ηγέτη που μαγνητίζει τους συνεργάτες του
αι συνεγείρει τους δύσπιστους χωριάτες, χωρίς
(]ν υποστήριξη των οποίιυν το αντάρτικο δεν θα
:ονζ χεκόταν. Έ ν α δημιούργημα που το κατορθώνει
ιοΑ εσα σε αφάνταστες αντίξοες συνθήκες, με τη
ι# 1 οήθεια μιας δράκας ανθρώπων, τους οποίους
ΠΟΙ'ΓΟΣΣΜΜΊΗΣ
Ε μπνέει και καθοδηγεί με σταθερό χέρι, με την
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜλΡΓΚΙΝΛΛΙΛ
μι,if1’πρόθυμη συγκατάθεση της ηγεσίας του κόμμαΓ . Σ ταμ ατης
;(1α,#άς του που δεν θα πάψει ποτέ να δυσπιστεί τόσο
,ή-ΐίοιήκέναντι στον άνθρωπο όσο και απέναντι στο εγικονομικά
010‘ί είρημά του, και που θα βγει από τον βαθύ δογ' φατικό της ύπνο μόνο όταν το αντάρτικο θα φουψ
αργκιναλια
ιώσει και η ηγεσία θα αποφασίσει να το θέσει
τό τον έλεγχό της. Με μια τέτοια αντίληψη για
)ρόλο του Άρη Βελουχιώτη στη δημιουργία του
: Θνικοαπελευθερωτικού στρατού δύσκολα θα
.αφωνούσε κάποιος που θα ήταν έστω και στοι0
Λωδώς εξοικειωμένος με τα πρόσωπα, τα γεγοI(«Λ:ότα και τις καταστάσεις της εποχής.
Εκδόσεις: «Ακαδημίας88,10678 Αθήνα ιηλ. 33 02 415.38 20 612 -fax38 36658 · · Βιβλιοπωλεία: ·Γ. Γεναδίου 6,10678Αθήνα
Παρά τούτα, είμαι βέβαιος πως δεν θα λείψουν
ιηλ. 38 17 826,38 06 661 - fax38 36 658·Σιοα Ορφεως. Στοάβιβλίου Πεομαιζογλου 5.105 59 Αθήνατηλ 32 1 246
·' y ' '
1'^ ; πε οι επιφυλάξεις ούτε οι διαφωνίες ούτε οι
1ι1- /τιρρήσεις. Το θεωρώ απολύτως φυσικό. Δεν
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ο λεύκωμα είναι το αποτέλεσμα
μακρόχρονης μελέτης της Πηνελό
πης Γιακουμάκη και έρευνας και
όπως λ.χ. τα μ ο νό φ υ λλα , τα
συλλογής υλικού από τον Μόνο Χαδιαφ ημ ιστικά έντυπ α, τα κείμ ενα
ριτάτο. Ως αποτέλεσμα, όμως, το βι
βλίο οφείλει τα μέγιστα στην φροντισμένη
που α ν α φ έρ ο ν τα ι σ τη ν
και επιμελέστατη δημιουργική επεξεργα
κα θ η μ ερ ινό τη τα κ.λπ., είνα ι
σία του υλικού από τον γραφίστα Κώστα
πολύτιμο α ρ χ εια κ ό υλικό, α φ ο ύ
Τζιμούλη. Στον τεχνικό τομέα, ο Κώστας
από τη φύση το υς π ρ ο ο ρ ίζο ν τα ι
Αόάμ θαυματούργησε με την άριστη εργα
να χα θού ν. Α υ τά σ κ ε φ τ ό μ ο υ ν
σία του στους χρωματικούς διαχωρισμούς.
κα Β ώ ς π ε ρ ιδ ιά β α ζ α τη ν έ κ θ ε σ η
Αξιομνημόνευτοι, πριότοι απ’ όλους, και
όλοι εκείνοι οι συλλέκτες που συγκέντρω
για το ε λ λ η ν ικ ό τ σ ιγ ά ρ ο που
ναν αυτό* τα «ευτελή» τσιγαρόκουτα, χαρ
φ ιλ ο ξ ε ν ε ίτ α ι μ έχ ρ ι τις 1 4.1 2 σ το
τάκια, μικρά ένθετα, κάθε λογής σχετικό
Δ η μ ο τικ ό Π ο λ ιτ ισ τ ικ ό Κ έ ν τ ρ ο
υλικό που αποτέλεσε την πρώτη ύλη για το
« Μ ελ ίν α Μ ε ρ κ ο ύ ρ η » , σ τα
βιβλίο.
Π ε τρ ά λ ω ν α . Και τ ο
Τώρα, οι πολέμιοι του τσιγάρου θα «έ
χουν την ευκαιρία να θαυμάσουν, τουλάχι
σ υ ν ειδ η το π ο ίη σ α α ρ γ ό τ ε ρ α , ό τ α ν
στον, τον εικαστικό πλούτο που με το μ ε
ά ρ χισ α τ ο ξ ε φ ύ λ λ ισ μ α , γ ια να
ράκι τους πράσφεραν οι απανταχού ασχοπ α ρ α σ υ ρ Β ώ , σ τη σ υ ν έ χ ε ια , μ ε τη ν
ληθέντες με τον καπνό Έλληνες», σημειώα ν ά γ ν ω σ η το υ λ ε υ κ ώ μ α τ ο ς
νει ο Τάσος Αβέρωφ στο προλογικό του
« Ισ το ρ ία το υ ε λ λ η ν ικ ο ύ
σημείωμα.
τσ ιγ ά ρ ο υ » , που ε ξ έ δ ω σ ε
Γιατί είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο
(χυτό το μεράκι και η φαντασία που ανέ
π ρ ό σ φ α τα τ ο Ε.Λ.Ι.Α., μ ε χ ο ρ η γ ία
πτυξαν οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι γρα
τη ς Α.Β.Ε.Σ. Π α π α σ τρ ά το ς .
φίστες, οι διαφημιστές για την προβολή
των προϊόντων τους έναν ολόκληρο αιώνα
—τόσο το χρονικό διάστημα που επισκο
:αι 1)2 τοϊς (κατον «κ ταΛ
ν€.κτονμ€ν. Λί
rav ηλικίας μεταζυ 14
λα μπρότα τα *
πεί η έκδοση.
ûi/.’H ro i^crav iîç^ i.
oXcîa, όπου
Η διερεύνηση ενός τομέα οικονομικής
)νναντο pà διατηρη
δασκονται (ξ ά:
ων διά της ( ρ ^ σ ί α ς .
δραστηριότητας, όπως αυτός που αφορά
τ ι έστι n arpiç, τη
)μισν τοις t
π α τρ ί %ος^τφ)ν. Ε.
τον καπνό, οδηγεί σε αμέτρητους δρόμους
ΐ·1 (των Κι
αι το\
)σαν cxv«
tiç Γ> την έρευνα, όπως σημειώνει και ο Μ. Χατέντι Τ(
ριτάτος: το καπνεργατικό, τις καπναποθή
717Τ0
<ων χτι(
κες, το εμπόριο, τις εξαγωγές, τις καπνουrauraç.
πόλεις, τη διαφήμιση, τα καπνοπωλεία,
>Το ίρώτημ*
τους καπνεμπόρους, τα λιθογραφεία που
ιθίί<Τ(
ιν. Εςυτι
τ.μιύση τονι
θα ια
τύπωναν τα κουτιά, το πούρο, τον καπνό
LZ'jy αν η
α ρ ιρ χεν
πίπας και τόσα άλλα «ων ουκ έστι αριθ
γατάν »Jr·
ν μας αι
ττος δύναμι
μός»...
ουται και
ηηθησαν οΐ (ργ>
iç κατοπιι
Αν το αρχειακό υλικό, που αποτελείται
:ττα β ιομηχανι
ΚΑΙ 7ΓΑΡΑ7ΓΑΛΩ!
*ολικως των Βρ>
από οικονομικά και άλλα τεκμήρια τής
<ηφΟησαν (τυ νι
& νΐ
.
βιοτεχνίας, αρχικά, και της βιομηχανίας
300 ίργατων.
N EAU στη συνέχεια και του εμπορίου καπνού,
rbv (κ τούτων
Υωγης Τα πάντα
TjasCDuoi μπορεί να αναζητηθεί σε διάφορα δημό
5οι οντοι της β ι ο(
σια ή ιδιωτικά αρχεία ή στον Τύπο της
\ονσιν ιις τους
[t0(QOV.
Sc»/ οντοι φ νγω σ ι
t τη λίγρ ά φ η μ ο
εποχής, αυτό που δύσκολα ανευρίσκεται
'ία θα παράλυση.
’λ,θήναις àvrc
είναι βεβαίως τα κάθε λογής τσιγαρόχαρ
ihCvarov σπως
υκος" τής N /
θαγ€νΐις (ρ γά τα ι
τή ν (φ η μ ιρ ί δα
τα, κουτιά, αφισούλες, ένθετες καρτούλες

Ο Κ. Θ . Δ η μ α ρ ά ς έ λ ε γ ε ό ,τι πιο
μικρό σ ε μ έγ εθ ο ς κα ι σ ε όγκο,

<η t y p t
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ΟΙ κομίζοντας είς τό χατάβτημά μης
120 φω τογραφίας μεγάλω ν κντίων ή JM0
μικρών τοιοότω ν, -dà λαμβάνουν b b
των κάτωάι άναφερομένω ν είδών:
1. Πΰτες Φ αυμάοιίς.
2.

’Α ν α π τ ή ρ ε ς .

3.
4.
ό.
*'►
.
7.

Σ ιγαρο^ήκαι πολχ>τελείης.
Σάπω νβς άρωμ.Παρισίων (?{ς χυτία).,
Κ τέναι μεγάλοι
»
’Αρώματα Παρισίων φιάλαι.
Σ ουγιάδες Α γ γ λ ικ ο ί
\
καί άλλα διάφορα.
Γ. Ξ,

"

Μ η ν ν ο μ ίζ ε τ ε ότι τα κουπόνι^
ε ίν α ι χ θ εσ ιν ή επινόηση.,

και ό,τι άλλο «ευτελές» γραφιστικό, κυ
ρίιος, υλικό παρήχθη από τους δραοτήριί'1
ους εμπόρους και επιτηδευματίες και δ#
σιοσαν οι διάφοροι συλλέκτες και«περίερ
γοι». Αυτά αποτελούν το κυρίως υλικό τσ
βιβλίου.
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες από το
Τύπο, τα αρχεία, τα μικρά αντικείμενο
που σχετίζονται με την εμπορία και τη
κατανάλωση του καπνού, εμφανίζεται '
εντυποοσιακή εξάπλωση της πολυσχιδού'
δραστηριότητας των ελλήνων επιχείρημά
τιών του καπνού στην οθόνη της υδρογε
ου. Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα ο
καπνοβιομηχανίες Γεωργιάδη, Καρέλιΐιιι
Κεράνη και Παπαστράτου. Αυτές μόνο
άντεξαν στις σκληρές συνθήκες του εγχιί·
ριου και του διεθνούς ανταγωνισμοί;
Ό μως, από τα τέλη του περασμένου aid
να, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, δρο
στηριοποιήθηκαν περισσότερες από 35
«φίρμες» που ανήκαν σε έλληνες επιχει
ρηματίες: καπνεμπόρους, βιοτέχνες, βκ
μηχάνους. Με επίκεντρο τον ελλαδικό χά
ρο, η δραστηριότητα αυτών ταιν επιχειρτ
ματιών απλώθηκε σε όλες τις ηπείρους κι
ανέδειξε μια αξιοθαύμαστη παρουσία.',
αυτό το πλαίσιο ένα πολύβουο μελίσσι αι,
θρώπων κυνηγούσε την οικονομική επιτι
χία αλλά και την κοινωνική αποδοχή. Πο)
λές στιγμές αυτού του καθημερινού αγώνι
και ανταγωνισμού αποτυπιόνονται σιο βι
βλίο είτε ως χρονογραφία είτε ως αποσπά
σματα από τον Τύπο της εποχής, τις διαφη
μιστικές καμπάνιες, τα κουτιά, τις αφΐσες..
Όλη αυτή η πλούσια εικόνα ζωής διασώ
ζειτη γεύση μιας άλλης εποχής. Μέσα atu
σελίδες του βιβλίου αναπλάθεται η δια·
δρομή μιας εκατονταετίας που έτσι κι αλ

•Τα βιβλία tou Κόστα Τομανά
για την Θεσσαλονίκη
•Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη
Η ιστορία της Θεσσαλονίκης από της κτίσεως της
μέχρι το 1913, γραμμένη από έναν κορυφαίο
ιστορικό της πόλης, Ιωσήφ Νεχαμά.

μόνη μου άπόλαυοις ό τα ν ττιάνει τό χαμσίνι είναι ?νβ τσιγάρο Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Α
3 όσους το α γ ν ο ο ύ ν , σ τη ν Α ίγ υ π το , τ ο υ ς κ α λ ο κ α ιρ ιν ο ύ ς μ ή ν ες ,

•Οι ζωγράφοι,
Γκόγια, Γκρός, Μάλεβιτς
•Δοκίμια των Ε. Π. Τόμσον,
Γκύ Ντεμπόρ, Λιούις Μαμφορντ
•Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη:
Γουτού Γούπατού
•Α. Ασσέο:

ισά ο α έ ρ α ς χ α μ σ ίν ι που δ η μ ιο υ ρ γ ε ί μ ια α π ο π ν ικ τικ ή α τ μ ό σ φ α ιρ α ...

ύς, σε ειρηνικές περιόδους ή και σε με
ς αναταραχής και πολέμων είχε τη δική
ς υποχρεωτική καθημερινότητα. Οι
λες, ζωικές λειτουργίες είναι πολύ πιο
θεκτικές από τις ιδέες. Και το κάπνισμα,
ίςνατο κάνουμε, είναι μια καθημερινό. τα. Αυτή τη λειτουργία υπηρετούσαν,
ως, συγκεκριμένοι άνθρωποι. Η εικόνα
; επιχειρηματικής τους δράσης διασιόζε„ιμέσα στις σελίδες του λευκάσματος, με
ηθώρα ανεκδοτολογικιύν πληροφοριών,
ως άλλες όψεις της ζονής τοον ανθριυπτυν
μέρα αποτυπώνονται από πολύ απλά
οιχεία της καθημερινότητας: Το εισιτή3 του λεωφορείου, η απόδειξη από το
$ τιατόριο, η θέαση των στάσεων του ταξί.
σα και τόσα...
όμως αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι η
ιαστική φαντασμαγορία που διατρέχει
• βιβλίο. «Μερακλήδες» οι δημιουργοί
ποψιαζόμαστε πως οι ίδιοι οι επιχειρη11 χίες ήταν στις περισσότερες τουλάχι: ον περιπτώσεις και οι εμπνευστές και ειί :γωγείς των ιδεοίν για την προβολή του
Όϊόντος —, αναπλάθουν τις εικόνες που
Λ ς περιέβαλαν σε διαφημιστική μυθο■/:' ασία. Χαρακτηριστική η περίπτιυση του
[Ι ομήχανου Ιωάννη Μέξη που .επινόησε
ri ;cigarette cards, τις μικρές καρτούλες με
[(ΐίμνές καλλονές που είχε ένθετες μέσα
Cαπακέτα των τσιγάρων και ήταν περιζή,(ΐ: ιες, ανεβάζοντας φυσικά και τις πιυλή./( ις του προϊόντος. Κι αν δούλεψαν δημι;1 ργοί όπως ο Γύζης και ο Γουναρά, δεν
^,'έπει να υποβαθμίζεται ο ρόλος τιυν

ίδιων τιυν επιχειρηματιών. Πόσο όμως πιο
οικεία, έξυπνη, ανθρώπινη είναι η εικα
στική παρουσίαση του προϊόντος τότε, σε
σύγκριση με τις σημερινές γιγαντοαφίσες
«της χιόρας του Marlboro». Πολύ «χλομή»
η σημερινή διαφημιστική πρόταση: αποτέ
λεσμα άλλου περίγυρου, αλλά και πρότα
ση ισοπεδωτικού καταναλωτισμού.
Είναι άξιο να παρατηρείς τις διαφορές
—σε μοτίβα, χρωματικές γκάμες, σχημα
τοποιήσεις— ανάμεσα στα προϊόντα που
παράγονταν στην Αίγυπτο, από εκείνα της
Αδριανούπολης, της Σάμου ή της Πόλης.
Εδώ είναι που αναδεικνύεται καθαρά η
διαφορετικότητα και η ποικιλία στο «άρω
μα ζιυής». Και εδώ βρίσκεται ίσως μία από
τις αξίες αυτού του βιβλίου.
Χ.Γ.Π.
ΥΓ Θα είχα μόνον μια παρατήρηση να
προσθέσω: Γιατί όεν υπάρχουν λεζάντες ή
κάποιο index, έστω, στο τέλος του βιβλίου
—κάπου δίπλα στη βιβλιογραφία και τον
κατάλογο/ευρετήριο των ελληνικών καπνοεμποροβιομηχάνων— που να δίνουν
πληροφορίες για κάθε εικόνα; Θα ήταν
χρήσιμες για μια μελλοντική αρχειοθέτηση
ή την περαιτέρω έρευνα του θέματος.
Αλλά αυτό είναι παρά μια μικρή παρατή
ρηση και όεν μειώνει διόλου την αξία και τη
σημασία αυτού του σημαντικού και πρωτό
τυπου λευκώματος. Και μεις, για την ανά
γκη εικονογράφησης, δεν αποτολμήσαμε
την αναπαραγωγή κάποιου χρωματιστού
παραδείγματος, αλλά κάποια από τα μαυρόασπρα που υπάρχουν στο βιβλίο.

Τι απέγιναν οι 7 0 .0 0 0
eßpaioi της Θεσσαλονίκης;

Χ· Σεμπρούν Ε. Βήζελ:
σιωπή είναι αβάσταχτη
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Πολύ πρόσφατα ό Ζάκ Ντερριντά εόωσε μια συνέ
ντευξη στην έφημερίδα Le Monde σχετικά με τό θέ
μα τής φιλοξενίας. ’Αναπόφευκτα μία από τις ερω
τήσεις πού τού υποβλήθηκαν αφορούσε κοίτη γαλ
λική έκδοση τού βιβλίου τού Α λαν Σόκαλ καί τού
Ζάν Μπρικμόν ’Α πάτες όιανοητών. Ή γαλλική
έφημερίδα δημοσίευσε πρώτα καί χωριστά
(20.11.1997) τή ντερριντιανή αντίδραση στήν «υπό
θεση Σόκαλ». Επισημαίνω ότι ό Γάλλος φιλόσοφος
ουδέποτε σχολίασε αυτήν τή διαμάχη (μάλιστα,
από τήν έναρξή της στις ΗΠΑ τό καλοκαίρι τού

1996 έως σήμερα δέν είχε προφέρει ούτε κάν τή λέ
ξη «Σόκαλ»), μολονότι τό δικό του όνομα έχει ευρέ
ως έμπλακει σ’ αυτήν. Συνεπώς, εδώ έχουμε νά κά
νουμε με τήν κυριολεκτικά πρώ τη άντίδρασή του.
’Από τις στήλες τού ’Α ν τί ευχαριστώ τόν Ζάκ Ντερριντά αφενός γιατί μού έπέτρεψε νά μεταφράσω
καί νά δημοσιεύσω τό κείμενό τού, αφετέρου για τις
πολύτιμες διευκρινίσεις του. ’Επισημαίνω οτι εδώ
δημοσιεύεται ή ελληνική μ ετά φ ρα ση τοϋ γαλλικού
πρω τοτύπου χωρίς περικοπές.
Βαγγέλης Μπιτσώρης

Ό Σόκαλ καί ό Μπρικμόν δέν είναι σοβαροί
Ο Ζάκ Ντερριντά σχολιάζει, γιά πρώτη φορά , τή διαβόητη «υπόθεση Σόκαλ»
ξη τής α π ά τη ς στις Ηνωμένες Πολι
έφημερίδα Le Monde μέ
τεΐες, μετά τήν έπίδοση τής φάρσα
έρωτά ποιό είναι τό σχόλιό
τού Σόκαλ οτό περιοδικό Social Τα
μου γιά τό βιβλίο τού ’Ά λ α ν
ήμουν κ α τ’ ά ρχά ς ένας άπό τούς upc
Σόκαλ καί τού Ζάν Μ πρικ
σφιλεΐς στόχους, ιδιαίτερα στις έφτ
μόν Α π ά τες όιανοητών, εκτι
μερίδες (έδώ θά είχα πολλά νά m
μώντας ταυτόχρονα ότι ο’ αυτό μέ
έπιτιμοΰν πολύ λιγότερο απ’ ό,τι τούς
Δ ιότι έπρεπε νά κάνουν τά πάντε
πάση θυσία, γιά νά δυσφημήσουν h
άλλους Γάλλους στοχαστές. Ή άπάτόπου τήν «άξιοπιστία» -πού τή θεω
ντησή μου είναι ή εξής: όλα αυτά
ρούσαν υπέρμετρη καί ένοχλητική
είναι θλιβερά, δέν νομίζετε; Γιά τόν
ενός ξένου καθηγητή. "Ολη λοιπόν ι
καημένο τόν Σόκαλ, κατ’ άρχάς. Τό
έπιχείρηση στηριζόταν τότε σέ κά
όνομά του μένει συνδεδεμένο μέ μιάν
εξαπάτηση («the Sokal's hoax», «ή
ποιες λέξεις μιας αυτοσχέδιας άπά
ντησης σέ ένα συνέδριο, πού είχε γί
φάρσα Σόκαλ», όπως λέγεται στις
νει πριν άπό τριάντα χρόνια (τι
Η νωμένες Πολιτείες) καί όχι μέ κ ά 
1966), κα τά τή διάρκεια τής όποια
ποιες έπιστημονικές έργαοίες. Θλιβε
έπα νέλα βα τούς όρους μίας έρώτη
ρά, γιατί έπιπλέον φαίνεται πώ ς χά 
σης τού Ζ ά ν Ύ πολλίτ. Ούδέν έτεροι
θηκε ή ευκαιρία γιά μιά σοβαρή σκέ
απολύτω ς ου δέν! Έπιπλέον ή άπό
ψη, τουλάχιστον οέ έναν ευρέως δη
ντησή μου δέν ήταν ευπρόσβλητη.
μόσιο χώρο πού άξίζει κάτι καλύτε
Α υτό τό γεγονός έπισημάνθηκ
ρο.
στον φαρσέρ άπό πολλούς έπιστήμι
Θά είχε ένδιαφέρον νά μελετήσει
κανείς έξονυχιοτικά τις έν λόγιο επι
νες οέ ευπρόσιτες δημοσιεύσεις στί
Η νω μ έν ες Πολιτείες, κάτι πού ό Σέ
στημονικές μεταφορές, τό ρόλο τους,
καλ κα ί ό Μ πρικμόν φαίνεται να τ
τό καθεστώς τους, τις συνέπειές τους
π α ρ α δ έχο ντα ι σήμερα -μέ κάποιε
έντός των ενοχοποιημένων λόγων.
Ό Γάλλος φιλόσοφος Ζάκ Ντερριντά
διαστρεβλώ σεις- στο βιβλίο τους ποι
’Ό χι μόνο «.στους Γάλλους»! Καί όχι
προορίζεται γιά τό γαλλικό κοινό. Ά κ ό μ η καί άν αύτή ή σίι
μόνο σ’ αυτούς τούς Γάλλους! Αυτό θά απαιτούσε νά δια βά
ντομη επισήμανση ήταν άμφισβητήσιμη -κ ά τ ι πού εύκολαθ(
σουμε σοβαρά, λαμβάνοντας ύ π’ όψιν τή θεωρητική οργάνω 
δεχόμουν νά τό έξετάσω -, θά χρεια ζότα ν τουλάχιστον ν(
σή τους καί τή θεωρητική τους στρατηγική, τόσους δυσνόη
άποδειχθεΐ καί νά συζητηθούν οί συνέπειές της μέσα στό λόγ(
τους λόγους, πράγμα πού δέν έγινε.
μου, πράγμα πού δέν έγινε.
"Οσον άφορά τή δική μου ταπεινή «περίπτωση», αυτή είναι
Είμαι πάντοτε φειδω λός καί προσεκτικός στή χρήση έπι
άκόμη πιό άοτεία, γιά νά μήν πώ τραγελαφική. Μέ τήν έναρ

Η

y

τημονικών αναφ ορώ ν, μάλιστα έχω πραγμ ατευθεΐ αυτό τό
ρόβλημα άρκετές φορές. Ρητά. Τ α πολλά σημεία όπου
ντως μιλώ, καί συγκεκριμένα, γιά τό μή άποκρίσιμο έπί πααδείγματι, τουτέστιν τό θεώ ρημα του Γκέντελ, δεν έχουν
αοπιστεΐ ούτε διερευνηθεΐ ά π ό τούς κήνσορες. "Ολα αυτά
τιτρέπουν νά σκεφτεΐ κανείς ότι δέν διάβασαν αυτό πού θά
τρεπε νά διαβάσουν, γιά νά έκτιμήσουν τό μέγεθος αυτώ ν
’ον δυσκολιών. Π ρ ο φ α νώ ς δέν μπόρεσαν. Έ ν πάση περιπτώ Ε ί δ έ ν τ ό έκαναν.
Μία άπό τις παραποιή σ εις πού μέ σκανδάλισε περισσότερο
υνίσταται στο γεγονός ότι σήμερα λένε πώ ς ουδέποτε είχαν
άτι εναντίον μου (βλ. τήν εφ ημερίδα Libération τής 19ης
Οκτωβρίου: « Ό Φλερύ κ α ί ό Λιμέ μάς κατηγορούν γιά μιάν
δίκη έπίθεση εναντίον τού Ν τερριντά. Α ύτή όμως ή έπίθεση
ναι ανύπαρκτη»). Ε φ ε ξ ή ς , μέ εντάσσουν εσπευσμένα στόν
ιτάλογο τών συγγραφ έω ν πού δέν έχουν θίγει («Διάσημοι
ωχαστές όπω ς ό Ά λ το υ σ σ έρ, ό Μ πάρτ, ό Ν τερριντά καί ό
ουκώ ουσιαστικά είναι άπό ντες στό βιβλίο μας»). Ω στόσο,
υτό τό άρθρο τής Libération μετέφ ραζε ένα άρθρο πού δημοεύτηκε στό Times Literary Supplement [TLS, 17.10.1997], όπου
) όνομά μου -μ ό ν ο ν α ύ τό -, είχε καταλλήλω ς άποκλειστεΐ
ιό τόν ίδιο κατάλογο. Ε ίνα ι μάλιστα ή μόνη δια φ ορά μεάξύ τών δύο εκδοχώ ν. Συνεπώ ς, στή Γαλλία ό Σόκαλ καί ό
πρικμόν πρόσθεσαν τό όνομά μου, τήν τελευταία στιγμή,
ίόν κατάλογο τώ ν άξιοσέβαστω ν φιλοσόφων, γιά νά άπαήσουν στις δυσχερείς ένστάσεις: καταναγκασμός τού πλαιου αναφοράς κα ί τής τακτικής! Π άλι ό καιροσκοπισμός!
ύτοί οί άνθρω ποι δέν είναι σοβαροί.
Όσον άφορά τόν «σχετικισμό» ό όποιος -ό π ω ς λέγεται- θά
)έπει νά τούς ανησυχεί, ε λοιπόν, έκει όπου αυτή ή λέξη έχει
α αυστηρό φιλοσοφικό νόημα, στά κείμενά μου δέν ύπάρι ίχνος του. Ο ύτε ίχνος κ ά π ο ια ς κριτικής τού Λόγου
.aison] καί τού Δ ιαφω τισμού. Κ άθε άλλο. ’Α πεναντίας, αύτό
)ύ παίρνω περισσότερο στά σοβαρά είναι τό ευρύτερο πλαίο αναφοράς -ά μ ερ ικ α νικ ό κ α ί πολιτικό-, πού άδυνατώ νά
πραγματευθώ έδώ, έντός αύτώ ν τώ ν ο ρ ίω ν έπίσης τά θεωμικά προβλήματα πού τά κακομεταχειρίστηκαν τόσο πολύ.
Αυτές οί διαμάχες έχουν περίπλοκη ιστορία: ολόκληρες βι.ιοθήκες επιστημολογικώ ν πονημάτοον! Π ροτού νά άντιπαιθέσουν τούς «έπιστήμονες» πρ ο ς τούς άλλους, διχάζουν τό
ιο τό επιστημονικό πεδίο· καθιός καί τό πεδίο τής φιλοσοκής σκέψης. ’Ά ν κ α ί ενίοτε μέ διασκεδάζουν, παίρνω έπί:|ςστά σοβαρά τά συμπτώ μ ατα μι,άς εκστρατείας, ακόμη καί
ός κυνηγιού όπου κ ά π ο ιο ι κακογυμνασμένοι καβαλάρηδες
ίοτε δυσκολεύονται vex άναγνοορίσουν τό θήραμα, καί πρωπωςτό έδαφος.
Ποιό είναι τό συμφέρον έκείνιον πού έξ(χπέλυσαν αύτή τήν
:ιχείρηση, μέσα σέ έναν ορισμένο πανεπιστημιακό κόσμο
ά-συχνά πολύ κ οντά σ’ α ύ τό ν - στό χώ ρο τών έκδόσεων καί
ΰ Τύπου; ’Έ τσι, ένα εβδομα διαίο περιοδικό δημοσίευσε
ίο εικόνες τού εαυτού μου (φ ω το γρ α φ ία καί γελοιογραφία),
ά νά είκονογραιρήσει επεξηγημ ατικά έναν ολόκληρο «φάλο» όπου τό όνομά μου δέν άναχρερόταν ούτε μία φορά!
ναι σοβαρά πρ ά γμ α τα αύτά; Ε ίνα ι έντιμα; Π οιος είχε συμ,:ρον νά ριχτεί σέ μιά φ άρσα, άντί νά συμμετάσχει στήν
γασία πού ά ντικαθίσ τατα ι θλιβερά ά πό τούτη τή φάρσα;
ύτή ή εργασία, πού έχει άρχίσει έδώ κα ί πολύ καιρό, θά έξαόλουθήσει νά διεξάγετα ι άλλού κα ί αλλιώς, έλπιζα), άξιο,ιεπώς: στό ίδιο έπ ίπ εδο μέ τά διακυβεύματα.
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Σ το υ ς ό ψ ιμ ο υ ς π λ α τω ν ικ ο ύ ς δ ια λ ό γο υ ς η έννοια τη ς π ειΘούς κ α τ έ χ ε ι π ρ ω τεύ ο υ σ α θέση. Η κο ιν ά δ ια π ισ τω μ έν η
α π ο τελ εσ μ α τικ ό τη τα το υ ρητορικού λόγου εξω θ εί το ν π ο 
λ ιτικ ό φ ιλόσ οφ ο να π ρ ο σ ετα ιρ ισ τεί τ α ερ γ α λ εία το υ α ν τ ι
π ά λο υ το υ . 0 π ρ ο σ ετα ιρ ισ μ ό ς α υ τό ς επ η ρ εά ζει κ α θ ο ρ ι
σ τικ ά τ η σχέση το υ π λα τω ν ικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς μ ε το ν ορθό
λό γο : είν α ι η π ρ ώ τη φ ο ρ ά π ου ο Π λ ά τω ν έ ρ χ ε τα ι α ν τ ι
μ έτω π ο ς μ ε τη φ ύσ η τω ν π ρ α γ μ α τικ ώ ν ανθρώ πω ν, τη ν
α π ο δ έ χ ε τα ι κ α ι ε π ιχ ειρ ε ί να α ξιο π ο ιή σ ει τ η σ ύνθ ετη ψ υ 
χ ο λ ο γ ία το υ ς. Α υ τή α κ ρ ιβ ώ ς η δ ιερ γ α σ ία το υ ε π ιτρ έπ ει,
π ρος τ ο τέ λ ο ς τη ς ζω ής το υ , να σ υμπ ληρώ σ ει τ ο ο υ το π ι
κό ό ρ α μα τη ς Πολιτείας μ ε ένα π ολιτικό π ρ ό γρ α μμ α σ τη 
ρ ιγ μ έν ο σ τη σ υμφιλίω σ η το υ νου μ ε τη ν επ ιθ υ μ ία . Τ ο β ι
β λίο π α ρ α κ ο λ ο υ θ εί α υ τή τη σ τροφ ή ως π ροϊόν τη ς σ υνο
μ ιλ ία ς το υ Π λ ά τω να μ ε το ν κύ ριο α ντίπ α λό το υ , το ν Γ ο ρ 
γ ία , ε ξ ε τ ά ζ ε ι τις σ υνθήκες που τη νομιμοπ οιούν σ το π λ α ί
σιο το υ π λ α τω ν ικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς κ α ι επ ισ η μ α ίν ει τ ις σ υν έπ ειές τ η ς γ ια τ α ό ρ ια τη ς ίδ ια ς τη ς φ ιλο σ οφ ία ς.
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ΤΟ «ΜΑΥΡΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΤΟΥ ΟΡΧΑΝ ΠΑΜΟΥΚ

0 άνθρωπος, ένα παραμύθι
του Μένη Κουμανταρεα

στο τέλος της δεκαετίας του '70, στις παραμονές ενός πραξικοπήματος που φέρνει στην εξ(
σία τους στρατιωτικούς, περιγράφει στο Μ ούρο Βιβλίο του ο Ορχάν Παμούκ. Είναι μόνο η αφορμή...
Επτά μέρες

m —g νας νεαρός δικηγόρος ονόματι
Γκαλίπ, όνομα που στα τουρκικά
■ ■ σημαίνει «νικητής», ξυπνά ένα
πρωί και βρίσκει ένα λακωνικό
■ Η σημείωμα με δεκαεννιά λέξεις
γραμμένες, με πράσινο μελάνι. Του το
άφησε, πριν τον εγκαταλείψει, η γυναίκα
του, που είναι συνάμα και ξαδέλφη του. Το
όνομά της είναι Ρουγιά, που στα τουρκικά
σημαίνει όνειρο. Την ίδια μέρα εξαφανί
ζεται από το γραφείο της εφημερίδας στην
οποία αρθρογραφεί, ο ετεροθαλής αδελ
φός της γυναίκας του, Τζελάλ, που συγ
χρόνως είναι γιος του θείου του.
Το όνομα Τζελάλ σημαίνει «οργή». Όλοι
μέσα σ’ αυτή την οικογένεια μοιάζουν να
είναι αποτέλεσμα κάποιας αιμομειξίας,
που αν πιστέψουμε τον συγγραφέα, στην
τουρκική κοινωνία δεν φαίνεται να είναι
κάτι το μεμπτό. Λέει σε κάποια στιγμή ένας
αναγνώστης στον δημοσιογράφο Τζελάλ:
«Γράφεις γελοία άρθρα που κοροϊδεύουν
τους γάμους μεταξύ συγγενών, ενώ ξέρεις
άτι τα μισά παιδιά αυτής της χώρας πα
ντρεύονται τους γιους των θειάδων τους και
τα άλλα μισά τις κόρες των θείων τους».
Οι πεντακόσιες τόσες πυκνές και συχνά
παραληρηματικές σελίδες του Μαύρου Βι
βλίου, εκτυλίσσονται σε επτά μέρες στο τέ
λος της δεκαετίας του 70, στις παραμονές
ενός πραξικοπήματος που φέρνει στην
εξουσία τους στρατκοτικοΰς. Κάτι που ξέ
ρουμε ότι κι αυτό είναι συνηθισμένο στην
Τουρκία. Στο διάστημα αυτό παρακολου
θούμε τον νεαρό δικηγόρο να ψάχνει
απελπισμένα τόσο τη γυναίκα του που τη
λατρεύει όσο και τον ετεροθαλή αδέλφι)
της, τον οποίο θαυμάζει απεριόριστα. Ο
καιρός είναι άθλιος, χιόνι και λάσπη, και ο
αναγνιυστης βυθίζεται σ’ ένα μακρόσυρτο
σιργιάνι μέσα στους δρόμους της Πόλης, η
οποία άλλοτε αναφέρεται ως Βυζία ή Βυ
ζάντιο, Νέα Ρώμη ή Ρωμανία, Τσάρογκραντ, κι άλλοτε σαν Κωνσταντινούπολη,
Κιονσταντία, Εις την Πόλιν, τελικά ΙστανΚείμενο εισήγησης του Μένη Κουμαντορέα
για το βιβλίου του Ορχάν Παμούκ
που παρουσιάστηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου.
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Ο Ο ρ χάν Παμούκ.

μπούλ. Μέσα από σαραβαλιασμένα λεω
φορεία και ασφυχτικά γεμιίτα πειρατικά
ντολμούς, με θέα πότε τα σκούρα μολυβιά
νερά του Κεράτιου κι άλλοτε τ’ ασημένια
νερά του Βόσπορου, ο Γκαλίπ τριγυρίζει
μέσα από συνοικίες πλούσιες και εξευρωπαϊσμένες, κι άλλες φτωχές κι αθεράπευ
τα ανατολίτικες. Ό πω ς αποδεικνύεται, πε
ρισσότερο από τους εξαφανισμένους, ο
νεαρός δικηγόρος ψάχνει για τον ίδιο του
τον εαυτό. Στο διάβα του παρελαύνουν
χαλκωματάδικα, κλειδαράδικα, μαγαζιά
με χάντρες, με γυαλιστερά πούλια για φο
ρέματα, με στολές αστυνομικών. Στα πό
δια του μπλέκουν κάρα, παλιά τρυγεία, χα
μάληδες με τα καρότσια τους, πλανόδιοι
γιαουρτζήδες, λαγουμιτζήδες, παπλωμα
τάδες, γριές μαντηλοδεμένες που καπνί
ζουν στα παράθυρα, εργάτες με φόρμες
που τριόνε κεφτέδες για μεσημεριανό διά
λειμμα και παίζουν ποδόσφαιρο στα ερεί
πια βυζαντινών υδραγιυγείων. «Τρομερή
πόλη», γράφει ο Παμούκ, «τώρα πια ήταν
γεμάτη με πράγματα που άλλοτε βλέπαμε
μόνο στους σκοτεινούς σινεμάδες. Α πελπι
σμένα πλήθη, παλιά αυτοκίνητα, γέφυρες

που βουλιάζανε αργά στο νερό, ασφαλτό
δρομοι γεμάτοι τρύπες, δυσνόητα οχιομέ
να πανό, μιναρέδες χωρίς προσευχές, χα
λάσματα, σκόνη, λάσπη». Όπως ο Μωά
μεθ ο Πορθητής, ανακαλύπτει σιγά-σιγι
το μυστήριο της Πόλης που έχει κυριεύσει
έτσι και ο Γκαλίπ βήμα προς βήμα ερευνι
κάθε πόρτα και καμινάδα, σοκάκι και πα
ρασόκακο, κάθε γέφυρα και υδραγωγείο
Και όπως ο Χαρούν αλ Ρασίντ στις Χίλιες
και μία νύχτες ντύνεται ζητιάνος, έτσι κ
αυτός καταλήγει να γυρνά μεταμφιεσμέ
νος σε Τζελάλ στην προσπάθεια του ν<
αποσπάσει από την πόλη και τους ανθρώ
πους της τα μυστικά τους. Σιγά-σιγά, c
ταυτότητες των δύο αντρών, του δικηγό
ρου και του δημοσιογράφου, που είνο
συγχρόνο)ς συγγενείς και αντεραστές, χέ
νονται και μπερδεύονται. Ο Γκαλίπ κλε
σμένος στο σπίτι του Τζελάλ, που εκείνο
έχει εγκαταλείψει, αρχίζει να στέλνει στη ;
εφημερίδα άρθρα παλιά που έχει φυλαι
μένα στα κιτάπια του ο δημοσιογράφο«
Το μισό σχεδόν βιβλίο, κεφάλαιο παρά κε
φάλαιο, αποτελείται από τα άρθρα αυτά.

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΥΚΛΕΣ
Έ ν α ς από τους εντυπωσιακότερου
σταθμούς στην περιδιάβαση του Γκαλΐ
μέσα στην Πόλη είναι η επίσκεψή του στ
υπόγειο εργαστήριο με τις κούκλες. Ομοι
ώματα για τις βιτρίνες των μαγαζιών, πο
οι καταστηματάρχες θεώρησαν αποτυχι
μένα επειδή απεικονίζουν πιστά τους κι
τοίκους της πόλης. Στη θέση τους προτίμι
σαν να βάλουν κούκλες, κατά τα δυτικ
πρότυπα, δηλαδή χωρίς χαρακτήρα κ<
προσιυπικότητα. Έ τσ ι λοιπόν στην ξεχ<
σμένη αυτή βιοτεχνία ανδρεικέλων, οδι
γημένος από τον περιθωριοποιημένο κ(
ξεχασμένο τεχνίτη, ο Γκαλίπ βρίσκετι
μπροστά σε μια συγκλονιστική αναπαρί
στάση του πληθυσμού της πόλης.
«Οι κούκλες», γράφει ο Παμούκ, «θύμιζα
στον Γκαλίπ τους υπομονετικούς σνμηα
τριώτες του που στις ξεχασμένες στάοει
των λεωφορείων, σκεπασμένοι με οχόνε
και λάσπες αιώνων, περιμένουν το λεωφο
ρείο που δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. BU

m τους πλανόδιους παίκτες της τόμπολας
Ιιετις σακούλες τους. Τους είρωνες και ευέ
ξαπτους φοιτητές. Τα τσιράκια στα μαγαξιά που πουλάνε ξηρούς καρπούς. Αυτούς
τον είχαν διαβάσει Δάντη για ν ’αποδείξουν
πι η επιστήμη και η τέχνη στη Δύση έχουν
ιιςρίζες τους στην Ανατολή. Αυτούς που ζω
γράφιζαν χάρτες για ν ’ αποδείξουν ότι τα
βράχματα που λέγονται Μιναρέδες είναι
σημάδια στημένα για έναν άλλο κόσμο.
Ομάδες αμαρτωλών, αυτών που δεν μπόρε
σαν να γίνουν οι εαυτοί τους κι αυτών που
ίμπαιναν στη Θέση των ύϋέλων». Στέκεται
ιιπρος στο ομοίχυμα του Τζελάλ «με το εν)ιαφέρον που θα εξέταζε ένας γιος ύστερα
ιπόπολλά γεράνια μια καλοτραβηγμένη φω',ογραφία του πατέρα του». Έ να ν Τζελάλ
;ον οποίο αγαπά και φοβάται και που θα
ίθελε να του μοιάσει, αλλά την ίδια στιγμή
ιποφευγεινατον μιμηθεί.
Είναι ένα από τα χυραιότερα μέρη του βιΙλίου. Όπως επίσης καταπληκτικός είναι ο
-ρόπος που σ' ένα άλλο κεφάλαιο περιγρχχοει ένα πολυτελές καταγώγιο που ανοίγει ο
ασημότερος ληστής της δεκαετίας του '50
πη συνοικία Μπέγιογλου, «αυτός που τα
πόμενα χρόνια θα γινόταν θρύλος, πέφτοτας στα νερά του Βόσπορου με την άσπρη
ουΚάντιλακ». Σ ’ αυτό το μαγαζί, το επιφαέοτερο σ’ όλα τα Βαλκάνια, ο προαγωγός
αι μαφιόζος ιδιοκτήτης, μαζί με τη μουσι. ή, τα ναρκωτικά, το ποτό και τα κορίτσια
ΐς Ιστανμποΰλ, προσφέρει στους διχχκεριμένους πελάτες του δύο περίφημες ζω. ραφιές παραγγελμένες σε δύο διάσημους
αι αντίπαλους ζωγράφους για να στολί
ζουν τους δύο αντικριστούς τοίχους του μα. χζιού. Το βράδυ των εγκαινίων, όταν η
ρυρτίνα σηκχύνεται, οι καλεσμένοι αντι
κρίζουν στον έναν τοίχο μια υπέροχη εικόπης Πόλης και στον άλλο τοίχο, έναν κχχρέιρτη που καθρεφτίζει μία ακόμα πιο λχχιερή εικόνα της πολιτείας, καθχυς (χυτή
Ιί11·,χλιστα λούζεται στο φχυς από ασημένια
ΐροπήγια. Και, βέβαια, το βραβείο πηγαί:ι στον ζωγράφο που έφτιαξε τον καθρέά τη. Το μαύρο βιβλίο, που ο παιχνιδιάρης
% σγράφος έχει τοποθετήσει στο χέρι ενχίς
Τυφλού ζητιάνου, στον καθρέφτη χωρίζεται
α'λ;αδύο, μετατρέποντας το βιβλίο σ’ ένα βιI;' άο με δύο σημασίες. Επιστρέφοντας όμιυς
f,; ;ον πρώτο τοίχο, βλέπει κανείς ότι το βιί# άο από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ένα,
χάνοντας έτσι το μυστήριό του.
οίΌι πελάτες του μαγαζιού αναγνωρίζουν
,,ί,ΐόν εαυτό τους στις δύο ζωγραφιές, έναν
ί^Λυτό όπιυς δεν τον ήξεραν, και δεν ησυ
χάζουν μέχρι να λύσουν το μυστήριο. [Για
J σκοπό αυτό είναι πρόθυμοι να δεχτούν

J

___________________

κάθε είδους πρόκληση: ταξίδια, περιπέ
τειες, φιλονικίες. Αρκεί να βρουν την αλή
θεια που κρύβεται πίσω από το δικό τους
πρόσοιπο αλλόχ και τα πρόσωπα των άλλχυν. Καθώς και το μυστικό της πολιτείας,
όπιυς πέρασε μέσα από αιυχνες Ρωμαίων,
Βυζαντινών και Τούρκων],

ΣΤΟΝ ΚΥΚΕΩΝΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έ ν α παιχνίδι αντανάκλασης μέσα σε κα
θρέφτες είναι και το βιβλίο του Παμούκ.
Έ ν α καλειδοσκόπιο που αλλάζει παραστά
σεις ανάλογα με την οπτική γωνία που το
ρυθμίζεις. Έ ν α παλίμψηστο όπου κάτω από
την τιυρινή επιφάνεια υπάρχουν χαραγμέ
νες άλλες επιφάνειες που εξηγούν ή συσκο
τίζουν τη σημερινή. Αλήθεια, πού ανήκουν
οι κάτοικοι της σημερινής Ιστανμπούλ; Σε
ποιον κόσμο; Στα κείμενα του σουφισμού,
στο παρελθόν του Πορθητή, στη θρησκευτι
κή επανάσταση του Προφήτη, στο δόγμα
του λαϊκού κράτους του αναμορφωτή Κεμάλ Ατατούρκ ή στους φανατικούς ισλαμιστές που κατηγορούν τη δυτικοποίηση σαν
μια βλχχσφημία και παραποίηση του Κορα
νίου; Στο κέντρο του βιβλίου μοιάζει να
υποφχυσκει το αμλετικό εροπή μα: TO BE
OR NOT TO BE, τροποποιημένο και δια
σκευασμένο έτσι ώστε να διαβάζεται: Να
είναι κανείς ή να μην είναι ο εαυτός του;
Κλεισμένος στο σπίτι του Τζελάλ, όπου ο
διάσημος αρθρογρχχφος γράφει τα περίφη
μα χρονογραφήματά του, ο Γκαλίπ βυθίζε
ται μέσα στον κυκεχύνα των κειμένων. Κατά
τον ίδιο τρόπο που βυθίζεται στο δαίδαλο
της Ιστανμπούλ. Μαθαίνει για τους μυστι
κούς ποιητές, όπως ο Τζελαλετίν Ρουμή Μεβλόχνα, ο οποίος ανάμεσα στ’ άλλα δίδασκε
ότι μέσα από τα γράμματα του αλφαβήτου
μπορεί κανείς ν’ αποκρυπτογραφεί τα πρό
σωπα των ανθρχύπων. Για τον Μωάμεθ τον
Πορθητή και για τον Κεμάλ Ατατούρκ. Για
τις συνήθειες τχυν ανθρχύπων και τους μύ
θους που συνοδεύουν την πχχράδοση, ερμη
νευμένους άλλοτε σαν αινίγματα κι άλλοτε
σχχν παραβολές. Σ ’ αυτό το διάχττημα ο Γκα
λίπ, υποδυόμενος πχχντα τον Τζελάλ, δέχετχχι τχχ τηλεφωνήμχχτα μιας υστερικής γυνχχίκχχς που διατείνεται (5τι τον έχει γνχυρίσει
χχπό πχχλιχχ κχχι ότι είναι τρελά ερχυτευμένη
μαζί του. Κχχθχύς και του χιυζύγου της, πχχυ
ενιό λχχτρεύει τχχ άρθρα του δεν διστάζει να
τον κχχτηγορήσει ότι πούλησε ένχχ μυστηριώ
δες όσχ) και χχσαφές πραξικόπημα, και απει
λεί χ5τι θα ψάξει να τον βρει παντού και θχχ
τον σκοτχόσει.
Στο τέλχις τχτυ βιβλίου, η αστυνομίχχ ανακχχλύπτει τον Τζελάλ δολοχρονημένο από
τις σχρχχίρες κάποιου αναρχικού ή πραξι

κοπηματία ή μπράβου. Αντί για αίμα, το
σακάκι και το πουκάμισό του είναι βαμμέ
νο χχπό το ίδιο πράσινο μελάνι με το οποίο
η Ρουγιά άφησε το λακωνικό σημείωμα
χπον άντρα της και εξάδελφό της.
Με μιας μέρας καθυχπέρηση ανακαλύ
πτεται και το πτώμα της Ρουγιά που οι
σφαίρες του δολοφόνου πέτυχαν από σπό
ντα, καθώς πληγωμένη αυτή κατχχφεύγει
στο μαγαζί του Αλαντίν με τις κούκλες, χω
ρίς να γίνει αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη
του και πεθαίνει εκεί κλεισμένη όλη νύχτα
ανάμεσα στις άλλες κούκλες. Ο Γκχτλίπ με
τά το θάνατό τους εξακολουθεί να γράφει
τα άρθρα του Τζελάλ, χρονογραφήματα
που υποτίθεται ο μακαρίτης άφησε ρεζέρ
βα στο γραφείο του. Καθώς επίσης δίνει
συνέντευξη χπους άγγλους δημοσιογρά
φους που ήρθαν να τον βρουν, υποδυόμε
νος τον μακαρίτη. Κάθε τόσο του στέλνουν
κλήσεις για να αναγνωρίσει τον άγνωστο
δολοφόνο, καθώς η στρατιωτική κυβέρνη
ση, που στο μεταξύ έχει ανέλθει με πραξι
κόπημα στην εξουσία, έχει επικηρύξει τον
φονιά έναντι αδράς αμοιβής. Ξαφνικά όλη
η χώρα αρχίζει ν ’ αναγνωρίζει τον δολο
φόνο στο πρόσωπο κάποιου αθώου φου
καρά που συλλαμβάνουν και βασανίζουν.
Η όλη ιστορία ξετυλίγεται σαν ένα αστυ
νομικό μυθιστόρημα απ’ αυτά που συνήθι
ζε να διαβάζει η Ρουγιά τεμπέλικα ξαπλω
μένη χπο ντιβάνι της, μοιρασμένη εξίσου
ανάμεσα στον άντρα της και τον ετεροθα
λή αδελφό της. Αντίθετα όμως με τα αστυ
νομικά μυθιστορήματα, τα πτχύματα ανα
καλύπτονται στο τέλος του βιβλίου, χωρίς
μάλιστα ν ’ αποκαλυφθεί η ταυτότητα του
δολοφόνου και χωρίς αυτό στο κάτω-κάτω
να μας νοιάζει πολύ. Μένει μια σκιά υποιρίας για τον ηθικό αυτουργό της δολοφο
νίας, που είναι ο ίδιος ο Γκαλίπ, ο οποίος
υποδυόμενος τον δημοσιογράφο άφησε
αυτόν τον άλλο παθιασμένο και τρελό συ
νομιλητή του απ’ το τηλέφωνο να αναλύε
ται σε ύμνους για τα γραπτά του, ενχύ την
ίδια στιγμή απειλούσε ότι θα ψάξει να τον
βρει για να τον καθαρίσει.
Ό μως εμείς, οι αναγνώστες του βιβλίου,
δεν ξαφνιαζόμαστε. Ο Ορχάν Παμούκ
φρόντισε από τις πρώτες κιόλας σελίδες
του βιβλίου να μας προειδοποιήσει. Γρά
φει: «Το μόνο άξιο λόγου να διαβαστεί
αστυνομικό μυθιστόρημα, είναι εκείνο στο
οποίο ο συγγραφέας αγνοεί την ταυτότητα
του δολοφόνου».
Προσπχχθησα, περισσότερο από την υπό
θεση, να σας δχύσω την ατμόσχραιρα του βι
βλίου του Ορχάν Παμούκ που φιλοξενούμε
στη χώρα μας. Έ να βιβλίο δύσκολο, xxv όχι
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αδύνατο, να περιγράφει. Κάτω από την
απατηλή επιφάνεια ενός αστυνομικού μυθι
στορήματος παραμονεύει ένα συνονθύλευ
μα από ιστορίες, μύθους, παραβολές, εγκυ
κλοπαιδικές πληροφορίες, λογοτεχνικές
αναφορές που διασταυρώνονται και αλληλοδιαψεύδονται. Έ να βιβλίο ονειρικό μαζί
και το βιβλίο ενός κοινωνιολόγου. Ενός πα
ραμυθά που είναι συνάμα σοφός και παίζει
στα δάχτυλα πέρσες και τούρκους μυστι
κούς και ποιητές, συγγραφείς και φιλοσό
φους της Δύσης, πλέκοντας πρόσωπα ιστο
ρικά με πρόσωπα της φαντασίας. Βρίσκει
κανείς εκτεταμένες αναφορές στον Προυστ
και διασκεδάζουμε με κάποιες τουρκοποιημένες Αλμπερτίν. Όπιυς υπάρχουν αναφο
ρές στον Σατωμπριάν και στα Απομνημο
νεύματα πέραν του τάφον. Στον Ντοστογιέφσκι και τους Δαιμονισμένους. Στον
Λούις Κάρολ και την Αλίκη του. Στον
Έντγκαρ Άλλαν Πόε και τις παράδοξες
ιστορίες του. Στον Δάντη και στον Τολστόι.
Κατά τον ίδιο τρόπο που περνά μια ολόκλη
ρη φιλμογραφία του δυτικού κινηματογρά
φου με τους σταρ που οι ντόπιοι πρωταγωνι
στές του σινεμά μιμούνται. Υπάρχει μια πο
λύ αστεία σκηνή, όπου μια πόρνη της Ιστανμπούλ δέχεται έναν πελάτη με τη φωνή και
τα λόγια μιας εγχοόριας σταρ του σινεμά. Κι
όταν αυτός παραβαίνει τον κοόδικα συνεν
νόησης, εκείνη τον επαναφέρει στην τάξη:
«Μα όεν ξέρεις τα λόγια;».
Διακρίνει κανείς αρκετές δυτικές επι
δράσεις στον Παμούκ. Τον αστυνομικοφανή χαρακτήρα, όπως θα έκανε ο Έκκο.
Έ να είδος μαγικού ρεαλισμού που θα ταί
ριαζε και στον Μαρκές. Ο τρόπος που τα
γεγονότα διαθλώνται σε μαγικούς καθρέ
φτες και η ειροτνεία ώρες-ιόρες θυμίζουν
τον Μπόρχες. Τα σύμβολα που κρύβονται
πίσο) από αριθμούς και λέξεις φέρνουν
στο νου τον Έντγκαρ Αλλαν Πόε. Κι ακό
μα μαντεύει κανείς κάποιες οφειλές του
Παμούκ στον Οόνσσέα του Τζόυς, πράγμα
που και ο ίδιος παραδέχτηκε σε μια συνέ
ντευξή του. Όμως όλα αυτά χωνεμένα και
αφομοκομένα στο ύφος του βιβλίου που εί
ναι προσωπική του κατάκτηση και μόνο.
Το κεντρικό θέμα που διατρέχει το Μαύρο
Βιβλίο είναι η ταυτότητα του σύγχρονου
Τούρκου. Η αναζήτηση μιας θέσης ανάμεσα
στον αυτόχθονα ανατολίτικο πολιτισμό και
στην παράδοση της Δύσης. Λέει σε κάποια
στιγμή ένα από τα πρόσωπα του βιβλίου:
«Ο δικός μας κόσμος είναι ολόκληρος κό
σμος, δεν είναι κομματιασμένος κόσμος, αλ
λά όεν είναι κόσμος κρυμμένος πίσω από τα
πράγματα φαινομενικά κι από σκηνικά θεά
τρου, όπως συμβαίνει με τον κόσμο των Δ υ62

τικών, γι ’αυτό και όεν χρειάζεται να σηκώ
σουμε τις κουρτίνες για να δούμε την αλή
θεια που κρύβεται από πίσω. Ο ταπεινός δι
κός μας κόσμος υπάρχει παντού, δεν έχει
ένα κέντρο, δεν βρίσκεται στους χάρτες.
Αλλά αυτό είναι και το μυστήριό μας, γιατί
είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς
αυτό. Χρειάζεται θάρρος. Πόσα από τα πα
λικάρια μας ξέρουν ότι οι ίδιοι είναι το σό
μπαν, του οποίου ψάχνουν να βρουν το μ υ
στήριο κι ότι όλο το σύ/ιπαν είναι οι ίδιοι που
ψάχνουν να βρουν το μυστήριο; Μόνο όταν
καταλάβει αυτή την αλήθεια, ο άνθρωπος δι
καιούται να μπει στη θέση κάποιου άλλου,
να μεταμφιεστεί».

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Η μεταμφίεση και η αλλαγή προσωπικότη
τα είναι παρούσες σε όλο το συχνά ατέλειω
το μάκρος του μυθιστορήματος. Παραβολή
μαζί και παραμύθι, διατριβή και ελεγεία,
χάρτης μιας πολιτείας που κρύβεται από τον
ίδιο της τον εαυτό, το μυθιστόρημα του Πα
μούκ είναι μοναδικό στη δαιδαλώδη δομή
του. Έ νας δαίδαλος που δεν έχει να κάνει,
σε τίποτα με τη δυτική αρχιτεκτονική και
σκέψη, μα που είναι μια κριτική τόσο για τα
δυτικά πρότυπα όσο και για την ίδια ληθαργική ζιυή του Ανατολίτη. Πέρα από όποια
ταμπέλα και κατάταξη, το βιβλίο του Πα
μούκ είναι ένας ύμνος για την πόλη που τον
γέννησε. Μια δοξολογία για τους αθώους
ανθροόπους της που, όταν δεν περιμένουν το
λειοφορείο, περιμένουν κάποιον Μεσσία
σύμφωνα με τις Γραφές. Η πόλη αυτή, η
Ιστανμπούλ, είναι ο πραγματικός πρωταγω
νιστής. Κοιταγμένη με άπειρη αγάπη και
κατανόηση και με μάτι ψύχραιμο γι' αυτό
καμιά φορά και ειρωνικό, ο Παμούκ αφήνει
να ξετυλιχτεί το κουβάρι ενός κόσμου μαγι
κού μα στερημένου, όμορφου αλλά κακομοιριασμένου. Η αναπηρία του σύγχρονου
τουρκικού κράτους, αφήνει σκεπτικό τον
έλληνα αναγνώστη. Αναγνωρίζουμε σε αυ
τήν δικές μας πληγές, χαρακτηριστικά και
ιδιοσυστασίες. Μια βασική διαφορά, θα
έλεγε κανείς, είναι ότι στη θέση του σκλη
ρού Μωάμεθ σ’ εμάς βρίσκεται ο γλυκός
Χριστός. Όπιος στη θέση τιον ποιητοόν του
Ισλάμ με τα χίλια και ένα παραμύθια, εμείς
έχουμε τις υπέροχες δύο χιλιάδες και μία
ιστορίες από το δωδεκάθεο του Ολύμπου.
Διαβάζοντας το Μαύρο Βιβλίο, σκεφτό
μουν συχνά ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι συ
μπατριώτες του Ορχάν Παμούκ, είναι
αδέλφια μας, που κατοικούνε δίπλα μας, σε
απόσταση αναπνοής με μόνη μια Θάλασσα
να μας χωρίζει. Όπιυς συλλογιζόμουν ότι
δεν είναι ο λαός αυτός που έχει διεκδική/ -------

σεις, μα οι σκοτεινοί πολιτικοί και ακόμο
σκοτεινότεροι στρατιωτικοί της γείτονο:
χώρας που τον ποτίζουν αφιόνι. Γι’ αυτί
και έχει δίκιο ο τούρκος κουρέας του Πα
μούκ που ρωτάει τον πελάτη του: «Είνα
αλήθεια ότι η γυναίκα του πρωθυπουψ/σι
είναι πουτάνα;». Ή ακόμα «Αν τώρα γίνι
πόλεμος, θα νικήσουμε τους Έλληνες;». 1
αυτά τα ερωτήματα ο Παμούκ απαντά μ
τον δικό του πλάγιο τρόπο. Μέσα από έναποταμό από ιστορίες, που συχνά επέχου(1
θέση παραβολοόν, μαθαίνουμε καλύτερέ
από οποιαδήποτε ειδησεογραφίαήΐστορί;,ν
με κότα κεφαλαίο, να εκτιμούμε και νακο
τανοούμε τον τουρκικό λαό. Μήπως και c
δικοί μας κουρείς δεν κάνουν ανάλογι
ερωτήματα στους πελάτες τους; Μήπως αι
τή. τελικά, δεν είναι η δόξα της λογοτε
χνίας, μέσα από ένα παραμύθι όπου τ
όρια της πραγματικότητας και του μύθο
συγχέονται, να μαθαίνουμε για τον άνθρα
, μιας χαJ■
πο και την ψυχή. του, την κοινωνία
ρας κι ενός λαού, περισσότερο απ’ό,τι μπό,Ι
ρούν να μας δυόσουν χίλια σύγγραμμα« -,
χάρτες και στατιστικές: Ωστόσο, ένα είνι
βέβαιο: ότι ο Ορχάν Παμούκ, χωρίς τ
οπλοστάσιο που του έχει αποφέρειη δυτικ
του παιδεία και η εμπειρία του στην Αμερ
κή, ίσως θα ήταν αδύνατον να δει και νακο
τανοήσει τους συμπατριώτες του και τη γΨ
νέτειρά του, την Ιστανμπούλ, με τον τρόπ ^
που το κάνει. Είναι κάτι, επιτρέψτε μου ν ι
πω, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Αν δι Ε
είχα διαβάσει στη γλώσσα τους πολλά απ
τα έργα της δυτικής λογοτεχνίας, αν δεν ε π
χα ταξιδέψει στις πατρίδες τους και αν δε
είχα ακούσει και απολαύσει την πολυφων
κή μουσική τους, θα μου ήταν ίσως αδύνι
τον να Öoj καθαρά κι εγοό το πρόσωπο ττψ
Ελλάδας και της Αθήνας που είναι και ψ
κέντρο των βιβλίων μου.
Ελπίζω ότι ο Ορχάν Παμούκ θα βρι
αναγνώστες στη χοόρα μας όπως βρήκε στδική του χώρα. Τα 170.000 αντίτυπα πο3
πούλησε το Μαύρο Βιβλίο, μιλούν από μι
να τους. Κι ακόμα, πράγμα σημαδιακ
φαίνεται να έχει κατακτήσει τα μεγάλη
δυτικά κέντρα. Τους επτασφράγιστους γψ
μας μεγάλους ξένους εκδοτικούς οίκου'
Κάτι που οφείλει να προβληματίσει ) ,
εμάς τους έλληνες πεζογράφους. Ελπίζι
να μείνει ευχαριστημένος από την απλόχε
ρη φιλοξενία που του προσφέρει η Λουίζ·.
Ζαούση και η Ωκεανίδα της. Και, ως γνη
σιο παιδί που μεγάλο3σε σε μια μεγάλου,
πόλη, ελπίζα) να πάρει μια γεύση και απ<
τη δική μας πόλη και τους ανθροόπους της.
που κι αυτοί πολλές φορές ψάχνουν νι.
ανακαλύψουν τον εαυτό τους.
---------------------------- \

Νέοι, ατρόμητοι, χάρτινοι
ήρωες τον νονάρ
ζέημς Ελρόυ,
ίανρη ντάλια,
ομεγάλο πουθενά,

Ιχδ. Αγρα, Α θήνα
Αν πολλοί (χνιχροοτιούντίχι
οια μυστική συνταγή έχει κάΕΐ τον Τξέημς Ελρόυ έναν
πό τους μεγαλύτερους συγοαψείς αστυνομικής λογοτε^ίας της εποχής μας, τότε
ρέπει μάλλον να ανατρέξουν
ιη σκοτεινή νύχτα της 22ας
ϊυνίουτου 1958.
Εκείνο το βράδυ, ο μικρός
ζέημς Ελρόυ επέστρεφε στο
τίτι της μητέρας του, ύστερα
τό ένα Σαββατοκύριακο που
ε'ρασε με τον πατέρα του.
την αυλή του σπιτιού, σ’ ένα
χχχστιο της πόλης τα)ν ΑγγέDV, τον περίμεναν συγκε,ρωμένοι αδιάκριτοι φωτο)άφοι και δημοσιογράφοι,
ϊνας ρεπόρτερ τα>ν Λ ο ς
ντζελες Τάιμς έστησε τον πιιιρικά στο γκαράζ του σπιτιj και τον απαθανάτισε. Η ει5να δείχνει ένα λεπτό, ξχχνθό
αιδάκι, με απορημένο βλέμι Πριν από δευτερόλεπτα είΕαντικρίσει το κατακρεουρΐμένο πτώμα της μητέρας
η>.
3 φόνος της Τξενίβα Ελρόυ
τλώνειτη σκιά του στακείμε-

Ο συγγραφέας Τζέημς Ελρόυ.
να του συγγραφέα της Μ αύρης
Ν τάλιας και του Μ εγάλου
Πουθενά, προσδίδοντάς τους
μια αξεπέραστη ατμόσφαιρα
κλειστοφοβίας. Ο τρελαμένος
εγκληματίας που ζητάει εκδί
κηση είναι ο δολοφόνος της. Ο
παράλογος θάνατος είναι ο δι
κός της. Το ξεπλήρωμα της
αμαρτίας και των φαντασιώσεων κυνηγάει, θαρρείς, τον
Ελρόυ, που γράφει για να ξεφύγει. Εν προκειμένω, η μα
γκιά έγκειται στο γεγονός ότι
ο συγγραφέας κάνει αυτή του
τη φοβία κοινό κτήμα. Στη
Μ αύρη Ντάλια αρχίζει το βι
βλίο μ’ ένα τελευταίο αντίο στη
μητέρα του: («Μητέρα. Είκοσι
εννιά χρόνια αργότερα, αυτός
ο αιματοβαμμένος αποχαιρετι
σμός»), ενώ (πο Μ εγάλο ΠουΘενά, παραθέτει μια φράση
του Τζόσετρ Κόνραντ, όχι λιγό
τερο σχετική με αυτόν το χαμό
(«Ή ταν γραφτό μου να π α ρ α 

μείνω πιστός στον εφιάλτη που
επέλεξα»).
Ό ταν, πέρυσι, ο Ανδρέας
Αποστολίδης και οι εκδόσεις
Ά γρ α εξέδωσαν τη Μαύρη
Ντάλια, πολλοί μίλησαν για
τον συνεχιστή του Ρέιμοντ
Τσάντλερ καιτου Ντάσιελ Χάμετ. Στην πραγματικότητα,
όμως, ο Ελρόυ δεν είναι μόνο
αυτό. Οι αγγλόφωνοι, που
έχουν ήδη διαβάσει ολόκληρη
την τετραλογία (Μαύρη Ν τά
λια, Το Μ εγάλο Π ουθενά,Λευ
κή Τζαζ, L A . Confidential που θα κυκλοφορήσουν και
αυτά, στα ελληνικά), έχουν
κερδίσει έναν συγγραφέα που
συνεχίζει το έργο των προκατόχοον του και, ταυτοχρόνους,
χαράζει το δικό του δρόμο
στην αφήγηση και τη γένεση
χαρακτήρων. Με το Μ εγάλο
Πουθενά, που κυκλοφόρησε
από τον ίδιο μεταφραστή και
εκδοτικό οίκο, μπορούμε και
στην Ελλάδα να μιλάμε πλέον
για βεβαιότητα. Στην περίπτω
ση του Ελρόυ, η ταμπέλα
«Αστυνομική
λογοτεχνία»
υπάρχει μόνο για την ταξινό
μηση στα βιβλιοπωλεία.
Στα έργα του ο Ελρόυ κατα
φέρνει να κρατήσει αμείακο
το ενδιαφέρον, για πολλές σε
λίδες (πράγμα καθόλου εύκο
λο σ’ ένα είδος τόσο στενά

Χαρτοκοπτική κριτική (για
την ακρίβεια η άρνηση να
κόψεις τις σελίδες ενός
βιβλίου, καθώς γνωρίζεις ή
αντιλαμβάνεσαι απ’τις
πρώτες σελίδες τι θα
ακολουθήσει) δηλώνει την
απαρέσκεια του
αναγνώστη προς το βιβλίο
ή/και προς τον συγγραφέα.
Από τις άκοπες σελίδες του
αντικαβαφικού
μελετήματος του Αλιθέρση
προς τον φίλο τού Καβάφη
Ατανάξιο Κατράρο πηγάζει
η συμπληρωματική
ενδιαφέρουσα
παρατήρηση για τις
γνωστές κακές σχέσεις του
Αλιθέρση με τον Κ.Π.
Καβάφη. Αυτή, λοιπόν,
είναι «η κριτική του
χαρτοκόπτη» κατά τον
Φοίβο Σταυρίδη, στο
κυπριακό περιοδικό
μικροφιλολογικά (τχ. 2,
Λευκωσία, Φθινόπωρο
1997). Θα συμπλήρωνα στη
χαρτοκοπτική κριτική και
την αποσιώπηση...
Ψάχνοντας μες στις
σελίδες των βιβλίων
μοιάζει συχνά σαν να
περιμένεις απαντήσεις σε
ερωτήσεις που δεν έχουν
καν διατυπωθεί1σε
ερωτήσεις που
κατασκευάζει η ίδια η
ανάγνο)ση.
«Ανάμεσα στη ζώνη των
ερωτήσεων I και τη ζώνη
των απαντήσεων, Ιείν’ένα
έδαφος όπου ενεδρεύει /
μια παράξενη βλάστηση. /
Κάθε ερώτηση είναι
αποτυχία. / Κάθε απάντηση
το ίδιο. / Όμως ανάμεσα
στις δύο ήττες / συχνά
προβάλλει σα βλαστάρι
ταπεινό/ κάτι που είναι
πέρα από υποταγές.»:
Ρομπέρτο Χουαρόθ,
Κατακόρυφη ποίηση
(εισαγωγή - μετάφραση:
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Αργυρής Χιόνης, εκδ. Τα
τραμάκια, Θεσσαλονίκη
1997).
Ωφέλιμες εκδόσεις που μας
πληροφορούν για ζητήματα
τοπικής ιστορίας, όπως
είναι το βιβλίο του Νίκου Ε.
Πολίτη, Οι πρώτοι
φωτογράφοι της Πάτρας
(1860-1900), (Αχαϊκές
εκδόσεις, Πάτρα 1997)
διαπιστώνουμε ότι όλο και
πιο συχνά κάνουν την
εμφάνισή τους. Έντεκα
φωτογράφοι και τα
φωτογραφεία τους
παρουσιάζονται μέσα από
δημοσιεύματα του Τύπου
της εποχής. Αλλά ένα
ιδιαίτερα ενδιαφέρον
κεφάλαιο του βιβλίου
αφιερώνεται στον πατρινό
φωτογράφο Ιωάννη
Αρβανιτόπουλο, που το
1913 αποτύπωσε σε
κινηματογραφική ταινία τη
νικηφόρο είσοδο του
ελληνικού στρατού στα
Γιάννινα και αργότερα
έγινε ο επίσημος
φωτογράφος της Στρατιάς
του Μετιόπου της
Μακεδονίας στον Α’
Βαλκανικό Πόλεμο. Ο
πρώτος έλληνας
επαγγελματίας οπερατέρ,
κινηματογραφιστής
επικαίρων και στρατιωτικός
ανταποκριτής...
Αλληλογραφία της ΙΊ.Σ.
Δέλτα 1906-1940
(επιμέλεια: Ξ.
Λευκοπαρίδης, εκδ.
Βιβλιοπωλείο της «Εστίας»,
1996). Πρόκειται για μια
επιλογή από την ιδιαίτερα
πλούσια αλληλογραφία της
Πηνελόπης Δέλτα που
φέρνει στην επιφάνεια τους
προβληματισμούς της
κυρίως για τη λογοτεχνία
και τη γλώσσα.
Αλληλογραφεί με

συνδεδεμένο με τη «δράση»).
Και αυτό με (φαινομενικά
απλές ιστορίες, οι οποίες δεν
απομακρύνονται από τη λογι
κή του νουάρ μυθιστορήματος:
στη Μ αύρη Ντάλια (ψευδιυνυμο της Ελίζαμπεθ Στορ, που
δολοφονήθηκε από άγνω
στους στο Λ.Α., αλλά και άμε
ση αναφορά στο φόνο της μη
τέρας του) δύο αντίπαλοι
αστυνομικοί αγωνίζονται να
λύσουν το μυστήριο της δολο
φονίας μιας γυναίκας, γνω
στής με το παρατσούκλι Μαύ
ρη Ντάλια, το πτώμα της οποί
ας βρέθηκε δολοφονημένο και
παραμορφωμένο. Οι φιλόδο
ξοι μπάτσοι που αναλαμβά
νουν την υπόθεση δεν σταμα
τούν πουθενά. Πιστεύουν ότι η
λύση του μυστηρίου θα τους
γεμίσει οφίκια και θα τους δώ
σει προβάδισμα στην καρδιά
του κοινού τους έροοτα. Ό σο
ξεδιπλώνεται, όμους, η πλοκή,
τόσο η Ντάλια κολλάει στο
κορμί και στο μυαλό τους.
Έ τσι, στο τέλος, δεν ξέρεις αν
κυνηγούν τον δολοφόνο ή το
ίδιο το φάντασμα της Μαύρης
Ντάλιας.
Στο Μεγάλο Πουθενά, η μακαρθική
αντικομμουνιστική
υστερία των χολλυγουντιανών
στούντιο του ’50 μπερδεύεται
με μια υπόθεση στυγεραόν φό
νων ομοφυλόφιλων ανδρών.
"Υστερα από 600 σελίδες και
μια πλοκή που κυλάει απνευ
στί, οι δύο ιστορίες ενώνονται
για να δώσουν ένα τέλος, όπου
οι καλοί βρίσκονται χαμένοι
και οι κακοί ανέγγιχτοι στα
υιβηλά πόστα τους. Σε μια κοι
νωνία που χόχνει τις ρίζες της,
το καλό δεν θριαμβεύει πάντο
τε. Για τους ήρωες του Ελρόυ
μόνος ηθικός κώδικας είναι η
μη-ηθική ή, μάλλον, μια διαφο
ρετική ηθική για κάθε περίστα
ση, που οι ίδιοι επιλέγουν για
να τα βγάλουν πέρα.
Ο Βιμ Βέντερς έγραφε πως οι
αστυνομικοί συγγραφείς είναι
εκείνοι που, καλύτερα από κάχθε άλλον, περιγράφουν τις πό
λεις τους. Μια «κοινωνική γεωγραφία», που για τον Ελρόυ
αφορά στο Αος Άντζελες, ανά

λογη (χυτής του Σικάγο από τον
Μπερνέτ, ή της Σάντα Μόνικα
από τον Τσάντλερ. Μέσα σε
μια πόλη σκοτεινή οαν λαβύ
ρινθο, ο συγγραφέας χτίζει χα
ρακτήρες πέρα από τα στεγανά
καλός αλλά και κυνικός/αδίστακτος κακός. Ο ι χαρακτή
ρες, παρότι ακραίοι, δεν χαρα
κτηρίζονται από απολυτότητα.
Η ηθική τους περιβολή αλλάζει
χάριν των περιστάσεων. Ό σ οι
βρίσκονται στην πλευρά του
«καλού», το κάνουν συχνά από
υστεροβουλία. Οι μπάτσοι εί
ναι διεφθαρμένοι, ανταγωνί
ζονται για καρέκλες και αστέ
ρια, τα παίρνουν από τους
εγκληματίες και κάνουν τα
στραβόχ μάτια στις παρανομίες
του υποκόσμου.
Στο Μεγάλο Πουθενά, λ.χ., ο
αστυνόμος Μαλ Κόνσινταϊν
αναλαμβάνει να τσακίσει τους
κομμουνιστές που ελέγχουν τα
συνδικάτα του Χόλλυγουντ όχι
από λόγους ιδεολογικούς αλλά
επειδή θέλει να έχει ένα γερό
χαρτί στη δικαστική διεκδίκη
ση του παιδιού του. Ο έτερος
συνάδελφός του, Ντάντλι Σμιθ,
μισεί κομμουνιστές και Μ εξι
κανούς, όμο>ς το κίνητρο συμ
μετοχής του στην επιχείρηση
είναι η προσπάθειόχ του να ξεφύγει από το ένοχο παρελθόν.
Ο μοναδικός ιδεολόγος αστυ
νομικός αυτοκτονεί σπρωγμέ
νος από την ίδια την αστυνο
μία. Ωστόσο, και οι τρεις προ
σπαθούν να ξεδιαλύνουν τα
εγκλήματα με κίνδυνο της ζωής
τους και να βάλουν μια τάξη
στον ηθικό κώδικα που μπορεί
να τους οδηγήσει στο θάνατο.
Από την άλλη, οι εγκληματίες
έχουν συνήθως ένα κίνητρο,
ακόμη και για το πιο ειδεχθές
έγκλημα. Ό ταν η ανάγνωση τε
λειώσει, ο δολοφόνος που γε
μίζει τα κατακρεουργημένα
πτώματα το Μ εγάλο Πουθενά,
καταφέρνει, αν όχι να γίνει συ
μπαθής, τουλάχιστον να πάρει
ένα συγχωροχάρτι από τον
αναγνοόστη. Ο «κακός» συνήθο>ς δεν σκοτώνει για χρήματα,
αλλά επειδή τον κυνηγούν φα
ντάσματα του παρελθόντος και
αγιάτρευτες ψυχώσεις. Για

χρήματα σκοτάϊνουν μόνο ο
«καλοί».
Ο Ελρόυ γίνεται ντετέκτι|
για να περιγράφει τη δράστ
χβυχίατρος για το προφίλ τω
ηρώων και κοινωνιολόγος γιο
τί όλο το σκηνικό των έργω
του εκτυλίσσεται μέσα σε μφ
πραγματική κοινωνία. Η πο/
λαπλότητα της δράσης εξ|)ΐ
σφαλίζει πληρότητα στον καμ
βά της αφήγησης.
Η δεκαετία του ’30 είχε τι
Τσάντλερ και τον Χάμμετ πι
περιέγραφαν έναν κόσμο πι
άλλαζε, δημιουργώντας στιβι
ρούς χαρακτήρες, ακαταμάχ
τους ιδιωτικούς αστυνομικοί
που έπιναν, φλέρταραν κι:
αντιμετώπιζαν τις καταοτάσε
με κυνισμό. Μετά ήρθε
Κράμλεϊ, ο Ρος Μακ Ντόναί
ντ, ο Τζερόμ Τσαρίν (που με1 1
Κουαρτέτο του Ισαάκ laïm "
θυμίζει ότι πολλοί συγγράφει®
όπως ο Λόρενς Ντάρελ, αλ>
και ο ίδιος ο Ελρόυ, γοητεύθ»
καν από την πρόκληση της ττραλογίας), για να εντάξουν u
hard boiled μυθιστόρημα σι.
δεδομένα της νέας εποχής. Μ
περισσότερες
ψυχολογικέ
διακυμάνσεις, με παιδικ
τραύματα που ακολουθούν»
ορίζουν τους πρωταγωνιστ:
και με ρόλους όχι πλέον φαν
ρά διαχωρισμένους. Αλλ
πα ρ ’ όλα αυτά, με ήρωες π(
κατατρύχονται από τους ίδιον1-1
φόβους, τα ίδια πάθη (ποτ
γυναίκες, ναρκωτικά).
Τώρα είναι η σειρά τι:ι
Ελρόυ και του Λος Άντζελε ·
Η δεκαετία μας έχει βρει xffij
νέο άρχοντα του αστυνομικό::!
Και η γλώσσα έναν μάστο(
που δεν φοβάται (όπως πολλομότεχνοί του) να χρησιμοπι
ήσει σκληρές περιγραφές κ
«βωμολοχίες» και να μην περ.
γράφει το ανθραϊπινο σώμα(
απηρχακομένος οδηγός ιατρ.
δικαστικής. Η μετάφραση τι
-ρέκτη
και
συγγράφει
Ανδρέα Αποστολίδη βοηθά
στην κατανόηση του -δύο»
λου- ύφους και μιας γλώσσι
που βρίθει ιδρυματισμών.
Γιάννης Δημητριάδτ
\
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Γιατί αυτός ο
ίολο Κοέλο,

Αλχημιοτής,
ώόσεις Νεα Σύνορα - Α.Α.
Ράνη, Αθήνα 1996
να best-seller, ένα βιβλίο με
ώσσα απλή, προσιτή, ένα πα'.μύθιγια ενηλίκους, που καταίνεται με τις περιπέτειες ενός
αρού βοσκού για την απόκτηχου θησαυρού του.
ιτί, όμως, αυτό το εύηθες πα:μύθι «χχύπησε» τέτοια πρω
ί; Γιατί συνάρπασε τόσο όχι
.ίδιά, μα ενηλίκους; Πρώτη
νατή εκδοχή, η ευπροσηγορία
υ, η ευληπτότητά του. Πρόκειι, δηλαδή, για ένα ανάλαφρο
εύκολο ανάγνωσμα δίχως ιόιτερες απαιτήσεις. Δύσκολα
ήματα απουσιάζουν, δύσκολα
ωσσικά τεχνάσματα δεν υφίmai. Συνεπώς, είναι ένα βιίοπου απευθύνεται στον οιονποτε.
ύτερη πιθανή εκδοχή, το
ασικό μοτίβο του φτωχού,
ην, όμως, τίμιου νέου, που τειά αποκτά αμύθητα πλούτη,
όντας περάσει πάμπολλες
ριπέτειες και κακοτυχίες που
αραδόξως- ενεργούν όλες
ος όφελος του. Αυτό το μοτίσε συνδυασμό με το στερεόιο happy-end ανέκαθεν
ήρξαν πολύ αγαπητά σε
' ους.
ma σ’αυτή την εκδοχή πρέπει
' συνυπολογισθεί και η εξής: Ο
χημιστής είναι ένα παραμύθι
υ συναρπάζει. Το παράδοξο,
ως, είναι ότι συναρπάζει ενη»υς: Ίσως γιατί όλοι οι ενήλιικρύβουν μέσα τους ένα παιδί
1υ γοητεύεται από ένα γνήσιο
ραμύθι (γιατί πραγματικά δεν
' ορούμε να του αρνηθούμε μια
' οια γνησιότητα). Ό λα ρέουν
ικστευτα προς όφελος του
ωα, όλα τα δεινά μεταμορφώ
σω σε καλούς οιωνούς, όλα

διαχέονται στο πνεύμα μιας μει
λίχιας αισιοδοξίας. Ληστές, τσιγγάνοι, αλχημιοτής, γερο-βασιλιάς, έρημος και περιπετειώδεις
περιπλανήσεις, όλα ψηφίδες
ενός παραμυθένιου παζλ, που σε
γυρνούν σε ονειρικές, παιδικές
εποχές.
Τρίτη και, ίσως, ισχυρότερη εκ
δοχή που τοποθετεί τον Αλχημιστή στην άφταστη προπιά του εί
ναι η γλυκιά ψευδαίσθηση που
διατρέχει όλο το έργο, μια ψευ
δαίσθηση που ανακυκλούται ξα
νά και ξανά: «Όταν θέλεις κάτι
πάρα πολύ συνωμοτεί γι ’ αυτά
μ α ζί σου ολόκληρο το σόμπαν
και γίνεται πραγματικότητα» ή
«Οι άνθρωποι είναι σε κάθε επο
χή της ζωής τους ικανοί να κά
νουν αυτί) που ονειρεύονται».
Ωραίες απόψεις ή μάλλον ευσε
βείς πόθοι, αλλά σ’ αυτό το πα
ραμύθι θεωρούνται δεδομένες.
Ο αναγνώστης χαίρεται, ευ
φραίνεται μ’ αυτή την ψεύτικη,
απατηλή πίστη, που παρέχεται
χιυρίς φειδώ από τον συγγρα
φέα του έργου.
Κι. αν είναι ορθόν κι αληθές αυ
τό που λέει ο Α. Καμύ: «Θέλω
ν ' απελευθερώσω τον κόσμο μου
α π ' τα φαντάσματά του, να τον
γεμίσω από σαρκικές μονάχα
αλήθειες. Έτσι και η δημιουργία,
εάν υποτάσσεται στις φαντασίες
κι ενθαρρύνει την ελπίδα, δεν
διακρίνεται από αφιλοκέρδεια»,
τότε θα μπορούσαμε να μιλή
σουμε για μη τίμια τακτική εκ
μέρους του συγγραφέα, αλλά τό
τε ίσως να ξεφεύγαμε πολύ μα
κριά.
Κοντά στις ισχυρές εκδοχές
επικράτησης και ευτυχίας του
βιβλίου πρέπει να θεοιρηθεί
και η μοιρολατρική ενατένιση
του κόσμου. Ό λα περνούν από
το πρίσμα του μοιραίου, του
αναπότρεπτου, του πεπραγμέ
νου και πίσω απ’ όλα, δεσπό
ζουσα, κινεί τα νήματα και επι

«Α
βάλλεται η ψυχή του κόσμου.
Μαγείες, γητειές, αλχημείες,
πεπρωμένα, μοίρα, δεισιδαι
μονίες... «ο δρόμος μου ήταν
γραμμένος στους οιωνούς και
δεν υπάρχει περίπτωση να χα 
θώ», μας λέει ο ήρωας του βι
βλίου. Ό λ ’ αυτά πώς να μην
έχουν απήχηση σ’ έναν λαό
-μιλοί» για εμάς τους Έ λληνεςπου έχει στο πετσί του τη δεισι
δαιμονία και τη μοιρολατρία;
Εξάλλου, ο Π. Κοέλο, μαέ
στρος του είδους του -ποιο εί
ναι άραγε αυτό, μήπως το κα
θαυτό παραμύθι;- με έντεχνο
πράγματι τρόπο καταφέρνει
και περιπλέκει παραμύθι και
έξυπνες ρήσεις, απαυγάσματα
μιας ζωής εμπειριών, που ενι
σχύουν το έργο, ανεβάζουν το
νάίφ όλο σύνολό του, προσδίδοντάς του συγχρόνως κάποια
εγκυρότητα, που διαφορετικά
θα έλειπε. Είναι ίσως το μόνο
μέσο ανέλκυσης του όλου έρ
γου. Λ.χ., «υπάρχει μόνο ένας
δρόμος για να μάθει κανείς, ο
δρόμος της δράσης», καθώς κι
άλλες απόψεις για τον άνθρω
πο, τον έρωτα, που διανθίζουν
στα κατάλληλα σημεία το έργο.
Αυτό όμιυς, το μόνο ίσως, που
αξίζει είναι η καβαφική Ιθάκη
που αναπηδά απ’ τις σελίδες
του Λλχημιστή: «Στο δρόμο για
την πραγματοποίηση του π ε
πρωμένου του είχε μάθει όλα
όσα χρειαζόταν να ξέρει κι είχε
ζήσει όλα όσα μπορούσε ποτέ
να ονειρευτεί». Ο θησαυρός
του ήταν εκεί που ζούσε πάντο
τε. Αν το ’ξερε, δεν θα ’χε
πλουτίσει το εσώτερό του εί
ναι, δεν θα ’χε γνωρίσει την
αληθινή αγάπη. Ο Αλχημιοτής,
ένα γνήσιο παραμύθι, δείχνει
πώς ο παραμυθάς μπορεί εύκο
λα να αναδειχθεί σε κορυφαίο
λογοτέχνη. Αυτά περί κριτή
ριων και αξ ιολογ ιών.
Ιωάννα Κλεφτόγιαννη

σημαντικούς
διανοούμενους και
λογοτέχνες της εποχής της
και αναφέρεται συχνά στην
Ελλάδα και τα ωφέλιμα
έργα που απευθύνονται
στα νέα παιδιά. Συζητά
έκτενώς με τον Π. Βλαστό,
τον Κ. Παλαμά, τον Α.
Πάλλη, τον Γ.
Βλαχογιάννη, τον Α.
ΕφταΧιώτη, τον Α.
Δελμούζο, τον Μ.
Τριανταφυλλίδη, τον Γ.
Ψυχάρη, τον Δ. Γληνό, τον
Ε. Βενιζέλο, και άλλους
εξίσου σημαντικούς
λογίους. Ένα ιδιαίτερα
χρήσιμο και, με τον τρόπο
του, συναρπαστικό βιβλίο.
Βοήθημα για τη διεύρυνση
της γνώσης μας, όταν
αναφέρεται στο παρελθόν,
η αλληλογραφία είναι μια
τέχνη που χάνεται. Το
τηλέφωνο και τώρα πια και
το e-mail καθιστούν πλέον
σχεδόν ανύπαρκτη την
επικοινο)νίαδιάτης
αλληλογραφίας. Μερικοί,
όμως, επιμένουν. Κρατώ
στα χέρια μου ένα βιβλίο
που αξιοποιεί αυτή την
αλληλογραφική ροπή του
συγγραφέα του Μιχ.Ν.
Κοκολογιάννη.
Τιτλοφορείται Σχόλια στην
Επικαιρότητα (εκδ.
Ελληνικό Λογοτεχνικό και
Ιστορικό Αρχείο, 1997) και
περιλαμβάνει επιστολές
που γράφτηκαν από το
1983 έως το 1997
διαταγμένες κατά τα
θέματά τους: ιστορικάπολιτικοκοινωνικά,
φιλολογικά, οικονομικάτραπεζικά. Μια τέχνη που
χάνεται και που οι
«αμετανόητοι» τεχνίτες της
μας θυμίζουν τη σημασία
και τη γοητεία της.
ο χαρτοκόπτης
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l Ιστορίες πανικού
ΚΑΛΑ ΤΑ ΝΕΑ: η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τιμώρησε Εισαγγελέα με οριστική
απόλυση, γιατί αμελούσε τα καθήκοντά του. Λίγο σκληρή η απόφαση, είναι αλήθειαμια αρχική σύσταση προς συμμόρφωσιν δεν θα έβλαπτε, αρχικά. Αλλά τουλάχιστον η
ρηξικέλευθος αντίδραση του Σώματος μας διαβεβαιώνει εμμέσως ότι άπαντες οι
υπόλοιποι Εισαγγελείς είναι συνεπέστατοι - κάτι είναι κι αυτό... Ό μ ω ς τι διαβάζω στη
συνέχεια του «σκεπτικού» της απόφασης; «Επειδή με την προσω πική του ζωή έπληξε
το κύρος του κλάδου»! Πώς; Μήπως φοροδιέφευγε; Μ ήπως κακοποιούσε τη σύζυγό
του; Ό χι, απλώς είχε συνάψει ερωτική σχέση με γυναίκα που είναι τρανσεξουαλική.

Γ

·

ΠΟΑΑΕΣ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ που γεννιούνται: τι από τα δύο συνέβαινε τελικά; Προς τα
καθήκοντά του έδειχνε αδιαφορία ο Εισαγγελεύς ή προς τον πουριτανισμό των
συναδέλφων του; Πώς η επιλογή μιας γυναίκας, που είχε την ατυχία να γεννηθεί
βιολογικός άντρας και την τύχη να «βρει -κυριολεκτικά- τον εαυτό της» με τη βοήθεια
της σύγχρονης ιατρικής, μπορεί να «σπιλώσει» την υπόληψη όχι μόνον του συντρόφου
της αλλά και αυτήν ολοκλήρου του κλάδου του; Είναι μήπως παράνομη η αλλαγή
βιολογικού φύλου;
ΚΑΙ ΕΝΠ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ το θέμα αυτό πάει να θαφ τεί κάτω από μικροχάχανα, η
Ισπανία βουίζει από τα σχόλια για βιντεοκασέτα όπου σοβαρότατος εκδότης
σοβαρότατης εφημερίδας φαίνεται να έχει μαγνητοσκοπηθεί κατά τη διάρκεια
ερωτικών περιπτύξεων με καλλονή που δεν είναι η σύζυγός του. Είναι δε σαφής η
αίσθηση πως η «τιμή» του εκδότη θα μπορούσε να θιγεί εξίσου από το «γεγονός» της
απιστίας, όσο και από την ιδιαίτερα προκλητική εμφάνιση και τον «εξοπλισμό» της
«συμπρωταγωνίστριάς» του...

HA t

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ αρχίζει κανείς να υποψιάζεται πω ς, για άλλη μια φορά, έχουμε
μπερδευτεί τελείως. Πότε θα το πάρουμε, επιτέλους, απόφαση πω ς ορισμένες όψεις
της ζωής του καθενός μας -όπω ς η επιλογή ερωτικού συντρόφου και οτιδήποτε
διαμείβεται μεταξύ συναινούντων ενηλίκων- όχι απλώς είναι παντοειδούς αστήρικτο
πως θα μπορούσαν να αφορούν κανέναν άλλον, αλλά ενδεχομένως διαφεύγουν και από
εμάς τους ίδιους; Και πως μοιάζει να υπάρχει ένα στεγανό τοίχωμα ανάμεσα στην
ερωτική και τις άλλες εκφράσεις μας; Αν, όπως έγραφε πρόσφ ατα ο Κωστής
Παπαγιώργης, η ερωτική πράξη δεν «ανήκει» στους μετέχοντες σε αυτήν, αν τους
υπερβαίνει, πολύ περισσότερο μας υπερβαίνει όλους το φαινόμενο του ίδιου του
Ερωτα, κι ο τρόπος Του να «χτυπάει» τον καθένα μας όπως Εκείνος νομίζει, κι όχι όπως
εμείς -ή η «κοινωνία»- θα θέλαμε: να μας κάνει «τρελούς», «ακαταλόγιστους». Τρελούς κι
ακαταλόγιστους, όμως, σ' ένα χώρο όπου η απώλεια της λογικής είναι νόμος και
προϋπόθεση εισόδου.

ΑΠΟ ΤΟΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΓΓ ΑΥΤΟ και ο Θεός έσπερνε κάθε τόσο τον πανικό, όταν αντιλαμβανόταν πως ξένοι,
αμύητοι ή εχθροί είχαν μπει στα χωράφια του, με αποτελέσματα που είναι και σήμερα
για γέλια, που μας εκθέτουν ως παράλογους σε πεδία -ό π ω ς το κοινωνικό ή το ηθικό—
όπου ο λόγος έχει όντως τη θέση του."

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ έ ς

Ε κ δ ό σ ε ι ς

Κρήτης

Μόλις κυκλοφόρησε

I S A A C

A S I M O V

Το Χ ρ ο ν ι κ ό
τ ων ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν α ν α κ α λ ύ ψ ε ω ν
Μια επιστημονική εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία των επιστημών
και των ανακαλύψεων.
Το Χρονικο των Ε πιστημονικών Α νακαλύψεων του Asimov ερευνά διεισ δυτικά όλα τα επ ι
τεύγματα των επ ισ τημ ώ ν στη διαδρομή του χρόνου. Ο Asimov εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις
ανακαλύψ εις και εφ ευ ρ έσ εις σ τη ν αστρονομία, τη βιολογία, τη φυσική, τη χημ εία , τα μαθη
ματικά, α ποκρυπτογραφ ώ ντας κάθε γεγο νό ς με το δικό του, μοναδικό ύφος. Σύντομα κείμενα,
που ακολουθούν τις επ ισ τη μ ο νικ ές ανακαλύψ εις κάθε περιόδου και έτους, δείχνουν πώς οι
επισ τήμ ονες επ η ρ έα σ α ν τον κόσμο και πώς ο κόσμος α ντα ποκρίθη κε στις επισ τημ ονικές
προόδους. Εδώ μ π ο ρ εί να γνω ρ ίσ ει ο αναγνώ στης: Πώς τιθασεύθηκε η φωτιά το 500.000 π.Χ*
γιατί π ρ ο σ τέθ η κ ε το μ η δέν στο α ριθμη τικό σύστημα το 810* π ο ιο ς επ ινό η σ ε το μ ικροσκόπιο
το 1590* τη ν πρώ τη π τή σ η αεροστάτου με θερμό αέρα το 1783' τις ακτίνες X, που ανακαλύ
φθηκαν το 1895' τη ν ανακάλυψη του Π λούτω να το 1930' τον Σπούτνικ, τον πρώτο τεχνη τό
δορυφόρο, που τέθ η κ ε σ ε γή ινη τρ ο χιά το 1957' το πρώτο παιδί του σωλήνα, που γεννή θη κ ε
το 1978 ... και π ολλά άλλα.
[17 χ 25 cm, σελ. 880 - 9000 δρχ.]
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
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ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
EQPIA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
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ΙΙΟΛΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΓΙΚΗ
nOAtMOX, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΝΟΝΙΑ
ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑί ΕΠΑΝ ΑΠΑΣ Η
Ο ΘΕΡΜΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΜΕΤΑ ΙΟΝ Α»ΤΧΡΟ ΠΟΛΙΜΟ
ΙΑΑ«ΝΟΤΟΤΡΚ«ΟΧ ΠΟΛΕΜΟΙ
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Πόλεμος και πολιτική
Πόλεμος, οικονομία, και κοινοονία
Πόλεμος και επανάσταση
Ο θερμός πόλεμος μετά τον ψυχρό πόλεμο
Ελληνοτουρκικός πόλεμος

ΣΕΙΡΑ
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ»
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1. Ιταλό Καλβίνο
Το μονοπάτι με τις αραχνοφωλιές
2. Νίκολας Σαίξπηρ
Ο χορευτής του επάνω πατώματος

Ιτα λό Κ α λ
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