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Δυο παράλληλες ιστορίες,

τους, αλλά και τη δύναμή

που επιχειρούν να διαγρά

τους, και να φτάσουν στην

ψουν την υποστασιακή αλ

αυτογνωσία, που σημαίνει

λαγή της γυναίκας, τους

στην απελευθέρωση του

χαμένους όρους της θυσίας

προσώ που τους.

της.

Πιστεύω στην υπεροχής

Γραμμένες με την ανα

γυναίκας από άλλους δρό-

λυτική γραφή της συγγρα-

μους, γιατί ουσιαστικά η

φέως, την ποιητική και βα

απελευθέρωση είναι εσω

θειά ανθρώπινη, οι νουβέ

τερική, είναι θέμα αντίλη

λες σκιαγραφούν το πρόσωπο της σύγχρονης

ψης. Γι’ αυτό και ακολούθησα στη γραφή την

γυναίκας, το αντιφατικό και ανικανοποίητο, το

αναλυτική σκέψη.

πληγωμένο και υπερήφανο.

Γράφοντας τις νουβέλες, έζησα αυτή τηδύ-

Είπε η συγγραφέας:

ναμη της μαγείας που κρύβει η ψ υ χο γρ α φ ικ ή

Στόχος μου ήταν να οδηγήσω τη Ναταλία

κατάδυση στην ψυχή. Εκεί γνώρισα τις ηρωίδες

και τη Χριστίνα σε μια μορφή «αυτοανάλυσης»,

μου, αλλά και τους ήρωές'μου, που είναι

έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν τα λάθη

έλεγα, πιο εύθραυστοι, και πιο τραυματικοί

ΓΗΣ ΙΔ ΙΑ Σ

Λυκόφως της μοναξιάς
Με τη λάμπα Θυέλλης
Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες
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...Σ Υ Μ Π ΙΑ ΙΛΗΣ
ΤΩΡΑ
Δ ΙΚ Α Ι Ω Ν Ε 
ΤΑΙ! Ο Ανδρέ
α ς Παπανδρέου έπαιξε το τελευ
χαρτί του. Πρότειν
πρόεδρο τον υποψήφιο
του Σαμαρά. Δεύτερη
φορά που ο αρχηγός της
ΠΟΑΑΝ κάνει πλάτες
στο ΠΑΣΟΚ. Γράφει ο
Τ άσος Π αππάς (ΣΕΑ.
14) και ο ΑΝΤΗΝΩΡ.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ
ΑΥΤΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο Σ τέλιος
Κ αφαντάρης προτείνει
στον πρωθυπουργό πώς θα πληρώσει με τα πνευματικά δικαιώματα
της αυτοβιογραφίας του το χ ρ έ ο ς της βίλας της συζύγου του. ΣΕΛ.
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ΤΗ ΓΑΩΣΣΑ Έ να ουσιαστικό τριήμερο
για την ελληνική γλώσσα στην Ενωμένη
Ευρώπη είχε μεγάλη επιτυχία. Ρεπορτάζ:
Ποιος είπε τι, στο κατάμεστο Γαλλικό
Ινστιτούτο. ΣΕΛ. 42. ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Τόπο στα νιάτα. ΣΕΛ. 50-
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ΜΕΑΑΓΧΟΑΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΡΟΝΗΣΑΝ: η «αγωνία μας» πήρε τέλ ο ς. Μ άθαμε την π ερ α σ μ έν η Τ ετάρτη την
εξαναγκαστική για τον Α νδρέα Π απανδρέου απόφ αση μ ε την οποία εχρίσ θη υποψ ή
φ ιος για την προεδρία της Δημοκρατίας ο Κωστής Σ τεφ α νό π ο υ λο ς. Μ άλιστα, η από
φαση ελήφθη «ομοφώνως» από το... Ε κτελεστικό Γ ρ α φ είο - α φ ο ύ τα άλλα «θεσμικά»
όργανα του Κινήματος ξεχάστηκαν. Μ ε τον ίδιο τρόπο ξεχά σ τη κ ε και «Παρελήφθη»
από το πομπώ δες προπαρασκευαστικό προοίμιο το γ ε γ ο ν ό ς ότι ο κ. Σ α μ α ρ ά ς είχ ε
προαναγγείλει τον ν έο πρ ό εδρο της Δημοκρατίας.
ΓΕΓΟΝΟΣ είναι ότι η φάση «προεδρολογία» μ ε την οποία μ α ς ζάλισ αν επ ί μ ή ν ες πή
ρ ε τέλος. Ό ,τι συμπεραίνει κ α νείς από τις δια κυμ άνσ εις των πρ οη γού μ ενω ν μηνών
είναι πω ς το ΠΑΣΟΚ, διά του π ρ ο έδ ρ ο υ του, έ χ ε ι π α γιδ ευ τεί και η π ο ρ εία του είναι
πλέον πορεία σε μονόδρομο: ο κραταιός και υ π ερ ή φ α ν ο ς η γέτη ς έ χ ε ι κουραστεί,
έχ ει καμφθεί, δ εν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και όσο ο κα ιρ ός π ε ρ 
νά θα καθιζάνει μαζί του και το Κίνημα. Ο Α νδ ρ έα ς δ ε ν μ π ορεί να λειτουρ γή σ ει ως
εν ερ γ ό ς πολιτικός και μόνη του φ ροντίδα είναι να ο νο μ ά ζετα ι π ρ ω θυπ ουρ γός για να
διατηρεί έτσι και την ενότητα στο κόμμα του.
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΕΙ, λοιπόν, το έρ γο της κυβέρνησης; Δ εν θα α π εμ π λα κ εί η χώ ρα
από τις συμπληγάδες της α δ ιέξο δη ς εξω τερ ικ ή ς πολιτικής; Η οικονομία θα παραπαί
ει; Τα μεγάλα έρ γα θα αποτελούν απλώ ς το π εδ ίο σπαραγμού εργολάβω ν, βαρώ νω ν
των MME και πολιτικών που τα διαχειρίζονται αφ ή νοντας ν α χ α θ ε ί μια τελευ τα ία για
τη χώ ρα ευκαιρία.; Ποιος νοιάζεται, όμω ς, για όλα αυτά;
ΤΟ ΜΕΛΗΜΑ των κυβερνητικών σ τελεχώ ν είναι άλλο: Ο ά τοκος αλληλοδανεισμός,
η αποπεράτω ση κατοικιών, η πλαστή εικόνα για το «πόθεν έσ χες» , η φοροδιαφ υγή, οι
εξα ιρ έσ εις, το βόλεμα επί του παρόντος!
ΑΝ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ κοινωνικά, λειτο υρ γία ς τη ς διοικητικής μηχανής, εξυγίανσ ης
των MME, προβλήματα Π αιδείας και προβλήματα Υ γείας μ ένο υ ν καθηλω μένα σε πα
ρω χημένα σχήματα, όπου π ρ ο έχει η εξυπη ρέτη σ η «αλληλοδιαπλεκομένω ν συμ φ ερό
ντων» -ό π ω ς θα έλ εγ ε ο Α νδρέας ή και ο Μ ητσ οτάκ ης- κ α νένα από τα συντηρητικά ή
τα νεοσυντηρητικά -«σοσιαλιστικά» κόμματα δ ε ν εν δια φ έρ ετα ι. Δ ε ν αποτολμούν να
σπάσουν τα καλά κτισμένα σχήματα, έστω και αν αυτά είναι αναχρονιστικά και α μ ε
τακίνητα.
ΓΙΑΤΙ βέβ α ια αυτά είναι τα προβλήματα. Και όμω ς, κόπτονται τώ ρα προκειμ ένου να
ωραιοποιήσουν πορτραίτα αποτυχημένω ν πολιτικών για να μ α ς πείσ ουν ότι θα λ ει
τουργήσουν ως ρυθμιστές αυτού του ξεχα ρβ α λω μ ένο υ οχήμ ατος που σ υνεχίζουμ ε
να ονομάζουμε Ελλάδα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΛΟΓΙΑ που πήρε τέλος, αλλά και οι μ ε θ ο δ εύ σ εις και το αποτέλεσμα
των συμβιβασμών που συντελέστηκαν μ ε την επιλογή στο πρόσω πο του καλού καγαθού Κωστή Στεφανόπουλου, δ ε ν α π έ δ ειξ α ν πα ρ ά τα όρια και τις δυνα τότη τες του
πολιτικού κόσμου της χώ ρας. Π αίξανε σε σ τενά χαρακώ ματα, υποκρίθηκαν τη σωτη
ρία της οικονομίας -α υ τή την οποία καθημερινά κ α τα πο ντίζου ν- και, τελικά, τι κατάφεραν; Έ δ ε ιξ α ν τα α διέξο δά τους. Ό μω ς, η χώ ρα δ ε ν πρ ο χω ρ εί μ ε μικροπολιτικούς
συμβιβασμούς οι οποίοι α να γο ρ εύο υν π ρ ό εδ ρ ο τη ς δημοκρατίας αποκλειστικά για
λόγους κομματικών σκοπιμοτήτων.
ΜΟΝΟΤΟΝΑ το επαναλαμβάνουμε και ίσω ς ακούγεται π ερ ίερ γ α σ ε αυτιά καθηλω
μένων ή βαριεστημένω ν πολιτών, όμω ς η λύση π ρ έπ ε ι ν α αναζητηθεί σε άλλους δρό
μους. Εκεί όπου ν έ ε ς ευαισθησίες θα συναντήσουν την Α ριστερά που κράτησε την τι
μή της ακέραιη και την όρασή της σε εγρήγορση. Ε κεί όπου η δράσ η δ ε ν εξαντλείται
στα παίγνια μιας παραπαίουσας εξο υσ ία ς.
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...ΚΑΙ ΤΟΤΕ (Μάρτιος του ’85), το
ΠΑΣΟΚ, η Αλλαγή, το «συμβόλαιο με το
λαό» κατέρρεαν... Αλλά, τότε, το «πρόβλη
μα» δεν ήταν διαζευκτικό (είτε η Βουλή
εκλέγει πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε η
χώρα πορεύεται προς εκλογές...), αλλά
διττό: Και εκλογή προέδρου της Δημοκρα
τίας και βουλευτικές εκλογές, εφόσον ο κ.
Κ. Καραμανλής συμπλήρωνε, τις μέρες
εκείνες, την πρώτη θητεία του στο ύπατο
αξίωμα της πολιτείας και η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ την πρώτη τετραετία της...
ΤΟ «ΠΡΟΕΧΟΝ», φυσικά, για τον κ. Α.
Παπανδρέου ήταν οι βουλευτικές εκλογές
-πώς να εξασφαλισθεί η δεύτερη τετραε
τία του ΠΑΣΟΚ... Και οι οιωνοί -με βάση
όχι κάποια αμφίσημα γκάλοπ, αλλά τα
αποτελέσματα των ευρωεκλογών Ιουνίου
1984- ήταν εξαιρετικά δυσάρεστοι για το
κυβερνών κόμμα... Το ΠΑΣΟΚ είχε χάσει
σε εκείνες τις ευρωεκλογές επτά ποσοστι
αίες μονάδες, με αποτέλεσμα η διαφορά
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας να
μειωθεί στο 3,5%, από 12%... Έ πρεπε,
λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, να κερδίσει -πάση θυ
σία-τις βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 1985.
Για να κερδίσει, όμως, τις εκλογές αυτές,
έπρεπε, προηγουμένως, να κερδίσει την
Προεδρική Εκλογή. Ό χι με απλούς αριθ
μούς (αυτό ήταν δεδομένο, αθροίζοντας
τις ψήφους των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δημοκρατίας), αλλά με...
«ρήξη», με «συνεπή πάλη για την κοινωνική
αλλαγή», με «αντιστοιχία των κοινωνικών
δυνάμεων με την πολιτική τους έκφραση»,
κ.λπ. Στόχος: η «ολοκληρωμένη αλλαγή»,
την οποία, βέβαια, δεν μπορούσαν να εξα
σφαλίσουν οι «συναινετικές διαδικασίες»
και η επανεκλογή του «συντηρητικού Κα
ραμανλή» μπλα, μπλα, μπλα...
[ΤΟ Ή σήμαινε για το κύρος της χώρας
(διεθνώς) εκείνη η «πολιτική της τρικλοπο
διάς», των έγχρωμων ψηφοδελτίων και του
ευτελισμού των θεσμών είναι πράγματα
γνωστά. Όλος ο ευρωπαϊκός Τύπος μιλού
σε, τότε, για την «ευμετάβλητη φύση της ελ
6

ληνικής κυβερνητικής ηγεσίας», ενώ η
Ουάσιγκτον Ποστ κατέγραφε τη δήλωση
«υψηλού κυβερνητικού στελέχους» (το όνο
μά του είναι γνωστό): «Δεν υπάρχει λόγος
ανησυχίας... Η απομάκρυνση Καραμανλή
εξυπηρετεί στην ουσία τα αμερικανικά
συμφέροντα, αφού η αριστερή πτέρυγα του
ΠΑΣΟΚ θα μείνει στο ΠΑΣΟΚ και δεν θα
στηρίξει τους κομμουνιστές»!]
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ...
ΣΗΜΕΡΑ, Φεβρουάριος του ’95 -δέκα
χρόνια, δηλαδή, αργότερα- το θέμα της
εκλογής του προέδρου της Δημοκρατίας
δεν παρουσίασε (ώς την ώρα, τουλάχιστον,
που σύρονται οι γραμμές αυτές...) ούτε
αιφνιδιασμούς, ούτε κραδασμούς... Α
πλώς, «ο πρωθυπουργός φωτογράφισε και
ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης έσπευσε
να εμφανίσει τις φωτογραφίες»... Αλλά και
αν δεχθούμε την αντίστροφη εκδοχή (που
υποστηρίζεται από την Άνοιξη), ότι, δηλα
δή, «ο Σαμαράς φωτογράφισε και ο Π α
πανδρέου ασχολήθηκε με την εμφάνιση», η
κατάληξη είναι η ίδια: Το συνοικέσιο
ΠΑΣΟΚ-ΠΟΛ.ΑΝ. - ένα συνοικέσιο ά 
σχετο με τα μηνύματα των καιρών, τις ανά
γκες της εποχής μας, τις αγωνίες ενός λα
ού, που θέλει την πατρίδα του όχι να σέρ
νεται (στα βαλτόνερα της συντήρησης και
της «συναλλαγής»), αλλά να απογειώνε
ται! Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά οι κυβερνήτες
της σαν να ζούν ακόμα στον αυχένα της
Μελούνας, διεθνώς απομονωμένοι και
ανυποψίαστοι για ό,τι συμβαίνει γύρω
τους.
ΘΑ ΑΝΊΠΛΕΧΘΕΙ, ίσως, ότι η «σύμπτω
ση» ΠΑΣΟΚ-ΠΟΛ.ΑΝ. στο πρόσωπο του
κ. Κωστή Στεφανόπουλου «συνάδει» με το
πνεύμα του Συντάγματος, που ζητεί «ευρύ
τερες συναινέσεις», κ.λπ. Άλλο, όμως, «συ
ναίνεση» και άλλο «συναλλαγή». Αλλο α 
νοιχτός, δημόσιος διάλογος, για την εξεύ
ρεση ενός υποψήφιου προέδρου κοινής
αποδοχής, και άλλο η υποκρισία, το θέα

τρο, οι όρκοι ότι δεν υπήρξε «δίαυλο: λ
κοινωνίας» μεταξύ των δύο συμβατέ
νων μερών!
Ο κ. Α. ΣΑΜΑΡΑΣ αισθάνθηκε την ι
γκη, λ.χ, προτείνοντας την υποψήφιός
Κωστή Στεφανόπουλου, να «διανύω
την πρότασή του με μια οξύτατη κρκιι
όχι μόνον κατά της Ν.Δ. αλλά καικατάιι
ΠΑΣΟΚ! Και τα δύο μεγάλα κόμμαια,ΐ
πε, «βλάπτουντο ίδιο» τη... Συρία.Το «
που δεν είπε, βέβαια, είναι ότι, προσόν
ντας τις 11 ψήφους τους στο ΠΑΣΟΚ '
πλαίσιο μιας δικομματικής «συνεο;
σίας», κ.λπ.) παρέτεινε -και παρατείνει
τον κοινοβουλευτικό βίο της σημερινή;»
βέρνησης... Αλλά και ο πρωθυπουργό;!
Α. Παπανδρέου, προτείνοντας, επίσης
υψηφιότητα του κ. Στεφανόπουλου,
φ ύ γ ε οποιαδήποτε λέξη περί «συναΐλτ,ψ
ή «συνεργασίας» με τον κ. Σαμαρά. Ό:
απέφυγε να εξηγήσει το « ά γ χ ο ς» to r .
την αποτροπή πρόωρων εκλογών... S ι
πειστικοί, άραγε -διερωτάται η Καθψια
νή - είναι οι “όρκοι και οι θυοίε;" μ
ΠΑΣΟΚ στην ανάγκη συναινετική; φ
δρικής εκλογής, μετά το προηγούμενον
1985;»... Ό μω ς τα πράγματα είναιωώ
Ό ταν η εκλογική δύναμη του ΠΑΣΟΚο;
σχναίνει καθημερινά -και συνεβαίι
σ’αυτό πότε η «καταραμένηβίλα»,μν ι
Γ. Κουβελάκης και πότε άνδρες ε' ·
νείς και ευυπόληπτοι» όπως ο Ζόρι Μ
λακ, ο Α. Αραβαντινός ή ο Μπάλτικ%ι
λο...- τότε η απλή λογική λέει ότι cutoff«
γεις τις εκλογές. Και φυσικά, τηναπόφαί
σου αυτή καλύπτεις με πρω τοχρονιάν
διαγγέλματα που μιλούν για θεσμικήν
συγκρότηση, αναθεώρηση του Συνταγή
τος (όπως και το 1985...) και άλλα
παρόμοια...

CΚΑΙ ΟΥΣΙΑ
I ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του κ. Παπανδρέης πρότασης τον ΠΑΣΟΚ για την
προέδρου της Δημοκρατίας») ορισχολιαστές κατέγραψαν «μέτριο
ι» και «χαμηλούς τόνους». Το 1995
/αι, βέβαια, 1985. Αλλά η παραπληηση και σήμερα (όπως και τότε...)
ίπει. Κατά ποια λογική λ.χ. η πρόταΠΑΣΟΚ είναι «ιστορική» ή «υπέρτική»; (Θα ήταν «ιστορική» αν το
ΙΚ διέθετε, αυτοδύναμα, 180 ψήιαι επέλεγε, πραγματικά έναν υποπρόεδρο εκτός του δικού του χώΑλλά και πόσο ευσταθεί ο ισχυριου κ. πρωθυπουργού ότι η επιλογή
^αποκρίνεται στην «υπεύθυνη λει1 των κομμάτων» και «συμβάλλει
ιαβάθμιση τον Κοινοβουλίου και της
ίής μας ζωής»; (Ασφαλώς ούτε το
Ιούλιο «αναβαθμίζεται» ούτε τα ποκόμματα ανταποκρίνονται στην «υη λειτουργία τους», όταν αντί του
ού δημόσιου διαλόγου, έχουμε πανιο, συμπράξεις «κεκλεισμένων των
> -à huis clos- και «αξιολογήσεις»
ανείς δεν ξέρει το περιεχόμενό

(

] ΚΑΙ αν έχει το πράγμα, η ουσία
„ενει μία: ότι στην εξουσία παραμέχ τρεκλίζουσα (παραπαίουσα) κύ
τη, με έναν πρωθυπουργό που, όχι
δυνατείνα συλλάβειτις ανάγκες της
- ; μας, αλλά και να ανταποκριθεί
; ,ωδώς στις απαιτήσεις του αξιώμα-

2ΡΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΩΡΑ, αφού ο «κίνδυνος» των εκλοτετράπη (σηματοδοτώντας, ταυτόέναν νέο κύκλο συντηρητικών εξε,.), ο πρωθυπουργός προχωρεί στον
ιματισμό, ίσως και πριν από το Πάπείγεται -λένε κάποιοι στενοί συ;ς του- να δώσει «νέα πνοή στην κυΊ». Και η «νέα πνοή» θα δοθεί με κι; όπως η υπουργοποίηση του κ. Ευ.
'· τουλου (ίσως και του κ. Δ Τσοβό' ριβέστερα με την «ανάθεση χαρτοον σε όλα τα ανώτατα στελέχη που
1ήμερα εκτός κυβερνήσεως»\ Πλάι
1 ήσεις, δημοσιεύονται πληροφορίες
ί:1,ώθηση του κ. Ά. Τσοχατζόπουλου
ν :η του αντιπροέδρου (οι αντιπρόε^ορεί να είναι και δύο και τρεις...)
ΐί1 προώθηση του κ. Κ. Λαλιώτη στη
I1)1>υ γραμματέα του κόμματος. Οι

πληροφορίες αυτές έχουν εξοργίσει τον κ.
Τσοχατζόπουλο («αυτός που τις διοχετεύει
είναι ο Λαλιώτης» - λέει), ενώ από την
πλευρά του ο κ. Λαλιώτης εμφανίζεται
απρόθυμος να μετακινηθεί. «Επιθυμεί να
ολοκληρώσει το έργο του στο ΥΠΕΧΩΔΕ»
- λένε οι στενοί συνεργάτες του (Απορία:
ποιο «έργο»;...)
ΚΑΤΑ ΤΑ άλλα, αν όλα κυλήσουν βάσει
των προβλέψεων, ο κ. Κ. Στεφανόπουλος
θα ορκισθεί πρόεδρος της Δημοκρατίας
στις 3 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή. Το μό
νο που κανείς δεν ξέρει είναι τα περιθώ
ρια βιωσιμότητας της σημερινής κυβέρνη
σης. Και επειδή κάποιοι σκέφτονται, από
τώρα, την αναθεώρηση της Συνθήκης του
Μάαστριχτ (1996), ο υπουργός Εθνικής
Οικονομίας κ. Γ. Παπαντωνίου αισθάνθηκε την ανάγκη να μας διαβεβαιώσει ότι«ε<ναι αδύνατο, μέσα σε δυο χρόνια, να πετύχονμε τους όρους είτε της ονομαστικής, εί
τε της πραγματικής σύγκλισης». Σε ποια
Ευρώπη «μεταβλητής γεωμετρίας» θα
υπαχθούμε, άραγε;
ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΖΕΙ;
Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΠΟΛΑΝ, στο
θέμα της εκλογής προέδρου της Δημοκρα
τίας, συνέπεσε με τη συμπλήρωση έτους
από την επιβολή του εμπάργκο κατά της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας, και το μεν εμπάργκο αποδεί
χθηκε αποτελεσματικό. (Βάθυνε μόνο την
απομόνωσή μας και βοήθησε κάποιους «αετονύχηδες» - κοινώς λαθρέμπορους).
Ό μως το ερώτημα παραμένει: Τίνος
έμπνευση υπήρξε το εμπάργκο; Και ποιος
θα πληρώσει στην περίπτωση που η από
φαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι
καταδικαστική για την Ελλάδα;
ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ πέραν του εμπάργκο. Πό
τε, επιτέλους, θα αντιληφθούμε ότι με τρία
μέτωπα ανοιχτά, προς την Αλβανία, την
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας και την Τουρκία (για να μην
προσθέσουμε και τη Βουλγαρία) είναι
αδύνατο να έχουμε υπεύθυνη εξωτερική
πολιτική; Επιτέλους, ποιος κυβερνά αυτόν
τον τόπο; Ο σμήναρχος Βρακάς, ο μητρο
πολίτης Παντελεήμων ή ο κ. Στ Παπαθεμελής που, ευκαιρίας δοθείσης, την περασμέ
νη εβδομάδα, στο Κιλκίς, προειδοποίησε
τους «ανθέλληνες Ευρωπαίους» όσο και
τους «ενδοτικούς της Ελλάδας», ότι το γυ
μνό ξίφος των Ελλήνων δεν χωρατεύει. Ω,
λυγερόν σπαθί μου... Είμεθα για κλάματα.
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σειρά:

M O I ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
I. Μ . Χ Α Τ Ζ Η Φ Ω Τ Η

Λ Α Ο Ι

ΚΑΙ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Ι

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η ΖΩΗ
ΣΤΟ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Μ ΕΑ

Ε Κ Δ Ο Χ Η

(576 οίλίδες, 87 εικόνες)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠ ΑΔΗ Μ Α
Ιπποκράτους 8, 106 79
Τηλ.: 36.27.318
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ΑΝΤΙ

Θε σ είς
ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΠΕΙΣ
Καταφέραμε, για μια ακόμα φορά, να εμπλέξουμε σοβαρά θέματα της εξωτερικής πολιτι
κής μας με κομματικές διαμάχες. Πρόσφατο παράδειγμα αυτό των προεδρικών υποψη
φιοτήτων. Το θέμα της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας, για το οποίο οι εταίροι μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλούς λόγους ενδιαφέρονται σφόδρα, το συνδέσαμε με την
έναρξη των συνομιλιών για την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση ως πλήρες μέλος. Και χει
ριστήκαμε το θέμα με τρόπο ακατανόητο, αφού κινδυνεύσαμε να παραιτήσουμε τον ανα
πληρωτή υπουργό του ΥΠΕΞ, που μόλις είχε ορκισθεί.
Θυμίζει η υπόθεση Φωτήλα, που επαύθη καθ’ οδόν. Πάλι καλά. Μάθαμε, ίσως, κάποιους
τρόπους. Αλλά το κύρος μας υπέστη ακόμα ένα πλήγμα στις Βρυξέλλες με την απόφαση
της ελληνικής κυβέρνησης -επιστολή Παπανδρέου - να ζητήσει νέα διαπραγμάτευση επί
τεσσάρων σημείων.
Δεν είναι κακό, αντίθετα επιβάλλεται να διεκδικεί κανείς στο χώρο της Ένωσης και να
διαπραγματεύεται σκληρά. Ό λοι το ίδιο κάνουν. Χρειάζεται, όμως, συνέπεια και σοβαρό
τητα για να μη γίνεται κανείς καταγέλαστος. Πώς ανέκυψαν τα τέσσερα σημεία μετά τη
συμφωνία των Βρυξελλών; Δεν μπορούσαν να είχαν εγκριθεί εγκαίρως; Και πώς συμβαί
νει απ’τη μια μεριά ο πρόεδρος της Κύπρου Γλ. Κληρίδης να δηλώνει ικανοποιημένος (μο
λονότι ισχυρή μερίδα της ελληνοκυπριακής κοινής γνώμης απορρίπτει ευθέως την κατάλη
ξη του θέματος) ενώ, απ’ την άλλη, στην Αθήνα να γίνονται άλλες κινήσεις; Δεν αποκλείε
ται βέβαια μέχρι τις αρχές Μαρτίου κάτι παραπάνω να κερδίσουμε, έστω και με αυτές τις
απερίγραπτες κινήσεις. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η τελική επιλογή του προέδρου
της δημοκρατίας θα προηγηθεί κατά τι του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της
Ένωσης που θα αποφασίσει τελικά επί του θέματος. Ο νοών νοείτω. Δεν υπήρχε όμως άλ
λος τρόπος για να υπερασπίσουμε τα δίκαιά μας και να διαπραγματευθούμε;
Κ.Β.
ΟΙ ΑΥΚΟΙ ΚΙ Η ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Η Γεωργία, η 17χρονη μαθήτρια, που είχε
την τύχη ή την ατυχία να γίνει πρώτο θέμα
από τα Μέσα Μαζικής Εξημέρωσης, έχει
κάθε δίκιο να είναι προβληματισμένη,
μπερδεμένη και ανήσυχη. Ολοι ασχολού
νται μαζί της, ορμώμενοι από τελείως δια
φορετικά κίνητρα, όλοι τη σείουν, την καη
μένη την κοπέλα, σαν παντιέρα, για να δι
καιολογήσουν τις προαποφασισμένες τους
σταυροφορίες.
Πρώτα πρώτα το σκοτεινό πρόσωπο του
Κράτους. Κάποιοι αφυδατωμένοι δικα
στές την καθίζουν στο σκαμνί ως υπεύθυνη
για φθορές που έγιναν στο σχολειό της,
στους Αμπελόκηπους, πρίν από τρία χρό
νια. Βέβαια, οι χαντακωμένοι τηλέπληκτοι
θέλουν εφηβικά κορμιά για να κατασπα
ράξουν μεταξύ δύο σήριαλ.
Ύστερα, το φωτεινό πρόσωπο του Κρά
τους: το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τον
ορυμαγδό κινεί διαδικασίες για άρση του
εγκλεισμού της, ενώ ο Γιωργάκης ο Διάδο
χος προσφέρεται να αναλάβει την κοινω
8

νική και οικονομική στήριξή της. Ε, πώς
αλλιώς, μια που οι δικαστές μάς ταλαιπω
ρούν εσχάτως με τα φοροαπαλλακτικά
τους, κάτσε λοιπόν να δείξουμε εμείς οι
αντιπρόσωποι του λαού πώς πιάνουν τόπο
οι δικές μας φοροαπαλλαγές και τα αφο
ρολόγητα
βενζινοβόρα
θηρία
του
ΟΔΗΣΥ.
Ό σο για την οικογένειά της, και κει αδιέ
ξοδο: ο πατέρας μίζερος επειδή είναι
άνεργος κι η μάνα να τη νουθετεί ξυλοφορτώνοντάς την. Διόλου παράξενο που η
κοπέλα προτίμησε το τρίτο και χειρότερο
πρόσωπο του Κράτους, το Ίδρυμα. Τουλά
χιστον εκεί, βρήκε για λίγο την ησυχία της,
από τους γονείς και τα ανθρωποφάγα κα
νάλια, από τους υπουργούς και τους δικα
στές. Μόνο που αυτό είναι κάτι που δεν
τους επιτρέπει ο προγραμματισμός τους να
καταλάβουν οι Λύκοι των Εξαρχείων, οι
οποίοι, στην αντίπερα άκρη του φάσματος
των «ενδιαφερομένων», καίνε πουλμανάκια για πάρτη της* για τον «εγκλεισμό» της.
Σ’ την έχουνε στημένη, Γιωργία, από όλες

τις μπάντες. Εσύ, ούτε φθοροποιός καιαληψίας είσαι, ούτε μελό ηρωίδα τον όώί·
ου των 8.30, ούτε η καλή κορούλα που\ι·
στράτισε, ούτε η Ζαν ντ’ Αρκ των επαναστατώντου προπανίου- εσύ θέλεις ναβρεις
τη Γεωργία, τον εαυτό σου, στις μοναχικέ;
της διαδρομές από κελί σε κελί αυτήςτης
έγκλειστης κοινωνίας. Η ίδια το είπες
«Θέλω να περπατάω στους δρόμους mm
μη μ ε γνωρίζει κανένας. Είναι όιχαίψ
μου».
Π,Μ,

ΑΕΙ-ΤΕΙ
Συνεχίζουν οι καθηγητές των ΤΕΙ η»
αποχή τους από τις εξετάσεις, ενώ το
υπουργείο έχει αναβάλει την κατάθεσή
του νομοσχεδίου για τα ΤΕΙ στη Βοιή
μετά το κομφούζιο που έχει δημιουργηθή
και από την αντίδραση του Πολυτεχνείον
και του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Στο χορό μπήκαν και οι Μηχανολόγοι
Ηλεκτρολόγοι εργοληπτικών οργανώσεοπ
που έκαναν μάλιστα και πανελλήνια m
χή από τις προγραμματιζόμενες δ ή μ ο »
σίες δημοσίων έργων, καθώς και τοΠανί
πιστήμιο Αθηνών που απειλεί με επ’αόοή
στον κλείσιμο.
Ελάχιστοι βέβαια κατανοούν γιατί ν ;
πρέπει τα ΤΕΙ να εξισωθούν με τα ΑΕΙζα
να υπάρξουν και οι τέσσερις βαθμίδες^
δακτικού προσωπικού. Για να βολευτοιτΙ
ορισμένοι υψηλά ιστάμενοι του υπουρ/αου Π αιδείας που προέρχονται απότοχιιΜ
των ΤΕΙ; Σκοπός των ιδρυμάτων αυτώνα-Ι
ναι η εκπαίδευση ανθρώπων για τηfkoJ
χανική παραγωγή. Δεν έχει θεσμοθέτη*;
έρευνα σε αυτά τα ιδρύματα. Θα μπορ»
σαν να λειτουργούν όπως τα γερμανι«
fachoschülle για τα οποία επίσης δενψ
βλέπεται έρευνα. Τα σημερινά ό π ο ια » ι
βλήματα οφείλονται κυρίως στην ποιότητα
του υπάρχοντος προσωπικού τους.
Άνθρωποι με τα ίδια προσόντα έχουν/λ
τανεμηθεί σε οποιανδήποτε από τις τρες
υπάρχουσες βαθμίδες τους, στην m \.
ταία δε βαθμίδα βρίσκουμε πτυχιούχοι:
ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε μια πρώτη εξίσωση .id !
έγινε πριν από κάποια χρόνια απ τήν λΙ |>
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Μ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Σε «ανέβασμα» των τόνων κριτικής 01
πολιτική της κυβέρνησης προχωρεί apd
αργά και με σταθερά βήματα ο Συνασπι
σμός' όπως ανέφερε στέλεχος του /όμη
τος στο Α ν τί «η αναγκαιότητα των τΗ
ρων εκλογών υπερβαίνει της εκλογήςπ« ι
όρου της Δημοκρατίας. Η παραλυοία Μ \
παρουσιάζει σε όλους τους τομείς τηςm
τικής της η κυβέρνηση, επαναφέρει οτή
επιφάνεια το αίτημα για αλλαγή τουrom

άρτη (καταγραφή του νέου πολιτικού
ζτισμού)».
προβληματισμός που θα αναδείξει ο
σπισμός θα έγκειται στο ότι «η κνβέρδεν μπορεί να ανταποκριθεί στα προζτa τον τόπον, δεν έχει ουσιαστικά
ική και όπου έχει, εκδηλώνεται με συ. πική κατεύθυνση».
:ση αυτή προσκρούει στην -αριθμητιίντως αδύναμη- έκφραση ορισμένων
γόντων της παράταξης για ενεργοΓη του κεντροαριστερού σεναρίου
JO K -Συνασπισμός) με αφετηρία τη
ταπανδρείκή εποχή και με την προϋόη βέβαια ότι ο Συνασπισμός θα καόει να «εισχωρήσει» στη νέα Βουλή,
φωνές αυτές εκτός από τον Μιχάλη
ιγιαννάκη συγκαταλέγονται και αυΞρικών στελεχών σε επίπεδο Κεντρι,πιτροπής.
τίθεση του Συνασπισμού θα εκδηλω'·: τρεις διαφορετικές τροχιές: Στα κοι:ά θέματα, τα θεσμικά, την εξωτερική
ική. Ηδη η τετραμελής ομάδα που
χναλάβει την επεξεργασία προτάσεα τον κοινωνικο-οικονομικό τομέα
ηχανία, ΔΕΚΟ, υγεία, αποκρατικο;εις κ.,λπ) και η οποία αποτελείται
ους Γ. Δραγασάκη, Σ. Λεωτσάκο, Α.
πουράρη και Γ. Γιάνναρο θα ανακοιLεντός των ημερών τις προτάσεις της
. τάξης για την ανεργία και τη σωστή
υργίατων δημόσιων επιχειρήσεων ως
ιηση στη λογική των ιδιωτικοποιήσεΛλλη επιτροπή του Συνασπισμού θα
ι στη δημοσιότητα την εισήγησή της
ς συνταγματικές αλλαγές,
ον αφορά την εξωτερική πολιτική, οι
ικούντες την Κουμουνδούρου θα επιυν στον επαναπροσδιορισμό της με
)είας συνομιλίες για την επίλυση των
,)ρο)ν με τη FYROM και την Αλβανία,
ο Κυπριακό πάντως δεν έχουν τεκμη:νη θέση, λόγιο τιυν διαφορετικών
εών που παρουσιάζονται στο σημείο
ίγγισης του θέματος.
Δ.Ζ.
>ΓΙΛ
8,3%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιτνήλθε η ανεργία τον περασμένο μήμειώνοντας ελαφρά στατιστική άνο'σχέση με πέρυσι (8,2%). Στην πραγ5τητα όμως, η «ανεπίσημη» ανεργία
<ατά πολύ μεγαλύτερη, ιδιαίτερα μετων νέων ηλικιών που εισέρχονται
ιγορά εργασίας χωρίς σοβαρές ελπίπασχόλησης. Τι καλύτερη απόδειξη
;ει από τις δεκάδες χιλιάδες νέων
τεύδουν να δηλώσουν συμμετοχή για
3έσεις στο Δημόσιο;
Β.Κ.

Π9Σ. ElWflf ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ,
0 ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΧΤΕΜΝΟΠΟΐΑΟΥΣ
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ΤΣΑΑΔΑΡΑΔΕΣ ΝΑ ΗΤΑΝ
ΣΤΕΨΑΝΟΠΟΥΑΟΙ.
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ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ
Τα όσα αποκάλυψε το δημοσίευμα της
Ελευθεροτυπίας την περασμένη Τετάρτη
για τη δράση του υπόδικου αρχιφύλακα
Αντώνη Αραβαντινού αποκαλύπτουν
πράγματι τους σκοτεινούς μηχανισμούς
που λειτουργούν στα κυκλώματα των φυ
λακών και επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες
του παραιτηθέντος υπουργού Δικαιοσύνης
κ. Γ. Κουβελάκη (παράξενη αυτή η χώρα,
παραιτούνται συνήθως οι «πιο επιτυχημέ
νοι» υπουργοί κι αυτοί που «γράφουν ιστο
ρία»). Αραβαντινός - Λούβαρης, ΠΑΕ
Ολυμπιακός, ραντεβού με γενικούς γραμ
ματείς υπουργείων, επισκέψεις σε Κρήτη
κι άλλα διάφορα από τα οποία συνίσταται
η «δράση» του πολυπράγμονος αρχιφύλα-

κα-συνδικαλιστή. Και δεν χρειάζεται πολύ
μυαλό για να υποθέσει κανείς ότι πρόκει
ται μόνο για την κορυφή του παγόβουνου.
Αραγε, τα κυκλώματα θα συνεχίσουν να
κυβερνούν στο χώρο αυτό;
Κ.Β.
ΚΟΤΕΤΣΙΑ ΓΙΑ... ΚΟΚΟΡΕΣ!
Βουλευτική και κομματική αδεία, ο ανεκ
διήγητος κ. Ευ. Γιαννόπουλος βρήκε και
πάλι την ευκαιρία να επιδείξειτη ρωμαλέα
αγωνιστικότητά του και το βαθύ δημοκρα
τικό του φρόνημα. Εκνευρίστηκε, λέει, που
η βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός
Δικαιοσύνης κ. Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη
τον διέκοπτε κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του στη συζήτηση για το «πόθεν έσχες» και
την έστειλε... στο κοτέτσι της. Ε, βλέπεις,
9

άλλο οι λαϊκοί ηγέτες κι άλλο οι «κατίνες
της γειτονιάς»! Και το χειρότερο είναι ότι
όταν κάποιες γυναικείες -ημιλιπόθυμες,
είναι η αλήθεια- οργανώσεις (και φυσικά,
όχι οι απονευρωμένες ΕΓΕς) τόλμησαν να
θυμηθούν κάτι από τα περασμένα τους με
γαλεία και να ψελλίσουν δυο-τρεις κουβέ
ντες για φαλλοκρατισμό και τα συναφή, ο
βορβορώδης Ευάγγελος έδρασε εκ νέου.
Και τις αποστόμωσε (νομίζει): Τα άξιζε,
όσα της έσουρε, η Ψαρούδα-Μπενάκη, κι
ακόμη περισσότερα, γιατί η αγωνιστική
του συνείδηση δεν τον αφήνει να ξεχάσει
ότι εξελέγη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο
επί Χούντας! Κι αν οι γυναίκες επιμένουν
να λένε ότι έτερον - εκάτερον ή, κατά τη
λαϊκή ρήση «τι σχέση έχει ο φάντης με το
ρετσινόλαδο;», είναι γιατί είναι «αργόσχο
λες»... Τόσο απλά. Μόνο που ο «λεβέντης»
ξεχνά ότι τα κοτέτσια είναι και για τους
κόκορες!
Ελ. Κ.
π ΕΙΠΕ Ο ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΣ
«Το πρόβλημα δεν είναι τι δείχνει η τηλεό
ραση, αλλά τι βλέπει ο τηλεθεατής», λέει ο
γιαπωνέζος σκηνοθέτης Ναγκίσα Όσιμα*
αν αυθαίρετα τροποποιήσουμε κάπως το
λεχθέν και το κάνουμε: «Το πρόβλημα δεν
είναι τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τι
μπορούμε εμείς», τότε έχουμε μια καλή
υπόθεση εργασίας για να ξεκινήσουμε.
Οι Ευρωπαίοι, δηλαδή οι Γερμανοί που
κάνουνε το κουμάντο με προσωρινούς
διεκπεραιωτές τους Γάλλους, μπορεί να
θέλουν να μεταβάλουν όλη την ανατολική
Μεσόγειο σε δεξαμενή, από την οποία θα
αντλούν κατά το δοκούν ανθρώπινους και
φυσικούς πόρους απεκκρίνοντας συγχρό
νως μέσα της τα όποια καταναλωτικά, τοξικά ή πνευματικά τους κατάλοιπα- δικαί
ωμά τους να θέλουν ό,τι θέλουν.
Το πρόβλημα είναι με μας, τηλεθεατές και
λοιπούς ανθρώπους, άν έχουμε περιθώρια
να παίζουμε για πολύ ακόμα το ρόλο του
γκρινιάρη φτωχομπινέ με τους διάσημους
προγόνους που ψάχνει για τον καλύτερο
αφέντη. Δεν μπορούμε να μην είμαστε οι
καραγκιόζηδες των Ευρωπαίων;
Π .Μ .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΧΟΡΟ
Και επειδή «άνοιξε» το Τριώδιο και οι
προτάσεις για χορευτικές βραδιές πέ
φτουν σαν βροχή, τα διλήμματα παραμέ
νουν. Γνωστός τηλεοπτικός σταθμός ανέ
λαβε την περασμένη Τρίτη να μας βγάλει
από τη δυσάρεστη θέση επιλογής.
Σε ένα από τα περίφημα τρέιλερ «ειδήσε
ων των 8.30», ο Τέρενς Κουίκ, μισή ώρα
πριν από την αναμενόμενη ειδησεογραφία, μας προσκάλεσε στο «χορό των τρω
κτικών», με μαέστρο το διαγωνισμό προ
10

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ TO
ΣΥΝΛΙΚΑΛΙΣΉΚΟ ΤΗΣ Ν.Δ.
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πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Γαλή
νη» στα Καμένα Βούρλα η δεύτερη περι
φερειακή συνδιάσκεψη της συνδικαλιστι
π&ος
κής παράταξης ΔΑΚΕ-ιδιωτικού τομέα,
fooin«j»*'io Iwvi
ενόψει του εκλογο-απολογιστικού συνε
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17, 18 και 19 Απριλίου. Στη συνδιάσκεψη
αυτή πήραν μέρος συνολικά περίπου 50
συνδικαλιστές.
Πέντε ημέρες νωρίτερα εστάλη από τη
ΔΑΚΕ προς τη γραμματεία συνδικαλιστι
ιστι«·< ατί.3«
Te «ΟύητιΟλο· ζ ό ρ ι ».O έί,ζΐο
TWV 6 OOTI J'O /* trji/r «< μί;;
κού τομέα της Ν έα ς Δημοκρατίας επιστο
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λή (εξερχόμενο έγγραφο με αριθμό
σέρας T ir r o t 'i f c i r C · · : 1 ·
jjn r .c v .,
It'VCW
I
'•'TTJC.-CCC-----πρωτοκόλλου 10) με την οποία ζητείται η
MDlWnDTMIH.
έγκριση
κονδυλίου
ύψους
1.100.000
rottpcto 'boédooi. K. N. M 4>.
rc*·.
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δραχμών «ώστε -όπως αναφέρεται χαρα
κτηριστικά- να πετύχουμε μια αξιοπρεπή
παρουσία της συνδικαλιστικής μας παρά
ταξης» στη συνδιάσκεψη.
Η επιστολή κοινοποιείται προς τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του προέδρουιι
Ν έα ς Δημοκρατίας Ν. Μ π ά λ λ ιο και προς τον γενικό διευθυντή του κόμματος I. Βθ|
θολομαίο.
Το έγγραφο καταδεικνύει ότι στη Δ Α Κ Ε διαπράττεται πραξικόπημα σε βάρος της νό|ΐ
μα εκλεγμένης -από συνέδριο- ηγεσίας της παράταξης, αφού στη θέση των υπογραφυι
του προέδρου και του γενικού γραμματέα υπάρχουν τα ονόματα των αναπληρωτών »
τών των θέσεων. Τόσο ο πρόεδρος της παράταξης Χ ρ ή σ τ ο ς Καραμπίνης όσοκαιΐ
γενικός γραμματέας της Γιώργος Τσιριμώ κος δήλωναν άγνοια για την ενέργεια®
συναδέλφων τους Λεω νίδα Α ρ α ζο ύ και Ελευθερίου Ιορδανόπουλου. Τα ερωτήμσκ
που ανακύπτουν είναι πολλά:
Πρόκειται για προσπάθεια ηαραπλάνησης του Μ ιλ τιά δ η Εβερτ ή οι συνεχείς ανοφο
ρές του για την «αναγκαιότητα απεγκλωΒισμού του συνδικαλιστικού κινήματος απόι:
κόμματα» του εξασφαλίζουν «άλλοθι αγνοίας» περί του ποιος ηγείται της συνδικαλι
κής παράταξης;
Η οικονομική πριμοδότηση της παράταξης δεν αποτελεί εναγκαλισμό με το κόμμα;
Α ς υποθέσουμε ότι ο αρχηγός της Ν έα ς Δημοκρατίας δεν γνωρίζει ποιος είναι προ·
εδρος της ΑΑΚΕ! Ο ι κύριοι Μπάλλιος και Βαρθολομαίος δικαιολογούνται;
Μ ε δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία συγκαταλέγεται οικονομικά στις «προβληματικιςι
(σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φω ς της δημοσιότητας, τα χρέη του κόμματος;:
περνούν τα 5 με 6 δισεκατομμύρια) δικαιολογείται το ποσό 1.100.000 δραχμών γιο
περιφερειακή συνδιάσκεψη;
Πάντως, όπως δήλωσαν στο Αντί συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ, το δεύτερο συνέδριο της
παράταξης που διεξήχθη το 1992 και στο οποίο μετείχαν περίπου 500 συνδικαλι
από ολόκληρη τη χώρα κόστισε συνολικά (μετακινήσεις, διαμονή σε ξενοδοχείο, διο
τροφή, καφέδες κ.λπ.) 4,5 με 5 εκατομμύρια δραχμές. Γίνεται σαφές πλέον ότι ενόψ
του συνεδρίου της ΓΣΕΕ οι αυτοαηοκαλούμενοι «εΒερτικοί» συνδικαλιστές εισήλθονστι
τελική ευθεία «ξεκαθαρίσματος των λογαριασμώ ν τους» με τους λεγάμενους «μηιοοι
κικούς» συναδέλφους τους. Αραγε το εγχείρημα αυτό εκδηλώνεται με την ανοχήη
ηγεσίας του κόμματος;
Ποιος θα επωμισθεί τις ευθύνες διάσπασης της συνδικαλιστικής παράταξης, αφού
ναι κοινό μυστικό πως οι δύο τάσεις της Δ ΑΚ Ε θα κατέλθουν, απ' ό,τι φαίνεται, μεδκ
φορετικό ψηφοδέλτιο στις αρχαιρεσίες του επικείμενου συνεδρίου της ΓΣΕΕ;
Δημήτρης Zcivw
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σλήψεων στο Δημόσιο. Προσκαλεσμένος,
βέβαια, δεν ήταν, ο κ. Δημήτρης Μ πέης,
στον οποίο και ανήκει η πατρότητα της π ε
ρίφημης ρήσης και που ποτέ δεν αποκάλυ
ψε το κρυμμένο νόημά της. Απλώς η σύντα-

-

ξη του σταθμού περιορίστηκε στην σαΙ
οικειοποίηση μιας έκφρασης που όσα’
να υποδηλώνει μένουν στο σκοτάδι τη;
ξιλάγνας δημοσιογραφίας.
A

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ

νημέρωση
(κόλα τα πράγματα για
-,ρίδες και περιοδικά σε
.ηρο τον κόσμο. Οι τελευαυξήσεις στο χαρτί (μόνο
τέσσερις τελευταίους μήτην Ελλάδα η πρώτη ΰλη
ντύπων αγοράζεται σε τιως και 50% υψηλότερες
ις περσινές) αρχίζουν να
1αντίκτυπο. Που άρχισε
α πλήττει εφημερίδες και
δικά - όχι μόνο στη χώρα
κατάλογο όσων κληθούν
Ληρώσουν τα σπασμένα
ράρουν πάνω πάνω τα
έντυπα. Έντυπα γνώ:>λόκληρος ο ειδικός Τύ-:κδοτικοί οίκοι που αρ.;αι να ακολουθήσουν τις
γές της μαζικής κουλτούαι μικρές εφημερίδες κινιουν με εξαφάνιση, ενώ
»αδασμοί από τις αυξήφυσικά, όσο κι αν γίνουν
μοί θα αντιμετωπισθοΰν
:α μεγάλης κυκλοφορίας
α. Εκείνο που σίγουρα
,ηγεί είναι η νηφάλια γνώι η χωρίς κραυγές δημοαφία που -σε μέρες κατά
;οίες ο εύκολος εντυπω,ός, οι κραυγές και ο καωτισμός κυριαρχούν στο
ο της ηλεκτρονικής δηγραφίας και σε μεγάλη
,α εφημερίδων και περιο- συρρικνώνεται, γίνεται
απιο μειοψηφία.
(ώρα μας, σημαντικό μέιό το κόστος της αύξησης
ηθούν να πληρώσουν οι
ώστες. Οι εκδότες ήδη
)ύν αύξηση της τιμής και
ιθημερινών εφημερίδων
^ δρχ., ελπίζοντας σε σύ! στροφή των τάσεων της
ς, προκειμένου να μην
αύξηση επιπτώσεις και
Λη των εφημερίδων αλλά

και στο προσωπικό που εργά
ζεται σ’ αυτές. Αλλά μήπως,
στο εξωτερικό, τα πράγματα
δεν βαδίζουν σε αντίστοιχη
φορά; Στη Γαλλία, για παρά
δειγμα, τα πράγματα επίσης
αγριεύουν. Ή δη, η πριν από
λίγο καιρό ανανεωμένη Libe
ration αύξησε την τιμή της κα
τά ένα φράγκο, μείωσε τις σε
λίδες της από 80 σε 60, την ίδια
στιγμή που παραιτήθηκε ο δι
ευθυντής της Ζαν Λουί Πενινού. Δεν είχε καταφέρει, παρά
την πρόσφατη ανανέωση που
έκανε, να αυξήσει τον αριθμό
των αναγνωστών της. Κι η αγο
ρά είναι αμείλικτη...
•Δυσκολίες, τόσες κι άλλες
τόσες, αντιμετωπίζουμε κι ε
μείς, στο Αντί. Προς το παρόν,
αντέχουμε. Ωστόσο, τώρα, εί
ναι περισσότερο αναγκαία η
στήριξη των αναγνωστών μας.
•Σ της ακρίβειας τον καιρό
αποφάσισε και ο Άγγελος Ελεφάντης του Πολίτη να μετα
τρέψει σε δεκαπενθήμερο το
περιοδικό. Είχε ξανακάνει το
τόλμημα, από το Νοέμβριο του
1983 ώς το Νοέμβριο του 1986.
Το ξανακάνει τώρα για να «εκφράσει ιδέες, ευαισθησίες, κρι
τικές, προσδοκίες, αναλύσεις,
την αγανάκτηση συχνά μπρο
στά στον εκπεσμό και της πολι
τικής, την ευτέλεια των ιδεολο
γιών και των πρακτικών»,
όπως χαρακτηριστικά σημειώ
νει. Το πρώτο τεύχος του δεκα
πενθήμερου πλέον περιοδικού
αναγγέλλεται πως θα κυκλο
φορήσει στις 10 Μαρτίου. Κα
λό κουράγιο...
• Για όσους, φανατικούς, της
καλής κυριακάτικης εφημερί
δας Εποχή, ανησυχούν μήπως
έτσι φτωχύνει η ύλη της, ο
Άγγελος Ελεφάντης και οι συ
νεργάτες του που θα τον ακο

λουθήσουν στο δύσκολο εγχεί
ρημά του έχουν διαβεβαιώσει
ότι δεν θα πάψουν την τακτική
τους συνεργασία και με το κυ
ριακάτικο φύλλο.
•Π ολύς ο κομματικός λόγος,
μονότονο και το κασέ του πε
ριοδικού Άλφα, που μόλις κυ
κλοφόρησε και εκφράζει την
προβληματική του χώρου του
ΣΥΝ και των πέριξ. Έ χ ε ι νόη
μα ένα έντυπο που γεμίζει από
τον ξύλινο κομματικό λόγο και
βαρύγδουπες αναλύσεις, όταν
απουσιάζει το κέφι που δένει
την ομάδα, που την κάνει να
πονάει τα προβλήματα με τα
οποία καταπιάνεται και να
συνδιαλέγεται
δημιουργικά
στο πλαίσιο της εκδοτικής έκ
φρασης; Μήπως πρέπει να ξανασκεφτούν το περιοδικό από
την αρχή οι συντελεστές του;
•Α υτά από τον μικρό Τύπο.
Αλλαγές και εξελίξεις, όμως,
έχουμε και στον «μεγάλο». Με
πρώτη, την κυκλοφορία εβδο
μαδιαίου κυριακάτικου ένθε
του περιοδικού από την Α π ο 
γευματινή της Κυριακής. Τίτ
λος του περιοδικού, Αν. Διευ
θυντής του ο Γ. Τσούτσιας.
Γνωστή μας φάνηκε η συνταγή
και ο βασικός στόχος πρέπει
να είναι κυρίως οι διαφημι
στές. Θα δείξει.
Εμείς, πάντως, ξαφνιαστήκα
με που βρήκαμε εκεί τον Κωστή Παπαγιώργη. Έστω κι αν
γράφει περί πνεύματος και...
οινοπνεύματος.
• Αλλαγές και στο ΕΨΙΛΟΝ
της Κυριακάτικης Ελευθεροτυ
πίας. Νέος υπεύθυνος εχρίσθη
ο Φώτης Γεωργελές, διευθυ
ντής του επιτυχούς πλην βρα
χύβιου M2, ενθέτου της Νέας
Μεσημβρινής, που ασφαλώς
θα επιχειρήσει την αναθέρ
μανση του αναγνωστικού εν

διαφέροντος με κάποιες (ποι
ες;) αλλαγές. Ο έως τώρα
υπεύθυνος Χριστόφορος Κάσ
δαγλης προήχθη και μεταπή
δησε σε θέση αρχισυντάκτη
στην κυριακάτικη έκδοση της
εφημερίδας.
• Με λιγότερες σελίδες και
χωρίς πολλούς βασικούς συ
ντελεστές κυκλοφορεί η Νίκη
του Γ. Σκαρβελάκη. Αιτία: η
επίσχεση εργασίας των συντα
κτών της λόγω των δεδουλευ
μένων που έχουν λαμβάνειν
εδώ και πολλούς μήνες.
• Η κρίση στον τηλεοπτικό
ΣΚΑΙ δεν έχει τέλος. Ή δη, αυ
τή τη στιγμή, ο Νίκος Κακαουνάκης αποτελεί παρελθόν στη
διεύθυνση του σταθμού ενώ οι
φήμες περί αποψίλωσης του
σταθμού συνεχώς πληθαίνουν.
Πάντως γίνεται προσπάθεια
να πάρει ο σταθμός χαρακτή
ρα αμιγώς ειδησεογραφικού
καναλιού (έτσι κι αλλιώς, ποι
ος μπορεί να πληρώνει την πα
ραγωγή σειρών και την αγορά
ταινιών;), αλλά τα μηνύματα
που έρχονται από το περιβάλ
λον του Γιάννη Αλαφούζου δεν
είναι καθόλου ενθαρρυντικά.
Η διάλυση προβάλλει ως απει
λή, ενώ απειλητική είναι και η
ενδεχόμενη είσοδος εισαγγε
λέα στο σταθμό, μια που οι κα
ταγγελίες περί χρηματικών
ανοιγμάτων, δανείων που δεν
είναι δυνατόν να πληρωθούν
και αποζημιώσεων που οφεί
λονται πληθαίνουν.
Έ τσι κι αλλιώς, με ενδιαφέ
ρον αναμένεται η επερχόμενη
αναδιανομή του τηλεοπτικού
πεδίου κι οι εξελίξεις που θα
επιφέρει. Γνωρίζουμε καλά,
άλλωστε, ότι το παιχνίδι των
MME είναι ένα πολιτικό παι
χνίδι.
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ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σύμφωνα με μίαν τελεφτέαν στατιστικήν, επί 260.000 Γαλικών
λέξεων, οι 40.000 έχουν ρίζαν Ελληνικήν. Εγώ ανεκάλυψα τυχέως άλλες δυο με Ελληνικήν ρίζαν. Εις το έργον/1/TZvl/l του κ. Γ.
Σεβαστίκογλου, ο πρωταγωνιστής του έργου προσφέρων ένα
κουτί εις την πρωταγωνίστριαν, της λέγει: «Σας έφερα ολίγα φο
ντάν». Η λέξις φοντάν όμως, αν δεν κάνω λάθος, προέρχεται από
την Ελληνικήν λέξιν φοντάν που σημένει γεμιστά γλυκά και την
οποίαν από ετών γνωρίζουν όλοι οι πελάται ζαχαροπλαστείων
και την χρησιμοποιούν και όλοι οι Έλληνες ζαχαροπλάσται. Άρα
είναι μία αναμφισβήτιτος αρχέα λέξις που κακώς χρησιμοποιούν
οι Γάλοι και αλοιώς δεν θα την χρησιμοποιούσε ο αείμνηστος ελ
ληνολάτρης συγγραφέας τόσον αβασάνιστα.
Η άλλη λέξις που με προβληματίζει από καιρόν και με βάζει σε
υποψίας, είνε η λέξις «Μπακαλορεά». Κάτι μου λέγει ότι και αυ
τή έχει Ελληνικήν ρίζαν και επομένως αι Γαλλικαί με ρί
ζαν Ελληνικήν, ανέρχονται κανονικώς εις 40.002.
Τώρα ερευνώ και δι’ άλλας λέξεις που έχουν
διαφύγη από τα Στατιστικός υπηρεσίας και
μέσω του ΑΝΤΙ θα φέρω εις την δημοσιό
τητα αυτάς τα πολυτίμους γλοσικάς «κοτρώνας» αξίας εκατομηρίων, μόλις έχο>
αδιάσειστα στοιχεία. Έ χω ν υπ’ όψει
τας τελεφτέας ανακαλήψεις που συνβαίνουν εις την Αίγηπτον, προσπαθώ
να είμαι προσεκτικός ώστε να μην κατηγορηθώ ως ερασιτέχνης καραγκιόζης
ερευνητής και ότι αι λέξεις που ανακαλήπτω έχουν Ρωμαϊκήν και όχι Ελληνιστι
κός ρίζας.
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ
Την ώραν που ο Μέγας Αλέξανδρος απέθνησκε
εις την Βαβυλώνα και πέριξ αφτού είχον συγκεντρωθεί
διάφοροι σιρατιοτικοί, κάποιος αξιοματικός ερότησε τον καλπάζοντα προς την αθανασίαν στρατηλάτην:
—Πού θέλετε να Σας βάφομαι;
Και ο ψυχοραγών κατακτητής, με μόλις ακουομένην φωνήν, εψιθήρισεν.
—Άμμων.
Οι παρισιάμενοι αξιοματικοί δεν κατάλαβαν τίποτε. Άλλοστε τι
να καταλάβουν. Οι περισσότεροι ήσαν άξεστοι και αγράματοι
και το μόνον που ήξεβραν ήτο να πολεμούν. Οι πιο πολοί μάλιστα
δεν ήξεβραν ούτε ποιος έκτισε τον Παρθενόνα.
Ο Πτολεμέος όμως, ως πιο μορφομένος που εγνόριζε και άψογον ορθογραφίαν, έσπασε την σιωπήν και είπε:
—Παιδιά, ο μελοθάνατος νεκρός ενοείνα τον βάφομαι εις την άμ
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μων. Βάλτε λοιπόν όλοι ένα χεράκι να τον μεταφέρομαι εις τψ \
έρημον Σίβα η οποία διαθέτει την ορεοτέραν άμμων.
Έ τσι χάρις εις την μόρφοσιν του Πτολεμέου και την εφστροφειαν του, ο νεκρός μετεφέρθη εις το μέρος όπου τόρα σχάπτειη κη
ρία Σουβαλτζή. Πάλιν καλά που αι γνόσεις του Πτολεμέου ήσαν
περιορισμένοι και δεν έφθαναν μέχρι την άγνοσιον Σαχάραν
που φημίζεται διά την καλητεροτέραν άμμων. Τότε όλοι οι εμπειρογνόμονες διά μελέτην των επιγραφών θα ήσαν αναγκασμένοι
να μεταβούν εκεί, γονατίζοντες στα έξοδα το υπουργείον Πολιτι
σμού.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Έ ξω φρενών πάλιν ο κήριος Πλέβρης εναντίον του ανθέλληνο:
δημοσιογράφου που είπεν τον Μεγαλέξανδρον σφαγέα των Λα
ών, τοποθετήσας αφτόν μαζί με τους άλλους μεγάλους σφαγείς
Μεγάλον Κωνσταντίνον, Μεγάλον Πέτρον, Μεγάλον Φοι·
δερίκον, Μεγάλον Ναπολέοντα και Μεγάλην Αικατε
ρίνην, εις την ιδίαν μοίραν. Αλλά ο κ. Πλέβρης άι\·
σμόνησεν ότι όλοι οι ανωτέρω Μεγάλοι, έλαβον
τον τίτλον μετά από επιτυχείς σφαγάς. Ουδείς
απέκτησε τον τίτλον με το γάντι και με ευγέ
νειαν ψυχής. Διάφοροι όμως άλλοι στραγεΰ
όπως ο κ. Χίτλερ που εξολόθρευσεν πλην
των άλλων και 70.000 Εβρέους εις το Αοιισβιτς (όπου λόγω κολύματος δυστυχώς δεν
παρευρέθημεν), δεν εκρίθησαν άξιοι να
φέρουν τον τίτλον του Μεγάλου, διότι φαί
νεται υπολείποντο εις αριθμόν απωλειών
Ακόμη και διάφοροι Τσάροι, όπως ο λεγόμε
νος Ιβάν, ονομάσθη απλώς Τρομερός, διότι η
απόδοσίς του δεν εκρίθη υπό των Ιστορικώνως
ικανοποιητική. Αφτήν την άδικον μεταχείρησινεί
χον και οι φιλότιμοι σφαγείς Αννίβας, Τζεγκις Χανκαι
Ταμερλάνος. Ό λοι οι πράγματι Μεγάλοι απέκτησαν τους
τίτλους των εις τα παιδία των μαχών όπου με αφτοθυσίαν μόνοι
διέπρεψαν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, μετά από αιματηρούς καινι
κηφόρους αγώνας, έλαβε τον τίτλον μετά την σφαγήν και τουmoi1
του, τον οποίον εδολοφόνησεν λόγω ερωτικής καχυποψίας. 0
Μέγας Πέτρος έσφαζεν και εκρεμούσεντους Ρώσους απόταςγενειάδας των όταν παρήκουον τας εντολάς του ή όταν δημοσίως
εκάπνιζον (από εκεί ίσως εκηκλοφόρησεν το σλόγκαν ότι ΤΟ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΩΣ ΤΗΝ ΗΓΕΙΑΝ). 0 Μέγας
Φρυδερίκος, έσπειρεν και αφτός αρκετούς εχθρούς εις το έδα
φος, ο δε Μέγας Ναπολέων δεν άφησε ζωντανόν αιχμάλωτον, ού
τε εις την Ιταλίαν ούτε εις την Ρωσίαν ούτε εφείσθη των Μαμε
λούκου εις τας ορέας τοποθεσίας των Πηραμύδων.
Ό σον διά την Μεγάλην Αικατερίνην, δεν γνωρίζω πολά στοι-
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αλά κάτι θα έκανεν και αφτή η Ρωσίς Κατίνα διά να της αποο τίτλος της Μεγάλης. Εμείς πάντως από τους φλογερούς αλνικάνους εραστάς Της δεν έχομεν παράπονα. Έ καναν ότι
ούσαν εις την Πελοπόνησον διά να μας επαναστατήσουν και
να μας εγκαταλείπουν εις την μάχεραν του Μεγάλου Τοΰρτικώς τώρα διά τον μέγαν Αλέξανδρον, τον τόσον συκοφαέντα ως σφαγέα, αλλά και τόσον υμνηθέντα εφνιδίως από τον
όν Λαζόπουλον, είναι γνοστόν ότι μετά την πολΰνεκρον μάιε τον Δαρείον αντιμετόπισε πλήθος Περσών που έπιπτον εις
)δια του και του έλεγαν με δάκρυα: «Μη μας σφάξετε. Εμείς
ίχαμε τίποτε εναντίον Σας. Ο ιΣατράπαι και Φεουδάρχοι μας
ιν εις τας μάχας και μ α ς υποχρέωσαν να Σας πολεμήσομαι.
σθήτε τα σηνθήκας της Γενέβης και τα ανθρόπινα δικεόματα.
ιιήσαμε με ανδρείαν και εχάσαμε τον πόλεμον. Δήξατε έλεος,
γίνεσθε Πατριάρχης σκληρότητος και πάσης αφθαιρεΑπεφθννόμεθα εις Σας τον πατέρα και παντοορα της εξαπλόσεως του Σοσιαλισμού. Όσον
>αμας εκπολιτίσετε, εμείς μ ετά από 2.000
(άλιν φερετζέ και σαντόρ θα φοράμε και
*λίγονς σατανικούς στίχους θα κυνηγάμε
ποιητάς μας μέχρι θανάτου. Ματαίως
.ένως θα μας σφάξετε. Κανονικά σεις
συνομήλικοί σας επιφέρατε διακεκρι.ς φθοράς εις το Κράτος μ α ς κε η θέσις
είναι εις έν Ίδρημα ανηλίκων κάι όχι
.) Πάνθεον των αθανάτων. Α ν είχατε οινειακά προβλήματα εις το σπίτι έπρεπε
ι λύσετε εις την Μακεδονείαν και όχι να
ιετε μέχρι Αφγανιστάν».
; αφτά ο Αλέξανδρος έλεγεν: «Εγώ έφυγα
την πατρίδα μου διά να σας εκπολιτίσω υποτικώς και αυτεπαγγέλτως. Ή λθα εις την πατρίδα
λαφρότερος από μίαν ασπίδα χάρις εις τας πνοάς τον
~)άρη. Εαν επερίμενα να Με καλέσετε διά να Σας μεταφέρω
Ελληνικόν Πολιτισμόν, θα επερίμενα επ ί ματαίω. Σεις όμως
:τε τα όπλα εναντίον Μου και τόρα εχάσατε τον πόλεμον. Δυος δεν ημπορώ να διατρέφω όλους τους αιχμαλώτους. Το έρ4ου είναι εκπολιτιστικόν και όχι επισιτιστικόν. Ελάτε εις την
Μου. Εάν αύριον φθάσω έως την Κίναν όπως είναι το σχέδιον
και νικήσω και τους Κινέζους, δεν αντιλαμβάνεσθε πόσον θα
ολεφθή το έργον Μου με τόσους αιχμαλώτους; Που εμάθατε
■ετά τας μάχας χρέος των νικητών είναι να ταΐζουν τους συ'ανομένους; Εάν το νομίζετε, τότε “τα μυαλά σας και μία λίρα
"ου μπογιατζή ο κόπανος”. Έ τσι λέμε εις την πατρίδα μου!
; όσοι καθ’οιονδήποτε τρόπον καθίστανται άνεργοι και άχρη'πρέπει να σφάζονται, είτε είναι Κινέζοι, είτε Πέρσαι, είτε Θη

βαίοι. Δ εν είμαι ρατσιστής. Εις την χώρα μου, προκειμένου να βο
λέψουμε 100.000 ανέργους κάνουμε διαγωνισμόν διά να διαθρέψονμε τους 3.064. Για τους υπολοίπους λέγομεν “Κόφτε τον λαιμό
σα ς” που ισοδυναμείμε μίαν ιδιόχειρον αξιοπρεπή σφαγήν. Βλέ
πετε λοιπόν ότι δεν κάνομεν διακρίσεις. Τα σκληρά μέτρα πρέπει
να είναι δι ’ όλους. Εαν πεινάτε, φάτε τους νεκρούς ελέφαντες που
στείλατε εναντίον μου. Εγώ δεν μπορώ να ελατόσω το σιτηρέσιον
του ιδικού μου στρατού χάριν των υμετέρων σας δυνάμεων και να
αφήσω νηστικόν τον φίλον Μου Κλείτον και τον ίππον μου Βουκε
φάλαν. Εν ανάγκη πουλήστε και διατραφείτε όπως-όπως με κα
μίαν σπανίαν εικόνα, όπως κάνουν διάφοροι Πρέσβεις. Όλο και
κάποιος δικός σας ανώτατος ιερωμένος που εκτιμά τα αρχαία θα
σαςχάρισεν κανέν σπάνιον Κοράνι διά Δημοπρασίαν. ΚΤόταν τα
χρήματά σας τελειώσουν και φθάσετε εις το έσχατον σημείον εξαθλιόσεως, μόνοι σας θα ζητήσετε την λύτρωσιν από τα βάσανα της
αιχμαλωσίας. Κι ’ οστρατός μου θα σας βοηθήσει εις τούτο.
Πέστε με σφαγέα τωνΔαών. Δεν μ ’ ενδιαφέρει. Εγώ
κάνω το καθήκον Μου αφτήν την στιγμήν. Υπα
κούω εις την φωνήν του πατρός του Άμμων-Ρά
που είναι θεός και δεν μπορώ να παρακούσω
Οεϊκάς εντολάς. Δ εν είμαι άθεος και απολίτι
στος όπως εσείς που είσθε πηρολάτραι και
λατρέβεται τον ήλιον. Συνεπώς δεν δικαι
ούσθε διά να ομιλείτε και να εκλιπαρείται.
Σας σφάζω και τιμώ τον τίτλο Μου. Πέστε
με σφαγέα. Στα παλιά μου τα παπούτσια.»
Αφοΰ λοιπόν, αγαπητέ κήριε Πλέβρη, ο
ίδιος ο Μεγαλέξανδρος δεν νοιάζεται που
τον λέγουν σφαγέα των Λαών, εσείς γιατί
συγχίζεσθε;
ΜΠΟΣΤ
ΥΓ. Ο υπνωτιστής Καζέλα ερωτηθείς αν είναι Μάγος ή
ταχυδακτυλουργός απήντησεν: Μάγος, τανδακτυλονργούς, ότι
θέλετε. Αρκεί να υπάρχει δουλειά (εφημ. ΝΕΑ).
Το ίδιο απάνω-κάτω είπεν και ο Αλέξανδρος: Σφαγέας,
καταχτητής, ό,τι θέλετε. Αρκεί δουλειά να υπάρχει. Και στην εποχή
του είχε πολή.
Με την ταφτόχρονον διένεξιν Καρδιολόγων κε Αρχεολόγων διά τον
Αλέξανδρον, ήλθεν εις φως (όχι ο τάφος αλά) η πληροφορία ότι το
Ωνάσειον που έγινε προς τιμήν του Αλεξάνδρου, σήμερον έχει τιμήν
ανώτερον το)ν άλλων ιδρυμάτων. Δεν ξέβρω εάν εκφράζομαι
δημοσιογραφικούς ορθυις, πάντοις οι αναγνόσται θα ενοουν ευκόλως
τι λέγω κε δια περισοτέραν σαφήνειαν ανακοινδ) το τιμολόγιον διά
τους καρδιοπαθείς που με διαβάζουν:
• 900.000 στοιχίζει μία επέμβασις εις Μακεδονικήν περιοχήν και
3.200.000 περίπου εις τον Ελληνιστικόν χώρον της Πρωτεβούσης μας.
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τώρα δικαιώνεται..
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Τον αγαπημένο ρόλο του εκλήθη να παίξει ο Αντώνης Σαμαράς στην υπόθεση της
προεδρικής εκλογής. Για ακόμη μία φορά τα τελευταία χρόνια η ευθύνη ανάληψης
πρωτοβουλιών μεταφέρθηκε στους ώμους του μεσσήνιου πολιτικού...

ριν από κάμποσο καιρό, η
μετωπική αντιπαράθεσή
του Αντ. Σαμαρά με τον
Κ. Μητσοτάκη προκάλεσε την...
αποδόμηση της νεοδημοκρατικής
διακυβέρνησης. Στο πρόσωπο του
κ. Σιμπιλίδη η χώρα ανακάλυψε
τον εμβρυουλκό της νέας(;) πασοκικής κατάστασης. Αντικειμενικά,
όπως θα ε'λεγαν και οι παλιοί κομ
μουνιστές, ο Α. Σαμαράς και οι πε
ρί αυτόν βουλευτές, τότε της Ν.Δ..
βοήθησαν το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει στην εξουσία. Κατηγορήθηκαν
τότε από τον Κ. Μητσοτάκη ως «ενεργοΰμενα» του Α. Παπανδρέου.
Το διάστημα που ακολούθησε ο
πρόεδρος της ΠΟΛ.ΑΝ. κατέβαλε
φιλότιμες προσπάθειες να απολακτίσει το στίγμα της τσόντας του ΠΑΣΟΚ.
δρία πρόσιυπο που το ΠΑΣΟΚ δεν έχει
Ο οξύς αντιδιπολικός τόνος του πολιτικού
κανένα λόγο να μην ψηφίσει. Η πράξη του
λόγου του, η τήρηση ίσων αποστάσεων από
Α. Σαμαρά αυτομάτως γέννησε δύο κατη
τα δύο μεγάλα κόμματα και η ισοπέδωση
γορίες επιχειρημάτων.
τιυν διαφορών τους συνέβαλαν στο να δη
ΤΑ ΚΑΤΑ...
μιουργηθεί η εντύπωση πως το νέο πολιτι
κό εγχείρημα πορεύεται σε εντελώς αντί
Αν η προσπάθεια του Μ. Έ βερτ να υπερ
θετες απ’ αυτές των δύο «μονομάχων» κα
κεράσει την ΠΟΛ.ΑΝ, ως προς το χρόνο
τευθύνσεις. Την τρέχουσα περίοδο δόθηκε
ανακοίνωσης της υποψηφιότητας για την
στον κ. Σαμαρά η δυνατότητα να αποδείξει
προεδρία της Δημοκρατίας ήταν όντως
ότι ξέρει να «τιμωρεί» και τον άλλο υπεύ
«λαχανιασμένη», τότε η απόπειρα του Α.
θυνο για την κακοδαιμονία της χώρας
Σαμαρά να εμφανιστεί και προστάτης των
(προσφιλής ορολογία των επιτελών της
θεσμιύν και υπονομευτής του διπολισμού
Ανοιξης). Αυτός αποφάσισε να λειτουργή
(και τα δύο υποτίθεται ότι εξυπηρετούνταν
σει θεσμικά (;) και πρότεινε για την προε
με την υποψηφιότητα Στεφανόπουλου)

Π
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πρέπει να χαρακτηρισθεί, tow
χιστον, μη σοβαρή.
Απεγνωσμένες αλλά ατελώς
ρες οι κινήσεις του πρόεδροι
ΠΟΛ.ΑΝ. να γεφυρώσει ία
φύρωτα. Γιατί δεν μπορείς να
ταγγέλλεις την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ και, την ίδια στιγμή; ,
μην αξιοποιείς τη μοναδική
καιρία που έχεις ώστε να
σεις τη χώρα σε εκλογές. Για
επόμενα δυόμισι χρόνια ηΠον
τική Άνοιξη δεν «δικαιούται»
μιλά για καταστροφική jtoÀira
του ΠΑΣΟΚ και δεν νομιμοπ
είται να ζητεί εκλογές αν δενft
λει να προκαλεί τη χλεύη w
αντιπάλων της. Κάθε φορά m
κ. Σαμαράς θα κάνει λόγο η
αδιέξοδα στην οικονομική πολιτική
στα εθνικά θέματα θα εισπράττει -και
καιολογημένα- την ειρωνεία του α ρχψ
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος
θα του θυμίζει τη 12η Φεβρουάριον ton
1995. Το πρόβλημα για τον Α. Σαμαρά ί
ναι σοβαρό και θα γίνει ακόμη σοβαρότε
ρο αν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχοή
σει σε λύσεις στα εθνικά ζητήματα (Σκό
πια, τελωνειακή ένωση Κοινότητας-1
κίας) που δεν θα αρέσουν στην Π0Λ.ΑΝ
Αν μάλιστα η αναδίπλωση στα μείιονα
εθνικά θέματα συνδυαστεί με την επίγ
νωση της εσωτερικής κατάστασης, tort
ίσως ο Α. Σαμαράς δει το άστρο τονναδιι

oj πριν από την ώρα του στην πολιτική
Ο Α. Σαμαράς έχει συνδέσει το
χ του με την πτώση της κυβέρνησης
Ά Στοιχειώδης συνέπεια με τις αρου έχει εξαγγείλει θα ήταν να «πλή·>με το ίδιο νόμισμα και τον έτερο των
σαυρών. Διαφορετική στάση απέναcov Α. Παπανδρέου θα καθιστούσε
ι. Σαμαρά ευάλωτο στις κατηγορίες
ιναλλαγή.
χ σε γενικές γραμμές είναι τα επιχειca των εχθρών της ΠΟΛ.ΑΝ., οι
ιΐ πίσω από την επιλογή Σαμαρά -επι"στήριξης της σημερινής κυβέρνησηςιουν» την κίνηση ενός ιδανικού αυτό
ς! Περιπτώσεις πολιτικής αυτοκτοέχουμε πολλές στην ιστορία μας. Αλ-υτη εδώ δεν μας μοιάζει για τέτοια...
ΠΕΡ...
V. Σαμαράς υποχρεώθηκε να συρθεί
επιλογή Στεφανόπουλου για διάφολόγους.
αι γεγονός ότι η πλειοψηφία των ε
άν πολιτών δεν ήθελαν την προσφυγή

στις κάλπες. Κουρασμένοι από τις αλλε
πάλληλες αναμετρήσεις μπορεί να τιμω
ρούσαν αυτόν που θα έσπρωχνε τη χώρα
κ«.αι πάλι στις κάλπες, χωρίς μάλιστα να
έχει διαφανεί στον ορίζοντα φερέγγυα
εναλλακτική κυβερνητική λύση.
• Ο ι σοβαρότεροι οικονομικοί παράγο
ντες ήθελαν να αποτραπούν πάση θυσία οι
εκλογές. Την επιθυμία τους διεμήνυσαν
στον Α. Σαμαρά, ο οποίος βεβαίως πει
θάρχησε γιατί σ’ αυτούς τους παράγοντες
-διαπλεκόμενα συμφέροντα κατά τον κ.
Μητσοτάκη- οφείλει σε μεγάλο βαθμό την
ύπαρξή του και σ’ αυτούς στηρίζει πολλά
για το μέλλον του πειράματος του.
• Τις εκλογές δεν ήθελαν και οι βουλευτές
της Πολιτικής Άνοιξης. Οι περισσότεροι
έχουν εκλεγεί οριακά ή από τις γνωστές
«καραμπόλες» του εκλογικού συστήματος.
Το πιθανότερο θα ήταν να μην επανεκλε
γούν. Έ τσ ι φρόντισαν να καταστήσουν σα
φές στον αρχηγό τους ότι αυτοί θα κάνουν
ό,τι περνά από το χέρι τους για να μην οδη
γηθεί ο τόπος στις εκλογές!
Η κίνηση Σαμαρά αποβλέπει στο να δημι

! ΕΚΔΟΣΕΙΣ) Α Γ Ρ Α
ΝΙΚΗ-ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΕΣ

ουργήσει διαύλους επικοινωνίας με το χώ
ρο του ΠΑΣΟΚ, αφού, όπως ισχυρίζονται
στην Πανδρόσου, «ό,τι ήταν να πάρουμε
από τη Ν.Δ. το πήραμε, τώρα πρέπει να
κοιτάξουμε προς τη δεξαμενή του ΠΑ
ΣΟΚ». Η μεταφορά ψήφων από το ΠΑ
ΣΟΚ στην ΠΟΛ.ΑΝ. επιβεβαιώνεται και
από τις δημοσκοπήσεις. Για να «στηθούν»
όμως ουσιαστικοί μηχανισμοί υποδοχής
της δυσαρέσκειας που γεννά η πολιτική
του ΠΑΣΟΚ χρειάζεται πρώτα να εξευμε
νιστεί ο μέσος ψηφοφόρος του κινήματος
και, στη συνέχεια, να πεισθεί ότι η
ΠΟΛ.ΑΝ. είναι μια λύση που δεν προ
σβάλλει τη δημοκρατική παράδοση και τις
θεσμικές ευαισθησίες του.
Για το επόμενο διάστημα, και εφόσον
αποκλειστεί η περίπτωση εκλογικής έκ
πληξης, πρέπει να αναμένουμε σκληρή
αντιπαράθεση μεταξύ Ν.Δ. και ΠΟΛ.ΑΝ.
Η πρώτη θα επιτίθεται και η δεύτερη θα
αμύνεται. Ο τρίτος της παρέας (ΠΑΣΟΚ)
έχει όλο το χρόνο να ανασκουμπωθεί.
Αλλωστε, φαίνεται ότι είναι ο μόνος ευ
νοημένος από τις εξελίξεις.
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Σχεδίασμα της αυτοβιογραφίας
S
Α. Γ. Παπανδρέου
τ ο ν Σ τ έ λ ιο υ Π. Κ α φ α ντ ά ρ η

$

σκληρότερη
ίσως
είναι ικανή ως κράχτης ανανέω
κριτική που έγινε
σης των ιδεών. Θα είναι ένα βι
ποτέ στον Α.Γ. Παβλίο που ίσως ενδιαφέρει τους
πανδρέου ήταν και
ερευνητές του Παπανδρέου, μι
η πιο έμμεση: Π α
κρό κλάσμα του συνόλου των
ρουσιάστηκε στον
ιστορικών της επιστήμης και πι
, to ότι κυοφορείται λύση των
θανόν ορισμένους επιστημολό9εν έσχες προβλημάτων του.
γους μελετητές της σχέσης επι
Ρως σχετικά με το ζήτημα τη;
στήμης και εφαρμογής, το πολύ.
λας με την προείσπραξη συγΠώς θα μπορούσε να καταγάγει
φικών δικαιωμάτων για το
τέτοιο εκδοτικό θρίαμβο με
C,στημονικό του έργο και τη
συγγραφικά δικαιώματα εκα
^ιγραφίατου. Υπήρχε μάλιστα
τόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων;
•ι ένδειξη συγκεκριμένου πο
Ας γίνει ο στοιχειώδης προϋ
ύ προκαταβολής, 500.000 δοπολογισμός: Έστω συγγραφικά
ια για το επιστημονικό του
δικαιώματα 10% και λιανική τι
/ο και 300.000 δολάρια για τη
μή βιβλίου $30 (ως γνωστόν εί
ιγραφία του.
ναι η βέλτιστη τιμή ως προς την
ειρωνεία της είδησης είναι
ελαστικότητα της ζήτησης για
Κατ’
αρχάς,
το
πρωθύεπιστημονικά βιβλία), όθεν
ρ ί
:ρον αυτής της διορθωτικής
προκύπτει ότι ο εκδότης πρέπει
Ιησης είναι η σαφέστερη ομονα πουλήσει 166.666 βιβλία για
Via της αντικανονικής και
να καλύψει την προπληρωμή
Παπανδρέου με λογικό κέρδος
διαισθητικής επιλογής περί
για τον ίδιο. Τώρα, από την
βίλλα. Έπειτα, η αποτίμηση
πλευρά των πωλήσεων: Με τις
αι μάλλον διεστραμμένη είτε
ν πηγή της είδησης ή παρε- Wmm
πιο αισιόδοξες προβλέψεις, δη
Πολλοί οι Κουρκούες στο Κίνημα αλλά,
λαδή αν το αγοράσουν όλοι οι
ήθη από τον Τύπο. Το επιαναγνωρίσιμοι, τρεις τέσσερις μόνον οι Βρίγγες.
ιστορικοί της οικονομικής επιστήμης
ΐμονικο έργο να παίρνει περισσοπαγκοσμίους και οι σχετικοί επιστημολόγοι, θα πουλήσει τετρα
α από τη βιογραφία ενός τέτοιου πολιτικού ανδρός, έστω
κόσια αντίτυπα. Ομοίως, αν το αγοράσουν παλαιοί μαθητές
!επισιήμονος; Και τι χορός εκατομμυρίων; Ακόμα και το βί
και παλαιοί συνάδελφοι του Α. Γ. Παπανδρέου, θα διατεθούν
α της ψυχιάτρου πρώτης συζύγου -καίτοι σκανδαλοθηρικό
άλλα εξακόσια. Μόνο τα υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού
επομένως εκβιαστικό- απαίτησε ελάχιστα (τάξεως μεγέμπορούν αποτελεσματικά να εξαντλήσουν το υπόλοιπ.» στοκ
ις 10 εκατομμ. δραχμών;) συγγραφικά δικαιώματα από τον
ν./.Ιι τ \
τιυν 1ί>5.600. όπως έχουν αποδείξει ο.τ ιίι
:κωτά για να αποσυρθεί.
Με τα παραπάνω απλώς θέλω να δείξω ότι τα μέσα που ανα
ηλαδή, για να απλοποιήσουμε τα πράγματα, επιστημονικό
μετέδωσαν αυτή την είδηση δεν έλεγξαν καθόλου τις πηγές αλ
ο που οσοδήποτε μεστό και αν ήταν ολοκληρώθηκε στις αρλά προσπάθησαν με αυτόν τον έμμεσο τρόπο, καθ’ ότι θρασύ
της δεκαετίας του ’60 ή έστω με την προσθήκη των γραφτών
δειλα, να ρίξουν λάδι στη φοπιά που άναψαν τα δάνεια για την
τανδρέου περί πολυεθνικών στις αρχές της δεκαετίας του
αποπληρωμή της βίλλας. Ο ισχυρισμός μου περί συνωμοσίας
Με τη διάλεξη στην Μπολώνια φτάνει τη δεκαετία του ’80,
ενισχύεται και από τη διαφοροποίηση επιστημονικού έργου
ά όσο προσεκτικά γραμμένη και αν ήταν η διάλεξη δεν θα
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και βιογραφίας. Αν έμεναν μόνο στη βιογραφία, τότε είναι πιθα
νό να πληρωνόταν το σύνολο των δικαιωμάτων. Βεβαίως, προϋ
πόθεση για την επιτυχία της βιογραφίας είναι η πληρότητα της
και οι αναζητήσεις της εις την σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων.
Γιατί όμως δεν έχει γραφτεί ακόμα μία οποιαδήποτε βιογραφία
του Παπανδρέου; Περί του Καραμανλή με τη μάλλον πεζή ζωή
-πέραν των στιγμών της αφιξαναχώρησής του το 1963 και το
1974- υπάρχουν τρεις-τέσσερις μονογραφίες, δοκιμασία και
αληθινός χρωματικός άθλος των βιογράφων. Του Μητσοτάκη
υπάρχει μία σε δύο τόμους, ίσως τώρα να έγιναν τρεις αν βρήκε
συγγραφέα για την ύστερη περίοδο. Παρεμπιπτόντως, αναφέρω
ότι ο Νίκος Γεωργιάδης των τσιμέντων είναι απλώς μεταφρα
στής επιστημονικών συγγραμμάτων και μάλλον δεν έχει επιλε
γεί. Ο Ράλλης έγραψε στοιχεία αυτοβιογραφίας και άλλοι λιγό
τερο περίοπτοι έγραψαν αναμνήσεις και σκέψεις.
Επί του θέματος έχω άγνοια αλλά υποπτεύομαι ότι η έλλειψη
βιογραφίας Παπανδρέου έχει σχέση με τη δική του αντίληψη πε
ρί υστεροφημίας. Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, έχει αναφερθεί
και παλαιότερα, είναι «εγνωσμένος αναλυτής των πιο αμαρτω
λών πτυχών της ελληνικής ψυχής» και αναλύει πολύ καλά την συ
γκυρία, πετυχαίνει δηλαδή αυτό που λέει συνοπτικά timing, επο
μένως γνωρίζει επακριβώς πότε θα έρθει και η ώρα της βιογρα
φίας.
Ό σο έγκριτοι και αν είναι οι βιογράφοι του και όσα ακριβή και
καινοφανή στοιχεία και πληροφορίες και αν χρησιμοποιήσουν,
το αποτέλεσμα της βιογραφίας θά ωχριά από κάθε άποψη, περιλαμβανομένης και της κερδοσκοπικής, σε σχέση με την αυτοβιο
γραφία του. Δεν είμαι πρόχειρος στα όσα έχουν γραφτεί για τα
διάφορα θέματα της ζωής Παπανδρέου αλλά πιστεύω ότι μία ευ
θεία διήγηση των πράξεών του από τη δεκαετία του ’30 μέχρι
τουλάχιστον τη νίκη του 1993 θα ήταν συναρπαστικό και ποικιλοτρόπως δημοφιλές ανάγνωσμα.
Προτείνω δε, με δισταγμό γιατί δεν θέλω να υπεισέρχομαι σε
τόσο προσωπικά κείμενα όπως είναι οι αυτοβιογραφίες, το ύφος
να είναι αποστασιοποιημένο, συναξαριστικό και να χρησιμοποι
ηθεί το τρίτο πρόσωπο για εντονότερο δραματικό αποτέλεσμα.
Αν μάλιστα ο Α. Γ. Παπανδρέου τολμήσει να ξεπεράσει τα ηθι
κά και επιστημονικά προβλήματα που δημιουργεί η αντιγραφή
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα οποιοδήποτε χρονικό που
ιστορεί βίους Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.
Γνωρίζω ότι ο Παπανδρέου, παρά τη σοσιαλιστική κλίση, δεν
έχει ιδεολογικούς ενδοιασμούς και εύκολα μπορεί να ταυτιστεί
με Αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Μάλιστα, αυτή η ταύτιση φαί
νεται ισχυρότερη και από αυτήν του Καραμανλή, που ερωτοτρο
πεί με το βυζαντινό μοντέλο από παλιά, λόγω κλίσεως στο τελε
τουργικό, αλλά αστοχεί στη μηχανορραφία. Ακόμα και ο Τέως
που είναι κατευθείαν απόγονος, είναι πολύ πλαδαρός, δεν έχει
τη βυζαντινή στόφα Παπανδρέου. Ας μη λησμονείται ότι αρκε
τοί πόροι του Έθνους και φαιά ουσία του Παπανδρέου και των
συνεργατών του πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχοντας
στο πανελλήνιο πυκνούς, δευτέρας τάξεως συμβολισμούς εν μέ
ση σοσιαλιστική προσπάθειά και αναπτύξει οραμάτων.
Ίσως, όμως, ο αυτοβιογραφούμενος να έχει αντιρρήσεις λει
τουργικές να χρησιμοποιήσει την μπορχεσιανή μεθολογία της
κατευθείαν αντιγραφής λέξη προς λέξη. Θα ήταν κρίμα μια τόσο
πρώιμη απόρριψη καίριου υλικού που, για να συνεχίσω περισ
σότερο το συμβολισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ψηφιδω
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τό για τη σύνθεση της προσωπικότητας και της ζωής του ηγεμό
να. Για να το αποδείξω, αντιγράφω από την πιο απλοϊκή και
εκλαϊκευτική πηγή, το Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξιχά
«Ηλιού», που έχοντας εκδοθεί προ πεντηκονταετίας, μετοιελο;
του Εμφυλίου, κάνει μοιραία συντηρητικές επιλογές. Παρουσιά
ζω τυχαίο δείγμα του βίου τριών Κωνσταντίνων Αυτοκρατόρων
με συνεχόμενα αριθμητικά επίθετα, τον Ζήτα τον Έτα και τον
Θήτα.
Γράφει ο Ή λιος στο λήμμα «Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέν
νητος» (και πόσο ταιριάζει αλήθεια ο χαρακτηρισμός δεδομένη;
της ανάδειξης του Α. Γ. Παπανδρέου σε συνάρχοντα του κόμμα
τος της Έ νωσης Κέντρου επί αρχηγίας και πρωθυπουργίας τοι
μπαμπά του Γεωργίου Παπανδρέου):
«Τότε... ουσιαστικώς εκυβέρνων η σύζυγός του Ελένη και οπα
ρακοιμώμενος Βασίλειος ο Πετεινός, επικουρούμενοι am roi
περίφημον στρατηγόν Ιωάννην Κουρκούαν και τον συνετόν μ
δραστήριον Ιωσήφ Βρίγγαν. Ο Κωνσταντίνος εξηκολούθηοι κ
ασχολήται πάντοτε μ ε τα γράμματα..»
Ό χ ι μόνο τον ίδιο αναγνωρίζει η αυτοβιογραφία, αλλά κατά
θαυμαστό τρόπο και τον παρακοιμώμενο πετεινό. Πολλοί m
στε οι Κουρκούες στο Κίνημα, αλλά αναγνωρίσιμοι σε περιορι
σμένο αριθμό, τρεις-τέσσερις μόνον οι Βρίγγες. Ωστόσο, /
ομολογίαν και του ίδιου του αυτοβιογραφούμενου, πάσχει μ
πλευράς ταύτισης, η απασχόληση με τα γράμματα για τηντε/itταία εικοσαετία. Ίσ ω ς εννοούνται οι πολλαπλές ανάγνωσις
του κύκλου της ζωής ή η μελέτη και έλεγχος των υπόμνημά®
συνεργατών του.
Με περισσότερη επιφύλαξη αντλούνται ενδιαφέροντα αυτόβιογραφικά στοιχεία από το λήμμα «Κωνσταντίνος Η’»:
«...ως βωβόν πρόσωπον, ουδέν ενδιαφέρον δεικννων όιάκ
υποθέσεις του κράτους αλλ ’ ασχολούμενος μόνον με τας öiaonδόσεις, τας ιπποδρομίας και τα τυχηρά παίγνια... έζησε “ζ#
Σαρδανάπαλου»"... όχι μόνον εξηκολούθησε τον άσωτον βίοι
του, α λλ’ ήρχισε να απομακρύνη εκ του περιβάλλοντος του raie
έντιμους πολιτικούς και στρατιωτικούς λειτουργούς τον ψ
τους, αντικαθιστών αυτούς μ ε χαμερπείς και κακοήθεις κόΐακ
και χυδαίους ευνούχους...»
Εδώ χρειάζεται κάποια ευρεία ερμηνεία μόνον της έννοια;■
τυχηρών παιγνίων. Ό τι παλαιότερα έπαιζε πόκα είναι βεβαι
μένο και το επισημαίνει και ο ίδιος σε σπάνιες συνεντεύξειςτον.
στο κάτω κάτω είναι και ένας τρόπος διανοητικής άσκησης συμπληρωματικός των μαρξιανών αναγνωσμάτων προς την κατεύ
θυνση του σοσιαλισμού, αλλά περαιτέρω και ευκαιρία προσι
τισμού μαθητευομένων αντιστασιακών που εξελίχθηκαν ~
έσω κύκλο των κομματικών.
Αλλά βέβαια η πόκα κάθε άλλο παρά τυχηρό παίγνιο ε
ανεξάρτητα από τους ανόητους πουριτανικούς κ α ι υποκριτιχ :
νόμους υποβολιμαίους από την αστυνομική διεύθυνση ηθών ®
λεσχών που την τοποθετούν, κακώς κάκιστα για λόγους π
νούς σκοπιμότητας στα μεικτά. Ως τυχηρά παίγνια μάλλον θα
πρέπει να αναζητήσουμε στην αυτοβιογραφία τις ποικίλες πρατηγικές κινήσεις αιφνιδιασμού των αντιπάλων κυρίως, αλλά
των φιλίων δυνάμεων ως άμυνα κατά της πλήξης, αλλά και
μεγαλύτερη συγκίνηση και υψηλότερα στοιχήματα. Παραόεί·ματα υπάρχουν ατελεύτητα: Ο ι βάσεις που φεύγουν, ο Σαρύτάκης που έρχεται, οι απολύσεις Σημίτη -παλιότερα αυτή ττ
παραλλαγή την έπαιζε περισσότερο αλλά τελευταία μόνο ίτ»

ττει πολύ-, η σχέση με τον Κοσκωχά, το διαζύγιό του, η γνωία και ο γάμος του, και πολύ πρόσφατα η αναστολή του Μητάκη αφού πάλι ανέβασε τα στοιχήματα με την παραπομπή
προηγήθηκε.
λήμμα «Κωνσταντίνος Θ ’ ο Μονομάχος» μπορεί να εμπνεύπιθανώς ισχυρότερη συμβολική μεταφορά, και δεν χρειάζεκανένα πρόσθετο φτιασίδι:
Ενγενής την καταγωγήν, ωραίος και επιμελημένης μορφώσεηρέσκετο να περιβάλλεται από σοφούς και ωραίας γυναίκας,
ζεόμενος με την ωραιοτάτην Σκλήραιναν, την επέβαλεν εις
τύζυγόν του ως ισότιμον μ ε αυτήν...»
Ίυζαντινή αυτοκρατορική ιστοριογραφία είναι τόσο πλούσια
ευφάνταστη ώστε, και γυναικείο λήμμα αν χρησιμοποιήσουτάλι συμπληρώνεται επαρκώς η αυτοβιογραφία με αλλαγή
)υς επιθέτων και αντωνυμιών, π.χ. στο λήμμα για την αυτοτειρα Ζωή την Πορφυρογέννητη βρίσκουμε τα εξής συμβοΗτο θελκτικωτάτη, λεπτοφυής και υπέρκομψος, μωρά όμως
τελείως αμόρφωτος, περιορίζουσα το ενδιαφέρον της εις τα
του καλλωπισμού...», ή αλλού, «Η γνωριμία της -τυχαία ή
>οθετηθείσα με τον...- την απήλλαξε και από τα τελευταία
πλήξεώς της ως αυτοκρατείρας. Μ ετ’ ολίγον όμως ησθάνθη
V “δαιμωνιώδη και μάνικάν”έρωτα...», ή τέλος, «...καίτοι ήδη
■· ών δεν επείθετο να παραιτηθή των ερωτικών της περιπετει'~αι ...κατέφυγε και πάλιν εις τον γάμον, ως προς θεραπείαν
■ης ερωτομανίας της...»
( Μωρά και τελείως αμόρφωτος δεν έχει βεβαίως εφαρμογή,
[ρέπει να ερμηνευτεί ως σχόλιο συλλογικό για το διαβόητο
3άλλον του, για ορισμένους συνεργάτες του και, όπως ακού
ε ι τελευταία, και για υπουργούς του. Ο αυτοβιογραφούμενος
a χμένει εξαιρετικά μορφωμένος και διεισδυτικός όσο και
φορος να λάβει το αντίκρισμα των αναλύσεών του, πέραν
·■.της επέκτασης της τρυφηλότητας ποικιλοτρόπως. Απόδειξη
„· ινωτέρω ισχυρισμού είναι η έκθεσή του στη σκανδαλώδη
εση των δανείων του τυραννείου της Εκάλης. Ενδέχεται
.;. να βρίσκεται πριν από μας στο δρόμο της σύνθεσης ότι δηκαι αυτές οι επικρίσεις, όπως τόσες άλλες παλιότερες, θα
3ουν και θα πέσουν με τον χρόνο σαν απεχθή εξαμβλώμα... >ιος νομίζει ότι τα λήμματα είναι κατασκευασμένα δεν έχει
να ανατρέξει στον Ήλιο. Η μαγική ταύτιση ξεκινάει άλλω'' ,πό το όνομα της εγκυκλοπαίδειας που είναι και το μόνο
Λολο του Πασόκ, που δεν έχει χάσει το χρώμα του ακόμα,
λ1 γιατί εξ αρχής ήταν πρασινωπό.
' ιχρή παράθεση συμβάντων της ζωής Παπανδρέου, όσο φαν1ί αγορική και αν αποδειχτεί, φοβούμαι ότι δεν δίνει την
I εικόνα. Η σωτηρία όλων μας από τη μιζέρια των τελευταίί^ηάντα ετών θα ήταν η αποκάλυψη ότι ήμασταν όλοι πειραωα στα χέρια του Α. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος ετάχθη, εν#ι ιι αφ’ εαυτού και όχι γιατί εζήτησαν ξένες δυνάμεις, να μεί# ει σε μακρο-κλίμακα -και μάλιστα εθνική- τις αντιδράσεις
f f yi διάφορα διανοητικά και φυσικά πειράματα. Έ ν α τέτοιο
Γ# ητικό πρόγραμμα αποτελεί σίγουρα παγκόσμια πρωτοτυ
πίας οικονομικής επιστήμης. Μόνο τέτοια δοκιμασία δικαιοϋΐ;'1τόσον παραλογισμό μαζί με τόση κοινοτοπία, τέτοια διοι„ijifli'j και οργανωτική αυθαιρεσία και την έξαλλη ιδιωτική ζωή
.έχοντα.

Ό πω ς έγραψα και σε προηγούμενο σχόλιο («Απλά μαθήματα
πολιτικής οικοδομίας υπό Α. Γ. Παπανδρέου», Α ν τί20.1.95)
«...η συνολική αδιαφορία του, η εγκατάλειψη της διοίκησης,
τα τυχάρπαστα οικονομικά προγράμματα, τα κοντά οράματα, η
άχρηστη λογορροή, τα ανακόλουθα σχήματα, οι παραβιάσεις της
κοινής λογικής, όλα τέλος πάντων που συνθέτουν την πολιτεία Α.
Γ. Παπανδρέου να είναι συνειδητά σχεδιασμένα για να αποκαλύψουν τελικά την έλλειψη ειρμού και κριτικής διάθεσης του λαού
και των εκπροσώπων του...»
Αίγοι πανεπιστημιακοί κατακτούν την πρωθυπουργία. Για σκεφτείτε όμως τους ερευνητικούς ορίζοντες που ανοίγονται όταν
εμφανίζεται αυτό το σπάνιο φαινόμενο! Αν συνδυαστούν όλα τα
χαρακτηριστικά του Α. Γ. Παπανδρέου, αυτή η έρευνα δεν είναι
απίθανο να έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Η κρυφή μου ελπίδα προς αυτή την κατεύθυνση συντηρείται
επιπλέον και από μια αντίφαση που έχει επισημανθεί πιο πάνω:
Είναι η τερατώδης προπληρωμή που συζητείται ως αμοιβή του
για το επιστημονικό του έργο και που προσπάθησα να καταρρίψω με απλή αριθμητική. Ίσω ς πράγματι να υπάρχει το υλικό που
υπόσχεται μία εκδοτική επιτυχία, το τελευταίο όντως μεγαλο
φυές επιστημονικό έργο του, που ασφαλώς επισκιάζει νομπελί
στες χαρτογιακάδες της μικρής στατιστικής και φέρνει συγγρα
φικά δικαιώματα εκατοντάδων εκατομμυρίων.
Προτείνω χωρίς δέσμευση του συγγραφέα τον τίτλο: «Ηοικονο
μική ως επιστήμη και ως εφαρμογή: Συγκριτική στατική και ασύ
γκριτη ζωή εφ ’Ελλάδι»

' 0'

150 χρόνια από τη γέννηση του ΝΙΤΣΕ.
Ένα έργο θεμελιώδες για το φιλοσοφικό στοχασμό
από τις εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ
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Πέραμα: Ο εφιάλτης είναι πάντα εκεί
το υ Γ ιά ν ν η Κ ω σ ιά κ η
Ή ταν θέμα πιθανοτήτων. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί με
σοβαρότητα ότι το ατύχημα στην El Petrol ήταν κεραυνός εν αι
θρία. Ή δη από το 1993 προλογίζαμε σχετικό ρεπορτάζ για τα
«καζάνια του θανάτου» ως εξής: «Πόσοι από τους κατοίκους
τον Λεκανοπεδίου γνωρίζουν ότι σε απόσταση λίγων χιλιομέ
τρων από τα σπίτια τους υπάρχουν βόμβες τεράστιας ισχύος,
που μόνο μία σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή; Πόσοι από
εμάς που πηγαίνοντας στη Σαλαμίνα περνάμε δίπλα από τις
εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στο Πέραμα, συνειδητοποιούμε
ότι περνάμε δίπλα από το θάνατο;».
Το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα στο πρόσφατο ατύχημα, όπως
είχε συμβεί στο παρελθόν, ήταν ζήτημα τύχης. Ο καλός θεός
του Περάματος έβαλε το χέρι του. Πόσοι όμιυς μπορούν να κοι
μούνται ήσυχα, εναποθέτοντας τη ζωή τους μόνο στο χέρι του
θεού; Όταν μάλιστα έχουν να αντιμετα>πίσουν την ασυδοσία
των εταιρειών σε συνδυασμό με ένα υποταγμένο σ’ αυτές κρά
τος, που εκφράζεται με οσφυοκάμπτες υπουργούς και υποτα
κτικές στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου κυβερνήσεις.
Στο αγωνιώδες ερώτημα των κατοίκων του Περάματος, που
μετέφεραν στη Βουλή οι Γ. Αραβανής και Α. Λεντάκης, «πότε
επιτέλους θα φύγουν τα καζάνια του θανάτου;» ο αναπληρωτής
υπουργός Βιομηχανίας Χρ. Ροκόφυλλος, εκφράζοντας με τον
απλούστερο τρόπο τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη της κυβέρνη
σης του ΠΑΣΟΚ, δηλώνει: «Όταν χρειαστεί, όπως χρειαστεί
και στο βαθμό που θα χρειαστεί»! Ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει ότι
«είναι πολύ δύσκολο να μην υπάρχει καμία εγκατάσταση καυ
σίμων εκεί». Παράλληλα, ο «εκσυγχρονιστής» υπουργός Βιο
μηχανίας Κ. Σημίτης, ακολουθώντας πολιτική δεξιότερη ακό
μα και από τη Ν.Δ. καλύπτει την ασυδοσία των εταιρειών, ισχυριζόμενος ότι όλα λειτούργησαν καλά, αγνοώντας όχι μόνο
μαρτυρίες πυροσβεστών αλλά και κυβερνητικών βουλευτών!
ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Τρίτη 7 Φεβρουάριου 1995. Ώ ρα 7:30 π.μ. ο ασύρματος ενός
πλοίου ακούει ότι στις εγκαταστάσεις της El Petrol σημειώθη
κε φωτιά. Περιέργως όμως, δεν παρατηρείται κινητοποίηση
της πυροσβεστικής. Και πώς να παρατηρηθεί αφού δεν είχε ει
δοποιηθεί; Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων, γνωρίζοντας ότι
λειτουργούν χωρίς άδεια, επιχειρούν να αντιμετωπίσουν μόνοι
τους τη φωτιά, ώστε να μη δοθεί δημοσιότητα. Αδιαφορούν για
το ότι σε απόσταση είκοσι μέτρων είναι οι εγκαταστάσεις της
Shell και στα πενήντα μέτρα της ΒΡ. Πιο δίπλα αποθηκεύονται
προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, όπως μαζούτ, καύσιμα αε
ροσκαφών, βενζίνη, χημικά, ορυκτέλαια. Λίγο πιο κάτω βρί
σκονται οι αποθήκες πυρομαχικών του ελληνικού στρατού. Πιο
πέρα είναι ο ναύσταθμος, όπου διακινείται σημαντική ποσότη
τα πολεμικού υλικού...
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε τελικά στις 9:15 π.μ., όχι από
τους υπευθύνους, αλλά από τη Shell και το Δήμο Περάματος. Η
εικόνα που βλέπουν οι πυροσβέστες, ο δήμαρχος Περάματος
Γ. Πατσιλινάκος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ν. Γαλανός, Γ.
Αιαμαντίδης και Κ. Αάλος είναι ανατριχιαστική. Τίποτα δεν
λειτουργούσε σωστά στα συστήματα πυρασφάλειας.
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Το σύστημα πυρόσβεσης ετέθη σε λειτουργία μία ώρα αργότε
ρα, όταν τα διεθνή στάνταρ ορίζουν ότι πρέπει να λειτουργή
σουν εντός των κρίσιμων δύο-τριών πρώτων λεπτών από τη
στιγμή εκδήλωσης της φωτιάς. Δεν υπήρχε καν νερό στις εγκα
ταστάσεις. Η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διαθέσει πυροσβε
στικό υγρό, με αποτέλεσμα τα οχήματα της πυροσβεστική;
όταν εξάντλησαν τα αποθέματα τους να ψάχνουν σε διπλανέ;
εταιρείες. Οι αυλοί που υπήρχαν μέσα στην El Petrol δεν μπο
ρούσαν να συνδεθούν με τα πυροσβεστικά οχήματα!
Αξιωματικός της πυροσβεστικής καταγγέλλει ότι δεν βρέθηκε
κανείς υπεύθυνος της εταιρείας στο χώρο του ατυχήματο;.
Ό ταν εμφανίστηκε κάποιος υπάλληλος, δεν γνώριζε καλά κα
λά πού ήταν η βάνα αποκοπής εισροής πετρελαίου στον ελεγ
χόμενο αγωγό.
Συγκλονιστική είναι η κατάθεση στον εισαγγελέα του ανθυποπυραγού Γ. Γιαννακόπουλου Δηλώνει ότι ο πυροσβεστικό;
κρουνός όχι μόνο δεν έβγαλε νερό αλλά υπάρχουν σοβαρέ;
υπόνοιες ότι περιείχε χημικά υγρά. Να σημειωθεί ότι στο αρ
μόδιο Λιμενικό Τμήμα τον αποθάρρυναν να καταθέσει, ενώ
δεν είχαν διενεργήσει καμία έρευνα για τα αίτια της πυρκα
γιάς. Η δικογραφία που απεστάλη στην εισαγγελία δεν περιεί
χε ούτε μία ένορκη κατάθεση.
Χ Ο ΡΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜ ΙΩΝ
Οι εγκαταστάσεις που φιλοξενούν την El Petrol ανήκουν στον
κ. Μηνάίδη. Κατά καιρούς έχουν υπενοικιασθεί στη Shell,την
ΒΡ και σήμερα στον Μαμιδάκη. Κανονικά έπρεπε να είναι ο I
ελεύθερος χώρος μεταξύ των εγκαταστάσεων Shell και ΒΡ. Αιιτή είναι μια παρανομία. Άλλη, που έχει διαπιστωθεί ήδη από
την περίοδο 1987-90, είναι ότι δεν πληρούν όλα τα μέτρα ασφα
λείας, ενώ σήμερα δεν ισχύει καν η άδεια. Αυτά και όσα ανα
φερθούν στη συνέχεια είναι εν γνώσει όλο)ν των κυβερνήσεων,
που ουδέποτε επενέβησαν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότιοβοιλευτής της Ν.Δ. Αν. Νεράτζης διατηρεί επαγγελματική σχέση
με τη Shell- ούτε το ότι ο Κ. Σημίτης προσπάθησε να υποβαθμί
σει το ατύχημα και να αθωώσει την εταιρεία, χωρίς έστωτυπι
κά να περιμένει το πόρισμα της δικαστικής έρευνας.
Και ο χορός των παρανομιών συνεχίζεται. Οι δεξαμενές πε
τρελαίου, όλων των εταιρειών, βρίσκονται σε απαγορευτική,
σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, απόσταση τόσο μετα
ξύ τους όσο και με τον περίγυρο.
Στο μεταξύ και ενώ υποτίθεται ότι ερευνάται ο τόπος μετεγκα
τάστασής τους, οι εταιρείες κτίζουν νέες δεξαμενές, ενώο
ΟΛΠ δίδει τηνέγκριση, αν και δεν έχει την αρμοδιότητα.
Χαρακτηριστικό άλλωστε του... ενδιαφέροντος για 100.000
κατοίκους είναι το ότι στη περιοχή Πλακούδα, πάνω στοπεζο
δρόμιο, βρίσκεται ακάλυπτος αγο^γός που μεταφέρει βενζίνη
από τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου στις εγκαταστάσεις της
Total. Με δεδομένο ότι είναι ο μοναδικός δρόμος π ο υ συνδέει
το Πέραμα με τον Πειραιά, με πυκνή κυκλοφορία, απ’όπου
διακινείται το 40% των καυσίμου που καταναλώνει η πρωτεύ
ουσα, ένα οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα είναι αρκετό γιανα
μετατρέψει την περιοχή σε ολοκαύτο^μα.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Διαμαντής Αξιώτης
ΞΟΒΕΡΓΑ ΜΕ ΜΕΛΙ

Έλσα Λιαροπούλου

ΟΙ ΑΛΛΕΣ

(ΔΙΗΓΗΜ ΑΤΑ)

(ΔΙΗ ΓΗ Μ Α ΤΑ )

Ε Λ Σ Α Λ ΙΑ Ρ Ο Π Ο ΪΛ Ο Τ
Οι

άλλες

y </.

t*

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

...Ο συγγραφέας ιστορεί τις παλιές μέρες της
επαρχίας και της προσφυγιάς, χωρίς
εξειδανικευτικές προθέσεις ή μελοδραματικά
αποτελέσματα, υιοθετώντας τη φόρμα του λαϊκού
λόγου...
Μια αφήγηση οικονομημένη και νευρώδης...
Π. Μ Π Ο ΤΚ Α Λ Α Σ
...Ο Αξιώτης ψυχογραφεί με χιούμορ, που ενίοτε
μεταστρέφεται σε . συγκρατημένη δραματική
ερμηνεία, την εικόνα ενός ελαφρώς πνιγηρού,
αλλά σίγουρα απτού και σαφώς αναγνωρίσιμου
κόσμου...
Β. Χ Α Τ Ζ Η Β Α Σ 1 Α Ε ΙΟ Τ
Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί, όχι μονάχα
για την πολύχρωμη ποικιλία που διακατέχει τα
κείμενά του, αλλά και για τις αφορμές που δίνει
στον αναγνώστη να αφεθεί μέσα σε μνήμες
δυναμογόνες και ουσιαστικές...
X. Τ Σ Ε Λ Ε Π Η Σ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έ χουν επιλέξει να ζουν στην απόλυτη μοναξιά,
σαρκάζουν και υπονομεύουν τα πάντα, αδιαφορούν
για την επικοινωνία και τις σχέσεις «οι άλλες».
Η ματιά τους, όμως, καθαρή και διεισδυτική τις
φέρνει κοντά μας, ο τρόπος που μετέχουν στα
γεγονότα, η εμμονή τους στην περιγραφή των
((μικρών» και ((ασήμαντων» η διαύγεια με την
οποία ορίζουν τη θέση τους και την εμπλοκή
τους στα πράγματα σχεδόν μας πείθουν πως
μπορεί όλοι μας να κουβαλάμε κάτι α π ’ αυτές,
πως ίσως «οι άλλες» είναι ένα κομμάτι από αυτό
που επιμελώς κρύβουμε στην προσπάθειά μιας να
διατηρήσουμε τις ισορροπίες.
Μέσα σ ’ ένα κλίμα ονειρικού ρεαλισμού με
μοναδική δυνατότητα χειρισμού του γραπτού
λόγου, η Έ λσα Λιαροπούλου μας δίνει το
πρώτο της βιβλίο — μια μικρή έκπληξη.

ΝΕΦΕΛΗ

. . . π ρ ο ω θ ο ύ ν το Ε λ λ η ν ι κ ό

βιβλίο
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ΑΠΟ

Τ ΙΣ

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Λ Η Ψ Ε Ι Σ

'μύθοιΤΣΙΓΓΑΝΟΙ:
και πραγματικότητα
τη ς Ε λ έ ν η ς Κ οΛ ιοπούλου

Η μοίρα της επετείου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το έσχατο ίσως πολιτικό καταφύγιο στη
σημερινή ιδεολογική κρίση, περιορίζεται κάθε χρόνο στην τακτική ημερομηνία της 10ης Δεκεμβρίου.
Δηλώσεις, υποσχέσεις για τυχόν παραλείψεις των αδικημένων και μειονεκτούντων γεμίζουν
πολιτικούς λόγους, έντυπα και συνθέτουν πολύχρωμες εικόνες «εκπληκτικών» λήψεων.
χι πως απορρίπτουμε την ανθρώπι
οικοδόμηση μιας ασφαλούς και περιχαρα
νη ανάγκη μας για γιορτές και πα
κωμένης κοινωνίας ήταν το αναγκαίο διά
νηγύρια που έστω και θεωρητικά
λειμμα στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Οι
μας θυμίζουν τους φύσει και θέσει διαφο
Τσιγγάνοι, με τα έντονα πάθη τους, την
ροποιημένους Τσιγγάνους στη Δυτική
αστάθεια στη διαμονή τους, την ευκολία
Αττική ή στη Μενεμένη, στην Αγία Σοφία
προσαρμογής και άσκησης οπουδήποτε
και στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ή ακόμη
των «πρωτόγονων» τρόπων συμπεριφοράς
και στον απομακρυσμένο Έ βρο, καθώς
τους απειλούσε έντονα την ουτοπία της «ο
και στις λιγότερο ή περισσότερο γνωστές
μοιομορφίας και της ισοπεδωτικής ομοιο
περιοχές όπου βρίσκει καταφύγιο περισ
γένειας»2. Το ζητούμενο τότε ήταν η δημι
σότερο από το 1% των ελλήνων πολιτών1.
ουργία της συλλογικής ταυτότητας, ανα
γκαία στο υπό διαμόρφωση ελληνικό κρά
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
τος που αδυνατούσε να δεχτεί τη θέσπιση
Έχουν περάσει τουλάχιστον τριάντα χρό
της διαφοράς.
νια από τη δεκαετία του ’60, τότε που στο
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Μενίδι, στο Ζεφύρι, στα Άνω Λιόσια και
λιγότερο στα Μέγαρα και στον ΑσπρόΟ ρατσισμός απέναντι στους Τσιγγάνους
πυργο άρχισαν να πληθαίνουν οι τσιγγάνιεδραιώθηκε βαθμιαία και, ακολουθώντας
κοι καταυλισμοί των εξαμελών έως και δετον αργό δρόμο της πολιτικής ωριμότητας
καεπταμελών οικογενειών. Εποχή που το
στη σύγχρονη Ελλάδα, αποτελεί μέχρι σή
κύμα αστυφιλίας ήταν σε πλήρη έξαρση
μερα τροχοπέδη σε οποιαδήποτε προσπά
για τους «αυτόχθονες» Έλληνες, αλλά και
θεια αναβάθμισης του άθλιου επιπέδου
για την τσιγγάνικη πλανόδια φυλή της
διαβίωσης τους.
ηπειρωτικής και νησιώτικης Ελλάδας.
Ενδεικτικά μόνο είναι τα παραδείγματα
Ηταν τότε που οι οικονομικές επιταγές
του περίφημου «κάμπινγκ» των Ανω Λιο
και η αγωνία επιβίωσης στη μεταπολεμική
σίων ή η παραγκούπολη των ποντικιών του
και μετεμφυλιακή περίοδο δεν διέκριναν
Ζεφυρίου, ενός από τους δήμους με τη με
φυλές, χρώματα, μουσικές, γλώσσα ή συ
γαλύτερη αναλογία τσιγγάνικου πληθυ
νήθειες.Όπως ακριβώς συνέβη και πρό
σμού. Στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης οι 100
σφατα με την ανάκαμψη της ευρω-δεκαεοικογένειες Τσιγγάνων απειλούνται από
τίας του ’80, που ευνόησε και τα «Τσιγγάτα ποντίκια και τα φίδια, ενώ ο «κατάλλη
νικα» της Αγίας Βαρβάρας αλλά και τους
λος» δημόσιος χώρος για τη μόνιμη εγκα
μικρομεσαίους ιθαγενείς.
τάστασή τους δεν έχει βρεθεί ακόμη από
Μπορεί, βέβαια, η ιστορία και ο χώρος να
τη Νομαρχία. Περίπου 10% των ασθενών
είναι κοινά, όμως τα βιώματα για τα τσιγστα νοσοκομεία είναι Τσιγγάνοι, η πλειο
γανάκια και τα ελληνόπουλα άρχισαν να
ψηφία, παιδιά, λόγω ανυπαρξίας ιατρικής
διαφοροποιούνται ήδη από τα πρώτα χρό
πρόληψης.
νια της συμβίωσής τους. Η διαμόρφωση
Η προκατάληψη για τις διαφοροποιημέ
των ηθών της νεοελληνικής μικροαστικής
νες κοινωνικές ομάδες, που ενισχύθηκε με
συνείδησης και η προσπάθεια ισχυροποίη
την έξαρση του εθνικισμού την τελευταία
σης της ελληνικής ταυτότητας ήδη από την
τριετία, καθυστέρησε ακόμα περισσότερο
εποχή του μεσοπολέμου δεν άφηνε περιτην απαλλαγή από τη συμπλεγματική μας
θιυρια για διαφορετικούς τρόπους ζωής. Η
συμπεριφορά. Έχοντας ακόμα ανάγκη να
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δικαιώνουμε τα οικογενειακά κ α ι ταεθνι
κά μας ήθη, καθυστερήσαμε στηνυιοθέη
ση μιας ορθολογικά σχεδιασμένης κοινίυ
νικής πολιτικής για τις μειονότητες. Kn
όταν αναγκαστήκαμε να επωφεληθοίιι:
από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ηπολιτι
κή βούληση ήταν ανύπαρκτη, με αποτε«·
σμα την έλλειψη μέχρι σήμερα στοιχειώ
δους υποδομής σε πολλούς τσιγγάνικοι: |
καταυλισμούς (νερό, ηλεκτρικό, αποχέτει
ση).
Έ τσ ι τα λεγόμενα αναπτυξιακά προγράμ
ματα των δήμων της Δυτικής Αττικής ηο
εκπαιδευτικές προσπάθειες της Γενική;
Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης
κοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων σε24νομούς είναι σε πειραματικό στάδιο εδώ zu
μία δεκαετία. Η επιμόρφωση και ηπρόλη
ψη αναλφαβητισμού εξαντλείται σε σεμι
νάρια για εκμάθηση της ελληνικής γλώσ
σας, όταν ακόμα και σήμερα τα Τσιγγάνο·
πουλά εκδιώκονται από τα ελληνικάσχο
λεία είτε γιατί δεν έχουν μόνιμη διεύθυνσή
είτε γιατί ασφυκτιούν κάτω από το βλέμμα
της πλειοψηφίας της σχολικής κοινότητ ά
που θέλει τα παιδιά λιγότερο μελαψάκαι
πιο καθαρά.
Στο όνομα της ίσης μεταχείρισης και#
νομίας όλων των ελλήνων πολιτών,γκρεμί
ζουμε αυθαίρετες αυτοσχέδιεςπαράγκεςη
αφαιρούμε άδειες οικοδόμησης ΤσιγγΡ
νων γιατί θυμόμαστε ότι η περιοχή φ
ανάγκη από πράσινο και πεζοδρόμια
Αναζητούμε την ευταξία και το σεβασμό
της κοινής ησυχίας χαρακτηρίζοντας θο
ρυβώδεις τις τσιγγάνικες γιορτές ή «εμπο
ρικές συναλλαγές» τους γάμους ή, τέλος,
καταρτίζουμε πρόγραμμα για μετάθεση
των συσσωρευμένων προβλημάτων σε
λες περιοχές3.
Δικαιολογούμε με αυτό τον τρόποτην υιο
θέτηση όσο γίνεται πιο απλουστευτικών
λύσεων για προβλήματα τα οποία

ρΰν απαιτούν αλλαγή των κοινωνικών
λήψεων και του εξατομικευμένου τρόζωής μας. Για να αποφύγουμε, λοιπόν,
ίΐδωλοποίηση της διαφοράς και να παεχτούμε τη διαφοροποίηση των Τσιγ.i)v, απαιτείται η νομιμοποίησή τους ως
,ίτερης κοινωνικής ομάδας με τις ιδιορίες της και τα προβλήματα που συνεεταιη επαφή τους με τις κοινά αποδεαρχές της κοινωνίας μας.
ΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ιέση σύμφωνα με την οποία οι Τσιγγάίεν πρέπει να αποτελέσουν μια ειδική
ΐγορία πληθυσμού για να μην γκετοθούν, δεν είναι πειστική. Για να ζήσει
' ίς με την ιδιομορφία του, έχει ανάγκη
έναν χώρο για τη συνειδητοποίησή της
ην ανενόχλητη άσκησή της.
'Γ νο έπειτα από στοιχειώδη άμυνα απέ■. στις κοινωνικές επιβολές, μπορούν
•ωτερικευτούν οι περίσσιες δυνάμεις
'διαφοροποιημένης ομάδας. Αυτό θα
δ έψει στα μέλη της, άφοβα πλέον, να
;ουν στις κοινωνικές διαδικασίες με
ροοπτική μετεξέλιξής τους σε ό,τι πιο
^'-,υθερωτικό μπορεί να γεννήσει μια
,νά δια-πολιτισμική κοινωνία,
οι Τσιγγάνοι στην Ευρώπη απολαμ, j v των στοιχειωδών δικαιωμάτων του
;,η, έχοντας εξασφαλίσει συνθήκες ζω,·υ τους επιτρέπουν ισχυρές μορφές
■γργάνωσης. Στις πρόσφατες δημοτι‘γ.ιλογές στην Ουγγαρία, στη χοίρα των
νικών μειονοτήτων, οι Τσιγγάνοι -η
,ιναμική μειονότητα (600.000)-, κατάf||t,/ να εκλέξουν τους περισσότερους

Για τους έλληνες Τσιγγάνους, η πολιτο
γράφηση του αντρικού πληθυσμού τους
υπήρξε από την αρχή αναφαίρετο και
αδιαμφισβήτητο δικαίωμα λόγω στρατολο
γικών σκοπιμοτήτων. Αντίθετα, οι γυναίκες-Τσιγγάνες, πέρα από τα ιδιαίτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη συ
ντηρητική τσιγγάνικη κοινωνία, αγνοού
νται συστηματικά από τις κυριαρχούμενες
ακόμα ανδροκρατικές προκαταλήψεις.
Γυναίκες, που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί
στα δημοτολόγια με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να έχουν διαβατήριο ή κατάλλη
λα χαρτιά για επαγγελματικές άδειες, χο
ρήγηση δανείιυν, κοινωνική και ιατροφαρ
μακευτική περίθαλψη ή άλλες διευκολύν
σεις που δικαιούνται ως πολίτες μιας ευνο
μούμενης κοινιυνίας. Ευτυχώς που σε προ
εκλογική περίοδο καλύπτονται πολλές από
τις παραπάνω ατασθαλίες, μιας και οι ανά
γκες τα>ν τοπικών αρχών θυμούνται και
αναζητούν τότε την ύπαρξη ακόμα και των
Τσιγγάνων...
Η «τσιγγάνικη κακοδαιμονία», όπως και
παρόμοιες εξηγήσεις για ιστορικά περιθω
ριοποιημένες ετερογενείς κοινωνικές
ομάδες (Εβραίοι, Πολωνοί, Αλβανοί, μου
σουλμάνοι, καθολικοί, άρρωστοι ή τρε
λοί...), είναι ίσως ο εύκολος αντίλογος.
Ασφαλώς, φαινόμενα δυσπιστίας, πονη
ριάς, μη συνεργασίας των Τσιγγάνων με
τους αρμόδιους φορείς υπάρχουν, αλλά
δεν δικαιολογούν την περιστασιακή και
συμπτωματική αντιμετώπιση των προβλη
μάτων τους.
Η φτώχεια και η συντήρηση ενός χαμηλό
τατου μορφωτικού επιπέδου οδηγεί στην
κοινωνική απόκλιση και τη συντήρηση των

πατριαρχικών δομών της τσιγγάνικης οι
κογένειας, με επακόλουθο την ασφυξία
των μελών της. Στους Τσιγγάνους που γε
μίζουν καθημερινά το προαύλιο της Ευελ
πίδων δεν αρκεί η χαριστική αντιμετώπιση
του εκάστοτε δικαστή ή η ενδεχόμενη ευ
ρωπαϊκή οικονομική υποστήριξη, που εισ
ρέει ενίοτε σε κάποιο από τα ταμεία των
πολυάριθμων συλλόγων τους.
Η πλειοψηφία των Τσιγγάνων, ζωντανή,
παθιασμένη, περήφανη αλλά και συντηρη
τική από καταβολής της, οπισθοδρομεί
ισχυροποιώντας μέσα σ’ ένα εχθρικό κοι
νωνικό χώρο τις αντιστάσεις της με ασπίδα
τη θρησκοληψία και τις δήθεν πανάρχαιες
παραδόσεις. Ή θη και έθιμα, γιορτές και
τραγούδια άλλοτε φθίνουν άλλοτε ξεπου
λιούνται χάριν υπερπολυτελών κατασκευ
ών σε οικόπεδα της Αγίας Βαρβάρας, τμή
μα της νεοελληνικής ευμάρειας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι λιγοστοί, αλλά
επαρκείς για τις προκύπτουσες ανάγκες
της τσιγγάνικης κοινωνίας, Τσιγγάνοι επιστήμονες αποστασιοποιούνται γρήγο
ρα από τη φυλή τους. Αναζητώντας απε
γνωσμένα την ένταξή τους στην ελληνική
κοινωνία, επιδιώκουν το διαχωρισμό τους
από όσους είχαν την ατυχία να γεννηθούν
σε τσαντήρια ή σε αυθαίρετες παράγκες
που δεν πρόλαβαν να νομιμοποιηθούν ή
από γονείς που ιδρώνουν ακόμα στα χω
ράφια ή στη γυρολογιά, ζώντας καθημερι
νά με το φόβο της αστυνομικής επέμβασης.
Ο χρόνια βιωμένος κοινωνικός αποκλει
σμός των Τσιγγάνων, όπως και κάθε περι
χαρακωμένης μειονότητας, γυρίζει μπούμεραγκ στις πλάτες τους, αλλά και στην
κοινωνία που τους καταδίκασε σε αυτόν.
Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και πραγμα
τική εθνική πληγή που η θεραπεία της εξα
ντλείται στο μηρυκασμό των προβλημάτων
και την υστερική τηλεοπτική εικονολαγνεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι Τσιγγάνοι σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζονται
γύρω στις 180.000 σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, σχετικός βέ
βαια αριθμός αν λάβουμε υπόψη μας την ανάγκη και
την ιδιομορφία τους για διαρκείς μετακινήσεις που
δυσκολεύει το έργο της απογραφής τους.
2. Θάνος Λίποβατς, Ζητήματα πολιτικής Ψυχολο
γίας, έκδ. Εξάντας, 1991, σ. 226.
3. Στην περιοχή της Σεμέλης, στην κοινότητας Διονύ
σου Αττικής, ο Δήμος Ανω Λιοσίων αγόρασε έκταση
ενάμιση στρέμματος προκειμένου να εγκαταστα
θούν σε κατοικίες είκοσι περίπου τσιγγάνικες οικο
γένειες. Η τοπική αντίδραση, που προκαλείται από
την απειλή συμβίωσης με «τους παράξενους και ασυ
νήθιστους τσιγγάνους» δεν έχει ακόμα παραμερι<m(·
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H ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1979-1994. Δ ε κ α π έ ν τ ε χρόνια Ν εφέλη
Σύμβουλος έκδοσης: ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Παύλος Καλλιγας

Κων/νος Μεταξάς Βοσπορίτης

Εμμανουήλ Λυχούδης

ΘΑΝΟΣ ΒΛΕΚΑΣ

ΣΚΗΝΑΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Κων/νος Χρηστομάνος

Δημήτριος Βικελας

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΛΟΥΚΗΣ ΑΑΡΑΣ

ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Άλεξ. Παπαδιαμάντης

Ά λεξ. Παπαδιαμάντης

Κων/νος Χατζόπουλος

Η ΦΟΝΙΣΣΑ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Κων/νος Χρηστομάνος

ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

’Αλέξανδρος Μωραϊτιδης

Η ΚΕΡΕΝΙΑ ΚΟΥΚΛΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΜΟΝ

Χρήστος Χρηστοβασίλης

Ψυχάρης

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΝΗΣ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ MOT

’Ανδρέας Καρχαβίτσας

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ TOT
ΚΑΡΑΒΕΛΑ

’Ιωαννής Κονδυλάκης

Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ

Αντώνης Τραυλαντώνης

ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

’Ιωάννης Κονδυλάκης
Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ

Η ΕΞΑΔΕΛΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

’Ιωαννής Κονδυλάκης

Ά λεξ. Παπαδιαμάντης

’Ιωάννης Μ. Δαμβεργης

ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ

Πλάτων Ροδοκανάκης

Η ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Γιάννης Βλαχογιάννης

ΤΟ ΒΥΣΣΙΝΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

’Αργυρής Έφταλιώτης

Γεώργιος Βιζυηνός

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ A '

Γρηγόριος Παλαιολόγος

Γεώργιος Βιζυηνός

0 ΠΟΛΥΠΑΘΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Β '

Γρηγόριος Παλαιολόγος

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΚΛΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Μιχαήλ Μητσάκης

0 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Κων/νος Χατζόπουλος

ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ά λεξ. Παπαδιαμάντης

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Παύλος Νιρβάνας

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ανδρέας Καρχαβίτσας

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Κώστας Παρορίτης

Κώστας Κρυστάλλης

Κωνσταντίνος Θεοτόκης
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ

Κωνσταντίνος Θεοτόκης

ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΕΠΑΧΤΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Κων/νος Χατζόπουλος

Η ΛΥΓΕΡΗ

Ανδρέας Καρχαβίτσας
ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ '

ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

’Ίων Δραγούμης

Γιάννης Καμπύσης

Εμμανουήλ Ροΐδης
Η ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

Εμμανουήλ Ροΐδης
ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

Κωνσταντίνος Ράδος

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Αλέξανδρος Ραγκαβής

Νικόλαος Έπισκοπόπουλος

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΡΕΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Διονύσιος Κόκκινος

Άλεξ. Παπαδιαμάντης

ΜΙΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ
ΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΝΕΡΟ

Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ

ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

’Ιάκωβος Πολυλάς

Δημήτριος Βικελας

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
ΚΟΡΗ ΕΥΠΕΙΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η σειρά συνεχίζεται μέ την διεύθυνση του ΝΑΣΟΥ ΒΑΓΕΝΑ

ΕΚΔΟΣΕΙ Σ

ΝΕΦΕΛΗ

...Προωθούν τό ελληνικό β ιβ λίο
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6 - ΑΘΗΝΑ 106 80 - ΤΗΛ. 3607744 - 3639962
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ριν από δεκάξι χρόνια ο Α γιοτολάχ Χομεϊνί ανέτρεψε το καθεστώ ς του Σάχη
στην Π ερσία ηγούμενος ενός λαϊκού
επαναστατικού ρεύματος ιδεολογικό ικευτικού χαρακτήρα που αντιδρούσε έντονα
καπιταλιστικό εκσυγχρονισμό και τη δυτική
τούρα. Έ σπευσαν τότε πολλοί, κυρίους της
περάς, να εκφράσουν το θαυμασμό τους για
επανάσταση» αυτή με το τεράστιο λαϊκό έρεικαι να επισημάνουν την αξία της υποτιθέμεδημοκρατίας της βάσης».
;όσο, ο ισλαμικός φονταμενταλισμός της ιρα; επανάστασης σύντομα αποδείχτηκε πείραορίς καμιά σχέση με την ελευθερία και τη δηΤι θα
ατία, αλλά και απειλή για τη γενικότερη
αντικαταστήσει
)σπία και σταθερότητα της Μ έσης Ανατολής,
ένα
τα διάψορα καθεστώτα κάθε άλλο πα ρ ά δηιή ήταν.
αποτυχημένο
ερα το καθεστώς των μουλάδων παραπαίει,
και κατά τα
-θνήςτου θέση είναι επισφαλής. Ο αντιδυτικιφαινόμενα
των φανατικών μουλάδων εμποδίζει κάθε
διεφθαρμένο
οπαθή κίνηση για δημιουργία σταθερώ ν και
οδομητικών σχέσεων με τη Δύση. Το εξωτεκαθεστώς;
Κρέος της χώρας ανέρχεται σε 30 δισ. δολάιι η οικονομική κατάσταση βαδίζει α π ’ το καο χειρότερο. Στο εσωτερικό οι «αντιφρονούσυλλαμβάνονται, καταδικάζονται ή «εξαφαιαι». Ομάδες διανοουμένων επικρίνουν πλέΌΐχτά το καθεστώς απαιτώ ντας κατάργηση

Ι

I

της λογοκρισίας και μεγαλύτερη ελευθερίας- εκτί
θενται έτσι σε μεγάλους κινδύνους.
Ο ι μουλάδες έχουν καταλάβει όλες τις καίριες
θέσεις και αποτελούν πλέον την ηγετική πολιτική
ελίτ. Ο απλός κόσμος πένεται και προσπαθεί να
επιβιώσει όπως όπως. Στα παζάρια ο κόσμος μιλά
ει για τεράστια διαφθορά του καθεστώτος. Τα
σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η κυβέρνη
ση ανέθεσε σε ομάδα μουλάδων την κατασκευή
ηλεκτρικού σταθμού αξίας 1,2 δισ. δολαρίων.
Άλλες ομάδες μουλάδων αγοράζουν κρατικά ερ
γοστάσια ή αποκτούν αποκλειστικά δικαιώματα
εισαγωγής αγαθώ ν πολυτελείας. Κάποιοι άλλοι
εξαφανίζονται με αρκετά εκατομμύρια δολάρια
στην τσέπη.
Το «λάδωμα» αποτελεί κανόνα επιβίωσης για τα
πιο μικρά πράγματα, από τις δοσοληψίες με την
κρατική διοίκηση έως τις ασήμαντες τροχαίες π α 
ραβάσεις.
Η «επανάσταση», με λίγα λόγια, έκανε τους φτω
χούς φτιυχότερους και του πλούσιους πλουσιότε
ρους, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια νέα ισχυρό
τατη πολιτική και οικονομική ελίτ που επαναπαύε
ται στο θρησκευτικό φανατισμό της. Υπάρχουν
όλα τα στοιχεία μιας εύφλεκτης ύλης που ίσως δεν
αργήσει να πάρει φωτιά. Το τι θα αντικαταστήσει
όμως ένα αποτυχημένο και κατά τα φαινόμενα
διεφθαρμένο καθεστώς παραμένει ένα μεγάλο
ερώτημα.
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Μοκεφη inc Κοπεγχάγης:

Μιλώντας για φτώχεια, ανεργία,
κοινωνική ανισότητα
τη ς Ά ν ν α ς Χ αραλάμ πη - Φ ω κά

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα μέσα στη φτώ χεια, χω ρίς δουλειά, χωρίς
δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, χω ρίς ελπίδα. Ο ι περισσότεροι κατοικούν
στην ύπαιθρο της Α σίας και της Αφρικής, αλλά αρκετά εκατομμύρια βρίσκονται πιο κοντά μας
συνωστίζονται στις μεγαλουπόλεις του βιομηχανοποιημένου κόσμου, όπου ζουν κάτω από
συνθήκες που σιγά σιγά εξομοιώ νονται με τις αντίστοιχες συνθήκες των μεγαλουπόλεων του
Τρίτου Κόσμου. Πώς μπορεί αυτή η κατάσταση ν α αντιμετωπισθεί;
Κι όμως, η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης
ιγότερο από ένας μήνας
αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να απαιτή
μας χωρίζει από την έναρ
ξη, στις 6 Μαρτίου, της Πα
σουν οι πολίτες από τις κυβερνήσεις τους
την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων,
γκόσμιας Διάσκεψης Κο
μια κι οι 160 αρχηγοί κρατών που θα λά
ρυφής για την Κοινωνική
βουν μέρος στη Διάσκεψη θα υποχρεω
Ανάπτυξη, στο συνεδριακό
θούνπου
να θα
προσδιορίσουν, όχι μόνον τα μέ
κέντρο «Μπέλλα» της Κοπεγχάγης,
τρα που σκοπεύουν να πάρουν, αλλά και
προσπαθήσει να δώσει λύσεις σε μερικά
τουλάχιστον από τα προβλήματα που συν
το σχετικό χρονοδιάγραμμα πραγματοποί
ησης για να καταπολεμήσουν διάφορες
δέονται με τη φτώχεια, την ανεργία, την
κοινωνικές ανισότητες.
αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού.
Στην Ελλάδα, μια απ’ τις πιο ομφαλοσκο
ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
πούσες χώρες της Ευρώπης, πολύ λίγα λέ
Συγκεκριμένα, στην Κοπεγχάγη οι κυβερ
χθηκαν για τη σημασία αυτής της Διάσκε
ψης που οργανώνεται από τον ΟΗΕ, μετά
νήσεις θα κληθούν να δεσμευθούν επίση
τις Διασκέψεις του Ρίο για το Περιβάλλον
μα για την πραγματοποίηση εννέα σημεί
(1992), της Βιέννης για τα Ανθρώπινα Δι
ων πάνω στα οποία έχουν κατ’ αρχήν συμ
φωνήσει, κατά τη διάρκεια των προπαρα
καιώματα (1993), του Καΐρου για τον Πλη
σκευαστικών συναντήσεων που πραγματο
θυσμό (1994), και ενώ προχωρεί η προε
τοιμασία για τη Διάσκεψη που θα γίνει φέ
ποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο στη Ν.
τος τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο για τις Γυ
Υόρκη.
• Η πρώτη δέσμευση αφορά τη δημιουρ
ναίκες.
γία ενός αγώγιμου οικονομικού, πολιτικού
Η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε ούτε συμ
και νομικού περιβάλλοντος που θα είναι
βουλεύτηκε κανέναν για τις θέσεις που
σε θέση να επιτρέψει στον κόσμο την επί
υποστηρίζει σχετικά με τα κύρια θέματα
τευξη της κοινωνικής ανάπτυξης. Για να γί
της Διάσκεψης. Πώς τα αντιμετωπίζει στο
εσωτερικό της χώρας και τι μέτρα προτεί
νει εφικτό κάτι τέτοιο, πρέπει να βρεθούν
νει για την αντιμετώπισή τους σε εκείνες
τρόποι -λέει το κείμενο απόφασης που η
τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από
προπαρασκευαστική συνάντηση του περα
σμένου Γενάρη ενέκρινε κατά πλειοψη
τη φτώχεια και την ανεργία;

Λ

26

φ ία - «ώστε να αυξηθούν σημαντικό xäij
να χρησιμοποηθούν πιο αποδοτικά» υπάοχοντες πόροι για την κοινωνική και οικο
νομική ανάπτυξη, και συγχρόνως να διε
ρευνηθούν νέες πηγές χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων αυτών που θαδη
μιουργηθούν «μέσω της κατάλληλης mτωσης των υπερβολικών στρατιωτικών k
πανών και του εμπορίου των όπλων» ai
των «επενδύσεων για την παραγωγή κα.
απόκτηση όπλων».
Π ρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η avaqœoc
στον εφοδιασμό με επαρκείς, προβλέψι
μους, καινούργιους και πρόσθετους οικο
νομικούς πόρους δεν έχει προσυπογράψει
απ’ όλες τις κυβερνήσεις στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις, και θ α τεθεί οι
ψηφοφορία στην Κοπεγχάγη.
• Η δεύτερη δέσμευση αποσκοπεί να κα
ταστήσει την απάλειψη της ερτώχειας στον
κόσμο ηθική, κοινωνική, πολιτική και οι
κονομική επιταγή της ανθρωπότητας. Συ
γκεκριμένοι στόχοι και σχετικά χρονοδια
γράμματα θα προσδιορισθούν α π ό την κά
θε χώρα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες
της.
• Με την τρίτη δέσμευση, οι συμμετεχοΐ'σες κυβερνήσεις θα προωθήσουν την ε.τ
τευξη της πλήρους απασχόλησης ως βασ
κή προτεραιότητα της οικονομικής καικα-

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

/ικής πολίτικης τους και θα προσφέ;ν τις δυνατότητες σε όλους τους άντρες

τις γυναίκες να έχουν σίγουρους και
ισιμους πόρους ζωής μέσω της ελεύθεεπιλεγμένης παραγωγικής απασχόλη;και εργασίας. Αναφορές στο σεβασμό
■συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης
'ασίας (ILO) - συμπεριλαμβανομένης
απαγόρευσης της καταναγκαστικής
της παιδικής εργασίας, αλλά και της
υθερίας του συνδικαλίζεσθαι, δεν υποφηκαν απ’ όλα τα κράτη και θα τεθούν
ψηφοφορία κατά τη Διάσκεψη.
ΟΣ ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
)ι αρχηγοί κρατών και οι κυβερνήσεις
δεσμευτούν να προωθήσουν την κοινω\ ολοκλήρωση, ενισχύοντας σταθερές,
ψαλείς και δίκαιες κοινωνίες, βασισμέστην προώθηση και στην προστασία
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη μη
κρίση, στην ανεκτικότητα, στο σεβασμό
<ςτη διαφορετικότητα, στην ισότητα ως
. ς τις ευκαιρίες, στην αλληλεγγύη, στην
)άλεια και τη συμμετοχή όλου του κόυ, συμπεριλαμβανομένων των μειονε, ;ών και τρωτών ομάδων και ατόμων,
πέμπτη δέσμευση αφορά την προώθηου πλήρους σεβασμού της ανθρώπινης
ιπρέπειας και την επίτευξη της ισότηκαι δικαιοσύνης ανάμεσα σε γυναίκες
άντρες, καθώς και την αναγνώριση και
κόλυνση της συμμετοχής και της προώης σε ηγετικούς ρόλους των γυναικών
' πολιτική, οικονομική, κοινωνική και
τιστική ζωή, καθώς και στην κοινωνία
; πολιτών και όσον αφορά την ανάπτυ:Μένει να εγκρ.ιθεί στην Κοπεγχάγη η
σσική διατύπωση που αναφέρεταί
παροχή ευρύτατης κλίμακας υπηρε/, χωρίς κανενός είδους καταναγκαψ, σχετικών με την αναπαραγωγική
α (το θέμα αυτό είχε προκύψει και στο

Κάιρο πέρσι κατά τη Διάσκεψη για τον
Πληθυσμό, όταν η καθολική εκκλησία καιμέρος της ισλαμικής ιεραρχίας αμφισβήτη
σαν διατυπώσεις που μπορούσαν να θεω
ρηθούν ότι ευνοούν τον έλεγχο της γονιμό
τητας).
• Με την έκτη δέσμευση οι συμμετέχουσες
στη Διάσκεψη κυβερνήσεις θα εγγυηθούν
την επιτάχυνση της οικονομικής, κοινωνι
κής και από πλευράς ανθρώπινου δυναμι
κού ανάπτυξη της Αφρικής και των λιγότε
ρο αναπτυγμένων χωρών. Η γλωσσική δια
τύπωση που αφορά το επίμαχο θέμα του
εξωτερικού χρέους αυτών των χωρών δεν
μπόρεσε να προσδιοριστεί στις προκαταρ
κτικές συναντήσεις, και θα τεθεί κι αυτή
στη Διάσκεψη Κορυφής.
• Η έβδομη δέσμευση αναφέρει ότι όταν
γίνονται συμφωνίες για προγράμματα
διαρθρωτικών προσαρμογών, πρέπει να
συμπεριλαμβάνουν σκοπούς κοινωνικής
ανάπτυξης, ιδιαίτερα: απάλειψη της φτώ
χειας, προώθηση πλήρους και παραγωγι
κής απασχόλησης και διευκόλυνση της
κοινωνικής ολοκλήρωσης.
• Οσον αφορά τους πόρους, η όγδοη δέ
σμευση ζητεί από τις συμμετέχουσες κυ
βερνήσεις να αυξήσουν σημαντικά τους
πόρους που διαθέτουν για την κοινωνική
ανάπτυξη. Κι εδώ δεν έχει επέλθει συμφω
νία σχετικά με τη διατύπωση για το εξωτε
ρικό χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών.
• Με την ένατη δέσμευση οι αρχηγοί κρα
τών και κυβερνήσεων θα εγγυηθούν τη
βελτίωση και την ενίσχυση του πλαισίου
για τη διεθνή, περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία για την κοινωνική
ανάπτυξη.
Ό πω ς φαίνεται απ’ αυτή την περιληπτική
έκθεση των προτεινομένων δεσμεύσεων,
το προσχέδιο της Διακήρυξης που καλεί
ται να εγκρίνει η Κοινωνική Διάσκεψη Κο
ρυφής είναι ικανοποιητικό από τη στιγμή
που αναμφισβήτητα ενστερνίζεται ένα ευ
ρύτερο όραμα κοινωνικής ανάπτυξης και
αναγνωρίζει την αναγκαιότητα βελτίωσης
του οικονομικού περιβάλλοντος, προκει
μένου αυτή να διευκολυνθεί. Κι αυτό παρ’
όλα τα κενά που αφορούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα τα σχετικά με την εργασία, τα
δικαιώματα των γυναικών στον τομέα της
αναπαραγωγής, τα μέτρα για την αντιμε
τώπιση του εξοπερικού χρέους των πιο
φτωχών χωρών και κυρίως την πρόθεση
για εξεύρεση πρόσθετων πόρων για την
κοινωνική ανάπτυξη.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(ΜΚΟ) όμως, έχουν ήδη ζητήσει περισσό
τερα. Αυτές οι ολοένα και πιο ισχυρές εκ
φράσεις της «κοινωνίας των πολιτών», οι
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ιδιωτικής
πρωτοβουλίας δηλαδή, που ασχολούνται
με ειδικά θέματα όπως η ανάπτυξη, τα αν
θρώπινα δικαιώματα, η ανθρωπιστική
δράση κ.λπ., προετοιμάζονται από καιρό,
συμμετέχουν στις προπαρασκευαστικές
συναντήσεις (πολλές φορές μάλιστα ως μέ
λη κυβερνητικών αντιπροσωπειών με συμ
βουλευτική ιδιότητα) και θα παραστούν
και στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης με συμ
μετοχή, όπως δείχνουν τα πράγματα, πρω
τοφανή. Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστευθεί περίπου 1.500 για να παρακολουθή
σουν τη Διάσκεψη, ενώ γύρω στις 3.000
αναμένεται να πάρουν μέρος στο Forum
των ΜΚΟ που θα προηγηθεί, στη μεγάλη
δηλαδή ανεπίσημη προδιάσκεψη της κοι
νωνίας των πολιτών, που θα συντάξει τα
κείμενα με τις τελικές «συστάσεις» προς
την επίσημη Διάσκεψη.
Οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ για την ανάπτυξη,
π.χ., μεταξύ των άλλων έχουν παρατηρήσει
ότι στο προσχέδιο δεν έχει επισημανθεί η
σχέση της βιώσιμης οικονομικής αύξησης
με την κοινωνική πρόοδο. Ζητούν να περιληφθεί στο τελικό κείμενο αυτή η αντίλη
ψη, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και τις
σχέσεις μεταξύ φτώχειας, υπερκατανάλω
σης στον Βορρά και μη βιώσιμων παραγω
γικών προτύπων στο Νότο. Παρατηρούν
επίσης ότι στο κείμενο του προσχεδίου, οι
«φτωχοί» λαοί εξακολουθούν να αντιμε
τωπίζονται απλώς και μόνο σαν θύματα.
Υποστηρίζουν ότι είναι απαράδεκτο άν
θρωποι που ζουν στη φτώχεια να αντιμε
τωπίζονται ως άτομα χρήζοντα βοήθειας
και όχι ως πολίτες με αναγνωρισμένα πο
λιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτι
στικά δικαιώματα.
Εδώ θα πρέπει ίσως να υπογραμμισθεί
ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται
από τις κυβερνήσεις -και στον Νότο και
στον Βορρά- για κοινωνική ανάπτυξη, δεν
μπορούν να γίνουν πράξη, χωρίς την ευρεία συμμετοχή της κοινωνίας των πολι
τών. Χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή των
ΜΚΟ και άλλου τύπου οργανώσεων και
φορέων, όπως οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις, οι γυναικείες οργανώσεις, τα διάφο
ρα Επιμελητήρια κ.λπ. Συμμετοχή όχι μόνο
για την εφαρμογή του προγράμματος, αλ
λά και από τώρα, για το σχεδιασμό του.
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Αγώνας δρόμον
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Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει στο τέλος του και μαζί του εκ π νέει η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ
των εμπολέμων, ο διεθνής παράγοντας επιδίδεται σε ένα ν πραγματικό αγώ να δρόμου,
προκειμένου να τερματισθεί η κρίση στην περιοχή - η οποία αν α φ εθ εί ανεξέλεγκτη απειλεί να
εμπλέξει και άλλους παράγοντες και να επιφ έρει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Βαλκανική,
επιβεβλημένη από τα πράγ
ματα χειμερινή εκεχειρία
-λόγω των καιρικών συνθη
κών είναι αδύνατο να διεξαχθούν στρατιωτικές επι
χειρήσεις μεγάλης κλίμα
κας, ενώ όλες οι πλευρές βλέπουν την κα
τάπαυση του πυρός ως ευκαιρία ανασύ
νταξης δυνάμεων ενόψει νέου γύρου συ
γκρούσεων-, αποδεικνύεται στρατηγικής
σημασίας. Από την πλευρά των Μεγάλων
Δυνάμεων πραγματοποιείται μεγάλος
αριθμός διπλωματικών κινήσεων, προκει
μένου να βρεθεί μια αποδεκτή λύση στο
βοσνιακό πρόβλημα πριν από την άνοιξη,
κατά την οποία εικάζεται ότι θα επαναληφθούν οι συγκρούσεις. Ακριβώς μια τέτοια
εξέλιξη είναι αυτό που απεύχονται σχεδόν
όλοι οι εμπλεκόμενοι στην κρίση, διαπι
στώνοντας πως η διαιώνισή της περιορίζει
τις δυνατότητες ελέγχου της. Ο διεθνής πα
ράγοντας, που δραστηριοποιείται μέσω
της Ομάδας Επαφής, έντρομος μπροστά
στο ενδεχόμενο μιας ευρύτερης ανάφλε
ξης στην περιοχή των Βαλκανίων (Σκόπια,
Κοσσυφοπέδιο) που θα καταστήσει ανα
γκαστική την -ανεπιθύμητη γι’ αυτόνεπέμβασή του, επιχειρεί να περιορίσει την
κρίση εντός των ορίων της Βοσνίας. Γνωρί
ζοντας πολύ καλά πως η βοσνιακή τραγω
δία δεν είναι παρά μία πράξη του δράμα
τος της διάλυσης της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας και ένας κρίκος σε μια αλυσίδα αλλη
λεξαρτήσεων, επιδιώκει την προσέγγιση
Σερβίας - Κροατίας από την οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι ενδογιουγκοσλαβικές ισορροπίες. Μια τέτοια προσέγ
γιση, που θα στηρίζεται στην αμοιβαία
αναγνώριση των εδαφών τους και στην οι
κοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, είναι
σε θέση να οδηγήσει σε τραγικά δυσχερή
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θέση τους Σέρβους της Βοσνίας και να
τους ωθήσει να αποδεχθούν ένα συμβιβα
στικό ειρηνευτικό σχέδιο. Θα θέσει ωστό
σο τις βάσεις για να οδηγηθεί στο τέλος της
η γιουγκοσλαβική κρίση και να επανέλθει
η σταθερότητα στην περιοχή.
Πράγματι, τόσο ο σέρβος ηγέτης Σ. Μιλόσεβιτς όσο και ο ομόλογός του κροάτης Φ.
Τούντξμαν φαίνονται κάτι παραπάνω από
διατεθειμένοι να προχωρήσουν στην απο
κατάσταση των σχέσεων των κρατών τους.
Ο σέρβος πρόεδρος έχοντας πραγματώσει
τους στόχους του, επιδιώκει τώρα την άρση
των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη
χώρα του. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει την
αγωνιωδώς ζητούμενη οικονομική ανά
καμψη και την επανένταξη της Νέας Γιουγοσλαβίας στο διεθνές σύστημα, ενώ συγ
χρόνως θα εδραιώσει την εξουσία του. Π α
ράλληλα, ο Μιλόσεβιτς έχει διαπιστώσει
πως η συνέχιση του πολέμου μπορεί να
αποβεί μοιραία γι’ αυτόν, αφού οι τοπικοί

πολέμαρχοι είναι σε μεγάλο βαθμό ανε;£·
λεγκτοι και νέοι πολιτικοί ηγέτες, πλειοδο·
τούντες σε εθνικιστικές κορώνες, όπω;
Β. Σέσελι, απειλούν τη δημοτικότητα™
Από την πλευρά του, ο Φ. Τούντζμαν χω
ρίζοντας πως η ευημερία της Κροατία;
περνάει μέσα από την εξεύρεση ενόζΙ
modus vivendi με τη Σερβία -αν και σκι
εσωτερικό της χώρας του έχει να αντιμετω
πίσει μια σαφώς λιγότερο εθνικιστική
αντιπολίτευση, πράγμα που διευκόλυνα
τις κινήσεις του-, επιθυμεί την προσέγγισιι
με το καθεστώς Μιλόσεβιτς.
Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι απλ
καθώς στις σχέσεις τους παρεμβάλλεται
ένα αγκάθι που απειλεί να καταστρέψειτι
πάντα. Πρόκειται για τη σερβοκρατούμινη περιοχή της Κράινας, οι ηγέτες ΐ|'
οποίας αρνούνται να αναγνωρίσουν τα'
νορα της Κροατίας παρά τις έντονες παρα
σκηνιακές πιέσεις του Μιλόσεβιτς και )
καθεστώς αυτονομίας που τους πρόσφερε
ται από τον διεθνή παράγοντα. Η κατάσιαση μάλιστα χειροτέρεψε, αφού διακόπηκαν οι συνομιλίες με το Ζάγκρεμπ όταν )
Τούντζμαν δήλωσε πως θα ζητήσει if
αποχώρηση της δύναμης του ΟΗΕαπόΤΓ
Κροατία, αφού δεν κατάφερε να αφοπλί
σει τη σέρβική μειονότητα. Οι Σέρβοι τη;
Κράινας ενθαρρύνονται στην αδιαλλαξία
τους και από το γεγονός πως το «παρά
δειγμα Κάρατζιτς» φαίνεται να φέρνει
αποτελέσματα. Ο ηγέτης των Σερβοβόσνιων, χωρίς την παραμικρή διάθεση υποχωρητικότητας και γνωρίζοντας τις εγγε
νείς αδυναμίες του διεθνούς παράγοντα,
έχει καταφέρει να είναι μονίμως κερδι
σμένος. Επίσης, συγκρούσεις του κροατι
κού στρατού με τη σέρβική πολιτοφυλακή
σημαίνουν την αυτόματη εμπλοκή τωνδυ
νάμεων του Ρ. Κάρατζιτς, εξέλιξη πουδσ

__________________ ΓΑΛΛΙΑ
)εί να αφήσει απαθή τον Μιλόσεβιτς
εν επιθυμεί να υποσκελισθεί από την
τολίτευση που θα αξιώσει τη συνδροιον αγώνα των «σέρβων αδελφών».
Ji, το εμπόδιο του Ρ. Κάρατζιτς φαντάινυπέρβλητο. Η πρόσφατη μεσολάβη3υ Τζίμυ Κάρτερ και οι προσπάθειες
ΗΠΑ να προσεγγίσουν την ηγεσία των
toßooviojv δεν έφεραν αποτελέσματα
αι ο διεθνής παράγοντας ετοιμάζεται
κληρύνει και πάλι τη στάση του. Συγ.'ίος, χρησιμοποιεί το χαρτί της άρσης
■ιυριόσεων στη Σερβία προκειμένου να
σει τον Μιλόσεβιτς να παίξει έναν πιο
γό ρόλο για την ειρήνευση στην περιο)ι τελευταίες αυτές εξελίξεις το μόνο
έχουν κατορθώσει είναι να δυσαρειουν τους Μουσουλμάνους, οι οποίοι
ινται μόνο εκφράσεις συμπάθειας και
)λου βοήθεια. Η εγκατάλειψή τους αυ;ν είναι άσχετη με τα φαινόμενα φοενταλισμού που παρατηρούνται και
εβαιώνονται με καταγγελίες μελών
προεδρείου της βοσνιακής κυβέρνηΟι τάσεις αυτές, με τη σειρά τους,
λούν τη συνοχή της κροατο-μουσουλκής ομοσπονδίας και κατά συνέπεια
σορροπία δυνάμεων με τους Σέρβους
Ιοσνίας.
ν πυρήνα, όμως, του προβλήματος που
να αντιμετωπίσει ο διεθνής παράγο, βρίσκεται ο ίδιος. Με φανερή έλλειυνοχής στο εσωτερικό του, με μια Ευιχϊκή Ένωση ανίκανη να αρθρώσει
ή πολιτική, τις ΗΠΑ να μην έχουν καξει στο τι βαλκανική πολιτική να ακοήσουν και μια Ρωσία με φανερά τα
ίδια οπισθοδρόμησης, δεν είναι σε θέ
α επεξεργασθεί και να επιβάλει μια
ιμη λύση. Έτσι, βρισκόμαστε μπροσε ένα πρόβλημα που ενώ γρήγορα
/οποιήθηκε, δεν μπορεί να επιλυθεί
τη διεθνή κοινότητα. Εδώ ακριβώς
ζεταιτο αδιέξοδο. Στο βαθμό πάντως
α δεδομένα αυτά παραμένουν αμετάα, οι κάθε λογής διασκέψεις, διαιτηκαι πρωτοβουλίες που θα έρθουν δεν
ειται να φέρουν αποτελέσματα. Αντί, η αναξιοπιστία των Μεγάλων Δυνά' ενθαρρύνει τους παράφρονες εθνικιαπ’ όλες τις πλευρές, απειλώντας με
^η των συγκρούσεων στην ευρύτερη
3χή. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα
δονται απλώς σε έναν διπλωματικό
ό δρόμου, αλλά -όπως λέει η λαϊκή ρή<θατρέχουν μα δεν θα φτάνουν»,

Αλλαγή σκηνικού;
τ η ς Κ α τ ε ρ ίν α ς Κ α ρ α γ ιά ν ν η

Η επιλογή του Λιονέλ Ζοσπέν για το προεδρικό χρίσμα, και μάλιστα
με ποσοστό 60%, απέτρεψε την τελευταία στιγμή διάσπαση στο
στρατόπεδο των Σοσιαλιστών, όπως πολλοί προοιωνίζονταν και
δημιούργησε ελπίδες για τον δεύτερο γύρο. Από την άλλη πλευρά, η
επιλογή των Σοσιαλιστών έγινε δεκτή με ικανοποίηση και από τους
υποστηρικτές του Εντουάρντ Μπαλλαντύρ, που, τώρα, ελπίζουν να
αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τον Ζακ Σιράκ
ο έκτακτο συνέδριο των Σο
σιαλιστών στις 3 Φεβρουά
ριου προέκρινε με ποσοστό
60% τον Λιονέλ Ζοσπέν για
προεδρικό υποψήφιο. Το
αποτέλεσμα αυτό απομά
κρυνε το ενδεχόμενο διάσπασης που πολ
λοί φοβούνταν. Λίγες μέρες πριν από το
συνέδριο ήταν διάχυτη η εντύπωση ότι το
κόμμα απειλούνταν με διάσπαση και ότι με
μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούνταν σε
συντριβή από τον πρώτο γύρο των προεδρικάίν εκλογοόν.
Η επιλογή του Αιονέλ Ζοσπέν, βέβαια,
μπορεί να θεωρηθεί προσωπική ήττα του
ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ανρί
Εμμανουελί, ο οποίος μετά την απόσυρση
της υποψηφιότητας του Ζακ Λανγκ προω
θούνταν από τον κομματικό μηχανισμό για
το προεδρικό χρίσμα. Ο ίδιος είχε δεσμευ
τεί ότι θα παραιτούνταν από την ηγεσία του
κόμματος σε περίπτωση που δεν προκρινόταν η υποψηφιότητά του για τις προεδρικές
εκλογές, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν
έχει ανακινήσει το θέμα.
Η πρόκριση της υποψηφιότητας του Ζο
σπέν και η σύμπνοια που έδειξαν οι Σοσια
λιστές την τελευταία στιγμή οδήγησε πολ
λούς αναλυτές στον παραλληλισμό με τις
προεδρικές εκλογές του 1965, όταν μετά
την απόσυρση της υποψηφιότητας του Γκαστόν Ντεφέρ, οι Σοσιαλιστές αναζητούσαν
και πάλι απεγνωσμένα υποψήφιο για να
αντιμετωπίσει τον στρατηγό Ντε Γκωλ. Η
υποψηφιότητα τότε του Φρανσουά Μιττερ-
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ράν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία.
Από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον του
Μπαλλαντύρ δέχτηκε με ικανοποίηση την
επιλογή του Ζοσπέν, μιας και έτσι τους δί
νεται η δυνατότητα να αναγάγουν την προ
εκλογική εκστρατεία σε αντιπαράθεση Δε
ξιάς και Αριστερός. Η προεκλογική εκ
στρατεία θα επικεντρωθεί στα πεπραγμέ
να των Σοσιαλιστών στην εξουσία και
«στην καμένη γη» που βρήκε η κυβέρνηση
Μπαλλαντύρ όταν ανέβηκε στην εξουσία.
Το γεγονός δυσχεραίνει τη θέση του Ζακ
Σιράκ που θα πρέπει να διεξαγάγει διπλό
προεκλογικό αγώνα, εναντίον του Μπαλ
λαντύρ αλλά και εναντίον του Ζοσπέν, ενώ
είναι σαφές ότι οι αντίπαλοί του θα επικε
ντρώσουν την προεκλογική εκστρατεία στη
μεταξύ τους αντιπαράθεση. Εννοείται, βέ
βαια, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο
Σιράκ να εξομοιώσει τους αντιπάλους του,
γιατί αυτό θα έπληττε ανεπανόρθωτα τα
νεογκωλικό στρατόπεδο, όπως πολύ σω
στά επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών
και υποστηρικτής του Μπαλλαντύρ, Σαρλ
Πασκουά.
Ό σο για τους Σοσιαλιστές, ίσως τώρα
μπορούν να επανεξετάσουν αυτό που έλε
γε στις 11 Ιανουαρίου ο Λιονέλ Ζοσπέν:
«Η Αριστερά μπορεί να νικήσει τον Μπαλ
λαντύρ. Η Δεξιά είναι όιασπασμένη. Το κα 
λύτερό μας ατού είναι η ιδέα που έχει δια
δοθεί ευρέως ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα
να τη νικήσουμε. Αν το μεταβάλουμε αυτό,
μπορεί και να νικήσουμε».
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Μόνο προβλήματα...
ίο υ Α λή Τ α ρ τά νο γλ ο υ

Ο γνωστός τραγουδιστής, συνθέτης, συγγραφ έας και δημοσιογράφ ος Ζ ουλφ ού Λ ιβανελιστη
στήλη του στη Μ ιλ ιέ τ αναφέρθηκε σε μια εκπομπή που είδε στο C N N . Ο καλεσμένος ήταν ένας
πρώην αξιωματοΰχος της CIA. Ο παρουσιαστής ρώτησε τον κ α λεσ μ ένο του: «Στο παρελθόν,
υπήρχαν πολλοί αμερικανοί πράκτορες στην Ε Σ Σ Δ . Τώρα έχουμε φιλικές σ χέσ εις με τη Ρωσία/.«
έχουμε ανακαλέσει τους πράκτορες αυτούς. Πού βρίσκονται τώρα; Α ν έχο υ ν συγκεντρωθεί κάποί
αλλού, τότε σημαίνει ότι η χώ ρα αυτή βρίσκεται σε ταραχώ δη κατάσταση.
Πέστε μας, ποια χώρα βρίσκεται σε ταραχώδη κατάσταση;».
Ο πρώην αξιωματούχος απάντησε χωρίς κ α νένα δισταγμό: «Η Τουρκία!».

ατάπληκτος ο παρουσιαστής, όπως και ο Λιβανελί,
τον ρωτά: «Η Τουρκία; Γιατί;». «Ναι, η Τουρκία» απα
ντά ο πρώην αξιωματοΰχος
»και συνεχίζει: «Στο εγγύς
μέλλον, η Τουρκία είναι η χώρα που θα
βρεθεί στην πιο χαοτική κατάσταση. Δεν
το έχετε συνειδητοποιήσει ακόμη, αλλά
αυτή τη στιγμή η Τουρκία αποτελεί την υπ’
αριθμόν ένα προτεραιότητα για όλους
τους πράκτορες».
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη νοτιανατολική Τουρκία και στην περιοχή του
Αιγαίου, πρόσθεσε: «Όλοι οι πράκτορες
του κόσμου έχουν μαζευτεί στην περιοχή
αυτή».
ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΚΡΙΣΗΣ
Ακόμη κι αν κανείς αμφισβητήσει την
αλήθεια των λεγομένων του πρώην αξιωματοΰχου της CIA, γεγονός παραμένει ότι
αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντιμετωπίζει
μια πολύπλευρη κρίση. Οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι το ποσοστό εκείνων που υπο
στηρίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας
μειώθηκε από 48% σε 30%. Γι’ αυτό και
αποκλείεται το ενδεχόμενο να προχωρή
σουν σε πρόωρες εκλογές. Αλλά και η
αξιωματική αντιπολίτευση, το Κόμμα της
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Μητέρας Πατρίδας, δεν φαίνεται να συνιστά εναλλακτική λύση.
Τόσο στην Κεντροδεξιά όσο και την Κε
ντροαριστερά επικρατεί γενικό κλίμα ατα
ξίας και σύγχυσης. Και οι δύο πλευρές εί
ναι κατακερματισμένες. Επί του παρόντος,
η Δεξιά, τουλάχιστον τα δύο μεγαλύτερα
κόμματα -το Κόμμα του Ορθού Δρόμου
της Τανσού Τσιλέρ και το Κόμμα της Μη
τέρας Πατρίδας του Μεσούτ Γιλμάζ- δεν
μπορούν να συνεργαστούν. Τα δύο από τα
τρία κόμματα της Αριστερός - το Σοσιαλ
δημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα του Μουράτ
Καραγιαλτσίν και το Ρεπού μπλικανικό
Κόμμα του Λαού του Ντενίς Μ παϊκάλπροσπάθησαν κι αυτά να συνεργαστούν.
Το συνέδριο όμως που συγκλήθηκε για το
σκοπό αυτό, στα τέλη Ιανουαρίου, κατέλη
ξε σε φιάσκο, πράγμα που προκάλεσε με
γάλη απογοήτευση σε πολύ κόσμο.
Το Κοινοβούλιο, λόγω πιέσεων που δέχε
ται από τους Ισλαμιστές, δεν είναι σε θέση
να εφαρμόσει τις τροποιήσεις του Συντάγ
ματος, οι οποίες θα καθιστούσαν τη χώρα
δημοκρατικότερη. Αλλά και τα δεξιά κόμ
ματα, συμπεριλαμβανομένου του Κόμμα
τος του Ορθού Δρόμου που συμμετέχει
στον κυβερνητικό συνασπισμό, αντιτίθενται συστηματικά σε κάθε βήμα εκδημο
κρατισμού.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στα νοτιοανα
τολικά της χώρας συνεχίζεται. Οι βομβαρ
δισμοί και οι δολοφονίες διανοουμένων
συνεχίζονται. Οι δολοφόνοι εξακολο ■
θούν να μην εντοπίζονται. Οι δίκες και
φυλακίσεις όσων δεν συμφωνούν μεif
πολιτική του κράτους στο κουρδικό ζήτημα
συνεχίζονται. Τελευταίο παράδειγμα,
παγκοσμίως γνωστός συγγραφέας, κονο·
δικής καταγωγής, Γιασάρ Κεμάλ. Π
από λίγο καιρό, ο δημόσιος κατήγορο;«
τησε να του επιβληθεί ποινή φυλάκιση; :·:
χρόνια, μόνο και μόνο γιατί έγραψε εν
άρθρο για το κουρδικό ζήτημα στο γερμα
νικό περιοδικό Σπίγκελ. (Ο δημόσιος κα
τήγορος ζήτησε μάλιστα να τιμωρηθοίτ
και οι τουρκικές εφημερίδες που δημοσί
ευσαν τη μετάφραση του άρθρου τουΚε-'
μάλ.)
Στους καθηγητές, τους συγγραφείς, tod;
δημοσιογράφους, τους εκδότες, τους ow*
δικαλιστές που βρίσκονται στη φυλακή,
προστίθενται συνέχεια καινούργιοι. Όλοι
αυτοί οι διανοούμενοι διώκονται με βάση
το άρθρο 8 του Α ν τ ιτ ρ ο μ ο κ ρ α τ ικ ο ύ Νόμον
Ο νόμος αυτός απαγορεύει αριστερές θίσεις και θέσεις υπέρ του Κ ουρδικού, θεω
ρώντας τες ως προπαγάνδα. Αντιθέτως δεν
απαγορεύει την εξάπλωση ισλαμικώ νιδε
ών. Κι αυτό παρόλο που τα θρησκευτικό

ΤΟ ΥΡΚΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
ΤΟ 20ο ΒΙΒΛΙΟ
το υ ψ υ χ ιά τρ ο υ

Δρ. ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ
ερ ευ ν η τή τη ς κοινω νικής
ψ υ χ ο λ ο γ ία ς και ψ υ χ ια τρ ικ ή ς

Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗΣ

Η ερωτική ψυχολογία
της παντρεμένης

ια ανατίθενται ανοιχτά και αντιστρα/ται τον λαϊκό χαρακτήρα του κράφτάνοντας στο σημείο να γράφουν:
υηθευτείτε όπλα. Να είστε έτοιμοι,
ας ειδοποιήσουμε όταν φτάσει η ώρα
ίχης».
τροσπάθειες ιδωτικοποίησης συνεχίιι. 0 πληθωρισμός συνεχίζει να ανε:ι κι έχει ξεπεράσει το 160%. Το κράεν είναι σε θέση να κάνει επενδύσεις,
θμός ανάπτυξης είναι αρνητικός. Η
γία αυξάνεται επικίνδυνα. Το επίπειραγωγής είναι πολύ χαμηλό. Η κύ
ηση μπορεί να πληρώσει μόνο τα τοεολΰσια.
ίσμος δεν εμπιστεύεται τα όργανα του
3υς. Οΰτε την κυβέρνηση ούτε το Κοι3λιο ούτε τη νομοθετική εξουσία,
προσπαθούν να κάνουν κάτι για τον
»τουςκαι μόνο, να λύσουν τα προβλήτους μόνοι τους. Και όλα αυτά δήμι
ον διαφθορά, διευκολύνουν τη δρά; μαφίας, κ.ο.κ.
ΤΥΣΗ ΙΔΕΩΝ
ώς οι αξίες έχουν περιπλεχθεί, είναι
•πολύ δύσκολο να διακρίνεις πιος εί. Οι δεξιοί χρησιμοποιούν τα συνθήτων αριστερών η Αριστερά προσπα:: μοιάσει στη Δεξιά. Ό πω ς ακριβώς ο
ν πρόεδρος Τουργκούτ Οξάλ, η πρω»ργός Τανσού Τσιλέρ, από τη μια λέει
ιτε σοσιαλιστές», από την άλλη, επ’
ρία της ψήφισης του νόμου για τις
,κοποιήσεις, υπερηφανεύεται ότι
'.στρέφαμε το τελευταίο σοσιαλιστικό
ις [ενν. την Τουρκία] στην περιοχή».
πασλάν Τουρκέρ, που είναι ο πρόε, του Ριζοσπαστικού Εθνικιστικού

Κόμματος και κάποτε ορκισμένος αντίπα
λος των κομμουνιστών, τώρα διαβάζει ποι
ήματα του Ναζίμ Χικμέτ. Ο Νεκμεντίν
Ερμπακάν, αρχηγός του Ισλαμικού Κόμ
ματος, ορκισμένος εχθρός της κοσμικής
εξουσίας και του κεμαλισμού, λέει πως αν
ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν ζωντανός, θα
ήταν μέλος του δικού του κόμματος. Ο υπο
ψήφιος του Ισλαμικού Κόμματος, κατά τη
διάρκεια των περσινών τοπικών εκλογών,
απήγγειλε κι αυτός ποιήματα του Ναζίμ
Χικμέτ. Από την άλλη πλευρά, ο Μουράτ
Καραγιαλτσίν του Σοσιαλδημοκρατικού
Λαϊκού Κόμματος τη μια στιγμή λέει: «Η
εργασία όεν είναι πια ύψιστη αξία. Σήμερα
η γνώση, η επιστήμη και η τεχνολογία μ π ο 
ρούν επίσης να παράγουν αξίες»· και την
άλλη: «Κάνουμε πολιτική στην υπηρεσία
των εργαζομένων μαζών». Έ να ς πρώην
αριστερός χρονογράφος έγραψε: «Ο μ α ρ 
ξισμός χαίρει ακόμη εκτίμησης αλλά οι
αριστεροί δεινόσαυροι της Τουρκίας πι
στεύουν ακόμη ότι τα μέσα παραγωγής
πρέπει να ανήκουν στο κράτος». Λες και ο
μαρξισμός δεν υπαινίσσεται την ιδιοκτη
σία των μέσων παραγιυγής από το κρά
τος... Από όλα αυτά φαίνεται ότι ο καθέ
νας «παίζει» το παιχνίδι του, προκειμένου
να επιτύχει τις πολιτικές επιδιώξεις του. Ο
Μακιαβέλλι μπροστά τους ωχριά!
Σύμφωνα με τους άπιστους αυτούς πρώην
αριστερούς (ναι αριστερούς!), το ηλικίας
1500 ετών Ισλάμ (και ο Μωάμεθ) είναι
σύγχρονο, δημοκρατικό και προοδευτικό
σε αντίθεση με τον ηλικίας 70 ετών σοσια
λισμό. Επειδή η ΕΣΣΔ κατέρρευσε. Ανά
θεμα τον Κεμάλ Ατατούρκ! Γιατί είναι
αντιδημοκράτης, συντηρητικός και σταλι
νικός!!!

ΜΗΟνΚΟΥΜΑΝΗΣ

Το βιβλίο αυτό έρ χ ετα ι “να τα ρ ά ξει τα
νερά" σ' ένα χώ ρο, που από πρώτη μα
τιά θεω ρ είτα ι γνω οτός. Και όμω ς ο Γ.
Γ α λα νό ς, έχ ο ν τα ς τη σ αραντάχρονη
π είρα τη ς ψ υχιατρικής και τη ς μ εγά λης
του ερ ευνη τικής π ροσπ άθειας, απ οδεικνύει, πως στην ερω τοσ εξουαλική ζωή
τη ς γυναίκας -π ρ ιν και κατά το γ ά μ ο - η
ψ υχολογία είναι έν α ς άγνω στος...
Έτσι, μέσα από τις σ ελίδ ες του απ οδεικνύεται, πως η γυναίκα α γνοεί το ίδιο
τη ς το σώμα και τις λειτουργίες του, που
μπ ορεί να γίνουν πηγή χ α ρ ά ς και ευτυ
χίας, αλλά και αφ ετη ρ ία ς μ ιας τρα γω 
δ ία ς...
Το βιβλίο αυτό φω τίζει έναν χώ ρο απρο
σπέλαστο, και θα γίνει το ερω τικό εγκόλ
πιο κ ά θ ε γυ ν α ίκ α ς που απ οζητά τη ν
αρμονία στον έρω τα και στο σ εξ...

από τις εκδόσ εις

©
ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ
Μ αυρομιχάλη 1, τη λ.: 36 .18 .502
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΟΛ Ο ΦΑΑΒΙΑΝΟΙ
Ο Καγγελάριος της Γερ
μανίας Κολ σκέφτεται
πλέον μακροπρόθεσμα.
Βολιδοσκοπεί τα ισχυρά
μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την αναβολή
στην ουσία της Διακυ
βερνητικής Διάσκεψης
του 1986, η οποία θα ανα
θεωρήσει τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ. Επιδιώκει
να καθυστερήσει τις «σο
βαρές
διαπραγματεύ
σεις». Κι ο λόγος είναι
ότι θέλει να γνωρίζει τα
αποτελέσματα των βρε
τανικών εκλογών, οι
οποίες αναμένονται να
διεξαχθούν το καλοκαίρι
του 1997. Είναι γνωστές
οι αντιρρήσεις της Βρε
τανίας και για το ενιαίο
νόμισμα και για την πε
ραιτέρω ενοποίηση της
Ε.Ε. Οι Βρετανοί αναμέ
νουν και τα αποτελέσμα
τα των γαλλικών προε
δρικών εκλογών, ώστε να
καθορίσουν από κοινού
στρατηγική γραμμή άμυ
νας στην περίπτωση όπου
οι Βρετανοί θα προβά
λουν επίμονα και αμετα
κίνητα βέτο στην περαι
τέρω ενίσχυση των ευρω
παϊκών θεσμών.
Ο ΝΟΜΟΣ
ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ
Οι τελευταίες δυνάμεις
των Ηνωμένων Εθνών
στις οποίες συμμετέχουν
στρατιώτες του Πακι
στάν, της Μαλαισίας και
του Μπαγκλαντές ετοι
μάζονται να αποχωρή
σουν από τη Σομαλία πε
ρί τα τέλη του μήνα υπό
ισχυρή αμερικανική προ
στασία. Η παρέμβαση
τιυν Ηνωμένων Εθνών
στη χώρα αυτή, που μα
στίζεται από 5ετή εμφύ
λιο πόλεμο μεταξύ των
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διαφόριυν φυλών της, με
στόχο να σταματήσει η
εκατόμβη των θυμάτων
που πέθαιναν καθημερι
νά από την πείνα, κατέλη
ξε σύντομα σ’ ένα τρομα
κτικό φιάσκο. Τα αμερι
κανικά στρατεύματα α
ποχώρησαν, αφού δεν
μπόρεσαν να επιβάλουν
κάποια τάξη και σταθε
ρότητα στο πολιτικό χά
ος. Η αποχώρηση των τε
λευταίων δυνάμεων του
ΟΗΕ αφήνει τη χώρα
εντελώς στα χέρια των
οπλαρχηγών και των
σπαρασσόμενων φυλών.
Ο εμφύλιος πόλεμος θα
συνεχιστεί. Το αίμα θα
συνεχίσει να τρέχει. Η
πείνα θα εξακολουθήσει
να θερίζει αθώα θύματα.
Τελικά ίσως είναι προτι
μότερο κάθε λαός να
αφήνεται στη δυστυχία
του - έστω κι αν ο ίδιος
είναι ανήμπορος να την
αντιμετωπίσει...

ΟΡΘΟΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΕΙΑ
Στη Μόσχα μπορεί ο λα
ός να ζητιανεύει και να
κοιμάται στα παγκάκια,
αλλά η ορθόδοξη Εκκλη
σία έχει φιλόδοξα σχέδια
για την ανέγερση της
Χρυσοποίκιλτου
Ναού
του Σωτήρος, δίπλα στο
Μουσείο Καλών Τεχνών
Πούσκιν. Το έργο υπο
λογίζεται να στοιχίσει 22
δισ. δραχμές! Ο ναός θα
ανεγερθεί στα ερείπια
του παλαιού που γκρέμι
σε ο Στάλιν το 1931.
Συμβόλιζε τότε το μεγα
λείο της Ορθοδοξίας και
τη νίκη κατά του Ναπολέοντα. Σήμερα η ρωσική
ορθόδοξη εκκλησία, ι
σχυρή και νεόπλουτη με
τά την κατάρρευση του
κομμουνιστικού
καθε
στώτος αποπειράται να
αναστηλώσει τα παλαιά
τσαρικά μεγαλεία. Ο νέ
ος καθεδρικός ναός θα

έχει χωρητικότητα 10.
000 ατόμων και θα έχει
ύψος ίσο περίπου με τον
Άγιο Παύλο.
Στα υπόγεια θα διαμορ
φωθεί αίθουσα συνε
δρίων για 1.200 άτομα,
με κουζίνες και εστιατό
ρια, γκαράζ για τις λιμοζίνες του Πατριάρχη, τη
λεοπτικό στούντιο, και
άλλα πολλά και διάφορα.
Σε δυο χρόνια ο ναός θα
είναι έτοιμος με τη σθε
ναρή υποστήριξη του Δη
μάρχου της Μόσχας Π 
ουρί Λουζκώφ που κυ
βερνά την πόλη σαν να
ήταν φέουδό του.
Οι δε νεόπλουτοι της
ρωσικής πρωτεύουσας
αναμένεται να βάλουν
βαθιά το χέρι στην τσέπη,
ώστε ο «λαός» να έχει
κάτι να θαυμάζει και να
τους αφήνει ήσυχους.
Η Ρωσία δεν μπορεί να
ξαναγίνει μεγάλη χωρίς
μεγαλοπρεπή μνημεία...

ΖΐίΐΙιΙΙ
επανάστααι
κραυγάζουν
γυναίκες στοΐρατ
στη 16η επέτειο ιοί
καθεστώτος tu
μουλάδων,:

καθεσ τώ ς που
σύμφωνα με ck
τις ενδείξεις,

αντιμετωπίζει
οικονομική
κατάρρευση και

πολίτικη
παράλυση. Ενα
καθεστώς που
φυλακίζει και

διώκει I
Ένα καθεστώς |
διεφθαρμένο μέχρι
το κόκκαλο λέειο
λαός στα παζάρια
Έτοιμο δηλαδήνα
πέσειήνα

ανατραπει
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ΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
Π ΡΕΒΕ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Γο λ υ κ ό φ ω ς
|·α>ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν θ ε ώ ν

Το βιβλίο του

Ώ ΣΤΑΝΤΣΟ
\

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ, ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
0 μηδενισμός, ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά ζηματα για την ανασυγκρότηση της κομμουνιστικής σκέψης
ιι του επαναστατικού κινήματος, είναι το αντικείμενο του
οστάντσο Πρέβε.
ι απόψεις των Νίτσε, Χάιντεγγερ, Βέμπερ αναλύονται στο
βλίο αυτό διεξοδικά. Αναζητείται ο μη μηδενιστικός πυρήιςτης σκέψης του Μαρξ και εντοπίζονται οι συνιστώσες της
<έψηςτου που οδήγησαν στο μηδενισμό. Εξετάζεται η μηδεστική διάλυση της ιταλικής «Αριστερός»,
ίεβάση, τέλος, και τις υποδείξεις των Λούκατς και Αλτου
ψ, προτείνεται μια νέα αντίληψη του κομμουνισμού του πε
λασμένου και της μοντερνικότητας, ικανή να αντιπαρατεθεί
το μηδενισμό.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.
ΚΑΛΛΙΑ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

ΣΤΗΝ ΙΔ ΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΟΧΑΣΜ ΟΙ
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ Ρ Ο Υ Σ Η

Κομμουνισμός τέλος; Ή η αρχή της ιστορίας;
Ε Υ Τ Υ Χ Η Μ Π ΙΤ Σ Α Κ Η

Ένα φάντασμα πλανιέται
ΚΟΣΤΑΝΤΣΟ Π ΡΕΒ Ε

Το ασίγαστο πάθος
κέψεις ενός μαρξιστή φιλοσόφου πάνω στην κρίσιμη καμπή
της εποχής μας
ΑΛΕΞΑ Ν ΔΡΟΥ Χ ΡΥ ΣΗ

Ιδεολογία και κριτική
ίόγος και αντίλογος στη μαρξιστική θεωρία της ιδεολογίας
Μ ΙΣ Ε Λ Λ ΕΒ Ι

Το εθνικό ζήτημα
Από τον Μαρξ μέχρι σήμερα
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Β ΙΟ Λ Α

Η κοινωνία της αφαίρεσης
Το σύστημα της αδιαφορίας και της αποξένωσης
στην καθημερινή ζωή
Π ΕΡΥ Α Ν ΤΕΡΣΟ Ν

Θεωρίες για το τέλος της ιστορίας
ι

Χέγκελ, Κουρνό, Κοζέβ, Φουκουγιάμα

ντρική διάθεση: ΠΡΟΟΔΟΣ · Μεσολογγίου 5 Αθήνα
Τηλ.: 38.30.884 - 38.21.001. · Fax: 38.29.207

Ε κ δ ό σ ε ις

ΠΙΤΣΙΛΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 Α Θ Η Ν Α
Τήλ. 3211237
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ΤΟΣΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΠΟΥ

Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η

μολογώ πως το slogan της εται
ρείας κινητής τηλεφωνίας με
ανακούφισε, άλλαξε τη ζωή
μου- ήδη νιώθω πολύ καλύτε
ρα. Βλέπετε, έχω την τιμή να
κατοικώ κοντά σ’ έναν απ’ τους χιλιάδες
σταθμούς αναμετάδοσης του σήματος
των κινητών τηλεφώνων, ο οποίος έχει
εγκατασταθεί στην ταράτσα μιας πολυ
κατοικίας της γειτονιάς μου.
Πριν δημοσιοποιηθεί αυτή η σοφή ρή πρώτη και κύρια οδηγία ασφαλείας προς
ση, που αποδίδει με γλαφυρή περιεκτι τους χειριστές ήταν η εξής: «Ποτέ μην στέ
κότητα μιαν από τις βασικές αρχές του
κεστε μπροστά α π ’ την κεραία όταν λει
πολύτιμου δυτικού πολιτισμού μας, πως
τουργεί, αν θέλετε να κάνετε παιδιά όταν
«ό,τι είναι προηγμένο είναι, εντέλει, κα απολυθείτε». Και σκεφτόμουν πως αν ένα
λό», όπως ας πούμε η πυρηνική ενέρ κινητό τηλέφωνο από μόνο του μπορεί να
γεια, δυσανασχετούσα στην όψη του πυ σου κάνει το μυαλό κουρκούτι, αν μιλάς με
λώνα των κεραιών. Μου φάνταζε ξένο,
δαύτο μέσα σε αυτοκίνητο, φανταστείτε,
απόκοσμο κι απειλητικό αυτό το τερά έλεγα, τις επιπτιύσεις στη δημόσια υγεία
στιο ικρίωμα με τις ογκώδεις κοίλες κε αυτού του πυλώνα που εξυπηρετεί χιλιάδες
ραίες δορυφορικού τύπου, οι οποίες
κινητά, όλο το εικοσιτετράιυρο, χωρίς δια
ξερνούν προς όλες τις κατευθύνσεις
κοπή. Και συνέχιζα να βλέπω μαύρα τα
αδιάλειπτα κύματα σκληρής ακτινοβο πράγματα και να κινδυνολογώ σπεκουλά
λίας τηγανίζοντας τα εγκεφαλικά κύττα ροντας πάνω στους πονοκεφάλους των
ρα πρώτα των ενοίκων της πολυκατοι
ενοίκων: αν σήμερα υποφέρουν από ημι
κίας κι έπειτα όλων των άλλων ανθρώ κρανίες, αδυναμία συγκέντρωσης ή ιλίγ
που της γειτονιάς. Δεν μπορούσα να κα γους, φαντάσου πόσες νεοπλασίες, λευχαι
ταλάβω πώς κατάφεραν οι ιθύνοντες της
μίες ή στειρότητες θα εμφανιστούν έπειτα
εταιρείας να πείσουν τους ενοίκους.
από δέκα ή είκοσι χρόνια. Αφήστε που είχα
Όσο υψηλό κι αν ήταν το αντάλλαγμα,
και πρόβλημα αισθητικής, ο μωρός· το
πώς συναίνεσαν -αν όχι οι άλλοι, τουλά ικρίωμα με τα δορυφορικά «πιάτα» μου
χιστον οι γονείς- στην εγκατάσταση
φαινόταν τερατωδώς άσχημο, ένα μεγαλι
ενός ισχυρότατου πομποδέκτη ακτινο θικό εποικοδόμημα τεχνο-φασιστικού
βολιών πάνω απ’ το κεφάλι τους, ο οποί στυλ, που ακόμα και τα περιστέρια απέ
ος θα καβουρδίζει τα παιδάκια τους από
φευγαν να κουτσουλήσουν.
μέσα προς τα έξω αργά και σταθερά,
Το ομολογώ: ήμουν βουτηγμένος στο βαθύ
λες και τα παιδιά είναι κοτόπουλα σε
σκοτάδι του αρνητισμού μου, μέχρι που άρ
φούρνο μικροκυμάτων;
χισα να ’χω κι εγώ, σαν καλός υποχόνδριος
Επιπλέον, θυμόμουν την εμπειρία μου
που σέβεται τον εαυτό του, τα συμπτώματα
με τα ραντάρ του στρατού, στα οποία η των ενοίκων. Υπέφερα...

Ο

...Ώσπου ανακοινώθηκε το μεγαλειώ
δες ρητό, κι όλες οι σκοτεινές μου αμφι
βολίες διαλύθηκαν, εξανεμίστηκαν μαζί
με τους πονοκεφάλους μου. Μα, σκεφτείτε το για λίγο: Είναι τόσο προηγμέ
νη η κινητή τηλεφωνία της εταιρείας,
που γίνεται ανθρώπινη! Είναι τόσο ορ· j
θολογικά σχεδιασμένη, τόσο εξαντλητι
κά μελετημένη, τόσο υπερσύχρονα υλο
ποιημένη και τόσο αυστηρά ελεγμένη
από τέτοια πλειάδα επιστημονικών ιδιο
φυιών, (όστε όχι μόνο αποκλείεται να
θέλει το κακό μας αλλά, αντίθετα, επα
γρυπνεί στο πλευρό μας, προστρέχει
στην ανάγκη μας και χαίρεται με τηχα
ρά μας σαν ένας καλός, ισχυρός και σο
φός φίλος με ζεστό, ανθρώπινο πρόσω
πο. Σαν ένας από μηχανής Θεός κατ’ει
κόνα και καθ’ ομοίωσιν ανθρώπου, οικτίρμων, αρωγός και πολυεύσπλαγχνος.
Μετά α π’ αυτή την επιφοίτηση, βλέπω
το ικρίωμα των κεραιών μ’ άλλο μάτι
τώρα μου φαίνονται επιβλητικές, ιερατι
κής μεγαλοπρέπειας, σαν Κιβωτοί τη;
Διαθήκης, μέσω των οποίων ρέει η αγα
θοποιός Δύναμη της εταιρείας του Με
γάλου Αδελφού με το ανθρώπινο πρό
σωπο. Κι όσο για τις ακτινοβολίες, δεν
νομίζω πως βλάπτουν κανέναν που πι
στεύει ειλικρινά στην ωφελιμότητα
τους· τουναντίον, είμαι πεπεισμένος ;
πως κάνουν καλό στο μυαλό και σκο
πεύω να το αποδείξω αυτό εμπράκτως,
μετακομίζοντας στο ρετιρέ ή στο δώμα <
της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, για
να έχω άμεση οπτική και απτική επαφή
με τις κεραίες, καθοός θα τηλεφωνώ με
το κινητό μου στον ψυχίατρο.
Π α ύ λ ο ς Μεθενίτης
S
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ΒΙΒΛΙΑ

ΓΙΑ

ΝΕΟΤΣ

Βολταίρος

Α. Φράνκ Μπάουμ

Μ ΙΚΡΟΜ ΕΓΑΣ

Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ

Μετάφρ.: Αλέκα Μουρίκη

Μετάφρ.: Σωτήρης Κακίσης

Πηνελόπη Δέλτα

Έβελυν Μπριζού-Πελέν

Ο ΤΡΕΛΑΝΤΩ ΝΗ Σ

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΖΤΕΚΩΝ
Μετάφρ.: Λυδία Κοντογεωργοπούλου

Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ
Ο ΜΙΚΡΟΣ Π ΡΙΓΚ Η Π ΑΣ

Πιέρ Μακ Ορλάν

Μετάφρ.: Βερονίκη Δαλακούρα

Η ΑΓΚΥΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Μετάφρ.: Συλβάνα Ζερβακάκη

Τζέημς Θέρμπερ
Όσκαρ Ουάϊλντ

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
ΤΟ Α ΣΠ ΡΟ ΕΛΑΦΙ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΔΙΕΣ

Μετάφρ.: Σωτήρης Κακίσης

Μετάφρ.: Σύνια Κούσουλα

Λιούις Κάρολ

Παυλίνα Παμπούδη

Η ΑΛΙΚΗ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Ο ΣΙΓΑΝΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ
ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Μετάφρ.: Παυλίνα Παμπούδη

Ζαχαρίας Παπαντωνίου
Λιούις Κάρολ

ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ
Μετάφρ.: Παυλίνα Παμπούδη

Σαντρίν Περνύς
ΤΑ ΜΕΛΕΝΙΑ ΛΟΓΙΑ

Ράντγιαρντ Κίπλινγκ

Μετάφρ.: Ά ντ α Κλαμπατσέα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ Σ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Μετάφρ.: Λουκάς Θεοδωρακόπουλος

Κάρλο Κολόντι
ΟΙ Π ΕΡΙΠ ΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΟΚΙΟ

Ιωσήφ Κόνραντ
Η ΦΡΕΓΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΦΤΑ ΝΗΣΙΑ
Μετάφρ. Γιώργος Πράτσικας

Μετάφρ.: Σωτήρης Κακίσης

Ελένη Μαντέλου

Ρόμπερτ Λούις Στηβενσον

ΤΟ ΔΑΚΡΑΚΙ

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Μετάφρ.: Λουκάς Θεοδωρακόπουλος

Ελένη Μαντέλου
ΕΝΤΑΞΕΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΤΣΑ; ...
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ...

Βούλα Μάστορη

Μάρκ Τουαίν
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΧΩΛΚΜΠΕΡΙ ΦΙΝ
Μετάφρ.: Λουκάς Θεοδωρακόπουλος

Η ΨΥΛΑΟΕΛΕΝΗ

Ευγένιος Σπαθάρης
Φιλίπ Μπαρμπώ
Ο ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΤΩΝ ΣΠΑΘΑΡΗΔΩΝ

Μετάφρ.: Συλβάνα Ζερβακάκη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
. . . Π ρ ο ω θ ο ύ ν το κ α λ ό β ι β λ ί ο
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6. ΑΘΗΝΑ 106 80 ΤΗΛ.: 3607744

• Μεγάλες μέρες έζησε το άλμα εις μήκος
γυναικών και ανδρών, στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, χάρη στην
ολυμπιονίκη μας (και υποπλοίαρχο του
Πολεμικού Ναυτικού...) Βοΰλα Πατουλίδου, αλλά και στον επανεμφανιζόμενο κα
λό αθλητή Κώστα Κουκοδήμο. Τα πανελ
λήνια ρεκόρ, τα οποία σημείωσαν με 6.68
μ. και 8 μ. αντίστοιχα, αφήνουν σαφώς πε
ριθώρια για παραπέρα βελτίωση και
μπράβο μας. Οι δύο επιδόσεις ήταν με
απόσταση τα σημαντικότερα γεγονότα του
δεκαπενθήμερου και καλό θα ήταν τόσο ο
Γ.Γ.Α. Γ. Βασιλακάπουλος όσο και ο υφυ
πουργός του λαού Γ. Λιανής να κοιτάξουν
τον κλασικό αθλητισμό κάπως περισσότε
ρο από την... ΕΣΚΑΝΑ και τη διαιτησία
ποδοσφαίρου, αντίστοιχα.
Ή τ α ν ouq t ; καρη ι γ ια τον μ ά λ λ ο ν ημ ιμα-

• Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ είδε την πο
ρεία του για το «φάιναλ φορ» από «ξέφρε
νη» να μετατρέπεται σε μάλλον αγωνιώδης
μετά την ήττα της πειραϊκής ομάδας από τη
γαλλική Λιμόζ στο στάδιο Ειρήνης και Φι
λίας. Για τον καλό σύλλογο του Πειραιά, η
ήττα αυτή ήταν κάτι περισσότερο από βλα
βερή, αφού απέτυχε δεύτερη φορά στο
ίδιο γήπεδο (μην ξεχνάμε την τουρκική
Εφες Πίλσεν...) τη στιγμή κατά την οποία
είχε καταφέρει να γεμίσει ασφυκτικά τις
εξέδρες. Με ακόμη μία ήττα, ο κόσμος του
Ολυμπιακού θα ξαναγυρίσει... στο ποδό
σφαιρο, παρά τα προβλήματα του «Θρύ
λου». Η Λιμόζ, χάρη στην αυτοπεποίθηση,
και όχι μόνο, του σέρβου κόουτς Μαλίκοβ«ς, πείθει ότι μπορεί να κερδίσει θέση
στο βάθρο και τα κάποια δισεκατομμύρια
από τηλεοπτικά δικαιώματα, διαφημίσεις,
χορηγό, ΦΙΜΠΑ κ.λπ.
• Στο ποδόσφαιρο δεν υπήρξαν δυνατές
συγκινήσεις, τουλάχιστον σε υψηλό -βαθ
μολογικά- επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός «πέ
ρασε» και από την Εδεσσα, εκεί όπου δύο
χρόνια απετύγχανε να πάρει τη νίκη. Τίπο
τε πλέον δεν τον σταματά. Ούτε καν τα
σχόλια επωνύμων (Γ. Διακογιάννη σε συνέντευξη προς την κυρία Δ. Μόραλη) ότι...
τάχα, η σημερινή πανίσχυρη ομάδα του
«τριφυλλιού» είναι έργο του Ιβάν Όσιμ...
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θή (προπονητικώς) κύριο Ρότσα, το οποίο
η στήλη συμμερίζεται...
• Η φωνή τον Αισχύλου ονομάζεται το μυ
θιστόρημα των εκδόσεων Λιβάνη το οποίο
παρουσιάστηκε στην αίθουσα συνεδρίων
της ΕΣΗΕΑ. Το έγραψε ο αθλητικός συ
ντάκτης Χρήστος Μότσιας λίγο πριν «φύ
γει» και η εκδήλωση είχε το χαρακτήρα τι
μής προς τον απόντα.· Συγκινητική υπήρξε
στη σύντομη ομιλία της η παλιά πρωταθλήτρια Άννα Βερούλη, όπως και οι Χρήστος
Παπανικολάου, Βασίλης Γκούμας, οι
οποίοι υπήρξαν φίλοι και συνεργάτες του
Χρήστου Μότσια. Αλλά το γεγονός ήρθε
να αποδείξει πως υπάρχουν αθλητικοί συ
ντάκτες οι οποίοι μπορούν να λειτουργή
σουν με αξιόλογες επιδόσεις τόσο στη λο
γοτεχνία όσο και στις πέραν των γηπέδων
πολιτιστικές αναζητήσεις. Την οργάνωση
της εκδήλωσης ανέλαβε ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών με επι
κεφαλής τον άξιο συνάδελφο Τάκη Χαραλαμπίδη και ήταν βεβαίως μια καλή ευκαι
ρία προκειμένου να διασκεδάσει ο κλάδος
τις εντυπώσεις από τα όσα λέγονται ή δη
μοσιεύονται για «λίστες» κ.λπ.
• Απέτυχαν οι «Ευρωπαίοι» μας στα Κύ
πελλα πόλο. Τόσο ο πρωταθλητής Εθνικός
όσο και ο συμπολίτης του Ολυμπιακός βρέ

θηκαν σε δυσχερή θέση απέναντι ut uw.·
τερους (και πολύ καλύτερα οργανωμέ
νους) αντιπάλους και «βυθίστηκαν». Το
πόλο δυστυχώς, αν και το άθλημα με τις
καλύτερες προοπτικές για τα ελληνικά
χρώματα, δεν βοηθιέται από την πολιτεία
Η Ομοσπονδία κολύμβησης δεν έχει χρή
ματα και οι σύλλογοι πένονται, αν και (ο
Ολυμπιακός, ας πούμε) δεν θα ’πρεπε.
Κρίμα. Κάποτε θα συνειδητοποιήσουμε
ότι ο Νώντας Σαμαρτζίδης είναι ίσως ο
περισσότερο προικισμένος πολίσιας στην
Ευρώπη, αλλά δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος.
• Ό λο και λιγοστεύουν οι τηλεοπτικέ;
μεταδόσεις της Κυριακής που αφορουντο
ποδόσφαιρο. Αλλά και ο τηλεοπτικό;
σταθμός Σκάι, που έχει τη μερίδα του λέοντος, φροντίζει με τις επιλογές του παρου
σίαση) Χάρη Αλευρόπουλου να εκνευρί
ζει το κοινό, αντί να το ενημερώνει. Για
παράδειγμα, την περασμένη Κυριακή πε·
ρίμεναν οι φίλαθλοι ενημέρωση από τα
γήπεδα, αλλά ο χρόνος «γέμιζε» από ατε
λείωτο μπλα μπλα μεταξύ «πατέρων» τη;
διαιτησίας, και μάλιστα στρογγυλοκαθισμένων στο στούντιο. Αν είναι δυνατόν.
Οι κύριοι Γερμανάκος, Βουράκης, Λαγόγιάννης κ.ά. είπαν τόσα πολλά που δεν
μπορούσες να συγκρατήσεις «κάτι». Προ
φανές το περιεχόμενο...
Γιώργος Αρκουλής

20 πλανήτης
0

21 καλωδιώνειαι
>υΑκη
Β ο γ ια τ ζ ή
I)
Λ ΔΙΚΤΥΑ ενσωματώνουν σήμερα κάθε
5ους πληροφορία, εικόνα (ακίνητη ή κι|τή), ήχο, κείμενο, σε μια υπερ-φόρμα
ψομάστηκε hypertext), προσβάσιμη θεω
ρικά σε όλους. Η άρχουσα τάξη, επο\3αλμιώντας το ατέλειωτο πλήθος υπηρε,ών του απλού πολίτη, έχει ήδη κτίσει τις
σεις ενός ιστού εκμετάλλευσης των υπησιών αυτών προς όφελος της.

(

Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικοί και
ιδιοφωνικοί σταθμοί, μέχρι πρότινος πα■ελώς ανυποψίαστοι, σπεύδουν να μετα
νοούν τις τελευταίες δικτυακές μόδες.
ολιτικοί έως χθες έχοντες άγνοια, ή ακό4 και πολέμιοι της τεχνολογίας, αποφασί>υν να μπουν στον «χώρο». Τη στιγμή αυ
τό Ίντερνετ γίνεται το πιο καυτό νέο
τάνω στον πλανήτη. Έ χ ε ι διατυπωθεί, με
:ρισση αυταρέσκεια, ότι «το μέλλον είναι
;)ώ». Είναι αλήθεια ότι αυτό σκιαγραφεί:.ι «προσεκτικά», αποφεύγοντας επίμαχα
ημεία. Κάποτε το μότο ήταν, «μάθετε τις
ιχανές γιατί αλλιώς θα σας καταπιούν
ιάσητονς», προτροπή μέσα σε κάποιο νε«ίεριστικό πνεύμα, εν πολλοίς ορθή, καβς οι μηχανές αποδείχθτ|καν τρομερά συ.ρπαστικές για πολλούς. Αποδείχθηκε
..ως ημιτελής. Και ο λόγος είναι ότι η εξέ;η στα συστήματα αυτά προηγείται με
α σημαντική χρονική διαφορά σε σχέση
την αντίληψη που έχει ο κοινός χρήστης
αυτά. Ό,τι έχουμε σήμερα στο γραφείο
•Ç ή χρησιμοποιεί η κάθε τριτοκοσμική
>ρα στη μηχανογράφηση και την οργάνωj της, έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί
•ο πολλού (μιλάμε για δεκαετίες) από τις
ρατιωτικές υπηρεσίες, κυρίως των ΗΠΑ.
τι το Ίντερνετ δεν αποτελεί εξαίρεση.
:κίνησε σαν ARPAnet, κατάλληλα μελε'μένο, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται
α μεγάλο σύνολο υποδικτύων, χωρίς να
ποδίζεται η λειτουργία του από οποιαδή>τε καταστροφή, και χωρίς να μπορεί κάΗος να το ελέγξει απόλυτα. Αυτή είναι,
.λωστε, και η μεγάλη του δύναμη που το
>ήθησε να προσελκύσει τεράστιο ενδια:ρον, για να φτάσει σήμερα να χρησιμο

ποιείται, με τη μορφή που το γνωρί
ζουμε, από χρήστες σε όλο τον κό
σμο.
Στο Ίντερνετ αναπτύσσονται εργαλεία
θαυμαστά, σαν παιχνίδια για μεγάλα παι
διά. Εγκυκλοπαίδειες, βάσεις δεδομένων,
πεδία ανταλλαγής απόψεων, μέχρι και
άμεσες «ηλεκτρονικές συνεδριάσεις» σε
κάθε φύσεως ζήτημα.
Σε κάποιο βαθμό, όμως, υπάρχει αρκετή
παραπληροφόρηση για τη δύναμη των δι
κτύων, διότι μερική μόνο δημοσιότητα γνώ
ρισε το μείζον ζήτημα του κρυπτογραφικού
ελέγχου σε κάθε διακίνηση πληροφορίας
μέοω αυν δικτύων, με όχημα το Clipper
chip. Με αυτό επιχειρείται να ανακτηθεί ο
κεντρικός έλεγχος των δικτύων που υπήρχε
από την κατασκευή τους. Το σχέδιο είναι,
κανένας υπολογιστής να μην πωλείται εφε
ξής χωρίς το υποχρεωτικό αυτό κύκλωμα.
Η ενσωμάτωση του λόγου, της τέχνης, της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε
μια ενιαία φέρουσα μορφή, αποτελεί την
πεμπτουσία της ελευθερίας της έκφρασης,
με πρόσβαση στην ίδια τη δημοκρατία- και
επειδή η λειτουργία της δημοκρατίας έχει
πολλά γνωστά τρωτά, η άρχουσα τάξη ζή
τησε να ελέγξει κάθε ύποπτη επικοινωνία
που θα έβρισκε άσυλο στην ελεύθερη δια
κίνηση ιδεών.
Κάθε κωδικοποιημένο μήνυμα (όπως αυ
τά που χρησιμοποιούν οι λαθρέμποροι
ναρκωτικών, κάθε είδους εγκληματίες ή
ακόμη και τρομοκρατικές ομάδες) μέσω
των δικτύων θα ελέγχεται. Ταυτόχρονα,
όμως, οι ιθύνοντες θα έχουν ένα άγρυπνο
μάτι σε κάθε ιδέα που κατά την αυθαίρετη
κρίση τους θα αποτελεί «κίνδυνο» για τους
θεσμούς. Οι ομάδες ακτιβιστών που έχουν
βρει μέσα στα δίκτυα τον παράδεισό τους,
θα σκοντάφτουν επάνω σε μια κεντρική
υπηρεσία με τεράστια μάτια και τσιμπίδα.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάθε απόπει
ρα επέμβασης στο επίμαχο τσιπ θα γίνεται
γνωστή μέσω κάποιου ειδικού οπτικού συ
στήματος λέιζερ. Οποιοσδήποτε ολοκλη
ρωτικός στόχος θα. είναι πλέον εφαρμόσι-

■f
μος.
Π ρό
κειται,
λοιπόν,
για μια τε
ράστια νομό
τυπη συνωμοσία
γύρω απο τα τερματικά μας, που αποτε
λούν το άσυλο εκατομμυρίων κατοίκων του
παγκόσμιου χωριού.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ των δικτύων δεν είναι παρά
μόνον η αρχή- αποτελούν απλώς τη «μα
γιά» που θα στηρίξει ένα γενικευμένο και
κεντρικοποιημένο σύστημα παρακολούθη
σης και ελέγχου. Ποιος μπορεί να πιστέψει
πλέον ότι το γιγαντιαίο σύστημα των 840
δορυφόρων της Teledesic, της εταιρείας
που ίδρυσε ο Bill Gates (αυτός της
Microsoft), θα είναι απλώς το θαύμα που
θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ κά
θε περιοχής επάνω στον πλανήτη;
Με τη νέα τεχνολογία (αναπτύσσεται τώ
ρα από την Lockheed, την Orbital Sciences,
και την World View) που επιτρέπει διακρι
τική ικανότητα 1-2 μέτρων επιφανείας της
γης από το διάστημα, είναι λίγο δύσκολο
να πιστέψουμε ότι δεν αποτελούν και ένα
άγρυπνο μάτι για κάθε «ύποπτη» δραστη
ριότητα, εγκληματικού ή και πολιτικού χα
ρακτήρα. Δεν μας φτάνει ο χώρος για να
αναφέρουμε πολλά ακόμη συστήματα υπε
ρυψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσονται
σε διάφορα μέρη του πλανήτη για παρεμ
φερείς σκοπούς. Και μην περιμένετε να
υπάρξει έστω και ένα βήμα προς τα πίσω,
απορρίπτοντας την τεχνολογική εξέλιξη.
Ή δη, έχουμε σιωπηρά αποδεχθεί τη στρα
τιωτική χρησιμοποίηση κάθε σχεδόν προϊ
όντος.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Τεχνολογία
αποτελεί μονόδρομο για όλους μας. Γι’ αυ
τό, σε πολλά επίσης μέρη του πλανήτη ανα
πτύσσεται (δειλά είναι η αλήθεια) η ακόμη
πιο δημιουργική χρήση της, ώστε να απο
τρέψουμε την πλήρη αφομοίωσή μας μέσα
στο αυταρχικό σύστημα που εξυφαίνεται
σήμερα αποτελεσματικότερα από ποτέ.
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Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Από τον κ. Α νδρέα Βαρδουλάκη
λάβαμε την επιστολή που ακολουθεί
και αναφέρεται στη συνέντευξη του
συνδικαλιστή Χρήστου Σταμούλου, που
δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο
τεύχος. Το Αντί, πάντως, θέλει να
σημειώσει ότι η ανάμειξη του ονόματος
του τ. υπουργού κ. Νικ. Γκελεστάθη
στην υπόθεση της α γορά ς των
λεω φορείω ν του ΣΕΠ ήταν άσχετη,
πολύ περισσότερο που ο κ. Ν.
Γκελεστάθης δ εν προΐστατο του
υπουργείου Μ εταφορώ ν το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
Κύριε διευθυντά,
Με έκπληξη και αγανάκτηση διάβασα
στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού σας
(570/3.2.1995) τη συκοφαντική συνέντευξη
ίου «γνωσιού» συνδικαλιστή κ. Χρ. Στα
μούλου αναφερόμενη και στο όνομά μου.
Αφού σας εκφράσω τη διαμαρτυρία μου
διότι δεν θελήσατε, πριν δημοσιεύσετε
τους εξωπραγματικούς, απαράδεκτους και
συκοφαντικούς ισχυρισμούς του παραπάνΐϋ «κυρίου», να τους επαληθεύσετε με
απλή έρευνά σας των σχετικών επισήμων
στοιχείων, όπως επιβάλλει η δημοσιογρα
φική δεοντολογία, παρακαλώ να δημοσι
εύσετε στην ίδια θέση και με τα ίδια στοι
χεία, στο περιοδικό σας, για την αληθή
ενημέρωση των αναγνωστών σας, τα πα
ρακάτω:
1. Η επιλογή των λεωφορείων έγινε από
τους ιδίους τους μετόχους των ΣΕΠ, μετα
ξύ 5 κατασκευαστών (Mercedes, Neoplan,
Van Hool, DAF και ΕΛΒΟ). Η επιλογή
ήταν ελεύθερη και έγινε με βάση τα τεχνι
κά χαρακτηριστικά, την αξία και τους
όρους της δανειακής σύμβασης που συνό
δευε την κάθε προσφορά. Και τούτο διότι
κάθε κατασκευαστής είχε έλθει με την
Τράπεζά του. Η διαδικασία επιλογής που
έγινε με έγγραφες προτιμήσεις κάθε ζεύ
γους μετόχων, άρχισε τον Μάρτιο και τελείιυσε περί τον Ιούνιο του 1993. Η δια
πραγμάτευση με τους αντιπροσώπους
όλων των κατασκευαστών, ξεχωριστά, έγι
νε από τους προέδρους των 8 ΣΕΠ κατόπιν
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
όλων των ΣΕΠ.
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Ας σημειωθεί ότι επετεύχθησαν εκπτώ
σεις επί των αρχικών τιμών όλων των προ
σφορών και ότι όλοι οι όροι των δανεια
κών συμβάσεων έτυχαν της έγκρίσεως του
υπουργείου των Οικονομικών.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο επελέγησαν και παρηγγέλθησαν 614 λεωφορεία από όλες τις
ΣΕΠ, αριθμός που καθορίσθηκε από το
ύψος του αποθεματικού που είχε δημιουρ
γηθεί μέχρι τότε από την παρακράτηση του
10% επί των εισπράξεών τους. Παρηγγέλθησαν 300 λεωφορεία Mercedes, 119 Neo
plan, 119 Van Hool, 30 DAF και 50 ΕΛΒΟ.
2. Τα συμβόλαια αγοράς καθώς και τα δα
νειστικά συμβόλαια για κάθε λεωφορείο,
ξεχωριστά, υπεγράφησαν από τους προέ
δρους των ΣΕΠ βάσει ρητού συμβολαιο
γραφικού πληρεξουσίου κάθε ζεύγους με
τόχων, στο χρονικό διάστημα από 7.7.1993
έως 20.9.1993. Ο ΟΑΣ, του οποίου ήμουν
πρόεδρος και γεν. διευθυντής, μετά από
έγκριση των αρμοδίων υπουργείων Μετα
φορών και Επικοινωνιών και Οικονομι
κών, εγγυήθηκε στις δανειακές συμβάσεις
που υπεγράφησαν μόνο την αποπληρωμή
των δανείων, για τα οποία υπήρχε μερική
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις
εισπράξεις των ΣΕΠ, και τούτο για την
πλήρη εξασφάλιση του Δημοσίου.
Όλη αυτή η διαδικασία έγινε με απόλυτη
διαφάνεια και με πλήρη έλεγχο, τόσο από
τις υπηρεσίες των αρμοδίων υπουργείων
και άλλων υπηρεσιών όσο και από τους
3.300 μετόχους των ΣΕΠ, οι οποίοι και
ανελάμβαναν όλες τις υποχρεώσεις απο
πληρωμής της αξίας των λεωφορείων. Οι
συμβάσεις που υπεγράφησαν ήταν από κά
θε πλευρά νόμιμες, ηθικά άψογες και επω
φελείς για το Δημόσιο και για αυτό το λόγο
τις συνέχισε και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Κατόπιν των παραπόνου εύκολα βγαίνει
το συμπέρασμα για την πραγματικότητα
της διαδικασίας για την προμήθεια των λε
ωφορείων των ΣΕΠ, και κατά συνέπεια η
συκοφαντική διάθεση του κ. Χρ. Σταμού
λου σε βάρος του προσώπου μου, την
οποία τόσο αβασάνιστα καταχωρίσατε στο
περιοδικό σας, χωρίς τουλάχιστο να με
ερωτήσετε σχετικά προ της δημοσιεύσεώς
της.
Άλλωστε το ότι τα αναφερόμενα από τον

παραπάνω «κύριο» στην συνέντευξή τον
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικό
τητα είναι ότι αναφέρει και τα ονόματα
των κυρίων Κυρ. Στεφανάκου, τότε γεν
γραμματέως του υπουργείου Μεταφορών,
που δεν είχε καμία ανάμειξη στην υπόθεση
αυτή και Νικ. Γκελεστάθη, πρώην υπουρ
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο
οποίος όμως είχε αποχωρήσει από το
υπουργείο από τις 3 Δεκεμβρίου 1992, πο
λύ πριν αρχίσει η διαδικασία προμήθεια:
των λεωφορείων.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δι
καιώματος μου, διατελώ
Μετιμή
Ανδρέας Γ. Βαρδουλάκη;
Πολιτικός Μηχανικό;
• Την επιστολή του κ. Βαρδουλάκη
θ έσ α μ ε υ π ό ψ η στον κ. Σταμούλο, ο
ο π ο ίο ς απά ντησε ω ς κατωτέρω:
«Κατανοώ την “ευθιξία” του κ. Βαρδου
λάκη γιατί απλά “όποιος έχει τη μύγα μυ
γιάζεται”. Να ανοιχθεί ο φάκελος της αγο
ράς των λεωφορείων με όλα όσα αυτό συ
νεπάγεται και τότε θα φανούν όλες οι πα
ράμετροι εις βάρος του κοινωνικού συνό
λου προς όφελος ορισμένων. Όσο για το
περί συκοφαντίας εις βάρος του, ας τα
αφήσει στη γωνία. Ο ίδιος και πολύ περισ
σότερο η πολιτική που υπηρετεί έχουν ένα
σκοπό, ένα στόχο, ΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ
με κάθε τρόπο τους κοινωνικούς αγώνες
για να περάσουν αντιλαϊκές επιλογές,
Ό σ α ΔΗΛΩΣΑ στο Α ντί τα ξαναδηλώνιυ
και ΕΙΜ ΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ
ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΤΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ οπου
δήποτε και κύρια στους απλούς ανθρώ
πους, στους εργάτες, για τους εργάτες, κά
τι που ο ίδιος και η πολιτική που υπηρετεί
καμία σχέση δεν έχουν.
Χρήστος Σταμούλο;

ΛΗΣΜΟΝΗΣΑΜΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ;
Για την α π α ρ ά δεκ τη απουσία της
Ε λλάδας από την επ έτειο γιορτασμού
του Ά ουσ βιτς γ ρ ά φ ε ι νεαρός
αναγνώ στης μας:
Κύριε διευθυντά,
Πριν λίγο καιρό τιμήθηκε η επέτειος από
τα πενήντα χρόνια της απελευθέρωση;του
στρατοπέδου θανάτου του Άουσβιτς. Πε·

ήντα ολόκληρα χρόνια πέρασαν απ’ την
μέρα εκείνη που ο ρωσικός στρατός άνοιε τις πύλες του φοβερού κολαστηρίου, μέα στο οποίο βρήκαν φρικτό θάνατο με
τ υ ς π ι ο απάνθρωπους τρόπους ενάμισι
κ α τ ο μ μ ύ ρ ιο άνθρωποι στο όνομα της «α
ία ς φυλής» και του εθνικοσοσιαλισμού.
Μ ισ ό ς αιώνας όμως από εκείνη την
φ ια λ τ ικ ή εποχή, δυστυχώς, δεν φαίνεται
α έ χ ε ι διδάξει την ανθρωπότητα. Ο κίνδυο ς μ ά λ ισ τ α σήμερα είναι πολύ μεγαλύτεο ς. Η αναβίωση του νεοναζισμού, του ραϋΐσμού, του αντισημιτισμού, της ξενοφοία ς α ρ χ ί ζ ε ι και πάλι να εδραιώνεται στον
υ ρ ω π α ϊκ ό χώρο.
Π ε ν ή ν τ α χρόνια μετά, και όμως τα γεγοό τ α τ ο υ σήμερα προμηνύουν ένα ζοφερό
έ λ λ ο ν : Ο ι τρεις στους τέσσερις μαθητές
τη Γ ε ρ μ α ν ί α αγνοούν το Άουσβιτς. Το
υ γ χ ρ ο ν ο κύμα του «αναθεωρητισμού»
μ φ ισ β η τ ε ί ή και επικροτεί το 'Ολοκαύτω
μα και τα επαίσχυντα εγκλήματα του Γ’
■·άιχ. Ο ι επιθέσεις των γερμανών σκίνχεντ
υ ν ε χ ίζ ο ν τ α ι με αμείωτη ένταση σπέρνο; τ α ς π α ν τ ο ύ τον τρόμο. Η σφαγή του
γ ρ α ικ ο ύ λαού δεν θεωρείται άξια σημα
ία ς α π ’ τον πολωνικό λαό, γεγονός που
π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι και η στάση της πολωνικής
υ β έ ρ ν η σ η ς , που αγνόησε σχεδόν εντελώς
I μ ν ή μ η των εβραίων θυμάτων στις εκδηό σ ε ις του Άουσβιτς. Και ακόμα, η ίδια
χς η πατρίδα, η ίδια η ελληνική κυβέρνη} δ ε ν παρευρέθη ούτε καν στις ανεπίση> -:ς τ ε λ ε τ έ ς , που οργάνωσαν ξεχωριστά οι
I»·'1^ ρ α ίκ έ ς κοινότητες, γ ι α να τιμήσει τους
>.000 Ελληνοεβραίους, που άφησαν την
/ο ή τους στο Άουσβιτς - Μπίρκεναου, με
I δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α της ανάρτησης της σκοπια
ν ή ς σ η μ α ία ς με το ελληνικό σύμβολο της
β ε ρ γ ί ν α ς . Η χώρα μας, βέβαια, έπρεπε να
/τ ιδ ρ ά σ ε ι, αλλά όχι με αυτό τον τρόπο,
ιυ τ ή ε ί ν α ι λοιπόν η εικόνα της σύγχρονης
ιο χ ή ς μας, της τόσο προοδευτικής, αντιιγματικής και νεωτεριστικής; Θα αφή>υμε τη λήθη να υπερισχύσει της μνήμης;
Vαι δεν είναι καθήκον της ανθρωπότητας
όνο να θυμάται σε κάθε επέτειο τα παράνηγα εκείνα εγκλήματα. Αποστολή όλων
Α ς είναι κυρίως να μην αφήσουμε κανέ
ναν να τα επαναλάβει ποτέ.
Φ
Με τιμή
Μορδοχάι Φριζής
Μαθητής Γ ’Λυκείου
if
Αθήνα

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΚΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ
Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Πολιτισμού απευθύνει ο επιμελητής της
Εθνικής Π ινακοθήκης κ. Μ όνος Σ τεφ ανίδης.
Η μ αφ ία των εικαστικών χτύπησε πάλι. Πρόκειται για τους ίδιους που εξα 
νέστησαν ενοχλημένοι από την παρουσία του Κουνέλλη στην Ελλάδα και διερωτήθηκαν τι θέλει ο «Ιταλός» στον πολιτιστικό μας παράδεισο! Εννοούσαν
Βέβαια τι θέλουν επήλυδες στην εγχώ ρια αγορά «μας». Πρόκειται, επίσης, για
εκείνους που έκαναν το όποιο τους όνομα διεκδικώντας «διεθνή ταυτότητα»
και απολακτίζοντας την όποια «ελληνικότητα». Αυτοί τώρα -πρόμαχοι των θ ε 
σμών κατ' τ' άλλα- πείθουν τον υπουργό Πολιτισμού να αποσύρει υπ' ευθύνη
του (;) τον Σαμαρά, τον οποίο ο ίδ ιος επ έλεξε για να παίξει ο Τάκις. Πρόκει
ται λοιπόν για πρωτοφανή παλινωδία και ανήκουστη απρέπεια που μας εκθέ
τει διεθνώ ς. Κι όλα αυτά, σε βάρος ενός μεγάλου καλλιτέχνη που τίμησε την
Ελλάδα απ οδεχόμενος ενθουσιω δώ ς την τιμή που η Ελλάδα του έκανε προτείνοντάς τον για την Biennale Βενετίας 1995.
Ανήκουστα πράγματα που αποδεικνύουν τον προσωποπαγή φαβοριτισμό και
το οργανωτικό μπάχαλο ανάμεσα στο Υ Π Π Ο και την ήδη παραιτηθείσα γνωμοδοτική επιτροπή των εικαστικών. Και πρωτίστως, την παντελή έλλειψη πολι
τιστικής πολιτικής παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώ σεις, και κυρίως κα
μία δυνατότητα για «διεθνές» παιχνίδι.
Η Ελλάδα έτσι, επειδή κάποιοι αυθαιρετούν «δημοκρατικότατα», έχασε μια
μοναδική ευκαιρία για ένα βραβείο στην Biennale, αλλά πάνω απ' όλα απώλεσ ε τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα μεγάλο όνομα της Διασποράς ενσωματώνοντάς το στην εθνική της εικαστική πολιτική.
Εν Ελλάδι βέβαια τα μεγάλα μεγέθη είθισται να μειώνονται είτε από άγνοια
είτε από το σύμπλεγμα του ένδοξου επαρχιωτισμού μας. Και το άκρον άωτον
της γελοιότητας έγκειται στο ότι κάποιοι -μεταξύ των οποίων και η Εταιρεία
Ελλήνων Τεχνοκριτών- διερωτήθηκαν ρατσιστικά για την εθνικότητα της κομι
σάριου ή του Σ αμαρά του ίδιου, έστω κι αν παντού βιβλιογραφικά αναφέρεται ως G reek Born Artist, ο ίδιος.
Τρεις μήνες, λοιπόν, πριν από την επίσημη έναρξη της φετινής Biennale ο
Σ α μ α ρ ά ς «αδειάζεται». Η προσβολή όμω ς αυτή δεν αφορά τόσο σ' αυτόν
όσο σ' εμ ά ς που μετέχουμε στην εικαστική κοινότητα. Αυτό μάλιστα που μ'
ενοχλεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι αυτή η απαράδεκτη συνωμο
σία σιωπής που εκάλυψε το γεγονός. Ο υπογραφόμενος πριν από 20 μέρες
είχ ε παραδώσει κείμενο για την Κυριακάτικη Καθημερινή με τίτλο: «Μην πυ
ροβολείτε τον πιανίστα - η περίπτωση Σαμαρά», το οποίο ουδέποτε δημοσι
εύθηκε. Μ ετα ξύ των άλλων, περιελάμβανε και την ενυπόγραφη μακέτα του έρ 
γου με το οποίο ο Σαμαράς θα μας εκπροσωπούσε στη Βενετία. Τίτλος του
«ΤΡΙΓΩΝΑΙΟΝ»: δηλαδή τρίγωνο, το τέλειο σχήμα, η τριαδική μορφή και τρία
ο τέλειος α ρ ιθμ ό ς του Πυθαγόρα. (Γλωσσολογική σημείωση: η μητέρα του
καστοριανού καλλιτέχνη λέγεται Τρυγόνα).
Μ ε το σμπάρο πάντως του υπουργού χάσαμε και δύο και τρία τρυγόνια, αλ
λά κυρίως χάσαμε τη σοβαρότητά μας.
Επ' αυτού, ποιος άραγε θα αναλάβει τις ευθύνες του;

Μόνος Στεφανίδης

ΘΕΑΤΡΟ
ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Περιπέτεια δίχως τέλος.
Στον πλανήτη Γη όλα πάνε καλά.
Πολιτεία κωφαλάλων.

Δύο θεατρικά έργα και ένας
«μονόλογος», από την πένα
της Διδώς Σωτηρίου, βλέπουν
σήμερα το φως της δημοσιότητας:
τρία αποξεχασμένα χειρόγραφα,
παραπεταμένα - μαζί με πολλά άλλα σε μια αποθήκη. Γραμμένα και τα τρία
στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας,
από το 1968 ως το 1969, έμειναν θαμμένα
για ένα τέταρτο του αιώνα. Δίκαια ή άδικα;
Μα κι έτσι, ύστερα από ένα τέταρτο του αιώνα,
τα θεατρικά της Διδώς κρατάνε - περισσότερο,
ίσως, από ποτέ - το μήνυμά τους.
Ανοίγουν «μια μια τις πόρτες» για να βρεθούν
ξανά «πίσω στη ζωή». Αν αυτό δεν είναι
το μήνυμα της τέχνης, τότε ποιο είναι;

ΚΕΔΡΟΣ
το ελληνικό βιβλίο
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Προσωπική παρέμβαση
του υπ ο υρ γο ύ
Πολιτισμού, κ. Θ.
Μ ικρούτσικου,
καταγγέλλουν
παραιτούμενα τέσσ ερα
μέλη της Γνω μοδοτικής
Επιτροπής Εικαστικών
Τεχνών του ΥΠ .Π Ο . (Δ .
ωάννου, Ορ. Δουμά νης,
Γ. Τζιρτζιλάκης, Ιλ.
ιόντα). Αφορμή, το θέμα
της αιφνίδιας αλλαγής
τευθόνσεως ως π ρος το
έμα της εκπροσώ πησης
της Ελλάδας σ τη ν
Biennale της Βενετίας
πό τον Λουκά Σαμαρά, ο
ιποίος αντικαταστάθηκε
από τον Τάκη με
πρωτοφανείς
θοδεύσεις. Ω ς προς το
Θέμα αυτό,
προσυπογράφουμε το
ίμενο του επιμελητή της
Πινακοθήκης κ. Μ.
Στεφανίδη π ου
ιιλοξενούμε στις στήλες
W διαλόγου. Ω ς π ρος το
ήτημα της πολιτικής του
ΥΠΠΟ, όμως, στα
εικαστικά πράγματα του
όπου, δεν μ π ο ρ ού με να
μην ανατρέξουμε σ το
ζίμενο των «τεσ σ ά ρ ω ν»:
«Η χάραξη μιας εθνικής
πολιτικής για τις
εικαστικές τέχνες δεν
είναι ζήτημα αορίστω ν
διακηρύξεων και
μακροσκελώ ν
οσχέσεων αλλά καρπός
καλά ιεραρχημένων
ενεργειών και
αποτελεσματικής
δράσης». Α ν τ’ αυτών,
πολιτική που ευνο εί την
«καμαρίλα» και την
ράνεια, κύριε Υπ ουργέ;

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Αναλυτικό ρεπ ορτάζ
των πεπραγμένω ν
του επ ιτυχούς
συμποσίου με
τίτλοΓΛωσσ/κός
π λ ο υ ρ α λ ισ μ ό ς και
γ λ ω σ σ ο ε θ ν ο κ ε ν τ ρ ι
σ μ ό ς » , που

διοργανώ θηκε από
το Α Ν Τ Ι και το
Κ έντρο Λ ογοτεχνικής
Μ ετά φ ρ α σ η ς του
Γ αλλικού
Ινστιτούτου
^ Ο ΤΑΚΗΣ ΣΤΟ «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ:
«ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ» ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
Μπρούντζος, τηλέφωνα, διακόπτες,
τηλέφωνα, ξύλινα δοκάρια, ρελίκ,
γεωτρύπανα, μαγνήτες,
ηλεκτρομαγνήτες, ατσάλινες ταινίες,
καρφιά, ρινίσματα σιδήρου: μερικά από
τα υλικά του Τάκη, που μεγάλη
αναδρομική έκθεσή του παρουσιάζεται
στη νέα αίθουσα της ΑΣΚΤ, στο παλιό
Σικιαρίδειο της οδού Πειραιώς. Για τον
σημαντικό αυτόν καλλιτέχνη του κόσμου
και το έργο του γράφει ο Δ. Χαρίτος.

/ >

50-59
ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Ηώ Αγγελή,
Δ ημ ήτρ ης Α θανίτης,
Μ ανώ λης
Ζαχαριουδάκης,
Κώ στας Ρήγος,
θ ά ν ο ς Σταθόπ ουλος:
Τόπο στα νιάτα...
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Κάτι σαν απολογισμός
Αν η προσέλευση του κόσμου, ο ζωντανός διάλογος και οι απόψεις που κατά γενική ομολογία
αντιμετώπισαν την ουσία των ζητημάτων είναι ο δείκτης για την επιτυχία μιας εκδήλωσης όπως το
Συμπόσιο για την ελληνική γλώσσα στη διευρυρένη Ευρω παϊκή Ένωση, που διοργάνωσαν στις 3,4και5
Φεβρουάριου το ΑΝΤΙ και το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (υπό
την διεύθυνση της κ. Κατρίν Βελισσάρη), τότε, ναι, το Συμπόσιο σημείωσε επιτυχία. Όσοι δεν υπήρξαν
τυχεροί και δεν παρευρέθηκαν στις τριήμερες εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουντα
πρακτικά του Συμποσίου, που θα κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα. Κατά τ’ άλλα, μια γεύση για τον
προβληματισμό που αναπτύχθηκε, μπορείτε να έχετε στις σελίδες που ακολουθούν.

ι εργασίες του Συμποσίου εγκαινιάστηκαν το
απόγευμα της Παρασκευής 3 Φεβρουάριου με
τον χαιρετισμό που απηΰθυναν η διευθύντρια
του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών Μ. Mussot
και ο εκδότης τον Αντί, Χρ. Γ. Παπουτσάκης.
Στην εναρκτήρια εισήγησή του, ο Claude
Truchot, διευθυντής του Groupe d’Etude sur le
Plurilinguisme Européen, αφού αναφέρθηκε στη
γλωσσική ιστορία της Ευρώπης, εξέτασε στη συνέ
χεια τις βαθιές αλλαγές που επισυνέβησαν από τα μέ
σα του 20ού αι., με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών
και ανθρώπων. Η βασική συνέπεια στο γλωσσικό επίπεδο από τη
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της κουλτού
ρας, αλλά και από την ανάπτυξη των δικτύων πληροφορικής όπως
το Internet, είναι ο παραγκωνισμός των εθνικών γλωσσών και η
ολοένα και εντονότερη τάση για χρήση μίας και μόνης γλώσσας,
της αγγλικής. Πώς, λοιπόν, η Ευρώπη μπορεί να εγγυηθεί τη διε
θνή επικοινωνία διαφυλάσσοντας ταυτοχρόνως την πολλαπλότητα
των γλωσσών της; Ο Claude Truchot τόνισε τη σημασία που θα
αποκτήσει στο μέλλον η συστηματική εκμάθηση ξένων γλωσσών
και η βιομηχανία της γλιυσσας (με ιδιαίτερη δουλειά στην ορολο
γία). Και επέμεινε ότι το μεγάλο στοίχημα, τόσο για την ΕυρωπαίκήΈνωση όσο και για τα κράτη-μέλη, είναι να προασπίσουν μια
ουμανιστική και όχι στενά εργαλειακή αντίληψη της Ευρώπης.
Το θέμα της πρώτης συνεδρίασης, με συντονιστή τον Τίτο Πατρί
κιο, ήταν Η μετάφραση: διάβαση των γλωσσικών συνόρων. Ο ποιη
τής και μεταφραστής Dominique Grandmont υπογράμμισε ότι η
μεταφραστική εμπειρία δείχνει πως η γλώσσα είναι ο καρπός μιας
αδύνατης αφομοίωσης. Στο νέο πολιτικό μόρφωμα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, κάθε Ευρωπαίος, σύμφωνα με τον ομιλητή, θα πρέ
πει να μπορεί να χρησιμοποιεί στη χώρα του τη δική του γλώσσα,
ακόμη και στις εμπορικές συναλλαγές ή τον τουρισμό. Ειδικά,
όμιος για την ελληνική, γλιόσσα καθοριστική στην ιστορία του πολι
τισμού, ο D. Grandmont πρότεινε να ανακηρυχτεί μνημείο πολιτι
στικής κληρονομιάς και να τεθεί υπό την προστασία της Ουνέσκο.
Ο συγγραφέας Τάκης Θεοδωρόπουλος, εκκινώντας από την πο
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λυγλωσσία της μυθιστορηματικής γλώσσας, κατέθεσε την υπέρ
τρη αισιοδοξία του για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στη μεγά
λη Ευρώπη. «Οι καλύτεροι προπαγανόιστές μιας γλώσσας είναι ια
κείμενά της», είπε. Απέδωσε το θόρυβο που συνοδέυσε την πρότα
ση της γαλλικής προεδρίας για περιορισμό των επίσημων γλωσσών
στη γνώριμη «νομολαγνεία» της νεοελληνικής ζωής και υποστήρι
ξε, αντιστικτικά, ότι η ψυχή μιας γλώσσας κρίνεται από τις δυνατό
τητες της δημιουργίας και της σκέψης που μπορεί να παράγει.
Ποιον και τι υπηρετεί σήμερα η μετάφραση της λογοτεχνίας ήταν
τα ερωτήματα στα οποία επιχείρησε να απαντήσει ο κριτικός λογο
τεχνίας και μεταφραστής Άρης Μ περλής. Πέρα από τα προφανή:
τα κέρδη του φιλομαθούς αλλά μη γλωσσομαθούς αναγνώστη, τον
συγγραφέα του πρωτοτύπου, των εθνικών λογοτεχνιών στις οποίε:
ανήκουν πρωτότυπο και μετάφρασμα, ο εισηγητής επέμεινε ora
κέρδη των γλωσσών, ημεδαπής αλλά και αλλοδαπής. Υπογράμμι
σε την ανθεκτικότητα, τη γενναιοδωρία, αλλά και τη μικρότερη η
μεγαλύτερη συγγένεια των γλωσσών, την οποία αναδεικνυεικαι
ενδυναμώνει ο μεταφραστής σε κάθε διάβαση των γλωσσικών σι
νόρων που επιχειρεί.
Ο συγγραφέας και μεταφραστής Βαγγέλης Μπιτσώρης, α
επισήμανε ότι ο χώρος της μετάφρασης είναι ο κατ’ εξοχήν τόπο;
όπου επικρατεί και βιώνεται αδιάλειπτα ο γλωσσικός χωρισμό;
μεταξύ πρωτοτύπου και μεταφράσματος, τόνισε ότι το μεταφρα
στικό ενέργημα δεν νοείται χωρίς γλωσσικά σύνορα. 0 εισηγητή?
διέκρινε δύο μεθοδεύσεις απέναντι στο ξένο στοιχείο: την ιόιοποίησή του (εθνοκεντρική μεθόδευση) και τον ξενισμό του (ηθικήμε·
θόδευση).
Στην ύπαρξη ακόμη και σήμερα μορφών διαλεκτικής λογοτεχνία:
στην Ελλάδα έστρεψε την προσοχή του ο τελευταίος εισηγητή?,
αναπληρωτής καθηγητής της κλασικής φιλολογίας στο πανεπιστή
μιο Αθηνών Γιώργης Γιατρομανωλάκης. Δεδομένου ότι η λογοτε
χνία αυτή καθεαυτή συνιστά εκτροπή από την κοινή καθημερινή
γλώσσα, ο ομιλητής υποστήριξε ότι ο λογοτέχνης οφείλει να είναι
γλωσσικά ανυπάκουος και αιρετικός, η δε γλώσσα της υψηλή?
γοτεχνίας αντι-εθνο-γλωσσο-κεντρική. Κατέληξε με την προτροπή
να αρθεί η προκατάληψη απέναντι στις ιδιω(μα)τικές φωνές,ώστε

αταλάβουν τη θε
ιου δικαιωματικά
ανήκει στην ε/λωσσοκεντρική
ράτεια.
ην πρωινή συνε,ση του Σαββάτου
με θέμα: Το μέλτης ελληνικής
-, ισας: παρέμβαση
πρόσκοπτη απο'h
■·/; και συντονιστή
'Γ. Δ. ΜπαμπινιώΙ,γκαινίασε η Άννα
στασιάδη-Συμε>η. Η αναπληρώ■
καθηγήτρια
,σσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ εξέτασε τα γενικά
ικτηριστικά του λεξιλογίου μιας γλώσσας και εν συνεχεία το
νόμενο του νεολογικού δανεισμού, με τις δυο όψεις του: δανεί11 /δανείζω. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, αφοΰ επισήμανε τις
ιίδρομες σχέσεις γλωσσικού δανεισμού στις ευρωπαϊκές γλώσπρότεινε την ενεργητική ή παθητική εκμάθηση εκ μέρους των
οπαίων πολιτών δύο τουλάχιστων γλωσσών αντιπροσωπευτιτων γλωσσικών ομάδων στις οποίες κατατάσσονται όλες οι
ιημες γλώσσες της Ε.Ε. (πλην της φινλανδικής).
. Ελένη Καραντζάλα, γλωσσολόγος και συντάκτρια του Αντί,
φέρθηκε στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στη γραπτή
φή της νέας ελληνικής η συστηματική χρήση της πληροφορικής
ί και η θέωρησή της ως δυνάμει ξένης γλώσσας για τους υπό:ους εταίρους. Καθώς τα νέα δεδομένα μοιάζουν να ενισχύουν
ίτημα ορθογραφικών αλλαγών προς την κατεύθυνση της απλο|σης, η ομιλήτρια υπογράμμισε την ανάγκη να εξεταστεί ο διαγματεύσιμος ή μη κάθε φορά χαρακτήρας τους. Για το λόγο αυπρότεινε τη συγκρότηση ερευνητικής ομάδας με αντικείμενο
ελέτη της ιστορίας των ορθογραφικών συστημάτων στην ελληκαιτην αξιολόγηση των διαφόρων προτάσεων ορθογραφικών
αγών εντός και εκτός της Ελλάδας.
ιναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή
ΑΠΘ, Γιάννης Βελούδης αναφέρθηκε εκτενώς στη βασική
:ριστ\μιλώ μια γλώσσα / μιλώ-για μια γλώσσα και στις εκτροπές
παρατηρούνται. Επισήμανε την γλωσσική ανακύκλωση που
'ειρείται στο σχολικό μάθημα της έκθεσης ιδεών όπου η γλώσίναι το μέσο και την ίδια στιγμή ο στόχος, ή τη σύγχυση που δηιργείται, κατά τη γνώμη του ομιλητή, με την κατάργηση της διάιης παρελθόν (ιστορία) / παρόν μιας γλώσσας,
γλωσσολόγοι Ρέα Λελβερούδη και Σπύρος Μοσχονάς εξέτα
σις πρακτικές και τις αντιλήψεις του φαινομένου του γλωσσι,καθαρισμού. Προσδιόρισαν τον καθαρισμό ως μια μεταγλωσI στάση που συνδέει μια κοινωνική διαλεκτική (Εγώ - Άλλος)
-ια γλωσσική διαλεκτική (Σωστό - Λάθος). Αφού διέκριναν τη
ά εξάπλωσης των καθοριστικών αντιλήψεων: ελίτ - μικρό κοι,πλατύ κοινό, έστιασαν την προσοχή τους στο λόγο του μικρού
,ού. Μέσα από τη μελέτη ενός σημαντικού σώματος επιστολών
επιφυλλίδων που βρίσκεται εν εξελίξει, οι ομιλητές περιέγρατα συστατικά στοιχεία της καθαριστικής αντίληψης και κατέαν την πρακτική στιγματισμού που τη συνοδεύει. Υπογράμμιτέλος το «σισύφειο» έργο του καθαριστή, ότι δηλαδή επιμένο,; στη μεταγλωσσική συνείδηση του λάθους, του απρεπούς, του

κατώτερου, ο καθαριστής προσπαθεί να
θεραπεύσει της αντι
θέσεις που ο ίδιος
έχει θέσει.
Η πρωινή συνεδρία
ση του Σαββάτου
ολοκληρώθηκε
με
την εισήγηση του φι
λολόγου Μίλτου Πεχλιβάνου σχετικά με
το κατά πόσον επη
ρεάζουν την καθημε
ρινή
συμβατική
γλώσσα οι αποκλί
σεις του ποιητικού
λόγου. Εκκινώντας
από τη διατυπωμένη θέση σύμφωνα με την οποία «η θεραπεία της
γλώσσας είναι έργο της λογοτεχνίας», ο Μ. Πεχλιβάνος εξέτασε
τις κατηγορίες του κλασικού και εκείνη της καθαρότητας του λό
γου. Τέλος, υπογραμμίζοντας την αυτοαναφορικότητα της ποιητι
κής λέξης, αναρωτήθηκε μήπως οι παρενέργειες ενός τέτοιου φαρ
μάκου στις γλωσσικές πράξεις της καθημερινότητας εντός και
εκτός των συνόρων υπερτερήσουν τελικώς των θεραπευτικών του
ιδιοτήτων.
Στην πρώτη απογευματινή συνεδρίαση του Σαββάτου, η εισήγηση
του εθνογλωσσολόγου Claude Hagège, καθηγητή στο Collège de
France, υπήρξε μια ένθερμη υποστήριξη της ολιγογλωσσίας έναντι
της μονογλωσσίας. Ο γάλλος ερευνητής υποστήριξε ότι η επιλογή
των επίσημων ευρωπαϊκών γλωσσών θα πρέπει να βασιστεί στην
πολιτιστική λάμψη και διάδοση που γνώρισαν στη γηραιά ήπειρο
σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους. Το κριτήριο αυτό το πλη
ρούν η γαλλική και η γερμανική, αλλά όχι η αγγλική, η διδασκαλία
της οποίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οφείλει, κατά τον C1.
Hagège, να αποκλειστεί. Πρότεινε επίσης να μαθαίνουμε οπωσδή
ποτε και τις γλώσσες των γειτόνων μας, έτσι ώστε να καταλαβαί
νουμε ο ένας τον άλλο.
Για τον καθηγητή γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γ. Δ.
Μπαμπινιώτη, ο γλωσσικός πλουραλισμός στην Ευρώπη είναι ζή
τημα αρχής - θεσμικό, πολιτικό και πολιτισμικό. Τόνισε ότι πρέπει
να συνεχιστεί η πολιτική που εγκαινιάστηκε με το κοινοτικό πρό
γραμμα Lingua, προκειμένου να αποφευχθεί είτε καθεστώς μονο
γλωσσίας, με την επικράτηση του γλωσσικού ηγεμονισμού της αγ
γλικής, είτε καθεστώς ολιγογλωσσίας. Ο Γ. Μπαμπινιώτης κατέλη
ξε λέγοντας ότι τη μόνη καταπίεση που δεν φαίνεται ότι είναι δια
τεθειμένοι να ανεχθούν οι απλοί πολίτες της Ε.Ε. είναι ο αποκλει
σμός ή η υποτίμηση της μητρικής τους γλώσσας, δηλαδή της εθνικής
συνείδησης και ταυτότητάς τους στη δι-εθνική αλλά όχι και υπερ
εθνική Ευρώπη.
Ο νεοελληνιστής στο πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ και μεταφρα
στής Jacques Bouchard αναφέρθηκε στη γλωσσική πολιτική του
Κεμπέκ, το μόνο -μη κυρίαρχο- κράτος στη Βόρεια Αμερική όπου
οι γαλλόφωνοι πλειοψηφούν. Με την ψήφιση της Charte de la
langue française το 1977, ορίστηκε επίσημη γλώσσα της διοίκησης,
των υπηρεσιών, του εμπορίου και της εκπαίδευσης η γαλλική. Κατά
τον J. Bouchard, η περίπτωση του Κεμπέκ δείχνει ότι όταν μια κοι
νότητα πάρει στα χέρια της, με δημοκρατικό τρόπο, τη γλωσσική
και πολιτισμική της τύχη, υποχρεώνει τους αριθμητικά και πολιτικά
πιο ισχυρούς γείτονες της να τη σεβαστούν.
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Η δεύτερη απογευματινή συνεδρίαση του Σαββάτου, με συντονι
στή τον Δ.Ν. Μαρωνίτη είχε τίτλο: Ιδεολογίες και Εθνική γλωσσική
πολιτική. Ο καθηγητής γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του
ΑΠΘ Αναστάσιος -Φοίβος Χριστίδης εξέτασε ένα σύμπλεγμα ιδε
ών για την ελληνική γλώσσα, που κυριαρχεί στις σχετικές συζητή
σεις από τη μεταπολίτευση και μετά. Ώ ς τα μέσα της δεκαετίας του
’80, ο μύθος που κατασκευάζεται, κατά τον ομιλητή, συνοψίζεται
στη διατυπώση «η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει» που συνοδεύεται
από το μυθικό επιχείρημα της μοναδικότητάς της (ενιαίος και συνεχής χαρακτήρας). Στη δεύτερη περίοδο, οι απόψεις για τη γλώσ
σα ανασημασιοδοτούνται στην κατεύθυνση μιας εθνικιστικής μυ
θολογίας. Ο ομιλητής κατέληξε ότι στο χώρο της γλωσσικής πολιτι
κής η ετερότητα μπορεί να διαμορφωθεί μόνο μέσα από την απο
μυθοποίηση της μητρικής γλώσσας.
Η επίκουρος καθηγήτρια της νεοελληνικής ιστορίας στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Ρένα Σταυρίδου -Πατρικίου, μίλησε για τη γλώσσα
ως φορέα ιδεών και συμβόλων. Υπενθύμισε την πορεία (κατά τη
δεκαετία 1910-1920) μέσα από την οποία ο δημοτικισμός έγινε συ
νώνυμο του εκσυγχρονισμού και του εξευρωπαϊσμού, και η γλώσ
σα, απόδειξη εθνικής ενότητας, εθνικής συνέχειας και «όργανο»
του σοσιαλισμού. Και επέμεινε ότι, στο ζήτημα επαναπροσδιορι
σμού της συνομιλίας μας που τίθεται σήμερα, η γλώσσα δεν είναι
παρά το όχημα με το οποίο ταξιδεύει το πολιτιστικό προϊόν.
Η καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στο Π.Τ.Ν. Άννα
Φραγκουδάκη επισήμανε την ιδεολογική διάσταση αλλά και την
ισχύ που έχουν οι μεταγλωσσικοί μύθοι στην ελληνική κοινωνία.
Ως προς τη γλωσσική πολιτική της Ε.Ε. εισηγήθηκε την υιοθέτηση
ως κοινής γλώσσας ενός είδους εσπεράντο, προκειμένου να αφαι
ρεθεί το προνόμιο ορισμένων, των οικονομικά και πολιτικά ισχυροτέρων, να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στην επικοι
νωνία και τις διαπραγματεύσεις τους με τους υπολοίπους.
Θα υποταχθούν οι γλώσσες των ευρωπαϊκών κοινωνιών στους νό
μους της ελεύθερης αγοράς, του ελεύθερου ανταγωνισμού; Κρα
τώντας από την ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού (στη γλώσσα)
την πραγματική απειλή που εμπεριέχει, ο εκδότης του περιοδικού
Ο Πολίτης Άγγελος Ελεφάντης αναφέρθηκε σε δύο δεδομένα που,
κατά τη γνώμη του, δημιουργούν το πλαίσιο εντός του οποίου τε
λούνται τα γλωσσικά δρώμενα: την παγκοσμιοποίηση και τη μετά
το Μάαστριχτ ομοσπονδιακή πολιτειακή οργάνωση της Ε.Ε. Για
να καταλήξει ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί πρέπει, όντας ανοιχτοί στους
διπλανούς τους, να υπερασπίσουν ό,τι τους διαφοροποιεί.
Ο Χρήστος Λάζος, -συγγραφέας, μεταφραστής αλλά και στέλε
χος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- αναφέρθηκε στα ουσιαστικά
προβλήματα και τις πραγματικές προκλήσεις που οι ευρωπαϊκές
γλώσσες καλούνται να αντιμετωπίσουν στην υπό διεύρυνση και εμ
βάθυνση Ε.Ε. σε τομείς όπως η διοίκηση, οι επιχειρήσεις, η πληρο
φορική, οι επιστήμες, τα MME, κ.λπ. Υπογράμμισε ότι επείγει η
χάραξη μιας εθνικής γλωσσικής πολιτικής και η αποτίναξη του
εθνοκεντρισμού που, εκτός από παραπλανητικός, είναι και πολιτι
κά επικίνδυνος.
Ο ποιητής και κριτικός της λογοτεχνίας Παντελής Μπουκάλας,
αφού σκιαγράφησε παρασταστικά το αέναο αλισβερίσι των γλωσ
σών, εστίασε την προσοχή του όχι στον αριθμό των επείσακτων λέ
ξεων στην ελληνική αλλά στις αιτίες της εισαγωγής τους. Στη συ
στηματική χρήση ξενικών όροον διέγνωσε κάποτε διάθεση επίδει
ξης κοσμοπολίτικης πολυγνωσίας και πολιτισμικής διαφοράς, κά
ποτε εσκεμμένη φενακιστική λειτουργία. Ανάμεσα στην επιστημο
νική ουδετερότητα των γλωσσολόγων και την ανάθεση του «γλωσ
σικού καθαρισμού» σε κρατικούς και κομματικούς μηχανισμούς, ο
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εισηγητής φάνηκε να προκρίνει τη μορφολογική αφομοίωση των
λεξικών δανείων.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του κριτικού
νηματογράφου και συντάκτη τον Α ν τί Ηλία Κανέλλη για την«κοι
νή» γλώσσα των MME. Ο ομιλητής αναφέρθηκε στην προβλεπόμενη από το Πράσινο Βιβλίο για το Οπτικοακονστικό δημιουργία
ενός ενιαίου χώρου πληροφοριών και στην προσπάθεια να κεφαλοποιηθεί η μακραίωνη αλλά και ανομοιογενής ευρωπαϊκή καί),ι
τεχνική παράδοση. Σύμφωνα με τον Η. Κανέλλη, η πρώτη αποπτώ- ]
χευση έρχεται από τον κόσμο των εικόνων: η τηλεοπτική γλώσσα 1
δεν είναι τίποτε άλλο από τα broken English της σύνθετης και πο·
λύσημης γλώσσας των εικόνων.
Το θέμα της απογευματινής, και καταληκτικής συνεδρίας, τη;Κ ριακής 5/2, που συντόνισε ο Jacques Bouchard, ήταν: Μέοαm
προοπτικές μιας ελληνικής γλωσσικής πολιτικής. Ο καθηγητή;
κλασικής φιλολογίας στο ΑΠΘ και πρόεδρος του Κέντρου Ελληνι
κής Γλώσσας (ΚΕΓ) Δ.Ν. Μαρωνίτης στο πρώτο μέρος της εισήγη
σής του διατύπωσε μεθοδολογικές προτάσεις γύρω από το ζητού
μενο της γλωσσικής αγωγής και επιχείρησε να προσδιορίσει
αντικείμενο, τα υποκείμενα και τα μέσα με τα οποία θα ασκηθυ
Στο δεύτερο μέρος, ο Δ.Ν. Μαρωνίτης έδωσε συστατικές πληρο
φορίες για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του ΚΕΓ και υπογράιιμισε ότι η στήριξη και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας εντός και
εκτός της χώρας απαιτεί συντονισμένη συνδρομή όλων των αρμό
διών φορέων.
Ο ακαδημαϊκός και πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτι
σμού Μιχαήλ Σακελλαρίου σκιαγράφησε τη γλωσσική πολιτική
του ιδρύματος που ως βασική αποστολή του έχει την καλλιέργεια,
την προβολή και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτε
ρικό. Ακριβέστερα, αναφέρθηκε στην προβολή και διάδοση το
ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό, στη συστηματική ενίσχυση ορ
γάνωσης συνεδρίων, στην ίδρυση νέων διδακτικών θέσεωνκαιη
αρωγή στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για τους ελληνογι
νείς πληθυσμούς του εξωτερικού.
Ο δημοσιογράφος Ριχάρδος Σωμερίτης, αφού επισήμανε ότι ΐ)
γλώσσα ταυτίζεται με τις γλωσσικές κοινότητες που την έχουν διαλ έ ξ ε ι για να εκφράζονται και να αυτοχαρακτηρίζονται, υποστήρι
ξ ε ότι τα ελληνικά κινδυνεύουν όχι από την Ευρώπη αλλά απάτη
χωρίς αντίσταση παράδοσή μας στα αγγλικά. Όσον αφορά τα μί
τρα που πρέπει να ληφθούν, τα πλέον απαραίτητα, κατά τον ομιλη·
τή, είναι: η ορθογραφική, γραμματική και συντακτική ομογενοποίηση, η επιβολή κανόνων σχετικά με τη γλώσσα στα MME καιη
διαφήμιση, η θέσπιση ελληνικών όρων και κανόνων για την πολιτογράφηση ξένων όρων.
Τέλος ο Μιχάλης Κασσωτάκης, ως πρόεδρος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (Π.Ι.), μίλησε για τη γλωσσική πολιτική του ιδρύματος.
Με δεδομένο ότι το Π.Ι. έχει την ευθύνη του διδακτικού υλικού τό
σο στην Ελλάδα όσο και στα σχολεία του εξωτερικού (Α μερική και
Γερμανία), έχει εγκαινιασθεί μια ερευνητική προσπάθεια αξιολό
γησης διδακτικών προγραμμάτων και βιβλίων. Ο ομιλητής ανα
φέρθηκε επίσης στη θέληση του Π.Ι. να προχωρήσει σε αλλαγή η:
γλωσσικής διδασκαλίας με βάση πάντα το επικοινωνιακό μοντέλο
και διευκρίνησε ότι δεν έχει την πρόθεση αναβίωσης των α ρχαί'1
ελληνικών.
ΥΓ. Λόγοι ανεξάρτητοι από τη θέλησή του, δεν επέτρεψαν στο'
Δημήτρη Τομπάίδη, καθηγητή νεοελληνικής γλώσσας στο ΑΠΘ
να παραστεί στο Συμπόσιο. Το κείμενο της εισήγησής του, με θέμα
Το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού: Πέρα από τον εφηον/c.·
σμό και την κινδυνοφοβία θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά.
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Νίκη Λοϊζίδη
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Η γλυπτική είναι μετασχηματιστής που
αναμεταόίδει τ ’αποτελέσματα
μιας εμπειρίας.
Ι
Τάκης

Τ

ο μέχρι σήμερα έργο του Τάκη αντι
μετωπίζεται -κυρίως στον γενέθλιο τόπο
του- πάντοτε με θαυμασμό. Εντούτοις εί
ναι αναπόφευκτη και μια άλλη γωνία θεώ
ρησης αυτού του έτσι κι αλλιώς σημαντικού
έργου από εκείνη που κρίθηκε κυρίως
πρώιμα και «εν θερμώ» στις δεκαετίες του
’50 και ’60, τις «μυθικές» -για πλήθος λό
γους- εκείνες δεκαετίες. Ή ταν νωπές
ακόμα οι μνήμες του Β’ παγκόσμιου πολέ
μου, τα φρικτά ολοκαυτώματα και η απα
ξίωση της ανθρώπινης ζωής. Ο «ψυχρός
πόλεμος» και το βαθύ ιδεολογικοπολιτικό
ρήγμα που χώρισε τον κόσμο, καθώς και το
γεγονός ότι στην ευφορία της οικονομικής
και πολιτιστικής ανάπτυξης της Δύσης οι
χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού» αντέ
τασσαν τον απολιθωτικό σοσιαλιστικό ρε
αλισμό, οδήγησαν τις καλλιτεχνικές δυνά
μεις της πρωτοπορίας στην απόλυτη απόρ
ριψη και τη διακοπή κάθε δεσμού με οποι
46

οδήποτε ανθρωπομορφικό παρελθόν. Στο
προσκήνιο των εικαστικών αναζητήσεων
εισβάλλουν οι δυνάμεις της φύσης. Οι επι
στήμες της φυσικής, της χημείας και των
μαθηματικών, ο ηλεκτρισμός, η υδροστατι
κή, ο μαγνητισμός, η ηλεκτρονική εξοβελί
ζουν τον πτολεμαϊκό εγωκεντρισμό και το
ναρκισσισμό που τον συνοδεύουν. Το συ
ναισθηματικό και το ψυχολογικό κίνητρο
αποτελούν ακαδημαϊκό παρελθόν. Με συ
νεχείς ανατροπές, αμφισβητήσεις και
υπερβάσεις, ο καλλιτέχνης απογειώνει τη
φαντασία του και τις κατασκευές του προς
ένα συμπαντικό ραντεβού.
Στην πραγματικότητα, το ανταγωνιστικό
αμόκ στην επιζήτηση του διαρκώς και
νούργιου, εντυπωσιακού εφευρήματος συ
χνά κατέληγε στο εξεζητημένο, στο φαι
δρό και το εφήμερο και πιο σπάνια στην
ολοκληρωμένη εικαστική κατασκευή και
το μνημειακό. «Η Τέχνη δεν ηρκείτο πλέον
-έγραφε ο Alain Jouffroy- να είναι "τέ
χνη”». Βασικά αυτό σήμαινε ότι η αισθητι
κή και η φόρμα στη γλυπτική δεν ενδιέφε
ραν πλέον. Οι πάντες αναζητούσαν δηλα
δή μια «τέχνη» που θα προέρχεται από την
ύλη και τα φαινόμενά της και όχι από τις

ιδέες. Στη διάρκεια αυτών των δύο δεκαε
τιών είδαν το φως περισσότερα από εξή
ντα καλλιτεχνικά κινήματα, ομάδες και τά
σεις. Τα περισσότερα από αυτά δεν διάρ
κεσαν παρά ένα-δυο χρόνια και είτε συγ
χωνεύτηκαν στις παραλλαγές που τα ακο
λούθησαν, είτε στη διαμετρικά αντίθεη
πορεία που αυτά ενέπνευσαν. Η Art
C i n é t i q u e (κινητική τέχνη), από τις πιοση
μαντικές τάσεις εκείνης της περιόδου,
έδειξε αντοχή και έργο με ενδιαφέρον και
προοπτική. Από τους επιφανέστερους του
κινήματος, ο Τάκης έψαξε με πάθος, έμα
θε, δούλεψε σκληρά και καθιερώθηκε.
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
Η περιδιάβαση ετούτης της αναδρομική:
έκθεσης, της πληρέστερης του έργου του
Τάκη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα
αποκαλύπτει με τρόπο εντυπωσιακό τη
διαδρομή, την έκταση και τον πλούτο που
είχαν οι αναζητήσεις του, η αυθεντικότητα
του ταλέντου αλλά και η αυθεντικότητα
-συνεπακόλουθα- του έργου του, που εξα
κολουθεί να εντυπωσιάζει (και να συγκινεί), οπωσδήποτε όμως για λόγους διαφο
ροποιημένους από εκείνους του παρελθό-

, όπου η αποκάλυψη απλών δυνατοτήτης φυσικής και της χημείας προκαταν στους θεωρητικούς της τέχνης ροακό παραλήρημα γραφής στο όνομα
χονο) μιας επιστημονικής αντι-αισθη;·
κλωβισμένο σήμερα όλο αυτό το αποσμα της δημιουργικής πορείας μιας
ιληρης ζωής στο χαοτικό μέγεθος της
ούτοις εντυπωσιακά) αναπαλαιωμέαίθουσας του εργοστασίου της πρώην
λοελληνικής Εριουργίας και παρ’ όλα
εκσυγχρονιστικά παραφερνάλια που
προστέθηκαν, μοιάζει να λειτουργεί με
ιωμένο δυναμισμό (κυρίως τα μικρού
θους έργα, ενώ τα μεγάλα σινιάλα
ζητούν τον υπαίθριο, ανοιχτό ορίζο. Στις εξαιρέσεις μπορούν να συγκαεχθούν οι κατασκευές που παράγουν
-εί μουσικούς ήχους, οι οποίοι αντη\ι εντυπωσιακά και απολύτως εναρμοιένα με το συνολικό περιβάλλον, όπως
της και η διευθέτηση του συνταρακτικαι εφιαλτικού happening «Ο Αιώνας
Κάφκα». Βέβαια, είναι δύσκολο να
τασθεί κανείς έναν άλλο χώρο, εδώ
/ Αθήνα, που να μπορούσε να φιλοξεει ένα τόσο μεγάλο δείγμα του έργου
Τάκη.
, πλουσιότερες σε έργα περίοδοι που
προσωπεύονται στην αναδρομική εί’αυτές του ’50, ’60 και 70. Η περασμένη
αετία υπάρχει με δύο έργα του ’69
dran και Dial) μεταποιημένα το 1988
τρία εξολοκλήρου καινούργια (Ηλέα 1983, Αιώνας τον Κάφκα 1984 και
:εινά σινιάλα (βίδα τον Αρχιμήδη)
)). Επομένως, για τα αμέσως προηγούχ δέκα χρόνια δεν υπάρχει τίποτα στην
εση ετούτη. Κόπωση; Αμφιβολία και
Ίσβήτηση των παλαιών «αμφισβητήσε·; Είμαστε μάρτυρες ενός ολοκληρωμέήδη έργου που προσφέρεται για κα
ινήν απολογισμό; Ο Αιώνας τον Κάφκα
θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως ένα είπεριληπτικού απολογισμού αλλά ταυ
ρονα και ως μια «επιστροφή»; Μπρού>ς, τηλέφωτα, ξύλινα δοκάρια, ρελίκ,
τρύπανα, μόνιμοι μαγνήτες, ηλεκτρο:νήτες και ατσάλινη ταινία είναι τα υλιιου ο ίδιος ο Τάκης ονομάζει ότι χρησιοιήθηκαν σ’ αυτό το πιο ώριμο, μεστό
περασμάτων έργο της έκθεσης. Η πρωή προοπτική απ’ όπου αντικρίζουμε τα
■τήσια όργανα του ανθρώπου, σπαράγα ανθρώπινων κορμιών, δεν μπορεί να
κρύψει από την προσοχή μας τα μισομμένα, σκουριασμένα στην αχρησία
ς, επίσης σπαράγματα της βιομηχανιανταγωνιστικότητας. Έ κρυψ ε, λοιπόν,

ί

ο άνθρωπος στα σπλάχνα του ένα ακόμα
λάθος, αν τέτοιο πρέπει να θεωρηθεί η
αφοπλιστική εμπιστοσύνη στα μηχανουργήματα, ερήμην του ανθρώπινου υποκει
μένου, του ηθικού μαγνητισμού που μόνο
αυτός μπορεί και παράγει συγκινησιακές
ταλαντώσεις;
ΤΕΧΝΗ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ;
Τέχνη και επιστήμη δεν πρόκειται ποτέ να
ταυτισθούν. Η πρώτη υπάρχει για να πα
ράγει οπωσδήποτε συγκίνηση και κάθαρ
ση· αντίθετα, η δεύτερη κατά κανόνα κυο
φορεί χρήση - αλλά μια τέχνη χρηστικής
απομίμησης είναι τέχνη δευτερογενής. Η
μόνη της συμβολή μπορεί να είναι στο
design, κι αυτό στην καλύτερη περίπτωση.
Σίγουρα, αν η τέχνη δεν είναι υποχρεωτι
κά μόνο αυτό το ένα -όποιο τυχόν προσ
διοριζόταν αυταρχικά ως τέτοιο- τότε τέ
χνη μπορεί να είναι τα πάντα' αρκεί να
αντιμετωπίζεται με τη ζωή σαν μια ολότη
τα.
Ανταποκρίθηκαν τελικά, ποιοι και πώς,
στα «μηνύματα» που έστελναν τα πρωτεϊκά «σινιάλα» του Τάκη; Υπάρχουν άραγε
για να ακούμε τη γοητεία της ματαιότητας
ή και το μάταιο της γοητείας, αυτή την
υπερβολή στη γοητεία του «άχρηστου»;
Ό χ ι βέβαια, αφού η αισθητική και η φόρ
μα είναι αυτό που απομένει και διατηρεί
ζωντανό ένα έργο τέχνης. Οι ιδέες που το
γέννησαν ανήκουν στις ανάγκες που γέν
νησαν τις ιδέες. Οι ανάγκες είναι κοινωνι
κές εκφράσεις με πεπερασμένη διάρκεια
με εξελικτική ή ανακυκλούμενη μορφή,
αφού δεν υπάρχει πλέον θεός για να τον
ενσαρκώσουμε με ανάλογα εικονοποιητικά τοτέμ.
Τα έργα αυτού του μεγάλου έλληνα γλύ
πτη δεν παύουν μέσα στον παιγνιώδη
σκανδαλισμό που προκαλεί η ιδιοφυής
εφευρηματικότητά τους, να αποτελούν
διακοσμητικά αντικείμενα, κάτι που παρα
μένει πάντοτε βασική χρηστικότητα της τέ
χνης ύστερα από τη θρησκευτική διαμεσολάβηση που τελείωσε μαζί με την Αναγέν
νηση. Μηχανουργήματα όλα (πηνία, αντι
στάσεις, συμπυκνωτές, μετασχηματιστές,
λυχνίες, μαγνήτες), μηχανικά και ηλεκτρι
κά εξαρτήματα της πριν από την «πληρο
φορική» εποχής, των οποίοχν τέλειωσε ο
χρηστικός βίος, επαναπροτείνονται ως
«καλοί αγωγοί» ανασύνθεσης αισθητικών
και μορφικών προτάσεων «πέρα από τα
όρια της μνήμης». Είδε, άραγε, ο Τάκης σ’
αυτή του την προσήλωση μια άλλη «τέχνη»
ή μιαν άλλη εκδοχή της πραγματικότητας;
Τέκνο αυθεντικό της παρόρμησης, ο σύγ
χρονος τούτος «Οδυσσέας» της τέχνης- κι

αν «εξαφάνισε» την ανθρώπινη φιγούρα
από τα έργα του, ο ανθρωπομορφισμός
παραμένει αυτονόητα και κυρίαρχα παρο7' αφοΤ> η εσωτερική, η (υποκειμενική)
έμπνευση στην αναζήτηση τρόπων σχέσης
και δέσμευσης του αντικειμενικού κόσμου
προέρχεται και καθοδηγείται από τον άν
θρωπο. Αυτός καθορίζει τις απαρχές,
οριοθετεί τις φόρμες και καθορίζει τις λει
τουργίες στις δικές του κατασκευές. «Νονς
ορά και νονς ακούει» γιατί η φύση από μό
νη της δεν κάνει τέχνη, αγνοεί την τέχνη.
Δ εν παράγει - δεν είναι στις λειτονργικές
της προθέσεις- συγκίνηση. Το μόνο σνγγενές σημείο φύσης και τέχνης είναι ότι και οι
δύο είναι καθαντές «άχρηστες». Είναι απο
τρόπαιη η σιωπή τον σύμπαντος.
Είναι η ψυχολογική αδηφαγία που μας
κρατάει σε μόνιμη εκκρεμότητα απέναντι
στην τέχνη και την ανάγκη δημιουργίας τε
χνουργημάτων «καθ’ ομοίωσιν» του μέσα
μας σύμπαντος. Είναι ακόμα η γοητεία, η
θρησκευτικότητα που κληρονομείται στα
γονίδια και συντηρεί -κληρονομιά- αυτή
την υπέρτερη μορφή παιχνιδιού, την έσχα
τη ετούτη προσπάθεια διάψευσης του θα
νάτου και κατασκευής αιωνιότητας.
ΣΙΝΙΑΛΑ ΠΑΘΟΥΣ
Εδώ, σ’ αυτό το πάθος -ιδιότητα κι αυτό
ανθρώπινη- αξιολογούνται τα έργα του
Τάκη. Τον άνθρωπο δοξάζουν, τη δική του
«βαρύτητα» χρησιμοποιούν. Τέρψη του
ματιού χαρίζουν είτε με την ευγένεια είτε
με την έπαρση είτε με το μυστικισμό είτε με
τις δραματικές τους υπομνήσεις. Και επι
μένουν να διεκδικούν, στη μεγάλη τους
πλειοψηφία, την αισθητική τους αρτιότητα
και την άμεμπτη οριστικότητα της φόρμας
τους. Τα άγρια χρόνια μέσα στα οποία ανδρώθηκε ο ίδιος είναι μοιραίο να «μετα
σχηματίζουν αυτές τις εμπειρίες» σε «γήι
νο» έργο.
Ό πω ς ανηφορίζουμε την Πειραιώς προς
την Αθήνα, αντικρίζουμε στην κορυφή του
Υμηττού το δάσος από τα άλλα, τα σύγχρο
να «σινιάλα»· τις κεραίες των τηλεοπτικών
καναλιών και τους αναμεταδότες τους. Αυ
τά τα όντως χρηστικά σινιάλα δεν έχουν να
κάνουν τίποτα με το μύθο των Ατρειδών
του Τάκη. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας
τι «μύθους» μεταδίδουν, τι καφκικές απο
γνώσεις της ευτέλειας εικονοποιούν καθη
μερινά, παρ’ όλη την καθεαυτή εξωτερική
ομορφιά της κατασκευής τους. Η τέχνη;
Πού «κατοικεί» σ’ αυτά η τέχνη;
Και ετούτη, η μεγάλη εικαστική εκδήλωση
οφείλεται στην ορθή πολιτιστική παρέμβα
ση της χορηγίας του «Ιδρύματος Ιωάννον
Φ. Κωστοπούλον».
*15^
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Η απάτη των εικόνων
του Ανδρέα Τύρου

ΒΕΡΟΛΙΝΟ (του απεσταλμένου μας)

να μόλις 24ωρο πριν από
την προβολή του στις αί
θουσες της πόλης, το
Quiz Show πραγματοποιεί την ευ
ρωπαϊκή του πρεμιέρα στο επί
σημο πρόγραμμα του 45ου φεστι
βάλ του Βερολίνου. Ούτε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, όμως, έρχεται
τελικά ούτε κάποια διάκριση
διεκδικεί. Εκτός συναγωνισμού,
η τέταρτη ταινία που σκηνοθετεί
ο αμερικανός πρωταγωνιστής
στοχεύει ψηλότερα, καθώς συ
γκεντρώνει υποψηφιότητα για
αρκετά βραβεία Όσκαρ (σενα
ρίου, σκηνοθεσίας, καλύτερης
ταινίας κ.ά.). Φέτος, περισσότε
ρο από κάθε άλλη φορά, το επί
σημο τουλάχιστον τμήμα της
Μπερλινάλε μετατρέπεται σε
έναν ακόμα μοχλό διαφημιστικής
υποστήριξης του χολυγουντιανού
παιχνιδιού. Αλλες έξι αμερικανι
κές παραγωγές βρίσκονται μοι
ρασμένες στο τετραήμερο που
απομένει μέχρι τη λήξη της διορ
γάνωσης, τη Δευτέρα το βράδυ.
Προηγήθηκε το κοινωνικό δρά
μα του Ρόμπερτ Μ πεντονΔεν εί
μαι το κορόιδο κανενός. Μπορεί
η ελληνική εκδοχή του Nobody’s
fool να κατάγεται από γνωστό
λαίκοφανές άσμα («Δεν θέλω τη συμπόνια
κανενός»), όμως το πορτραίτο του εξηντά
ρη εργάτη που διατηρεί την αισιοδοξία και
την πίστη του στις βασικές αξίες της ζωής
σίγουρα αποτελεί συνέχεια του αμερικανι
κού ονείρου, όσο και επιβεβαίωση της
υγείας της αμερικανικής κοινωνίας. Αίγο
φλερτ με τη Μελάνι Γκρίφιθ, λίγη προσπά
θεια επικοινωνίας με το γιο του (Μπρους
Γουίλις). ικανή δόση αλληλοεκτίμησης με
την Τζέσικα Τάντι και ο Πωλ Νιούμαν βρί-

Ε

48

Με αφιέρωμα στον «αγέλαστο» Μπάστερ
Κήτον γιορτάζεται η επέτειος των εκατό
χρόνων κινηματογράφου.

σκεχαι ξανά απέναντι στο χρυσό αγαλμα
τίδιο. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για έναν
αληθινό χαρακτήρα, όχι για καρτούν με
ανθρώπινες διαστάσεις (Φόρεστ Γκαμπ).
Ό σο για το τηλεοπτικό σκάνδαλο που «α
ποκαλύπτει» στην κοινή γνώμη ο νεαρός
ντετέκτιβ του Quiz Show, δεν προσθέτει το
παραμικρό στην αληθινή ιστορία του 1959.
Κατασκευασμένα είδωλα, προεπιλογή νι
κητών σε παιχνίδι γνώσεων με «στημένες»

ερωτήσεις, πολιτικές φιλοδοξιί;
και σκοπιμότητες, κυνισμός««
στελεχών, παντοδυναμία τουχο
ρηγού... Σήμερα, όλοι σπρ
Ελλάδα αναζητούν τον μεταμ
φιεσμένο Μπερλουσκόνι to
δήθεν παραμονεύει, για να%
ψουν καλύτερα τον εαυτό τοις
και το περιεχόμενο των εκπο
μπών. Ακριβώς 36 χρόνιαπριν.ς
αμερικανική τηλεόραση εφευςίσκει τους μηχανισμούς · πρότιπα για κάθε ενδιαφερόμενο. Ο
Ανθρωπάκος απ’ το Queens yvρίζει στην ανωνυμία του (Τζκν
Τορτούρο), ο γόνος των Βαν
Ντόρεν γίνεται εξώφυλλο τοι
περιοδικού Time.
Τι ειρωνεία, ο ΦιντέλΚάσίβ
μόλις είχε επικρατήσει στην Κούβα. Ο Κέννεντυ ετοιμαζότω
να νικήσει τον Νίξον και ναοδη
γηθεί στο φιάσκο του «κόλποι
των χοίρων». Η δύναμη τηςτηλεοπτικής «απάτης» διασχίζει το
Βιετνάμ, το Γουωτεργκαίηπαι
τον Περσικό Κόλπο, αφού απο
τελεί την άλλη όψη του πλέγμα
τος της «πραγματικής» εξου
σίας. Ως γνήσιος φιλελεύθερος
ο Ρ. Ρέντφορντ παραμένει αμή
χανος, τη στιγμή που ο Φινιέλ
εξώφυλλο στο Time αυτής της εβδομάδα;
κλείνει το μάτι πονηρά στην ιστορία. Σαν!
να λέει: «εγώ είμαι εδώ». Ενώ ο ΓκεβάρβΙ
είναι αλλού. Στο ντοκυμαντέρ Τσε, τοψη
ρολόγιο της Βολιβίας, του Ρίτσαρντ 1W|
γκο. Δηλαδή, πέραν της μυθολογίας του.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΙ!
Υπάρχει, ευτυχώς, το «φόρουμ», με^
ρ ισσότερα ντοκυ μανταίρ. Για την εφιαλτι
κή εξάπλωση του AIDS στην δυτική και«·

trj Αφρική μου, του Ιντρίσα Ουεοόγκο. Για την Κίνα της πλατείας Τιεν
Ιεν (Κινώντας το βουνό), από τον Μάιπτεντ. Για τον εμφύλιο της Βοσνίας
κοβαρ Ποστ Ροστάντ), του Μπόρο
ίσκοβιτς. Με λίγα λόγια, εικόνες του
^ματικού, σ’αντίθεση μ’ εκείνες που
ταλλεΰονται πραγματικά γεγονότα,
ένα για τον ιδρυτή της Γαλλικής Ταιίκης, τον Ανρί Λανγκλουά (Ο πολίτης
•κλουά), που άλλαξε τον τρόπο αντιπισης του κινηματογράφου. Τίποτε
τερο για τον πρώτο αιώνα του σινεμά.
ερολίνο, πρώτο από τα μεγάλα φεστιεΰχεται «Χρόνια Πολλά» στην τέχνη
ιιώνα μας, με την προβολή των έργων
Μπάστερ Κήτον και δύο ευρωπαϊκές
: ες. Η πρώτη, Εκατό και μια νύχτες, δί•την Αννιές Βαρντά την αφορμή να ενπώσει, σε μια προσχηματική αφήγη'.' λασικές σκηνές όλων των εποχών και,
.j από τον Μισέλ Πικολί, να οργανώ: ιια συνάντηση πρωταγωνιστών. Κορύίη του ονείρου της, η λιγόλεπτη σκηνή
: ίατρίν Ντενέβ και του Ρόμπερτ ντε
··. Λιγότερο αφελής, η Νύχτα του δήμι
ου του κατά τα άλλα (Heimat) συμπαΈντβαρ Ράιτζ, εξαντλείται στην πεαφη των σχέσεων ανάμεσα στους σύγ, ους συμπατριώτες του (Βέντερς, Χέρκ, Σλέντορφ κ.ά.) και στο κινηματο. κκό παρελθόν (εξπρεσσιονισμός, να-,κό και μεταπολεμικό σινεμά).
:ΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΜ ΕΡΙΚΗ
ΤΗΝ ΑΣΙΑ
^τόσο, πίσω από τα γενέθλια και τους
,ϊσμούς, η Ευρώπη συνθλίβεται μεταιερικανικής και ασιατικής παρουσίας,
a στον Φεράρα, τον Μπέντον, τον Ρέρντ και τους άλλους, υπάρχουν 22ταιτου ανεξάρτητου αμερικανικού κινη1γράφου, ενώ, με επτά ταινίες στο διαÿ στικό τμήμα, το Χονγκ-Κονγκ, η Τάϊ‘:·'ή Κορέα και η Κίνα συνθέτουν ένα μι”Λ«κίτρινο Χόλυγουντ». Ό μως, γΓ αυτά
ί ιο πιο σημαντικά φαινόμενα της φετι’’ Ιπερλινάλε θα χρειαστεί ένα επόμενο
ΐ' ίωμα. Για την ώρα, βρίσκεται σ’εξέλιί επιχείρηση τόνωσης του φεστιβάλ, σε
ί^δο εντυπώσεων. Δεξιώσεις, συνεr/iv-εις, συνέδρια και διήμερη «επίδειξη»
-Τιμώμενου Αλαίν Ντελάν. Ο Σαμουράι
ir;cai να παραλάβει Χρυσήν Άρκτον
τέρας), διά την συλλογήν του. Πράγμα
Ελάχιστα ενδιαφέρει τους νεαρούς πι. των προβολών, ιδιαίτερα όσους κα^.»ύν στον ανατολικό τομέα του Βερολί
$

νου. Γι’ αυτούς, μεγαλύτερη σημασία έχει
το ότι τελειώνουν πια τα έργα και στη «γέ
φυρα των κατασκόπων» (όπου παλιότερα
το Check Point Charlie) θα ξαναρχίσει η

ελεύθερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
M ia βόλτα παραπάνω, αλλά και χρόνος
κερδισμένος. Η Ιστορία, στο βυθό του πο
ταμού.

Διάβασες το νέο βιβλίο
του ΘΕΟΔΟΣΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
«χειραψίες με την τρέλα»;
αν όχι, διάβασέ το τώρα
να τρελαθείς !

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Μ0ΣΧ0Π0ΥΛ0Σ

Χ ΕΙΡΑ Ψ ΙΕΣ
με τ η ν
ΤΡΕΛΑ

ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ

< Λ Π Η Ν θ Ι>
ΗΡΑΣ 14 - 166 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 89 49 795
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«Υπάρχουν τρβις υποθέσεις για τους
κατοίκους της πόλης: Ότι μισούν τη γη, Ότι τη
σέβονται τόσο πολύ ώστε αποφεύγουν
κάθε επαφή, Ότι την αγαπάve όπως ήταν
πριν απ' αυτούς και με κυόλια και
τηλεσκόπια, στραμμένα προς τα κάτω, δον
κουράζονται να την επιθεωρούν
θαυμάζοντας την ίδια τους την απουσία».
Δάνειο από τις Αόρατες πόλειςιου Ίταλο
Καλβίνο το απόσπασμα που προτάσσουμε,
στάθηκε αφετηρία έμπνευσης για τη
ζωγράφο Ηώ Αγγελή, που, αυτές τις
μέρος, στην γκαλερί Κρεωνίδης,
παρουσιάζει καινούργια δουλειά της με
τίτλο «Πόλοις και παρατηρητήρια».
Me την ευκαιρία αυτή, μιλήσαμε μαζί της
για το ιδιαίτβρο στίγμα της στο corpus της
σύγχρονης θλληνικής σκηνής, για τις
Θπιρροές της, για τις καλλιτεχνικές
αντιδικίες, για τα Βαθύτερα κίνητρα της
καλλιτεχνικής έκφρασης,
Η Ηώ Αγγελή ξεκινάει τη συνομιλία της
μαζί μας, προσδιορίζοντας τον τρόπο με
τον οποίο προσεγγίζει τα θέματά της:
προσφεύγοντας στην ιστορικότητά τους και
επιζητώντας τον τρόπο με τον οποίο η
φόρμα θα γίνει η δίοδος μέσω της οποίας
θα εισβάλλει το νόημα:

TOD

ΗΛΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΗ
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δουλειά μου έχει την πρόθεση να
ψάξει απ’ τα παλιά τις αρχετυπικές
μορφές πόλης ή οικισμού, το πώς
ξεφυτρώνουν πάνω στο έδαφος
σχεδόν από μόνες τους και σιγά σι
γά εξελίσσονται. Είναι δηλαδή μια
προβολή της δικής μου αίσθησης
για την πορεία συγκρότησης των
πόλεων.
•Επιθυμείς, δηλαδή, να σχολιάσεις
τις σημερινές πόλεις του βιομηχανι
κού πολιτισμού;
-Δεν υπάρχει καμία πρόθεση κρι
τικής για το σύγχρονο αστικό μο
ντέλο. Απλώς, η πόλη συνιστά τους
χώρους όπου ζω (και μ’ αρέσει να

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Σ

«ΟΤΑΝ ΑΠΛΩΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣ
ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΣΑΙ,
ΛΕΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ.
ζω στην πόλη) και μ’ ενδιέφερε να
παρακολουθήσω τη μακρά εξελι
κτική πορεία που οδήγησε στη σύγ
χρονη μορφή της πόλης. Επιπλέον,
δεν με ενδιαφέρει να δω την πο
ρεία αυτή αρχιτεκτονικά ή κοινω
νιολογικά. Μάλλον, αφήνομαι να
οδηγηθώ από μια εσωτερική παρόρμηση...
•Κ αι μέσα στους εσωτερικούς αυ
τούς δρόμους της «καρδιάς», τι
δουλειά έχουν τα παρατηρητήρια;
—Οταν απλώς παρατηρείς απομο
νώνεσαι. Δεν συμμετέχεις. Επικοι
νωνείς πιο πολύ με τα δικά σου, τα
προσωπικά βιώματα. Βρίσκεσαι
εκτός του κοινωνικού χώρου, δεν
είσαι δρων πρόσωπο. Είσαι ένας
τρίτος, ο οποίος μιλάει με τον εαυ
τό του.
• Τα παρατηρητήρια, δηλαδή,
υπαινίσσονται το δικό σου τρόπο
να στέκεσαι α π ’ έξω και να κοιτά
ζεις;
—Θα μπορούσε να μην είναι καν
παρατηρητήρια. Θα μπορούσε να
είναι σημεία ψηλά. Τα παρατηρη
τήρια, όμως, έχουν μια παραπάνω
φόρτιση. Μπορεί κανείς να τα εν
νοεί αρχικά ως τόπους από τους
οποίους μπορεί να ανιχνεύει το
χώρο, να βλέπει τον ορίζοντα, να
αγναντεύει στο βάθος, η κατάληξη

όμως είναι να ελέγχει τα
τα. Τα παρατηρητήρια υπι
νται δυο λειτουργίες. Η μία
κάνει με μια ρομαντική εξε
ση του χώρου. Η άλλη, όμως ψ
να κάνει με μια αρχετυπική σύλλη
ψη της εξουσίας. Στις σύγχρονε:
μορφές κοινωνικής ζωής, τα παρα
τηρητήρια υπαινίσσονται τον έλεη

χο...
Αυτή την εξέλιξη προσπαθώ νο
καταγράψω, στην παράλληλη ,τ
ρεία της. Ζωγραφίζω, λοιπόν,
πτυχα κατά βάσιν θέματα, όποιι
εξελικτική πορεία της πόλης ’ :
αφαιρετικά τη συλλαμβάνω μι η
ζωγραφική μου συναντάται μιΤ
εξελικτική πορεία των παρατηρη-Ι
τηρίων.
ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ,
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙΣ

•Νομίζω πως είναι η ώρα να·
σεις κάποιες εξηγήσεις για τονu
πο μ ε τον οποίο σκέπτεσαι τη>
γραφική σου...
—Στη ζωγραφική τα πράγματα εί
ναι λίγο παράξενα. Κάπου σεπάει
εκείνη και κάπου την οδηγείς εσιί~
Ζωγραφίζοντας ανακαλύπτεις iL
νεχώς καινούργια πράγματα. Ε
τουλάχιστον, δεν ξεκινώ εχοντ
προκατασκευάσει στο μυαλό

τις κοινωνικές συνθήκες και το αί
τημα της εποχής. Σημασία έχει να
δούμε πώς η θεματολογία αυτή εγγράφεται στη φόρμα της ζωγραφι
κής.

Ο ΤΗΣ ΗΩΣ ΑΓΓΕΛΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ «ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ»

τοτέλεσμα που θα προκύψει.
1), λοιπόν, το χώρο έργο με το
, κι ό,τι με οδηγεί είναι ένα νήΤνας βασικός ιστός. Ξεκινώσυνεπώς, από μια πόλη, αύτη
όνομάζω Πόλη των ιστορικών
:νων, που ήταν το πρώτο έργο
αρχή από την οποία ξεκίνησα
'α «χτίσω» όλο αυτό το καιγιο εικαστικό έργο, εξελίχθηιδέα να ζωγραφίσω πόλεις
γμένες από ψηλά. Ωστόσο,
,·,ς από ψηλά μπορεί και να ση;ι κατόψεις κτισμένων χώρων
ιί>.ις παρατηρείς π.χ. απο αερο: 3. Δεν με ενδιέφερε κάτι τέ:'θα ήταν πολύ εικονογραφικό.
;:τηκα τρόπους προς την πομετάπλασης του τοπίου. Τι
;ίχε παλιότερα, τι υπάρχει σήç.. Όμως, αν έπαιρνα κατά
.· χα τις απαντήσεις σ’ αυτό το
.ηματικό διάζευγμα θα έφτανα
,- ) αρχιτεκτονικά ή δομικά τις
σονες πόλεις, αν έπεσε μπε, Vχτίστηκαν άσχημες πολυκα

τοικίες... Ούτε αυτό με ενδιέφερε.
Εγώ ήθελα να βρω την ψυχή του το
πίου, αν μπορούσε να μιλήσει το
τοπίο, να εξιστορήσει το παρελθόν
του και να το συνδέσει με το παρόν
του.
• Η κοινωνική ζωή, ωστόσο, σ ’ αυ
τές τις πόλεις που παρατηρείς από
ψηλά απουσιάζει. Υπάρχουν τα
κτίσματα, σημάδια της ανθρώπινης
παρουσίας...
—...Μπορεί να λείπουν οι άνθρω
ποι, υπάρχει όμως το αποτέλεσμα
της παρουσίας τους. Αλλωστε, στη
ζωή ο άνθρωπος υπάρχει ούτως ή
άλλως. Δεν είναι αναγκαίο να αναπαρίσταται στην τέχνη για να δη
λωθεί η παρουσία του. Τα ίχνη του
εντοπίζονται σ’ ό, τι κατασκευάζει
αλλά και σε ό, τι καταστρέφει.
Α λλά γιατί να μένουμε προσκολ
λημένοι στη θεματική της δουλειάς
μου; Στο κάτω κάτω, στην ιστορία
της ζωγραφικής, τα θέματα είναι
πάντα συγκεκριμένα. Πάντα τα
ίδια, αναλογικά ειδωμένα με βάση

Στην Καλών
Τεχνών
βλέπαμε, π.χ.,
ένα μήλο και
έπρεπε να το
θαυμάζονμε
επειδή είχε
ωραία
χρώματα αλλά δεν
μπορονοαμε
να το κόρνμε.

01 ΚΡΥΦΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
•Ωραία, λοιπόν. Α π ’ την αρχή της
συζήτησής μας αυτό δεν είναι το ζη
τούμενο; Α πό πού; Πώς; Γιατί; Με
ποια εφόδια; Και πώς τα εφόδια
και οι προβληματισμοί που τίθε
νται κάθε.φορά αθροίζονται και,
στην πορεία, δίνουν το καλλιτεχνι
κό σου στίγμα;
—Απ’ την αρχή έζησα μια αντίφα
ση. Έ χοντας σπουδάσει πρώτα στη
Σχολή Καλών Τεχνών στην Ελλά
δα ήμουν μέσα σε μια ζωγραφική
που ήταν πολύ παραμυθιάρικη,
εξωστρεφής
και
εκδηλωτική.
Ωραία χρώματα, ευχάριστα θέμα
τα - αυτό ήταν το ζητούμενο. Βλέ
παμε, π.χ., ένα μήλο και έπρεπε να
το θαυμάζουμε επειδή είχε ωραία
χρώματα - αλλά δεν μπορούσαμε
να το κόψουμε. Στη συνέχεια, πη
γαίνοντας στην Αγγλία, ήρθαν τα
πάνω-κάτω. Εκεί το πρόβλημα
μπήκε διαφορετικά, και πάντως
πιο κοντά στην ουσία του. Δεν μας
ενδιέφερε πια να κάνουμε ωραία
πράγματα, μας ενδιέφερε να μπο
ρούμε να τα εξηγήσουμε. Εκεί
ανακάλυψα τη σχετικότητα του
ωραίου - όχι πάντως χωρίς κάποιο
σοκ. Εκεί άρχισε να διαφοροποιεί
ται κι η δική μου η δουλειά, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι διέγραψα τις
ελληνικές μου καταβολές. Έτσι,
ωστόσο, οδηγήθηκα στην αναζήτη
ση των πιο απόκρυφων όψεων της
πραγματικότητας. Ξεκίνησα, λοι
πόν, όπως οι εργάτες ανοίγουν
λάκκους στο έδαφος, κι εγώ να θέ
λω ν’ ανοίγω τρύπες στο τελάρο. Σ ’
αυτή τη φάση άρχισα να διαπιστώ
νω πως τα πράγματα δεν είναι έτσι
όπως μας προσφέρονται. Ανακά
λυπτα την ιστορικότητα κάθε μου
θέματος. Κάνοντας, λοιπόν, «ανασκαφές» ψάχνω την ιστορία μου.
Την ιστορία του βλέμματός μου.
Την προσωπική ιστορία μου. Μέσα
σ’ αυτή την προσωπική μου ιστορία
διηθούνται ακούσματα, διαβάσμα
τα, εμπειρίες... Αποκυήματα ττκ
φαντασίας μου...
51

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΘΑΝΙΤΗΣ

- ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

«Ποιος οίναι αυτός ο φανατικός "σινβφίλ"
που καταφέρνβι να μπόλιάσβι τις
κινηματογραφικός μνήμβς του μβ την
Θπιθυμία του να κάνβι σινβμά
οπιτυγχάνοντας όνα μικρό, ιδιαίτβρα
χαμηλού κόστους μικρό φιλμ, στο οποίο,
αν μη τι άλλο, τα πρόσωπα ζουν,
αισθάνονται, ονβιρβύονται;»,
αναρωτιόμαστε από το ΑΝΤΙ, αμέσω ς μετά
το 35ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σήμερα,
που η ταινία Αντίο Βερολίνο βγαίνει σε
κεντρική αθηναϊκή αίθουσα (STUDIO),
είναι η καλύτερη ευκαιρία να το μάθουμε.
Βρήκαμε λοιπόν τον σκηνοθέτη Δημήτρη
Αθανίτη και βαλθήκαμε μαζί του να
δώσουμε απαντήσεις σ ε κείνες και σε
ά λλες ερωτήσεις.

του

ΗΛΙΑ
ΚΑΝΕΑΑΗ
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πορεί να μη φαίνεται, αλλά το
Αντίο Βερολίνο υπήρξε άρτια ορ
γανωμένη παραγωγή. Ταυτόχρο
να, όμως, υπήρχε και το περιθώριο
να αυτοσχεδιάζουμε, να ανακαλύ
πτουμε δυνατότητες που δεν είχα
με φανταστεί... Σούπερ οργάνωση
απ’ τη μια, αλλά απ’ την άλλη και
κάποια ελευθερία...
•Σούπερ οργάνωση με ημιεπαγγελματίες;
—Δεν ήταν ημιεπαγγελματίες.
Ό λοι όσοι δούλεψαν στην ταινία
ήταν επαγγελματίες, που είχαν κά
νει (οι τεχνικοί, κυρίως) μια τουλά
χιστον δουλειά ως βοηθοί. Απλώς,
για όλους ή ταινία ήταν το πέρα
σμα από το «βοηθηλίκι» στην ευθύ
νη μιας δουλειάς που θα την υπέ
γραφαν.
•Μολονότι το Αντίο Βερολίνο εί
ναι ταινία νεανική, ελεύθερη, έχει
παράλληλα χωνεμένη, αφομοιωμέ
νη μια κινηματογραφική παράδο
ση.
— Οταν ξεκινούσα, νόμιζα προπετώς ότι γνώριζα τα πάντα για το σινεμά. Στην πορεία, ανακάλυψα
δυο-τρία πράγματα. Το πρώτο εί
ναι το πόσο σημαντικό είναι να βά
λεις μέσα σε μια ιστορία, που κατά
βάσιν θεωρείται ότι είναι δική σου,
κάποιους άλλους, εκτός από σένα.
Έτσι, αν οι συντελεστές της ται
νίας, οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί,

ΤΟΥ

«ΑΝΤΙΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.

ΑΠΟΠΟY ΕΙΣΑΙ:
ΑΠΟ ΤΟ KOSMOS
δεν είχαν δημιουργική παρουσία
στη δουλειά, σίγουρα θα έλειπαν
πολλά - και κυρίως θα έλειπε η ψυ
χή της. Το πρώτο που κατάλαβα,
λοιπόν, είναι ότι άλλο πράγμα εί
ναι το έργο ενός και άλλο πράγμα
η σχέση της ομάδας να συνεισφέ
ρει ισότιμα σε έναν στόχο που τελι
κά γίνεται συλλογικός. Κι η ταινία
οφείλει αρκετά στον πρωταγωνι
στή Παναγιώτη Θανασούλη, στον
μοντέρ Στάθη Πλώτα, στην καλλι
τεχνική διεύθυνση της Άσσης Δημητρουλοπούλου. Ο Παναγιώτης
έγραψε μάλιστα δυο μικρά κομμά
τια από τους διαλόγους, για τη
Cellyloid Company και για τον
Στροχάιμ.
•Ανακάλυψες, δηλαδή, καταρχάς
ότι δεν αρκεί να λες «μια ταινία
τού...». Προϋποτίθεται η συνεργα
σία στο σινεμά, που είναι συλλογική
τέχνη.
—Δεν μπορείς με τα χρήματα να
αγοράσεις τους συνεργάτες σου,
προκειμένου να φτάσεις στο απο
τέλεσμα που ζητάς. Ό σο καλοπλη
ρωμένοι και νά ’ναι, δεν σημαίνει
αυτομάτως ότι δίνουν το παρών με
ενάργεια και εγρήγορση. Με τίπο
τα. Μπορεί να είναι τυπικά άψο
γοι... Είναι άλλο όμως αυτό και άλ
λο να έχουν μπει τελείως μέσα
προκειμένου να επιτευχθεί ο στό
χος. Διότι, το μεγάλο κεφάλαιο σε
ένα κινηματογραφικό γύρισμα εί
ναι η δουλειά του κόσμου. Άλλω
στε, όσοι βρέθηκαν πίσω από την
κάμερα, στο Αντίο Βερολίνο, δεν
έχουν πάρει δραχμή. Μέχρι στιγ
μής, τουλάχιστον.
• Οι ηθοποιοί της ταινίας, ούτε αυ
τοί ήσαν ερασιτέχνες;
—Κανείς δεν ήταν ερασιτέχνης.
Απλώς, αφέθηκαν στο πνεύμα της
ταινίας ξεχνώντας, μη επιδεικνύοντάς την δηλαδή, τη θεατρική παι
δεία (η πρωταγωνίστρια, η Ζαχα
ρένια Αθητάκη, π.χ., που με ρω
τούν πολλοί αν είναι όντως επαγ-

γελματίας, μόλις είχε αποφοιτρ
από τη δραματική οχολή). Δοι1«
ψα πολύ μαζί τους. Στη συνεχεία
άλλωστε, θέλω να δουλέψω κα§
ξοχήν με τους ηθοποιούς...
•Μ ε τους δικούς σου ηθοποιούς;
—Ό χ ι κατ’ ανάγκην. ΑλλβββΗ
τό εξαρτάται από το τι θέλεις«
κάνεις. Το είπα άλλωοτε, παρά«
ότι μου αρέσει να οργανώνω i
λεία τη δουλειά, μου αρέσει να
αφήνομαι και στις εκπλήξεις πον
καραδοκούν στο γύρισμα...
•...Ν α αφήνεις την πραγματιχιη·
τα να τρυπώνει...
—Ανακαλύπτεις συνεχώς και
νούργια πράγματα. Και αλίμονο
Είναι δυνατό να μην ανακαωπτεις; Αφού στο χαρτί φανερώνο
νται νέες διαστάσεις, σε μιακατά
σταση αφηρημένη. Δεν θα ανακα
λύψεις σε μια φάση, όπως τογύρι
σμα, όπου έχεις όλα τα ερεθίσμα
τα;

ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΜΕΣΑ
ΣΤΗ Ν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Να ρωτήσω... Άραγε, δενΟα'ιa
ακούσει ότι, πιθανόν, η ταινίαοα
να μη θύμιζε Ελλάδα - ή, τον’/ίφ
στον, ό,τι έχουμε μάθει να ßitm
με ως ελληνικό στο σινεμά. Απ’η
άλλη, πολλοί πιστεύουν ότι tk
μια άσκηση κινηματογράφοφάά
που συμπεριλαμβάνει τις um
μιας ιδιαίτερης σχολής: απ' rar
Τζάρμους μέχρι τον Καου^ομά»
χωρίς να παραγνωρίζουν τιςομοιι
τητες με το Δύο μέσ’ στη σοί.τ?
τουΑ λεξ Ρόκγουελ...
—Τις ξέρω καλά όλες αυτές τι;a
κόνες. Τις έχω δει τις ταινίεςtu
σκηνοθετών που ανέφερες. Κ»
μου αρέσουν. Αν όμως έναςθεατής
ήθελε να δει λιγάκι πιο προσίώ
κά, θα διαπίστωνε ότι η ταινίαxa
ανοίγει και κλείνει μ’ έναν τρά«
που διαφοροποιείται απολίιως
από τα προαναφερθέντα πρότιχ
Μια και μιλάς για κινηματογραϊ»|

,ΧΑΡΕΝΙΑ ΑΘΗΤΑΚΗ ΣΤΟ «ΑΝΤΙΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ»

χ, όμως, μπορώ να σου πω ότι,
:λική ανάλυση, εκείνο που μ’
ιειστο σινεμά είναι το κλασικό
ιά.
ύ θα ήθελα να απαντήσω και
ίκε'λος της ερώτησης για το αν
νία κυκλοφορεί στην Ελλάδα
. Θα σταθώ, για παράδειγμα,
; χώρους. Οι γέφυρες, οι δρόο μισογκρεμισμένο θερινό σι, τα δωμάτια του ξενοδοχείου
ιντεντ ακόμη είναι χώροι της
:ματικότητας στην οποία ζού■αι μάλιστα, χώροι που συμπυουν την εικόνα της Αθήνας.
ησέ μας για τα πρόσωπα της
ιζ·
α ταινία και να κάνω, δεν
ώ παρά να δω όλα τα πρόσως με θετική ματιά. Ακόμα και
ακό. Ή τον άσχημο... Αν δεν
διαφέρει ο χαρακτήρας που
ται, αν δεν θα ήθελα να έχω
χέση μαζί του (να τον αγαπώ,
ιντριγκάρει, να μου λέει κάν θα έκανα τον κόπο να τον
ράψω. Ούτε θα έμπλεκα μια
κη ίντριγκα, να ανεβάσω κά- ψεύτικα, να κατεβάσω κάι άλλο ψεύτικα, ώστε να κλέενδιαφέρον της πλοκής.
ha που λέω αυτά, θυμήθηκα
:ου προέκυψε στα γυρίσματα.
Ί σκηνή παίζει το ρόλο του νυ■/ού καμαριέρη στο ξενοδοίένας Σύριος (που τώρα έχει
,λημα με τη βίζα του, παρεμπι

πτόντως), ο Τάρεκ. Ό ταν ερωτάται
στο γύρισμα από τον πρωταγωνι
στή «Από πού είσαι;», εκείνος ξαφ
νικά, και χωρίς να έχει γραφτεί στο
σενάριο, απαντά: «Από το κό
σμος». Ξαφνικά, δηλαδή, έδειξε τη
συνείδηση που έχει εκείνος για τον
εαυτό του, για το χώρο στον οποίο
φιλοξενείται. Αυτό είναι το σινε
μά: Έ ν α ς χώρος ανοιχτός στους
πολιτισμούς που διασταυρώνονται
και ανθούν, λαμβάνοντας υπόψη
ένας τον άλλο.

Το σινεμά
είναι χώρος
ανοιχτός
στους
πολιτισμούς
που
όιασταυρώνονταικαι
ανθούν.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΝΕΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• Και μετά το Αντίο Βερολίνο;
—Θέλω να κάνω σινεμά. Ό χ ι μια
ταινία («την ταινία μου») - παρ’
όλο που θέλω ό,τι κάνω να αρέσει
σε μένα πρώτα απ’ όλα. Επειδή,
λοιπόν, στο σινεμά κάνεις διάφο
ρες ταινίες, τη μία μετά την άλλη,
να πω ότι προετοιμάζω κάτι και
νούργιο. Απλώς, οφείλω να λόβιο
υπόψη μου την ελληνική κατάστα
ση: το ότι δεν υπάρχει μεγάλη και
οργανωμένη παραγωγή, το ότι
ένας άνθρωπος πρέπει να κάνει τα
πάντα... Υπάρχει και ένα θετικό με
την περίπτωσή μου: το Ελληνικό
Κέντρο Κινηματογράφου με αντι
μετωπίζει πια με αρκετή συμπά
θεια. Κι αυτό βοηθάει.
• Μια που μιλήσαμε για το Κέντρο,
οι παραγωγές του οποίου δύσκολα Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
κατεβαίνουν στο μεγάλο κοινό (και

ιδίως στο κοινό της Ευρώπης), πες
μας: σε απασχόλησε ποτέ το ενδε
χόμενο να δουν τις ταινίες σου στις
αίθουσες της Ευρώπης; Υπάρχει
δυνατότητα να δείξουμε όψεις του
ελληνικού κινηματογράφου στο ευ
ρωπαϊκό κοινό;
—Σήμερα, στην Ελλάδα, σε γενι
κές γραμμές, παράγουμε είτε ται
νίες που υποτίθεται ότι παρουσιά
ζουν την Ελλάδα και την ελληνικό
τητα αλλά στην πραγματικότητα εί
ναι βυθισμένες στον φολκλορισμό
είτε κάποιες άλλες που υποτίθεται
ότι αφορούν την αγορά αλλά δεν
αφορούν τους έξω. Εμένα με εν
διαφέρει ένα σινεμά το οποίο βλέ
πεται παντού κι αυτό δεν το εμπο
δίζει να έχει την ιδιαίτερότητά του
και την ποιότητά του. Νομίζω ότι
αυτό είναι το αίτημα. Να κάνεις
μια ταινία εδώ και να μπορεί να
παιχτεί στο Παρίσι, στο Λονδίνο,
στη Ρώμη - και να βλέπεται. Να εν
διαφέρει. Να αρέσει.
•Κ ι αφού μιλάμε για Ευρώπη, γενι
κώς, τι πιστεύεις για το νέο μοντέλο
των ευρωπαϊκών συμπαραγωγών;
—Τι να πιστεύω; Αρκεί να πω ότι
δεν θα βρεις ούτε ένα ενδιαφέρον
κομμάτι κάτω από την επιγραφή
Eurimages. Οι εικόνες που προκρί
νει το υπό ανάπτυξη μοντέλο των
ευρωπαϊκών συμπαραγωγών είναι
αποδυναμωμένες εικόνες, χωρίς
ταυτότητα. Το μόνο που έχουν εί
ναι μια επίφαση συνάντησης των
πολιτισμών μεταξύ τους - στην
πραγματικότητα όμως δεν είναι
παρά ένας συγκερασμός επιφανει
ακών στοιχείων που όλα συγκλί
νουν σε απρόσωπες εκφράσεις,
χωρίς νεύρο, τελικά χωρίς νόημα.
•Τελικά, κινδυνεύει ο κινηματο
γράφος;
—Σίγουρα, μπορώ να πω ότι απο
δυναμώνεται. Δεν είναι μόνο το γε
γονός ότι στην Ευρώπη λιγοστεύ
ουν οι δημιουργοί, εκείνοι στων
οποίων τις ταινίες διακρίνεις μια
θεώρηση του κόσμου πάνω απ’
όλα. Το σημαντικότερο είναι ότι
δεν υπάρχει ούτε η βάση, δεν
υπάρχουν σκηνοθέτες του μέσου
όρου που δεν κάνουν τα αριστουρ
γήματα αλλά κρατούν την εμπορι
κή βάση του κινηματογράφου. Δεν ,
είναι πλήγμα το ότι κανείς δεν
αντικατέστησε έναν Σέρτζιο Λεό
νε, έστω έναν Ζακ Ντεραί;
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Ο Μανώλης Ζαχαριουδάκης, από τότβ που
τέλβιωσβ τη Σχολή Καλών Texvcov, δον
éxei σταματήσοι να βκθέτΘΐ. Δον υπήρξε
χρονιά την τβλβυταία δοκαοτία δίχως
κάποια ατομική του έκθβοη, ονώ κατά
καιρούς οκπροσωπβί τη χώρα μας oe
σημαντικές διοθνοίς διοργανώσβις. Ένας
βργασιομανής κι ανήσυχος, όπως αυτάς,
δον θα μπορούσβ να αρκοστβί στις
πβριπέτοιος του τολάρου. Πίνακος,
κατασκουές, σκηνικά, οικονογραφήσοις
βιβλίων, com puter graphics, ώ ς και
διακοσμήσοις κέντρων διασκέδασης,
αποτολούν τους κρίκους μιας αλυσίδας
όπου η θοτική σκέψη και η διάθοση για
παιχνίδι οναλλάσσονται δημιουργικά.
Πριν από λίγους μήνος ο Μ.
Ζαχαριουδάκης παρουσίασο μια σοιρά από
ζω γραφιές πάνω σο χοιροποίητο χαρτόνι,
ομπνουσμένος από το Έπος του Γκίλγκαμος
(Γκαλορί 3), καθώς και μια σοιρά παραβάν
όπου απλώνονταν αισθησιακά γυναικοία
σώματα, έργα οπηροασμένα από τον Ντο
Κούνινγκ (γκαλορί Όλγας Γοωργαντέα).
Έως πριν από λίγος μ έρος, η αίθουσα «24»
της οδού Κλοομένους ήταν γομάτη από
«Επίποδα δάση». Μ' άλλα λόγια, οικαστικές
συνθέσοις πάνω σο συναρμολογημένα
ξύλα. Μια νέα φουρνιά «Silva mensae»,
μικρότορων διαστάσοων αυτή τη φορά,
που υπήρξο και η αφορμή για τη συζήτηση
που ακολουθοί, Πρώτη ορώτησή μας, γιατί
οπανέρχοται συνοχώς στο Ιδιο θέμα:
SILVA MENSAE XXXI (1993),
ΞΥΛΟ, ΜΕΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
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ΰλα» φτιάχνω εδώ και δέκα χρό
νια, από τότε που τελείωσα τη Σχο
λή. Ασχολούμαι συνέχεια μ’ αυτά,
άλλοτε πιο τακτικά, άλλοτε πιο
αραιά. Πάντα υπάρχει ένα «ξύλο»
στο εργαστήριο. Το πρόβλημα μ’
εμένα είναι ότι πλατιάζω. Θέλω
και να ζωγραφίζω και να κατα
σκευάζω και να δουλεΰω στο κομπιοΰτερ, πράγμα κουραστικό και
φθοροποιό ταυτόχρονα. Πλατιάζοντας, εξαντλείς γρήγορα όσα
έχεις να πεις. Γι’ αυτό αναζήτησα

ένα σταθερό θέμα με σκοπό να
προχωρήσω σε παραλλαγές πάνω
σ’ αυτό και ν’ απλώσω όσο γίνεται
περισσότερο τις αισθητικές μου
δυνατότητες. Αυτό άλλωστε είναι
και ο μοντερνισμός, παραλλαγές σ’
ένα θέμα.
•Σ ε κάθε έργο της σειράς συναντά
με ένα μόνιμο μοτίβο: όνο δέντρα.
Κρύβεται πίσω τους κάποιος συμ
βολισμός;
Μ Α Ν Ω Λ Η Σ Ζ Α Χ Α Ρ ΙΟ Υ Δ Α Κ Η Σ :

Τα δέντρα, αυτές οι δυο σταθερές

μορφές, προσφέρουν ένα είδοςσι·
ναισθηματικής ασφάλειας. Τοένα
πλάι στο άλλο, σαν να δηλώνον»
μια παντοτινή αγάπη. Μ’αρέσει
το σκέφτομαι έτσι... Γι’αυτόν.αιθί
φτιάχνω «επίπεδα δάση» γιαπο/.·
λά χρόνια ακόμη. Γύρω απ’τα
ντρα, ο υπόλοιπος χώρος γεμίζω
όπως καλλιεργείς έναν κήπο,
διάζεις τα παρτέρια του, φυτεία
λουλούδια σε μια γωνιά, τοποθε
τείς πετραδάκια... Τα υλικά πον
χρησιμοποιώ είναι παλιά -αΜ»

σάπια- ξύλα, χρώματα διάφαπου αφήνουν τα νερά του ξύλου
διακρίνονται, πανιά, χαρτιά,
νώδια... Παλιότερα χρησιμοποικ χ ευτελή υλικά στις κατασκευ.ιου. Οχι πια. Από μια στιγμή κι
ιτα δεν μ’ άρεσε που τα έβλεπα
^αταστρέφονται.
ΕΛΩ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΩ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ
ΕΡΓΑ»
Ιώς υποδέχεται ο κόσμος τα παηάνω έργα;
ί.: Τα Silva mensae έχουν απήη σ’ ένα ευρύ φάσμα κοινού.
5 άλλες δουλειές μου αντιμετωm a i με απορία, καχυποψία,
μα και απώθηση, τα «ξύλα»
σουν σε όλους. Ευτυχώς! Ο πίας είναι στολίδι για έναν χώρο,
ωγραφική στολίζει, δεν παρηεί. Κι εγώ θέλω να φτιάχνω αιίοξα έργα. Το πρόβλημα είναι
ίαπό την ώρα που κάτι γίνεται
ολα, μια υποψία μανιερισμού
χτρέχει εμένα τον ίδιο. Μόλις
)α> ότι καταφεύγω στην ευκοσταματάω για λίγο. Ξεχνάω τα
ια κι αναγκάζομαι να τ’ ανα3ψω ξανά. Γι’ αυτό υπάρχουν
ρνιές έργων. Μπορεί μια δεκάα μην τελειώσει ποτέ. Μετά το
λειμμα» ξεκινάω από μια νέα
ίδα. L·
ενασχόλησή σου με τους υποστές επηρέασε τις κατασκευές
ζωγραφική του;
L: Τις κατασκευές μου καθόΕκεί μ’ ενδιαφέρει πιο πολύ η
ητική. Στη ζωγραφική μου,
Ε, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Πριν
το παραμικρό σκετσάκι,
ρω στον υπολογιστή ολόκληρο
ριο! Πρώτα αφηγούμαι την «ι: ία» με φράσεις κι έπειτα με
;;μές.

Ιί

)Ι ΥΛΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΩΝ
' μια εποχή που κατακλύζεται
εικόνες, όπως η σημερινή, πόyωγραφική κινδυνεύει;
Θα μπορούσε να πει κανείς
} ζωγραφική, σαν σταγόνα
ωκεανό, κινδυνεύει να καΛ'Ίθεί. Όμως η ζωγραφική παη εικόνες χειροπιαστές. Εικό. συ έχουν μια υλική υπόσταση,
;„'νός που τις διαφοροποιεί απ’
ΐ^ις άλλες κάνοντας κάθε έργο

μοναδικό. Η ομορφιά ή η αφηγη
ματική ικανότητα ενός έργου μπο
ρεί να έχει μικρότερη σημασία στις
μέρες μας, αλλά η μοναδικότητά
του τού προσδίδει ακόμα μεγαλύ
τερη αξία. Η ζήτηση των έργων τέ
χνης, αντί να μειώνεται, αυξάνε
ται. Το ζητούμενο είναι το ίδιο το
αντικείμενο. ΓΓ αυτό και δεν υπάρ
χουν στις μέρες μας ευδιάκριτα
κριτήρια καλού γούστου.
• Πώς βλέπει ένας μαθητής του
Κεσσανλή την περίφημη διαμάχη
των «εννοιοκρατικών» με τους «πα
ραστατικούς»;
Μ.Ζ.: Είδα την έκθεση των απο
φοίτων της ΑΣΚΤ και διέκρινα
πράγματι και τις δύο τάσεις. Αν
στην αρχή ο πόλεμος ήταν πυροτέ-

Μόλις νιώθω
ότι καταφεύγω
οτψ ενκοΐία,
σταματάω.
Ξεχνάω τα
κόίπα, κι
αναγκάζομαι
να τα
ανακαΐύφω
ξανά.

SILVA MENSAE XXXVI (1993),
ΞΥΛΟ, ΜΕΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

χνημα, τώρα είναι πραγματικότη
τα. Κάθε ζωγράφος θέλει ν’ απο
κτήσει μια ταυτότητα, χωρίς απα
ραίτητα ν’ ανήκει σε μια ομάδα.
Του κάνει καλό, ωστόσο, να συ
μπορεύεται μ’ ένα ρεύμα. Η Ελλά
δα δεν έβγαλε ποτέ καλλιτέχνες
που ν ’ ανήκουν σε μια παγκόσμια
σχολή. Όμως τα τελευταία χρόνια,
οι σχολές χάνονται παντού. Δεν γί
νεται κάτι καινούργιο. Νιώθεις
όλο και περισσότερο μόνος σου,
άρα αναζητάς όλο και πιο έντονα
την ετικέτα.
Το σίγουρο είναι ότι ο διαχωρι
σμός ανάμεσα στους καλλιτέχνες
είναι λιγότερο σαφής και αυστη
ρός, απ’ ό,τι νομίζουμε.
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Ο Κώστας Ρήγος, ένα ς από τους
σημαντικότβρους νέο υ ς έλλπνος
χορογράφους και χορβυτές, γαννήθηκο
οτην Αθήνα το 1967. Σπούδασβ στο
Οικονομικό Τμήμα της Νομικής του
Πανβπιστημίου Αθηνών, και στην Κρατική
Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Το 1989 ιδρύβι
το «Χοροθέατρο Οκτάνα», βνώ παράλληλα
συνοργάζοται και μβάλλα σχήματα
(Θέατρο Τέχνης - Κάρολος Κουν κ,ά.).
Χορογραφίος του έχουν ßpaßeu0el, και
παρουσιασταΙ και στο εξωτερικό. Η
σημαντικότΘρη δουλειά του ξοκινά το 1992
με το Ά ν τΘ Καλημέρα(οβ συνεργασία μβ
τη Βάλια Παπαχρήστου), συνεχίζεται με
τους Γόρους (1993, oe μουσική Ιγκόρ
ΣτραΒίνσκυ) και το Φθινόπωρο '44 (1994),
για να καταλήξει, φέτος, μβ το Δάφνις και
Χλόη, oe μουσική ΜωρΙς Ραβέλ, που ήδη
éxei προκαλέσΘί πολύ θ ερ μ ή ανταπόκριση
και σχόλια - όλα μα το «Χοροθέατρο
Οκτάνα», για το σημερινό δυναμικό του
οποίου δον κρύβει τον ενθουσιασμό του.
Ξεκινήσαμε τη συζήτηση μ ε τον Κ. Ρήγο,
ρωτώντας τον (μολονότι elvai
παραπλανητικός ο όρος «γενιά»), αν
υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, λίγο-πολύ
συνομιλήκων/που να έχουν
αναζωογονήσβι το χορό στην Ελλάδα. Me
την απάντησή του ξεκίνησε η συνέντβυξη:

Ν

tou

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ
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αι, πιστεύω πως υπάρχουν 3-4 ομά
δες νέων ανθρώπων αυτή τη στιγμή
που έχουν δώσει μια τονωτική ένε
ση στο χορό, που θα κάνουν σπου
δαία πράγματα, και θα εκπροσω
πήσουν επάξια την Ελλάδα στο
εξωτερικό. Η έξαρση που υπήρχε
στο ελληνικό θέατρο πριν από κάμποσα χρόνια, βλέπω να υπάρχει
σήμερα στο χορό.
•Βλέπετε κάποια κοινά στοιχεία ή
κοινές προσδοκίες, που θα δικαιο
λογούσαν τον καταχρηστικό όρο
«γενιά», μεταξύ των νέων Ελλήνων
χορευτών και χορογράφων;
—Νομίζω πως το πιο σημαντικό
αυτής της γενιάς είναι ότι πιστεύ-

Χ Ο Ρ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Ο Κ Τ Α Ν Α

ΑΦΟΡΑ £
ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ!
ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ
ουν πάρα πολύ σ’ αυτό που κάνουν,
και πιστεύουν πως μπορούν να
αντεπεξέλθουν στους στόχους που
έχουν θέσει - δεν είναι άνθρωποι
που τους έτυχε ο χορός μπροστά
τους, ούτε παιδιά πλουσίων οικο
γενειών, με γαλλικά και μπαλέτο!
Είναι όλοι νέοι άνθρωποι πολύ κα
θημερινοί, πολύ σημερινοί απλώς, τα πράγματα που τους αφο
ρούν τα μετουσιώνουν σε χορό. Ε ί
ναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μό
νο έτσι μπορούμε να πούμε ότι
έχουμε ένα πράγμα ζωντανό, που
μας αφορά, με οποιοδήποτε τρόπο,
είτε με τρόπο παραμυθίας, είτε με
τρόπο έντονα βιωματικό. Μπορεί
να είναι κάτι πολύ ποιητικό και να
σε αφορά, μπορεί να είναι κάτι πο
λύ καθημερινό και να σε αφορά
επίσης. Το αν σε αφορά ή δεν σε
αφορά έγκειται στο αν είναι καλά
φτιαγμένο, σε τίποτ’ άλλο.
ΚΑΙ ΠΙΝΑ ΜΠΑΟΥΣ, ΚΑΙ
ΜΠΑΛΑΝΣΙΝ
•Μ ια και κάθε καλλιτέχνης δημι
ουργεί ο ίδιος την παράδοσή του,
εσείς ποιους προγόνους θα διαλέ
γατε;
—Στην Ελλάδα, πολλοί έχουν κά
νει παλιότερα σπουδαία δουλειά
στο χορό. Ό σ ο για μένα, έχω επη
ρεαστεί περισσότερο από το ελλη
νικό θέατρο και τον ξένο χορό. Π ο
λύ έντονα θυμάμαι τις παραστά
σεις του Κ. Κουν, που τις έβλεπα
από 14 χρόνων, να με συγκινούν

και να μην μπορώ να εξη
ήταν αυτό που αισθανόμο·
την άλλη, θαυμάζω πολΰ την Πίι
Μπάους, αλλά το ίδιο πολύθαιιι]
ζω και τον Μπαλανσίν, που αη
ακριβώς το αντίθετο. KaioxivJ
τογράφος μ’ έχει επηρεάσει, m
ζωγραφική: ως εικόνες, ως μ
μιότυπα, που δημιουργούν σινί
σθήματα. Είναι πολύ περίεργοί
πώς μπορούν να σ’ επηρεάπ
πράγματα διαφορετικά μετά
τους, και να σ’ οδηγήσουνε 1
που αλλού. Μπορείς στο κάθε
να βρίσκεις πράγματα που σεαη
ρούν, και ταυτόχρονα να σουδιί
ται η ευκαιρία ν’ αναιρείς ο/
άλλα. Χορό, βέβαια, είδα ι 1
φορά με τον Μπεζάρ...
• ...Όπως τόσοι από μας... Mth
τε για «αναίρεση»· θέλει aw
θάρρος και αυτοπεποίθφι ι
αναιρείς κάτι που έχεις κάνει ft
σου έχει αρέσει στο παρελθόν k
τηρώντας ωστόσο μια εσώτερο
πορεία, που ενδεχομένως <ή '
τη γνωρίζεις ο ίδιος.
—Ναι, θέλει. Αλλά εκεί είν
το ρίσκο και η ευχαρίστηση art
της δουλειάς. Είναι πολύ ωραίο'
παίζεις με την ιστορία, καμιά
ρά. Έ τσι, σ’ ένα έργο σήμερα<μ
Δάφνις και Χλόη, βρίσκει καΜ
κατά τη γνώμη μου, μια νεορ ■
ντική διάθεση, ενώ χρήσιμοι 1
νται και κινησιολογικά mil
που θυμίζουν Μπαλανσίν, u 1
σικά.

ανθρώπους αντιμέτωπους με τον
εαυτό τους, και να βλέπεις ότι, τε
λικά, πολύ εύκολα τον ξεπερνάνε.
Αυτό είναι και η μαγεία της τέχνης:
ότι μπορεί να σε κάνει να ξεπεράσεις οτιδήποτε έχεις οριοθετήσει
εσύ γύρω σου. Αλλά για να ξαναγυρίσω στην ερώτησή σας, χοΔάφνις και Χλόη αφήνει πράγματι στο
τέλος μια γλυκιά αίσθηση και μια
ευγένεια - ακριβώς αντίθετα απ’
τους Γάμους.
•Π α ρ ’ όλα αυτά, η τελευταία σκη
νή, με το μοίρασμα της τράπουλας,
είναι σχεδόν απειλητική...
—Ναι, είναι- πάντα υπάρχει μια
απειλή στον έρωτα: δεν ξέρεις τι
θα σου ξημερώσει η επόμενη μέρα.
• ...Κι αν ο άσος είναι δικός σου...
—...Ή του αλλουνού... Και, τέλος
πάντων, ποιος θα αποκαλύψει τον
εαυτό του περισσότερο...
λΙΙΣ ΚΑΙ

ΧΛΟΗ» ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟΘΕΑΡΟ OKTANA

ΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ιονή, με τους Γάμους πέρσι,
δάφνις και Χλόη φέτος, στα
:ο τον Ντιαγκίλεφ των αρ1αιώνα, είναι όντως εμμονή,
τύμπτωση;
πορούσε να είναι και εμμοιρχές του αιώνα είναι η πεόπου γίνανε πολλά μεγάλα
τα στην τέχνη γενικότερα,
ψήθηκε και ο μοντέρνος χοόμίζω πως τώρα, στο τέλος
ίνα, είναι καλό να ρίξουμε
ιά στο τι έγινε πριν, και να
ησουμε στα επόμενα. Και
ότι πάντα υπάρχει καιρός
και τη δική σου άποψη σε
' j είναι ήδη δεδομένο.
ιο, Δάφνις και Χλόη, το
: μια νεαρή ομάδα, έναν νεοογράφο, η κατηγορία του
αϊσμού δεν πρέπει να είναι
[ύμακριά...
(•νομίζω ότι το θέμα είναι
Γ,αϊκό, ούτε βέβαια το προΥ έτσι. Αντίθετα, έχει μια
, 5α, τη φρεσκάδα ενός έρωf μας αφορά πάντα. Για μέοωτικό στοιχείο είναι πρω,γ, είναι ζήτημα ζωής.

ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ
ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
•Όντως, το ερωτικό στοιχείο είναι
πολύ έντονο. Και σε αντίθεση με
τους Γάμους, που είχαν έναν σπα
ραγμό, μια εξάντληση των σχέσεων,
στο Δάφνις και Χλόη μοιάζει να
κυριαρχεί η αθωότητα, παρά την
παρουσία ενός βιασμού.
—Ναι, στους Γάμους υπήρχε μια
ουσιαστική βιαιότητα και μια στρέ
βλωση, ένα πάθος έντονο- ενώ εδώ
έχουμε ένα ρομάντζο: είναι όλοι
ευτυχισμένοι! Ή ταν θέμα επιλο
γής: ήθελα να δώσω την αθώα
πλευρά του έρωτα, την άλλη όψη
του νομίσματος. Φυσικά, είναι κα
θοριστική η επιλογή της μουσικής,
που καθορίζει και την κινησιολο
γία. Συνήθως χορογραφώ «πάνω»
στη μουσική, μπορεί να μην τη «με
τράω», αλλά την ακούω πολύ κα
θαρά. Επίσης, χορογραφώ «πάνω»
στους χορευτές της ομάδας: είναι
άνθρωποι που μπορούν να κάνουν
πάρα πολλά πράγματα, κι είναι
έτοιμοι να τα κάνουν. Αλλά καμιά
φορά τους ζητάω να κάνουν και
άλλα α π ’ αυτά που θα θέλανε. Κι
είναι πολύ ωραίο να φέρνεις τους

Είναι πολύ
ιοραίο να
φέρνεις τους
ανθρώπους
αντιμέτωπους
με τον εαυτό
τους και να
βλέπειςότι
πολύ εύκολα
τον
ξεπερνάνε...

ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΟΛΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠ’ΤΗΝ ΑΡΧΗ
• Παρουσιάζετε τρεις Χλόες: αυτό
τι αντικατοπτρίζει;
—Ξεκίνησε από το έργο, που έχει
τρία μουσικά μέρη, το καθένα με
διαφορετικές καταστάσεις. Έτσι,
οι τρεις Χλόες θα είχαν από την
αρχή η καθεμία τη διάθεση της κα
τάστασης στην οποία θα βρισκό
ντουσαν: η Χλόη-που-βιάζεται, εί
ναι βιασμένη από την αρχή, η
Χλόη-Παιδούλα είναι παιδούλα
απ’ την αρχή μέχρι το τέλος, η
Χλόη-Γυναίκα το ίδιο. Πιστεύω ότι
στον άνθρωπο υπάρχουν όλα απ’
την αρχή, κι αυτό που θα βιώσει σε
κάποια στιγμή της ζωής του υπάρ
χει από την αρχή, είναι δεδομένο.
Έ τσι και η Χλόη, έχει την τύχη να
τα ζήσει όλα, μόνο που δεν ξέρει
πότε ακριβώς έχει αυτή την τύχη.
Ενώ ο Δάφνις είναι ένας έφηβος
που παραμένει έφηβος: ακόμα και
όταν βιώνει τον έρωτα με τη ΧλόηΓυναίκα, εκείνη είναι που τον οδη
γεί.
*Οι παραστάσεις του Δάφνις και
Χλόη από το «Χοροθέατρο
Οκτάνα» συνεχίζονται ώς τις 28
Φεβρουάριου στο θέατρο
Αποθήκη (Σαρρή 40, Πλ.
Ασωμάτων, Ψυρρή - τηλ.
32.53.153), κάθε μέρα, εκτός
Τρίτης, στις 21.30.
57

Θ Α Ν Ο Σ

Σ Τ Α Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

(Ας μου οπιτραπθΙ να ξβκινήσω
Θκψράζοντας τον βνθουσιασμό μου για το
βιβλίο του θάνου Σταθόπουλου {Η ιστορία

της μουσικής, βκδ, Ίκαρος, Αθήνα 1994), Η
λογοτβχνία υπήρξο eoael διά τπς ηδονής,
και η ανάγνωση του βιβλίου του, η
προσωπική μου ανάγνωση, μου
npooécpepe αυτήν - την απόλαυση. Σωστή
ή ολιγότορο σωστή η ανάγνωσή μου, δον
éxei καμία σημασία για την αξία του βιβλίου,
οποιδή ως γνωστόν éva καλό βιβλίο
βπιδέχβται οιονδήποτο χαρακτήρα
αναγνώσοως παραμάνοντας πάντοτο
καλό, Ένα καλό βιβλίο eivai γογονός, κι
αυτός eivai, άλλωστο, ο λόγος που μο
κίνησο να συμπράξω μαζί του προς κάτι το
οποίο θα ονόμαζα «βιβλιοκρισία».)

toil
HAU
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ΗΛΙΑΣ ΛΑΓΙΟΣ: Είχες πολλά
χρόνια να εκόώσεις κι εγώ, του
λάχιστον, αισθανόμουν να κούλανες το χέρι σου.
ΘΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Έ 
χεις δίκιο, απ’ αυτή την άποψη.
Δέκα χρόνια είναι, όντως, μεγά
λο διάστημα. Από μια άλλη άπο
ψη, όμως, το χέρι μου νιώθω να
κουλαίνεται όταν γράφω. Η πλή
ρης κουλαμάρα. Π αρ’ όλ’ αυτά,
ήταν, φαίνεται, να γίνει έτσι. Σε
μία πρώιμη περίοδο δεν μου κά
νει πολύ μεγάλη εντύπωση ένα
τέτοιο γεγονός. Θα μπορούσα να
σου πω πολλά γι’ αυτή την περίο
δο, αλλά θα μας έπαιρνε πολύ
χρόνο και φοβάμαι πως δεν θα
ενδιέφεραν κανέναν πραγματι
κά.
Η.Λ.: Α ς μιλήσουμε, λοιπόν, για
την Ιστορία της Μουσικής. Και
πρώτα α π ’ όλα, γιατί η Ιστορία
της Μουσικής;
Θ.Σ.: Πρώτα απ’ όλα είναι μια

( Γ Ρ Α Φ Ε Ι

ΠΟ Ι Η ΜΑ Τ Α )

«ΚΑΠΟΙΟΣ
ΚΑΘΕΤΑΙ
ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΚΑΙ ΚΟΒΕΙ ΦΕΤΕ
ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ
ΧΡΟΝΟ...»
μια SiBhoKpwia)
επινόηση, ένα τρυκ, όπως κάθε
βιβλίο. Ύ στερα, επειδή αντιλαμ
βάνομαι τον κόσμο μέσα από
μουσική. Η μουσική, επιπλέον,
με ωθεί να γράψω. Στην ουσία,
οποιαδήποτε ανάγκη μου για έκ
φραση (και δεν εννοώ απαραιτήτως λογοτεχνική) έχει αφετηρία
τη μουσική. Α π’ την άλλη, όλα εί
ναι μουσική. Ο πραγματικός χρό
νος (αν υπάρχει τέτοιο πράγμα)
είναι μουσική· έστω και κακή. Το
βλέμμα περιέχει μουσική. Η
γλώσσα, ως γνωστόν, οι λέξεις.
Και φυσικά ο χρόνος μεταξύ μας,
όπως και ο νεκρός χρόνος - κυ
ρίως αυτός.
Η.Λ.: Κυρίως αυτός είναι που δε
σπόζει στο βιβλίο σου.
Θ.Σ.: Ο νεκρός χρόνος, ναι. Ας
πούμε πως αυτό είναι το εσωτερι
κό μου θέμα. Το σημείο όπου όλα
έχουν παγώσει, είναι σταματημένα και τίποτα δεν μπορεί να προ
χωρήσει παρακάτω, να πάει πα

ραπέρα. Μια κατάσταση αχιη
σίας. Το σώμα δουλεύει, ηΛ
διά δουλεύει, αλλά δεν κινεί·
τίποτα. Κάποιος κ ά θ ε τ α ι οι
καρέκλα και κόβει φ έ τ ε ς τον
κρό χρόνο στο κεφάλι του. Χι
πάει το κενό. Στο κεφάλι τον.1
ζει δυνατά μια μουσική.
λ

«ΕΝΑ ΒΑΡΥ ΡΟΧΑΛΗΤΟ.
Η.Λ.: Ή κοιμάται. Γιατίtm
βιβλίο σου με πήγε στη όιαόιι
σία του ύπνου που σβήνεται ο
ροχαλητό.
Θ.Σ.: Ωραίο αυτό που λες. El
έτσι ακριβώς. Ένα βαριί ροχα
τό που το διαπερνούν χά*
όνειρα ίσως, κάποιεςεικόνε;
ύπνου, αλλά που δεν μπορούν
τίποτα να το διακόψουν.Οι·'1
κάνει καλά τη δουλειάχου. 1
Η.Λ.: Η Ιστορία της μουσ^
λοιπόν, είναι η Ιστορία τοννΑ
Θ.Σ.: Αν μη τι άλλο, είναι ηιοί
ρία του δικού μου κενού. Ηid

έλεγα, πολιτικώ τω τρόπω, en
block.
Θ.Σ.: Είναι ένα κείμενο. Αν
έπρεπε να μπω στον κόπο να το
ορίσω, θα ’λεγα πως είναι ένα
αποσπασματικό κείμενο- τ’ απο
σπάσματα είναι, φυσικά, μέρος
ενός όλου. Μοιάζουν με σημειώ
σεις και σπασμένες ιστορίες. Κα
τά έναν πολύ συγκεκριμένο τρό
πο, κάθε απόσπασμα είναι η
προέκταση του προηγουμένου, κι
έχει γραφτεί όλο μαζί μ’ αυτή τη
λογική- σαν μία φυσική ροή ανα
πνοών. Ό σο κι αν τ’ αποσπάσμα
τα διατηρούν ένα είδος αυτονο
μίας, ωστόσο παραμένουν ανέ
στια εκτός ροής.
Η.Λ.: Εκτός στήθους...
Θ.Σ.: Ναι, εκτός στήθους, πολύ
ωραία.
\ m i ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΗΛΙΑΝ ΛΑΓΙΟΝ

ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
στο δικό μου κεφάλι. Είναι
τάθος που ’χει εκλείψει οριύς, αν υποθέσουμε ότι υπήρίποτε. Αυτό που μένει είναι
:νό.

ΙΡΟΣΩΠΑ, ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ,
ΨΗΦΙΔΕΣ
ΜΙΑΣΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΣΚΑΣ
:Στο βιβλίο σου διαβάζω συς πρόσωπα: Ήμουν, Γίνοάεν ήσουν, Λες, Αυτός, Μ πε■>,Κατέρχεσαι, Έ να κορίτσι,
; Η μάνα μου, Έ νας γέρος,
γυναίκες, Κάποιος, Ζήλια 'αναφέρωμερικά στην τύχη,
ποια είναι η κρυφή τους σύν: Θα έλεγα πως δεν είναι
ΐώς πρόσωπα, όσο νύξεις
ώπων πραγματικά ή λιγόπραγματικά ή εντελώς φαακά, δεν ενδιαφέρει- όλα τα
ωπα είναι διαφορετικοί
διορισμοί ενός και μόνον
ώπου. Οι ιδιαιτερότητές
είναι, στο τέλος, άνευ σημααφού για μένα αποτελούν
δες μιας μεγάλης μάσκας,
τρόκειται για τον Μπετόβεν
αα ένα κορίτσι στον ζωολο>κήπο είτε για την μάνα μου,

τον γέρο στον δρόμο είτε για τους
διαφορετικούς χρόνους του ρή
ματος είμαι (τις μετατοπίσεις του
δικού μου εγώ), αυτό που τα συν
δέει είναι η τύχη, η οποία συνιστά το σταθερό σημείο σ’ όλο το
βιβλίο. Υπάρχουν κι άλλα πρό
σωπα, αυτά όμως δεν ακούγονται
καθόλου- μοιάζουν με μουγκή
ορχήστρα.
Η.Λ.: Το θέμα της τύχης, εξάλλου,
δηλώνεται ευθύς αμέσως στο βι
βλίο σου και μ ε το σχετικό μότο
του Κάλβου· αλλά διατρέχει και
τις λοιπές σελίδες.
Θ.Σ.: Η τύχη, αρχικώς, με την έν
νοια του συμβεβηκότος- αλλά,
στην ουσία, με τον χαρακτήρα
ενός αστείου οντολογικού, μιας
φάρσας, ας πούμε, του αναπό
τρεπτου- όχι, βεβαίως, με τον χα
ρακτήρα της μοίρας, σε καμιά
περίπτωση.
Η.Λ.: Ακούω στο βιβλίο σου την
τύχη. Ό πω ς ακούω τη μουσική.
Α κόμη περισσότερο, όμως, έχω
την αίσθηση ενός όλου. Δ εν μ π ο 
ρώ να χαρακτηρίσω το βιβλίο σου
(δοκίμιο, ποίηση, πρόζα - μια
και ενέχονται στοιχεία όλων αυ
τών) παρά μόνο να πω πρόκειται
για κάτι ενιαίο, συνεχές. Θα το

Ηφάρσα
προκύπτει
απ’την
ειρωνεία τον
νοήματος. Η
φάρσα,
εντέλει, είναι
η ίόια η
λογοτεχνία

Η.Λ.: Είπες, όμως, σπασμένες
ιστορίες. Γιατί έχω, επίσης, την
αίσθηση της ιστορίας, ενός πολύ
συγκεκριμένου πράγματος, στα
περισσότερα από τα κείμενα του
βιβλίου σου και, συγχρόνως, αι
σθάνομαι ότι διαφεύγουν της
ιστορίας και καταφεύγουν στην
ποίηση; Α υτό με πάει στη φάρσα.
Θ.Σ.: Μια σπασμένη ιστορία,
όπως την ονομάζω εγώ, δεν είναι
ιστορία. Είναι η καταστροφή της
ιστορίας. Ας πούμε: τα ξέφτια
μιας ιστορίας. Με το ύφος μιας
ιστορίας, μιας σημείωσης ή ενός
περιστατικού, κάποτε μπαίνω
στον χώρο του ποιητικού ή του
παράδοξου- και το αντίθετο: με
το ύφος ενός στίχου, ενός ποιή
ματος, μπαίνω στον χώρο της
ιστορίας. Αυτή η ειρωνεία των ει
δών είναι και η ειρωνεία του νοή
ματος. Η φάρσα προκύπτει απ’
την ειρωνεία του νοήματος. Η
φάρσα εντέλει, όπως γνωρίζεις
καλά, είναι η ίδια η λογοτεχνία.
Η επινόηση, που είπα πριν, το
τρυκ.
• Αυτήν την βιβλιοκρισία. Με
την επίταση δεκατριών ωφέλι
μων ετών, θα ειπώ
απλώς: διαβάστε τον.
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Ιδεολογία και πολιτική στάοη
του ποιητή του Μ αραμπού
του Φίλιππου Φιλίππου

μέσως μετά το θάνατο
του Νίκου Καββαδία,
στις 10 Φεβρουάριου
1975, εφημερίδες και περιοδικά
δημοσιεύουν νεκρολογίες, οι
οποίες αναφέρονται στη ζωή, το
έργο και την απήχηση του ποιη
τή. Ανάμεσα σ’ αυτές περιλαμ
βάνονται εκείνες των Τάσου
Βουρνά, Μήτσου Κασόλα και
Απόστολου Σπήλιου çm \v Αυγή,
του Παναγή Λευκαδίτη στο Ρι
ζοσπάστη, της Μιράντας Ζαχαριάδη στο Τετράδιο, του Χρή
στου Παντελίδη στη Ναυτεργα
τική και των Αλέξανδρου Αργυ
ρίου, Κώστα Μαυρουδή και Δή
μητρας Χριστοδούλου στο Αντί.
Οι συγγραφείς των περισσότε
ρων νεκρολογιών εστιάζουν το
ενδιαφέρον τους -θεωρώντας
ίσιος ότι εκφράζουν και τις επι
θυμίες των αναγνωστών τουςστην ευαισθησία του Καββαδία,
τον εξωτισμό και τον κοσμοπολι
τισμό του.
Οι χαρακτηρισμοί για τον εκλι
πόντα και οι τίτλοι των κειμένο)ν, «ποιητής της θάλασσας».
«ποιητής των μεγάλων ωκεανιόν», «αμαρτωλός ποιητής», «ποντυπορυς
ποιητής» κ.λπ., σχεδόν πανομοιότυποι,
ελάχιστα φωτίζουν την πολιτική πλευρά
της ζωής του. Βεβαίως, η πολιτική διάστα
ση του έργου του σε κάποιο βαθμό έχει γί
νει φανερή από τα δημοσιευμένα ποιήματά του, το «Federiko Garcia Lorka» και το
«Guevara».
Ο Τ. Βουρνάς σημειώνει ότι «στάθηκε δίπλα στους κομμουνιστές» κι ο Π. Λευκαδίτης υπογραμμίζει την «αγάπη του για το

στο βιογραφικό του, πουδημοσιεύτηκε στο βιβλίο Τον m
μου-Στο άλογό μου, έκδοσις
Αγρα, 1987).
Αντίθετα, ο Στρατής Ταίρ.
κας, στο κείμενό του πουδήμο
σιεύτηκε στο Βήμα στις 12fr
βρουαρίου 1975, επιχειρεί.,
διαφορετική προσέγγιση
παρά τις γριφώδεις άνοσ
του σε πρόσωπα, σκιαγραεει
με σαφήνεια την ιδεολογία
την πολιτική στάση ίου ποιητή
Ισως ο Στρατής Τσίρκας. ο
αντιφασίστας μαχητής τηςΜ ε·
σης Ανατολής Γιάννης Χαι>
ανδρέας, ο Αλεξανδρινός :
φιλοξενούσε στο σπίτι του
ποιητή κάθε φορά που διον
κτέρευε στην Αλεξάνδρα*
(του παραχωρούσε διχό το»
δωμάτιο) και τον αποχαλοια
«αδελφικό φίλο», να είναι·
καταλληλότερος άνθρωπο:
αυτό το θέμα.

Α
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Ο Στρατής Τσίρκας με τον αγαπημένο
του Κόλλια-Νίκο Καββαδία.

βασανισμένο βιοπαλαιστή της θάλασσας»,
ενώ γνώριζαν ότι ο Καββαδίας είχε διατε
λέσει γραμματέας του ΕΑΜ ΑογοτεχνώνΠοιητών (σχετικό άρθρο του δικηγόρου
Σταμάτη Καββαδία δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα Χαραυγή Κεφαλονιάς και Ιθά
κης το 1978) και αγωνίστηκε στη διάρκεια
της Κατοχής μέσα από τις γραμμές του
ΚΚΕ (το αποκάλυψε η αδελφή του Τζένια

Ιδού ένα απόσπασμα *
εκείνο το λιτό και περιεχτν
κείμενο: «Νοσταλγός τον
λων οριζόντων, άδολος ποιητής για Ψ·
αδελφοσύνη ανάμεσα σ ’όλες τις φυλίς®
σ ’ όλους τους ανθρώπους τον μόχθον·
του πνεύματος, ήταν και ατρόμητος τφ·
τάρης. Στην άλλη όχθη θα τον περφτκΜ
τώρα οι κατατρεγμένοι από την ξιη &
σαλλοόοξία και την ελληνική καχοριζ^
που βοήθησε: Η Μέλπω Αξιώτη, ο
δης Πορφυρογένης, ο Νίκος ΚαραγιαΗ
η Ελπίδα κι ο Θράσος Καστανάχη; ι
Στρατής Ζερμπίνης και πολλοί à)h· * 1

ιποζητούν οι συνάδελφοί του ναντερ■που τον λάτρευαν, ο λιμανίσιος κότον Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και
[λεξάνδρειας, οι τύποι της Τζένοβας,
νδικαλιστές αγωνιστές της Μασαλίας,
'αρκελώνης και του Σαντιάγο, οι εξω|ι γυναίκες της Βηρυττού, του Βαλπα», της Κεϋλάνης και τον Χαρμπίν [...].
Iloi του τόπου του, αγόρια και κορίπον πάνω τους ακόμπησε τις ελπίδες
αι που με τη σειρά τους αγάπησαν με
"ς το έργο του και τον άνθρωπο τον έρ>αέχουν πάντα μπρος στα μάτια τους,
τους φάρους που τραγούδησε: Δικαι], Έρωτα και Ελευθερία...».
εμνότητα του Νίκου Καββαδία και η
ίθεια του Στρατή Τσίρκα δεν επέτρεπους πιθανούς μελετητές, στους ανατες και σε κάθε ενδιαφερόμενο να
Δφορηθούν ποιαν ακριβώς βοήθεια
έψερε ο ποιητής στους «κατατρεγμέ' >από την ξένη μισαλλοδοξία και την
/ική κακοριζιμιά. Πάντως, τα ονόμα
τι μνημονεύονται στο παραπάνω κείανήκουν σε διακεκριμένα πρόσωπα
λληνικής απορίας και λογοτεχνίας
τήρξαν συνεπείς κομμουνιστές,
έλπω Αξιώτη (1905-1973), γεννημένη
^θήνα από γονείς Μυκονιάτες, με το
3 της Δύσκολες νύχτες ανανέωσε τη
ή της ελληνικής λογοτεχνίας. Το 1947
■ÿ για τη Γαλλία απ’ όπου απελάθηκε
>0 με επέμβαση της ελληνικής κυβέρ;, για να καταφύγει στην Ανατολική
, χνία κι αργότερα στην Πολωνία. Το
:πέστρεψε στην Ελλάδα.
Μιλτιάδης Πορφυρογένης (1903., δικηγόρος από την Αγριά Βόλου,
υτής του ΚΚΕ το 1932 και 1936,
)γός στην κυβέρνηση εθνικής ενότη>υ Γ. Παπανδρέου το 1944 και μέλος
κυβέρνησης του βουνού» υπό τον
:ο Βαφειάδη το 1948, πέθανε εξόριπις Ανατολικές χώρες,
χος Καράγιαννης, ασυρματιστής του
1 μκού ναυτικού, συνδικαλιστής μαχη1 )v Διεθνών Ταξιαρχιών στον εμφύλιο
' πανίας και καθοδηγητής του αντιφα>ι":ού αγώνα στην Αίγυπτο, πέθανε
: στος στη Ρουμανία το 1969.
ιί)όσος Καστανάκης (1900-1967), γενψ ος στην Κωνσταντινούπολη, μαθητής
ί,:ι υχάρη, καθηγητής στη Σορβόννη, πέΕξόριστος στη Γαλλία, όπως και η γυ·Φ· του Ελπίδα.
Ο ρατής Ζερμπίνης (1910-1951), βιοΙΐ^'ος της Αλεξάνδρειας, συνιδρυτής
,/ιε τον Τσίρκα και τον Λάμπη Ράππα
Προοδευτικού περιοδικού Έλλην το
f

1942, προσέφερε υλική και ηθική βοήθεια
στους αντιφασίστες της Αιγύπτου.
Έ φ υγε κι αυτός στη Γαλλία, όπου και πνί
γηκε στη θάλασσα, ενώ τα τρία παιδιά του
τ’ ανέλαβε ο συντηρητικός αδελφός του, ο
οποίος οικειοποιήθηκε και την περιουσία
του.
ΖΗΤΟΥΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο
Καββαδίας ταξίδευε ως ασυρματιστής με
το επιβατηγό «Κορινθία», το οποίο έκανε
τη γραμμή Πειραιάς - Αλεξάνδρεια - Τζένοβα - Μασαλία - Τζένοβα - Αλεξάνδρεια
- Πειραιάς.
Οι καταδιωκόμενοι αριστεροί που διέ
φευγαν από την Ελλάδα με πλαστά διαβα
τήρια μέσω Αλεξάνδρειας βρήκαν στο
πρόσωπό του τον καλό σύντροφο, τον άν
θρωπο που μεριμνούσε για την ασφάλεια
τους στο ταξίδι.
Ο Τσίρκας που γνώρισε τον Καββαδία τ( >
1947 στην Αλεξάνδρεια, όπου εργαζόταν
ως διευθυντής στη βιομηχανία δερμάτω\
του Μικέ Χαλκούση, αυτή τη δραστηριότη
τα υπονοεί.
Ωστόσο, στα τρία κείμενά του που δήμο
σιεύτηκαν στο Α ντί ύστερα από χρόνιο
(«Ο φίλος μου ο Μαραμπού», τχ. 122.
«Ό χι δα κα μαφιόζος!» τχ. 130 και «Ο Ko
λιας και ο Αλεξανδρινός κριτικός» τχ. 140 )
δεν αναφέρει τίποτα σχετικό. Στο τελενταίο, όμως, αφηγείταιτο περιστατικό με τα
βιβλία που προορίζονταν για τον Κώστα
Βάρναλη. Ο Καββαδίας, επειδή τον παρα
κολουθούσε η Ασφάλεια του πλοίου, πα
ρέδωσε το δέμα σ’ έναν καμαρώτο, με απο
τέλεσμα ο Τίμος Μαλάμος, ο αποστολέας
του, να κατηγορήσει αργότερα τον ποιητή
ότι δείλιασε και το πέταξε στη θάλασσα.
Στο αφιέρωμα του Α ντί για τον Στρατή
Τσίρκα (τχ. 148) διαβάζουμε ότι ο συγγρα
φέας των Ακυβέρνητων Πολιτειών ετοίμα
σε τρεις ακόμα ιστορίες για τον Καββαδία,
ενώ ο Γιάννης Κοντός, στο ίδιο τεύχος,
μας πληροφορεί ότι ήθελε να γράψει ένα
ολόκληρο βιβλίο γι’ αυτόν. Δεν πρόλαβε.
Ο θάνατός του μας στέρησε τη χαρά να μά
θουμε περισσότερα για τη δράση του ποιη
τή του Μαραμπού εκείνη την κρίσιμη επο

χή·
Θα είχαμε, τότε, μια διαφορετική εικόνα
της προσωπικότητάς του, η οποία χωρίς να
αναιρεί το θρύλο του εραστή της θάλασ
σας, θα ενίσχυε τη φήμη του ουμανιστή
διανοούμενου, του ιδαλγού της δικαιοσύ
νης και της ελευθερίας.
_
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Επιμελεία: Λεωνίδας Βαλασόπουλος
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ΕΑΑΑΜ-ΒΑΑΚΑΝΙΑ-ΕΥΡΩΠΗ:
ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
•Στο Παλαιό Αμφιθέατρο της Ιατρικής
(Πανεπιστημίου 30) η Κίνηση Πολιτιόν και
ο Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου
δαί του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημί
ου Αθηνών οργανώνουν ανοιχτή συζήτηση
στις 27.2.1995 και ώρα 17.30 με θέμα: «Τα
Βαλκάνια στην Ενωμένη Ευρώπη - Η συμ
βολή της Ελλάδας», το οποίο θα αναλυθεί
σε ενότητες: Επισκόπηση της κατάστασης
στα Βαλκάνια, συνεργασία στη Βαλκανική,
οικονομική συνεργασία.
Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο κα
θηγητής Νίκος Μουξέλης, ενο) θα μιλή
σουν οι Πάνος Καζάκος, Νικηφόρος Διαμαντούρας, Σωτήρης Βαλντέν, Παναγιώ
της Ιωακειμίδης, Παναγής Βουρλουμής
και Ηλίας Κατσουλης. Στη συζήτηση θα
παρέμβουν οι Λεωνίδας Κύρκος, Θεόδω
ρος Πάγκαλος και Μιχάλης Παπακωνστα
ντίνου. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει
ιτυζήτηση με το ακροατήριο.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
•Α πό τις 15.2.95 έχει εγκαινιαστεί η έκθεση
ζωγραφικής της Αλεξάνδρας Χρήστου με θέμα
«Καφενεία» στην γκαλερί Θέμα (Πατριάρχου
Ιωακείμ 53, Κολωνάκι). Η έκθεση θα διαρκέ
σει έως τις 11.3.95. Πληρ.:72.37.483.
•Στις 21.2.95 ξεκινούν και θα πραγματοποιη
θούν παράλληλα στη γκαλερί Νέες Μορφές
(Βαλαο)ρίτου 9) οι ατομικές εκθέσεις δύο νέων
ζωγράφων, της Ειρήνης Διάδου και του Νίκου
Κουρεσή. Πληρ.: 36.16.165.
•Σ το Σπίτι της Κύπρου (Ηρακλείτου 10, Κολω
νάκι) λειτουργεί από τις 9.2.95 έκθεση σύγχρο
νης τέχνης με τίτλο «5+4 από τη Σλοβακία». Η
έκθεση θα ολοκληρωθεί στις 23.2.95. Πληρ.:
36.41.217.
•Επίσης στις 17.2.95 στο Σπίτι της Κύπρου η
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
Κλαίρη Αγγελίδου δίνει στις 20.30 μ.μ. διάλεξη
με θέμα «Κυριάκος Μάτσης, ο αγωνιστής της
λευτεριάς».
• Η ζωγράφος Ελένη Καλοκύρη παρουσιάζει
τις νέες δημιουργίες της στην γκαλερί Astra

188 φωτογράφοι, εκ των οποίων οι 22 διάσημοι ξένοι, εκθέτουν τις φωτογραφίες τους
στην Α8ήνα και σε 19 ακόμη επαρχιακές πόλεις, το Φεβρουάριο. Οκτώ διαφορετικό
στρογγυλά τραπέζια με τους σημαντικότερους ανδρώπους της φωτογραφίας, πεντε
σεμινάρια και 70 εταιρείες που παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, ώς τις 20.2 στο Εκθεσιακό
Κέντρο Αθηνών. Ενας πρωτοφανής συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής, η P H O T O V IS IO N
'95, που διοργανώνεται σχεδόν αποκλειστικά από το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος. Κι όλα αυτό.
ενώ η Φωτογραφική Συγκυρία στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται, καλύτερη από κάθε άλλη
φορά. Χωρίς καμιά βοήθεια ακόμη από την πολιτεία, η φωτογραφία φαίνεται ν' ανθεί φέτος
στην καρδιά του χειμώνα.

(Καρυάτιδων 8, Ακρόπολη). Η έκθεση εγκαι
νιάζεται στις 22.2.95 και ολοκληρώνεται στις
11.3.95. Πληρ.: 92.20.236.
•Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Σινά 31) πα
ρουσιάζονται έργα του συμβολιστή ζωγράφου
Gustav Adolph Mossa. Η έκθεση θα διαρκέσει

Εκδήλωση προς τιμήν της ουγγραφέως Αλκυόνης Παπαδάκη οργανώθηκε,
πρόσφατα, στο βιβλιοπωλείο «Ορφέας», Παπαδιαμαντοπούλου 146. Τη συγ
γραφέα παρουσίασε η κα Στεφανία Παπαχρήστου, η οποία διάβασε αποσπάσμα
τα από τα έργα της τιμωμένης: Σ κισμένο ψ αθάκι, Μ π ά ρ α , Το χ ρ ώ μ α του φ εγ
γαριού και Το κόκκινο σπίτι , που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καλέντης.
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ώςτις 13.3.95. Πληρ.: 36.24.301.
• Στο Διεθνές Κέντρο Εικαστικών Τεχνών,Ifναόν (Στουρνάρα 30) εγκαινιάστηκε on;
20.2.95 η έκθεση ζωγραφικής της Eva Fischer.η
οποία θα ολοκληρωθεί στις 12.3.95.
•Στην αίθουσα τέχνης Εποχές, από τις20 2 9
έως τις 4.3.95, ο ζωγράφος Μιχάλης Βελούδιο:
παρουσιάζει τα έργα του. Πληρ.: 80.83.645.
•Σ το χώρο τέχνης Εύμαρος (Φωκίδος &
Αμπελόκηποι) και ώς τις 28.2.95 η ζωγράφο?
Κατερίνα Φιντικάκη παρουσιάζει της δημιουρ
γίες της. Πληρ.: 77.76.485.
. . ?

ΚΡΙΤΙΚΗ

ιβλίου

I 'Οψεις παιδικής
λογοτεχνίας
)α Καρπάζηλου,
,ιδί στη χώρα των βιβλίων.
Καστανιώτη, Αθήνα 1994

Ϊ

ναγνωσία και Παιδική
rεχνία.
γήσεις στο 5ο Σεμινάριο
ρκλου Ελληνικού Π.Β.,
δελφίνι, Αθήνα 1994
ψ ή Λογοτεχνία - Θεωρία
ψάξη-ύ

ελεια: Άντα Κατσίκη|λου.
ίαστανιώτη, Αθήνα 1993
^.ευταία σαράντα περίπου
Πα γράφονται, κυκλοφοL αλλά και διαβάζονται
m a που έχουν δημιουργηηβ τη σαφή πρόθεση να
^υνθοΰν πρώτιστα σε ανα5 εζ μικρών ηλικιών.
Κθαρώς ελληνική παραγωΛ ρεί, πλέον, να συγκριθεί
^τίστοιχες άλλων κρατών
..αθετούν μεγαλύτερο και
' στικότερο παρελθόν. Καα ποσοστά αναλφαβητι,.ττον τόπο μας ολοένα και
, ονταν, οι κρατούντες ενή^ άρχισαν να δέχονται την
,Λαι τη σημασία που έχει
αμόρφωση της ψυχοσύν,ν και της γενικότερης
|ΐ >ύρας των παιδιών και

των εφήβων η καθημερινή πα
ρουσία μέσα στο σπίτι και στην
τάξη λογοτεχνικών βιβλίων
που, με τρόπο άμεσο και όσο το
δυνατόν περισσότερο αισθητι
κά καταξιωμένο, «συνομιλού
σαν» με αναγνώστες 8 ή 12 ή 15
χρόνων.
Η ανάπτυξη μιας πρωτογενούς
εθνικής παραγωγής συνοδεύε
ται από την ανάπτυξη ενός κρι
τικού λόγου: Σεμινάρια, ιστο
ρίες της παιδικής λογοτεχνίας,
προβληματισμοί δημιουργών
και αναλύσεις παραμέτρων και
όρων που διαμορφώνουν το
πρόσωπο της παιδικής λογοτε
χνίας σε σχέση με τα άλλα
γραμματειακά είδη.
Από τότε, μάλιστα, που η παι
δική λογοτεχνία, μπήκε στα πα
νεπιστήμια και ειδικά καταρτι
σμένοι φιλόλογοι άρχισαν να τη
διδάσκουν, ήταν κάτι παραπά
νω από αναμενόμενο να δουν
το φως της δημοσιότητας βιβλία
που διερευνούν θεωρητικά
προβλήματα αυτής της λογοτε
χνικής περιοχής.
Το σημερινό σημείωμα σκοπό
του έχει να παρουσιάσει -και
μόνο να παρουσιάσει-τρία από
τα πιο προσφάτως εκδοθέντα
βιβλία που πλησιάζουν θεωρη
τικά τα έργα και τα θέματα της
λογοτεχνίας για παιδιά και νέ
ους.
Το π α ιδί στη χώρα των βιβλίων
είναι μια σύνθετη εργασία η
οποία αντιμετωπίζει το παιδικό

βιβλίο -τόσο το λογοτεχνικό
όσο και αυτό των γνώσεων- και
από θεωρητικής άποψης, αλλά
και από πρακτικής. Είναι έργο
απόλυτα προσωπικό που διαθέ
τει την τόλμη να συνδυάζει από
ψεις βιβλιογραφικά δόκιμες με
θέσεις που στηρίζονται στον
ατομικό (αλλά πάντα και επι
στημονικά
κατοχυρωμένο)
προβληματισμό.
Η συγγραφέας του, Μάρθα
Καρπόζηλου, επίκουρος καθη
γήτρια στο Πανεπιστήμιο των
Ιωαννίνων, στο πρώτο μέρος
του έργου (Το παιδί και το βι
βλίο) μελετά την άμεση σχέση
που μπορεί και αξίζει να ανα
πτυχθεί ανάμεσα στον μικρό
αναγνώστη και στον έντυπο λό
γο. Σε μια τέτοια προσέγγιση
φυσικό είναι να κατέχει εξέχουσα θέση η προβληματική της
σχολικής πράξης στον τομέα
της ανάγνωσης. Αλλά και κά
ποιες άλλες -περισσότερο πρα
κτικές- προσεγγίσεις όπως η
σχέση που μπορεί να συνδέει το
λογοτεχνικό κείμενο με την ηλι
κία του αναγνώστη.
Το δεύτερο μέρος (Ανάγνωση
και ανάπτυξη) μελετά το πώς
και γιατί η ανάγνωση εξωσχο
λικών βιβλίων βελτιώνει και
ασφαλώς επηρεάζει όχι μόνο τη
γλωσσική, όχι μόνο τη γνωστι
κή, αλλά και την καθαρώς ψυ
χολογική ανάπτυξη του παιδι
ού.
Αμέσως μετά μελετώνται τα βι-

Ζαρίφικο βιλιαράκι του Ηλία
Πετρόπουλου: Τα σίδερα. Η
λάσπη. Τα μπαστούνια (εκδ.
Νεφέλη, 1994), με ωραία
σχεδιάκια από τον
συγγραφέα, σχόλια,
ετυμολογικές και
παρετυμολογικές
αναζητήσεις, όπως, λ.χ.: «0
ελληνικός λαός δεν αγάπησε
ποτέ τον την λέξη θέρετρον.
Ίσως τον θυμίζει την λέξη
φέρετρο...»
Η Θεσσαλονίκη των
εφημερίδων είναι ένα πολύ
ενδιαφέρον βιβλίο του
Γιώργου Αναστασιάδη
(πρόλογος: I. Χασιώτης, εκδ.
University Studio Press,
Θεσσαλονίκη 1994), που
φέρνει στην επιφάνεια την
ιστορία, κυρίως την τοπική
ιστορία της Θεσσαλονίκης,
μέσα από τα προποσέλιδα και
τα μονόστηλα των εφημερίδων
Μακεδονία, Νέα Αλήθεια,
Εφημερίς των Βαλκανίων, κ.ά.
Οα μπορούσε κανείς να
αρκεστεί στις εφημερίδες για
να γνωρίσει την ουσία μιας
πόλης και μάλιστα της
«εροπικής Θεσσαλονίκης»,
όταν υπάρχουν τα
πατσατζίδικα; Κάτι τέτοιο
επιχειρεί να κάνει η Λένα
Καλαϊτζή-Οφλίδη στο βιβλίο
της Τα πατσατζίδικα της
Ανατολής στη Θεσσαλονίκη
της Δύσης (εκδ. Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη 1994)·
κοντολογής, κατά την άποψη
της συγγραφέως, το μεράκι
και η αφοσίωση που υπάρχει
στην «υπόθεση πατσάς», η
ιεροτελεστία του, ο χώρος, ο
χρόνος κι ο τόπος, μοιάζουν με
την ιεροτελεστία του έρωτα.
Όσοι αμφιβάλλετε, μπορείτε
να μείνετε με τις αμφιβολίες
σας!
Αλλωστε, ο έροπας, όπως και
ο πατσάς, προϋποθέτουν την
πίστη σας, πριν σας τη
βγάλουν...

«Ιερό και Τέχνη»: αφιέρω μα
του περιοδικού Ανιχνεύσεις
(τχ. 7, χειμώνας 1994) στις
δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν στο
«Καλλιτεχνικό Χωριό 1994».
Α π’ ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει
πράγματι αυτό το χωριό στη
Ν. Φώκαια της Χαλκιδικής
και εδώ και τρία χρόνια
γίνονται εκεί διεθνείς
καλλιτεχνικές συναντήσεις
και εκδηλιύσεις. Την έκθεση
των έργων που
παρουσιάστηκαν τον
Σεπτέμβρη του 1994, θα
έχουμε την ευκαιρία να τη
δούμε τον Μ άρτιο στο
Γερμανικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ,
μπορούμε να αντιληφθούμε
τη σημασία της διοργάνωσης
από τα όσα ενδιαφέροντα
παρουσιάζονται στο
θεσσαλονικιοπικο περιοδικό
Ανιχνεύσεις, έκδοση του
συλλόγου εργαζομένων
τράπεζας Μ ακεδονίαςΘράκης.
«Καί πιός ορίζεται τό
πούπουλο. Καί πώς ορίζεται
τό μέταλλο. Φ λογίζει
βασιλεύουσα ανατολή νοτίζει
τό μέτωπο του βρέφους.
Αθώο πρωινό. Τα χρώματα
αφετηρίας κόσμου. Εμπρός
στο τείχος ra v προσώπων.
Επάλξεις από βλέμματα.
Επάλξεις από χείλια.
Επάλξεις από δόντια. Και
πώς το μέταλλο ορίζεται απ’
το πούπουλο. Και πιόςτο
πούπουλο ορίζεται α π ’ το
μέταλλο »: Δημήτρης
Δημητριάδης, Κατάλογοι 9.
Οι ορισμοί (εκδ. Άγρα, 1994).
Λεπτομερής καταγραφή των
περιεχομένων των παλαιών
περιοδικοί, με τρόπο
συστηματικό που διευκολύνει
την περαιτέρω έρευνα, είναι
η σημαντική πρωτοβουλία
που έχει αναλάβει ο
εκδοτικός οίκος της

βλία γνώσεων- τομέας βιβλίων
με ιδιαίτερη ανάπτυξη στο εξω
τερικό, που τώρα αρχίζουν να
παρουσιάζονται και στη χώρα
μας. Η συγγραη^έας με πάθος
και με στοιχεία υποστηρίζει όχι
μόνο την ανάγκη ύπαρξης αυ
τών των βιβλίων, αλλά και αποδεικνΰει την αυτοτελή τους
οντότητα.
Και ακολουθεί το μέρος στο
οποίο γίνεται μελέτη των καθαρώς λογοτεχνικών βιβλίων για
παιδιά. Η Μάρθα Καρπόζηλου
δεν διστάζει να συζητήσει ου
σιαστικά προβλήματα. Με τόλ
μη και με επάρκεια μέσων, γνώ
σεων και διαισθήσεων επιχει
ρεί μια αναλυτική αξιολόγηση
των επιμέρους χαρακτηριστι
κών ενός λογοτεχνικού έργου
όπως αυτά της πλοκής, των χα
ρακτήρων, του χώρου και της
θεματολογίας.
Ενδεχομένως οι βιβλιογραφι
κές αναφορές της ερευνήτριας,
θα μπορούσαν να διέθεταν με
γαλύτερη ποικιλία, και ως προς
τους τίτλους των έργων και ως
προς τους συγγραφείς.
Έ ργο, λοιπόν, που με τον τρό
πο του διανοίγει νέους δρόμους
στη μελέτη και έρευνα των φαι
νομένων της παιδικής λογοτε
χνίας. Η Μάρθα Καρπόζηλου
ελάχιστα αγγίζει έναν συγγενή
τομέα λογοτεχνικών βιβλίων
όπως είναι εκείνα που ανήκουν
στην εφηβική/νεανική λογοτε
χνία. Βεβαίως τέτοια έργα αξί
ζουν μιας άλλης αντιστοίχου εύ

ρους και μεγέθους μελέτης, αλ
λά θα μπορούσαν ωστόσο να
γόνουν κάποιες νύξεις ουσια
στικότερες, αφού άλλωστε
υπάρχουν έστω και λίγες σελί
δες οι οποίες καλύπτονται με
απόψεις που προχωρούν από το
παιδικό στο εφηβικό βιβλίο.
Τα δύο άλλα βιβλία αυτού του
σημειώματος είναι πρακτικά
συνεδρίων: περιέχουν δηλαδή
εισηγήσεις για θέματα γενικά ή
ειδικά, καθώς και καταθέσεις
εμπειριών πάνω σε εφαρμογές
των φαινομένων.
Φιλαναγνωσία και Π αιδική Λ ο 
γοτεχνία ήταν το θέμα του 5ου
Σεμιναρίου του Κύκλου Ελλη
νικού Παιδικού Βιβλίου που
έγινε στα Ιωάννινα τον Μάιο
του 1993 και που τα πρακτικά
του κυκλοφόρησαν πρόσφατα.
Πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτι
κοί, συγγραφείς κ.ά. επιχείρη
σαν να διερευνήσουν τους τρό
πους με τους οποίους η παιδική
λογοτεχνία -έτσι όπως λειτουρ
γεί στην οικογένεια και στο
σχολείο- μπορεί να επέμβει θε
τικά στην αύξηση της φιλαναγνωσίας των παιδιών. Κι ακόμα
τις σχέσεις που συνδέουν, αλλά
και τις αντιθέσεις που διαφορο
ποιούν τα λογοτεχνικά κείμενα
με τα MME (τηλεόραση, τύπο
κ.λπ.).
Ο αναγνώστης του τόμου των
πρακτικών μπορεί να επικοινω
νήσει με την αξιόπιστο πείρα
των (ενδεικτικά αναφέρω) Μ.
Γ. Μερακλή, Α. Κ ατσίκη-Γκί-

βαλου, Α.Ι. Κουκουλομάτη,
Μηλιώνη, Μ. Καρπόζηλου,
Μ αρτίνι δη, Μ. Κλιάφα, β,
Αναγνωστάπουλου κ.ά.
Π αιδική Λογοτεχνία - θεψ
και Π ράξηf ο τίτλος τουτόμι
που επιμελήθηκε η καθηγήτί
στο Πανεπιστήμιο της Aftjvi
Αντα Κατσίκη-Γκίβαλοι
οποίος περιλαμβάνει μια
θώρα κειμένων γραμμένων«
πανεπιστημιακούς δασκώ.τ.
μελετητές, κριτικούς, συ^
φείς και ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί: In
κείμενα βασίζονται σε ομώι
που έγιναν κατά τη διάρκει
του 1ου Πανεπιστημιακοί!
νέδριου για την Παιδική Δορ
τεχνία (1991).
Στην εισαγωγή της Α. Κατοίη
-Γκίβαλου, με τρόπο άμεσο*
εύστοχα σύντομο, διαγοάφ
τους βασικούς άξονες πουί
πουν το πρόσφατο χτες ;
παλλόμενο σήμερα της εώ]
κής λογοτεχνίας για παιδιάΐι
κείμενα π ρ α γ μ α τ ε ύ ο ν τ α ι ι
ρικά και θεωρητικά ζητήμι
με έμφαση στις σχέσεις I
χνίας και εκπαίδευσης.
Ο δεύτερος τόμος που ι
ται σύντομα να κύκλος
θα ολοκληρώσει ένα έργο .ι
αναμφίβολα ε ίναι πολύτιμο σ
μόνο για όσους σπουδάζοι^
παιδική λογοτεχνία,
για τον καθένα που θέλειναε)
βαθύνει σε θέματα που ι
ρούν τα βιβλία των παιί
μας.
Μάνος Κοντοίι

Τα πρόσωπα
της αλ 'θείας
Μένης Κουμαντ αρέας,
Θυμάμαι την Μαρία.

Σχέδια: Θανάσης Μακρής.
Εκδόσεις Καστανιώτη,
Αθήνα 1994

Με το τελευταίο του μυθιστόρη
μα, τη Συμμορία της Ά ρπας, που
κυκλοφόρησε έναν περίπου
χρόνο πριν, ο Μένης Κουμανταρέας έπλεκε δαιδάλους παραδοξότητας και μια αστυνομι
κής υφής πλοκή με επίκεντρο τη

μουσική μιας μυστηριώ δοι^
πας. Μια μουσική που)
σε δέσμιο τον αφηγητή |
παράξενα πρόσωπα που ^
ζονταν με την άρπα καιιονο
γούσε σε ένα π α ιγ ν ίδ ι αναζηι
σεων της πραγματικήςτουςτι

ς, ένα παιγνίδι, δηλαδή,
του είναι και του φαίνεε απόληξη την αποδοχή
'λλαπλων προσώπων της
ας.
ισική πρωταγωνιστεί και
οσφατο αφήγημά του, το
αι την Μαρία. Μόνο που
^ παιγνίδι της αλήθειας
τσεται σε ολότελα δια:κά επίπεδα:
·:α απ’ όλα, στο επίπεδο
ήθειας της ιστορίας που
■αι ένας κερκυραίος, πε-ης σήμερα, εστιάτορας
δημοσιογράφο, ιστορία
'αφέρεται στη σύντομη
τα του με την «Μαρία»
όταν, δεκαεπτάχρονος
ον Αύγουστο του ’57,
.ε γκαρσόνι στη Μεγάλη
τα. Το δειλό αγόρι που
. τησει την πόρτα της σου; μεταφέροντας το ρόφηείχε ζητήσει, θα γίνει τε?ιοναδικός ακροατής της
, ς ντίβας που θα τραγου. απόσπασμα από την
,.άτα» μόνο γι’ αυτόν, συ..:νη από τον αυθόρμητο
ίμό του για τη μουσική
κείνη την ίδια, αλλά και
όνομά του, Αλφρέδο,
ραπέμπει στον εραστή
Λέτας.
τυνέχεια θα του δώσει
ηση για την παράσταση
ωδείου, όπου ο νεαρός
τής θα λατρέψει τη θεά
δικού θεάτρου παρακο
ΐας την έκτοτε νοερά
χπό τα δημοσιεύματα
mo μέχρι τον ξαφνικό
>ατο. Πόση όμως αλήεριέχει η ιστορία του
»ου; Ο ίδιος ομολογεί
• η γυναίκα του δεν πιιτο γεγονός. Είναι, άραιλήθεια του Αλφρέδου
κειμενική αλήθεια;
α δεύτερο επίπεδο, το
ι της αλήθειας παίζεται
; αυτό τούτο το πραγμαΙ^ίσωπο της Κάλας. Ο νε(,λλφρέδος περιγράφει
; όσωπο μιας γυναίκας
,;ϊ λ ά και απόλυτα ανθρώ^υαίσθητης και απλής
ίΡαπλησίαστης, μιας γυ
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ναίκας που αποκαλύπτει τα άγ
χη της και τις απογοητεύσεις
της, ευσυγκίνητης και ανήσυχης
για την παιδεία των συμπατριω
τών της, που εκθέτει τις σκέψεις
της σύντομα και με σαφήνεια.
Πρόκειται για το ιδιωτικό πρό
σωπο της ντίβας, όπως αποκα
λύπτεται στα μάτια ενός παιδι
ού: για το πρόσωπο της Μα
ρίας.
Γι’ αυτό και ο τίτλος με το μι
κρό όνομα. Γι’ αυτό ακόμη και
το αξιοπερίεργο γεγονός πως
το επίθετο «Κάλας» δεν θα
αναφερθεί ούτε μία φορά στο
κείμενο: ο Αλφρέδος, σε μία
και μόνη περίπτωση όπου αναθυμάται την αμηχανία του
μπροστά της, γιατί δεν θυμάται
το επίθετό της, θα ανασυντάξει
τη σκηνή με τα εξής λόγια:
«Είναι ένα κάπως περίεργο
όνομα, τραύλισα και πίεσα τον
εαυτό μου να το θυμηθεί, κάτι
σαν κι αυτά που βγάζουμε στα
πόδια και μας πονάν... Πώς τα
λεν... κάλους. Και κοκκίνισα
πάλι».
Τα γύρω πρόσωπα, τα γεγονό
τα, οι χρονολογίες, όντας, έτσι
όπως αναφέρονται στο κείμενο,
όλα τους πραγματικά, η απου
σία του ονόματος «Κάλας» γί
νεται ακόμη πιο αισθητή: όχι
όμως αν το δούμε από την πλευ
ρά του αφηγητή που έζησε μια
προσωπική στιγμή με την Μα
ρία.
Η αναφορά του επιθέτου απομακρύνει, ταυτίζει το πρόσωπο
με το είδωλό του, με έναν απά
ντα για τον οποίο μιλούν οι κοι
νοί θαυμαστές, οι εχθροί, ο Τύ
πος.
Ό χι όμως και ο Αλφρέδο που
γνώρισε το άλλο πρόσωπο της
γυναίκας που πριν ακόμη την
ακούσει ως «πριμαντόνα» τη
λάτρεψε ως Μαντόνα.
«Μη γελάτε, κυρία Μαρία, της
είπα κι εγώ, όπως και να σας
λεν, δε μοιάζετε καθόλου για
πριμαντόνα. Δ ε μοιάζω; σταμά
τησε να γελά, έτοιμη να θυμώσει
πάλι. Θέλω να πω, είσαστε λε
πτή σαν κρίνος και όμορφη σαν
Παναγιά».
Ποιο ήταν λοιπόν το πραγματι

κό πρόσωπο της Κάλας; Και
κατά πόσο ήταν αληθινή η συ
νάντηση του Αλφρέδου μαζί της
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, εκείνο το καλοκαίρι του
’57; Η αλήθεια διαχέεται μέσα
στην ιστορία και η ιστορία αναπλάθεται μέσα από τη μυθο
πλασία.
Ούτως ή άλλως, το Θυμάμαι
την Μαρία ενέχει, ήδη, στον τίτ
λο του τη μυθοπλασία, αφού κά
θε ανασύσταση των αναμνήσε
ων, κάθε αναδιήγηση της βιωμένης πραγματικότητας, απαι
τεί, προς κάλυψη των κενών της
τελευταίας, στοιχεία αληθοφα
νούς μυθοπλασίας.
Η ιστορία του Αλφρέδου δεν
κάνει άλλο από το να αναγάγει
ακόμη και την ψευδαίσθηση
του βιώματος σε βιωμένη αλή
θεια. Κι αυτό είναι που μετράει.
Όπως θα πει κι ο ίδιος στο δη
μοσιογράφο που του παίρνει τη
συνέντευξη, σχετικά με τη γυ
ναίκα του που υποστηρίζει πως
μόνο από τη μισάνοιχτη πόρτα
είδε τη Μαρία από το ξενοδο
χείο και όλα τα υπόλοιπα τα
φαντάστηκε:
«Γυναίκες είναι, ας λένε. Non
mi importa, όπως έλεγε κι εκεί
νη. Δ εν πειράζει. Έστω κι αν
ήταν έτσι όπως τα λέει, πάλι ευ
χαριστημένος θά ’μ ουνα. Δ ε δί
νονται συχνά τέτοιες στιγμές».
Για τον Αλφρέδο, το κέρδος
από τη γνωριμία είναι η αγάπη
για την κλασική μουσική:
«Όμως να ξέρετε: Δεν αρκεί να
είναι κανείς Κορφιάτης για ν ’
αγαπά τη μουσική. Πρέπει να
βρίσκονται και οι άνθρωποι που
να σου δείχνουν την αξία της».
Για τον Μένη Κουμανταρέα,
άλλο ένα βιβλίο με το οποίο
(μέσω μιας τεχνικής αφήγησης,
που γίνεται αποτελεσματική
λόγω της εσωτερικής οπτικής
και αφηγηματικής φωνής ενός
απλού και ειλικρινούς ήρωα,
την οποία υιοθετεί) αποτίει εύ
στοχα και λιτά φόρο τιμής τόσο
στη μουσική όσο και σε μια από
τις μεγαλύτερες θεραπαινίδες
της, τη Μαρία Κάλας.

Δημήτρης Τσατσούλης

Θεσσαλονίκης University
Studio Press, με τη σειρά
«Ευρετήριο περιοδικών
λόγου και τέχνης» και
υπεύθυνο τον Χ.Λ.
Καράογλου. Το πρώτο
δείγμα είναι η εργασία της
Μαρίας Σακελλαρίου για Το
περιοδικό «.Σήμερα» (19331934)· ένα βραχύβιο
περιοδικό με συνεργάτες
τους'Αλκη Θρύλο, Π.Ν.
Καραβία, Ξ. Λευκοπαρίδη,
Γιάννη Μηλιάδη, Φάνη
Μιχαλόπουλο, Κώστα
Ουράνη, Κώστα Πάγκαλο, Τ.
Παπατσώνη, Κλ. Παράσχο.
ΚιόσογιατονΚώσια
Πάγκαλο που δεν γνωρίζει η
Μαρία Σακελλαρίου ποιος
είναι, μήπως θα έπρεπε να
συμβουλευθούμε επ’αυτού
τον τέως υπουργό;
Μια προσπάθεια για τη
μεταφορά της λαϊκής μας
παράδοσης στην
εκπαιδευτική πράξη είναι το
βιβλίο της ΤζένηςΑ.
Μωράΐτη και της Νίκης Γ.
Καϊάφα, Η λαϊκή παράδοση
στο Νηπιαγωγείο
(Θεσσαλονίκη 1994). Η
σημαντική προσφορά αυτού
του βιβλίου έγκειται στο
γεγονός ότι δεν είναι απλώς
μια θεωρητική ανάπτυξη του
ζητήματος αλλά στηρίζεται
σε μια συγκεκριμένη πείρα
που αποκτήθηκε από το
πειραματικό στάδιο της
συνεργασίας με τα ίδια τα
παιδιά. Και είναι μια
πρόταση ιδιαιτέρως
δημιουργική αν σκεφτεί
κανείς τον πλούτο αλλά και
τη συμβολή της λαϊκής
παράδοσης στην αισθητική
παιδεία της προσχολικής
ηλικίας. Κρίμα όμως που δεν
είδαμε να γίνεται λόγος
πουθενά για τον Καραγκιόζη.
Δεν είναι κι αυτός κομμάτι
της παράδοσής μας;
ο χαρτοκόπτης
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Σκέψεις, κατόπιν εορτής,
για έναν θαρραλέο άγιο
[valentia=3) θάρρος,
«Λεξικόν Λατινοελληνικόν» Ουλερίχου - Κουμανούδη, εκδ. Σπανού, 1968]
Για τους Ρ. + Θ., Θεμ. +Ν., Βασ. +Σ., Ελ. +Μ. -αλλά και για τον Χρ., την Ειρ., τον Κ., την Μπ., ψ
Μα., τον Μά.- «Όχι άλλα "σ' αγαπώ"/ Η γλώσσα μ'αφήνει στη σιωπή» (λννιΑέννοί

ΔΥΟ ΗΤΑΝ οι Αγιοι Βαλεντίνοι, λέει: επίσ κ οπος ο ένας, α π λ ό ς ιερέας ο άλλος,

μαρτύρησαν κι οι δυο στη Ρώμη, τους π ρ ώ τ ο υ ς χριστιανικούς χρόνους.
Κοντά στα χρόνια εκείνα π ο υ ο αυτοκράτορας Αδριανός, αναλογιζόμενος, διά
γραφίδος Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, «αυτό το μυστηριώδες παιχνίδι που ξεκινά απ'τον
έρωτα ενός σώματος και καταλήγει στον έρωτα ενός ανθρώπου», ομολογούσε πως η
λογική στέκει απορημένη μπρος στο θαύμα αυτό του έρωτα, αυτή την παράξενη
εμμονή που καταφέρνει ώστε η ίδια σάρκα που τόσο λίγο μας νοιάζει όταν συνθέτει το
δικό μας σώμα, που μας απασχολεί μονάχα για να τη λούσουμε , να τη θρέφουμε, και
αν είναι δυνατόν, να την εμποδίσουμε να υποφέρει, να μ π ορεί να μας εμπνέει ένα
τέτοιο πάθος για χάδια, απλώς γιατί την εμψυχώνει μια ατομικότητα διαφορετική απ'
τη δική μας, και γιατί παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ομορφιάς, γ/α
τα οποία, εξάλλου, οι καλύτεροι κριτές δεν συμφωνούν». Αυτή η «παράξενη μανία»,

si

Κλ

π έρ α α π ό τα μυαλά, σου αλλάζει και τη φυσιολογία σχεδόν, κάνοντάς σε, εσένα τον
μη καπνιστή, ν' απολαμβάνεις τη γεύση του τσιγάρου στο άλλο στόμα, αν τέτοια ήταν
η «εγγραφή» του π ρ ώ το υ σου φιλιού. Και κάνει την «κάθε ατέλεια του προσώπου» να
είναι «πιο ακριβή από την ομορφιά» την ίδια.
ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ: αγαπάμε ένα π ρ ό σ ω π ο (έναν ά νθρω πο) για τις ατέλειές του, για τις

ελλείψεις αυτές, π ο υ τις συμπληρώνει ο έρ ω τά ς μας. Ένα τέλειο πρόσω πο (ένας
τέλειος άνθρω πος) δεν μας έχει ανάγκη.
Κι όλο κοιτάζουμε τα π ρ ό σ ω π α στον δρόμο, μ ή π ω ς και βρεθεί το ταίρι μας. Ή μήπως
για να βεβαιωθούμε, γι' άλλη μια φ ορά, με ανακούφιση, π ω ς δεν βρέθηκε ακόμα; (Γιατί
αν βρισκόταν, σε τι μπελάδες θα μας έβαζε... Εκτός α π ό το υ ς τυχερούς που θα
πετύχουν τον «σωκρατικό έρωτα», ό π ω ς τον περιγράφ ει ο Γρηγόρης Βλαστός1:
«ισορροπημένο, ανέμελο, ευτράπελο, εύθυμα και επίμονα νουνεχή»).
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Κάποτε, όντως, ο έρω τας απλοποιεί. Αισθήματα και σκέψεις π ου , αλλιώτικα,
φαίνονται αντίμαχα, κι ούτε θα μπορούσες να τα κατατάξεις πουθενά, σε καμιά
«φυσιολογική», καθημερινή εμπειρία, έκφραση ή ανάγκη, ξαφνικά, υπό τη σκέπη της
έννοιας «έρωτας», μοιάζουν ν' αποκτούν α υ τόμ α τα κάθε δικαίωμα ύπαρξης, χωρίς να
πρέπει να δικαιολογηθούν, ν' απολογηθούν και να εξηγήσουν τι εννοούν
συμφιλιώνονται.
Ο ΕΡΩΤΑΣ απλουστεύει και μπερδεύει.

Έτσι μπερδεύονται κι οι δυο Βαλεντίνοι, π ου , μας λένε τα βιβλία, ίσως να μην είναι
π α ρ ά ένα μονάχα π ρ ό σ ω π ο , με δυο εκδοχές της ιστορίας του. Ούτε του ενός,
ωστόσο, ούτε του αλλουνού η ζωή δικαιολογεί τη σύνδεση με τη «γιορτή των
ερωτευμένων».
Ενδεχομένως η γιορτή αυτή να α π η χεί την παγανιστική εορτή τω ν Λουπερκαλίων,στα
μέσα Φεβρουάριου. Ή τ ' όνομα του Αγίου να μαρτυρεί για το θάρρος που θέλει ο
έρωτας, ό π ω ς ακριβώς κι η ελευθερία. Αλλ' ίσως πάλι, ν' αρμόζει ο προστάτης αυτών
π ο υ σμίγουν στην αγάπη, να 'ναι αβέβαιο αν είναι ένας ή δύο, αξεχώριστοι.
1. Γρηγόρης Βλαστός, Σωκράτης: Ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος, μτφ. Παύλου Καλλιγά, εκδ.
Εστίας, 1993.
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Στο Βέλος του Χρόνου, ο Μάρτιν Έ ιμις, αφηγείται ανάποδα τη
ζωή ενός Ναζί εγκληματία πολέμου. Ο Έ ιμ ις έχει στήσει ένα
ρωμαλέο αντεστραμμένο κόσμο πάθους και βάρβαρης ιλαρότητας,
αλλά το κεντρικό σημείο, εκεί που δοκιμάζεται το όραμά του,
είναι η αναφορά του στο Άουσβιτς. Το βαθύ αυτό βιβλίο
προσθέτει μια νέα, τρομακτική διάσταση στη σαιξπηρική τραγική
σύλληψη του απορυθμισμένου χρόνου.
Οι εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ, με την καινούργια σειρά «ΞΕΝΗ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ», φιλοδοξούν να δώσουν τα πιο αξιόλογα έργα της
παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ή δη κυκλοφορούν
TONI ΜΟΡΙΣΟΝ: Τζαζ
(Ν όμ π ελ λογοτεχνίας, 1 9 9 3 )

ΜΠΑΡΤ ΑΝΣΓΟΤΩΡΘ: Ιερή Πείνα
(Βραβείο B O O K E R 1 9 9 2 )

και ετοιμάζονται
ΡΟΝΤΤ ΝΤΟ Τ Λ: Πάντυ Κλαρκ Χα, Χα, Χα
(Βραβείο BOOKER 1993)

ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΒΕΤΑΓΙΕΒΑ: Ιστορία της Σονέτσκα
Λ. ΜΠΑΤ ΑΤ: Το Πάθος
(Βραβείο BOOKER 1991)

TONI ΜΟΡΙΣΟΝ: Το πιο γαλάζιο μάτι
ΤΖ. Μ. ΚΟΤΤΣΤ: Ο βίος και η πολιτεία του Μάικλ Κ.
(Βραβείο BOOKER 1983)
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