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ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΥΝΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΟ €tVTÎ !
ΘΑ Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Ε Τ Ε ΜΙΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε ΒΙΒΛΙΑ
Το ΑΝΤΙ ζητεί από τους φίλους αναγνώστες να γραφτούν συν
δρομητές ή να γράψουν φίλους, νέους συνδρομητές.
Εμείς βεβαίως θέλουμε οι αναγνώστες μας να προμηθεύονται
το περιοδικό από το περίπτερο της γειτονιάς τους ή από τα βι
βλιοπωλεία όπου διατίθεται. Ένα ζωντανό έντυπο κυκλοφορεί
μέσω των εφημεριδοπωλών και των βιβλιοπωλείων. Όμως
υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διανομή μέσω του Πρακτορείου.
Προκειμένου να φτάσει στα χέρια σας ένα τεύχος, εμείς πρέπει
να τυπώσουμε δύο. Το σύστημα διανομής πάσχει. Και αυτό εί
ναι ένα χρόνιο πρόβλημα που -δυστυχώ ς- δεν μπορούμε να το
λύσουμε από μόνοι μας. Στην Αττική, λ.χ., υπάρχουν πάνω από
5.000 σημεία πώλησης. Αν λογαριάσουμε ότι απαιτούνται του
λάχιστον 3 αντίτυπα σε κάθε σημείο, θα πρέπει να στέλνουμε
μόνο στην Αθήνα το σύνολο των τευχών που εκτυπώνουμε.
Έτσι το ΑΝΤΙ μπορείτε να το βρείτε μόνο αν είστε τυχεροί σε
ορισμένα περίπτερα ή, ύστερα από αναζήτηση, σε περισσότε
ρα του ενός. Από την άλλη μεριά, και αυτό το γνωρίζουν οι ανα
γνώστες της επαρχίας, εκτός Αθηνών το ΑΝΤΙ φτάνει στην υπό
λοιπη Ελλάδα είτε το Σάββατο είτε τη Δευτέρα.
Γνωρίζουμε τον αντίλογο: Τα ελληνικά ταχυδρομεία βρίσκο
νται σε άθλια κατάσταση. Οι συνδρομητές μας στην Αθήνα,
π.χ., παίρνουν το ΑΝΤΙ την ίδια ημέρα με τους συνδρομητές του
εξωτερικού! Όσοι παρακολουθούν το περιοδικό τακτικά, συνε-

πώς, προτιμούν να το προμηθεύονται αμέσως - έστω και κατη
πιν αναζήτησης.
|
Υπάρχουν όμως και πολλοί μη συστηματικοί αναγνώστες. Ανα
γνώστες που θα ήθελαν να παρακολουθούν το περιοδικό αλλάί
χνούν να το αναζητήσουν κάθε δεύτερη Παρασκευή ή έγκατα
πουν την προσπάθεια αναζήτησής του. Γι’ αυτούς κυρίως κάνο
αυτή την καμπάνια για εγγραφή νέων συνδρομητών.
Γραφτείτε λοιπόν συνδρομητές στο ΑΝΤΙ γιατί έτσι ßor
και το περιοδικό. Ή κάνετε δώρο στους/ις φίλους/ες σας πο
δεν το αγοράζουν τακτικά ή το αμελούν μια συνδρομή. Εμεί
κάνουμε μια προσφορά για τους νέους συνδρομητές:
Στέλνοντας το έμβασμα για μια νέα συνδρομή, από σήμερ
και μέχρι το Πάσχα, το ΑΝΤΙ θα στείλει σε σας ή σε όποιοι
σας σημειώσετε και ένα πακέτο με βιβλία ως δώρο!
Θα στείλετε το ποσό της ετήσιας συνδρομής συν 500 δρχ.γΐ|
τα ταχυδρομικά του δώρου και εμείς, εκτός από το περιοδικό
θα σας στείλουμε ένα πακέτο με τα εξής βιβλία:

Ε. Μπαλιμπάρ, Τ. Λουπορίνι, Α. Τόζελ:
Η Κριτική τη ς Π ολιτικής στον Μ α ρ ξ
Μ. Αλεξανδρόπουλος: Φύλλα-Φ τερά
Γιάννης Ιωάννου: Ο Τρίτος Δρόμος
Γιάννης Καλαϊτζής: Τσιγγάνικη Ο ρχήστρα

Κατερίνα Σαιν Μαρτέν: Ααμπράκηδες

Στείλετε λοιπόν
το ποσό των 1 0 .0 0 0 δρχ. συν 500 δρχ.
για τα έξοδα αποστολής των βιβλίων
και θα λάβετε εσείς ή ο/η φίλος/η:

α) Το πακέτο δώρου και
β) για ένα χρόνο το ΑΝΤΙ.
Π,

«Ä'' τ ν τ
(Pl-t ™

Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας!
. . .

ΝΑΙ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙ
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ο νοματεπώ νυμο:.......................................................................
Δ ιεύθυνσ η :..................................................................................
Τηλ.................................................................................................
Η συνδρομή μου θέλο) να α ρχίζει από το τχ .........................
Αποστέλλω με επιταγή το ποοόν των 10.500 δρχ,. Παρακαλώ να tj
μου στείλετε, μαζί με το πρώτο τεύχος, και την προσφορά σας, w
πακέτο με τα πέντε βιβλία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ET

ΙΡΑΚ: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ Οι τελευταίες
εξελίξεις στη νέα κρίση στο Ιράκ. Σχολιάζουν: Σωτήρης Ντάλης,
Θεόδωρος Κουλουμπής, θάνος Βερέμης. Και η Νέλλη Ψαρροό
παρουσιάζει τι έγραψαν οι ξένες εφημερίδες, μετά την επίτευξη
συμφωνίας του Κόφι Αννάν με τους Ιρακινούς.

ΙΕΑ,

Ο ΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ, Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΔΙΒΟΥΑΟΣ
Πίσω από την κρίση στη Νεολαία Π Α Σ Ο Κ - του Τάσου Παππά

ΙΕΑ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΑΗ ΜΑΓΓΙΝΑ Η κρίση στη Ν.Δ.
κλιμακοινεται, αλλά ο Β. Μαγγίνας άλλα πιστεύει - του Δ. Ζώνιου

ΣΕΛ.

ΟΤΑΝ ΧΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΣΚΙΑ ΣΟΥ Με αφορμή τη
συνδιάσκεψη] της Νεολαίας Π Α Σ Ο Κ - του Δημήτρη

Κάΐση

ΜΕ ΓΑΑΥΚΟ ΚΑΗΡΙΔΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΛΥΣΕΩΝ; Μετά τις
εκλογές στην Κύπρο. Γράφουν:

Χρ. Χριστόφορου, Α. Θεοφάνους

ΗΙΙΡΟΑΗΨΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ο ι αθέατες όψεις του
προβλήματος - του Φοίβου Ζαφειρίδη

ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΙΡΟΒΛΗΜΑ Ποια είναι η ουσία πίσω από τις
αγροτικές κινητοποιήσεις; - του Ναπ. Μαραβέγια

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μια
Περίοδος Β' Έ τος 2 5 ο · Τ εύ χ ο ς 6 5 5
σκευή 2 7 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο υ 1998 · Δ ρ χ . 5 0 0

ΙΤΙ - ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δ ημοχάρους 6 0 , 115 21 Α θ ή να
λ. 72.32.713-72.32.819 FAX: 7 2 .2 6 .1 0 7
νΙΤΙ ON-LINE:, h ttp ://w w w 3 .e n e t.g r/a n ti
Ε mail: anti@ com pulink.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χ ρή σ το ς Π απ ουτσ άκης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Η λ ία ς Κ α ν έλ λ η ς
ΜΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δ η μ ή τρ η ς Γκέκα ς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Μ ά χ η Γ εω ρ γιά δ ο υ
|ί ΠΩΣΗ: Λ ΙΘ Ο Τ Υ Π Α.Ε. Ιασ ίου 5, Π ερισ τέρ ι
Τηλ. 5 7 .2 2 .2 0 1
ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ:

3 συνδρομή: 26 τεύχη,. Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΚΟΥ: Εξαμ. 5 .0 0 0 δ ρ χ ., Ετήσια 10 .000 δρχ.,
Οργανισμών, Τ ραπ εζώ ν, κ.λπ.: 4 0 .0 0 0 δ ρ χ.
£[(!·
Φοιτητική ετήσια: 8 .0 0 0 δρ χ.
' ΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - Μ Ε Σ Ο Γ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 38 δολ., Ετήσια: 7 5 δο λ.,
1ΠΑ - Κ Α Ν Α Δ Α Σ - Α Σ ΙΑ - Α Υ ΣΤΡΑΛΙΑ:
Εξαμ. 44 δο λ., ετήσια 88 δολ.
ΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χ ρ ή σ το ς Π απουτσάκης
Δ ημοχάρους 6 0 , 115 21 Α θ ή να
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΔΡΧ. 5 0 0 ,
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΔΡΧ. 1.000
jNTPIKH ΔΙΑΘΕΣΗ: Για τα β ιβ λιο π ω λεία
της Α θ ήνα ς: Π ε ρ ιο δ ικ ό Α Ν ΤΙ,
'. για τα β ιβ λιο π ω λεία της Β. Ε λλάδας:
ο του βιβλίου - A Π ο υλου κτσ ή και Σία Ε.Ε.
σάνη 3, Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η , τηλ. (031) 2 8 5 .8 5 7

/

ψύχραιμη ματιά - του Αντ.

ΣΕΛ. 31
ΙΕΑ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ: Κοσσυφοπέδιο, Ιταλία, Γερμανία
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΦΑΚΑΤΩΝ Μαλβίνα, ΕΣΡ, θεσμοί, ελευθερίες
και δημοκρατία. Γράφουν:

ΙΕΑ.

Κόντη

Στρ.ς Μπουρνάζος, Μ. Βασιλά/ης

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Για τη
βιβλιοθήκη που αναζήτησε το κοινό της και τον έφορό της, Νί/ο

Γ ιανναδάκη

_____________________

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, σελ. 4

ΛΟΓΙΚΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Γαοργος Φιλδισόίκος, σελ. 5

ΠΟΑΓΠΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Αντήνοιρ, σελ. 6

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ, 28

ΒΙΒΑΙΟ
Κριτική, σελ. 46

ΚΑΙΤΑΑΟΙΠΑ
Βαγγέλης Μπιτσάιρης, σελ. 66

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια, σελ. 8

ΑΙΑΑΟΓΟΣ
Επιστολές, σελ. 38

•Εξώφυλλο:
Φωτ. ΕΡΑ/ΑΠΕ

ΟΥΤΕ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΤΥΧΩ Σ τα πρωτοσέλιδα του Τΰπου και τα «έκτακτα δελτία θυελλης» των καναλιών κατά τις
* επόμενες ημέρες δεν θα καλτπ|>ουν με εντυπιυσιακό τρόπο τις επιθέσεις της αμερικανικής αε

ροπορίας -μ ε τη συνδρομή των άγγλων «συμμάχω ν»- εναντίον θέσεω ν στο Ιράκ.
Η ΣΩ ΣΤΙΚ Η παρέμβαση του Κόφι Α ννά ν απέτρεψε τους πολεμικούς στρατηγικούς σχεδιασμοΰς

του Σταίητ Ντηπάχρτμεντ και του Πενταγοτνου. Ε ίναι π ρ οφ α νές ότι η ειρηνευτική διευθέτηση
δεν είναι αποκλειστικό επίτευγμα του γ.γ. του Ο Η Ε. Ο Σαντάμ είχε ήδη συνειδητοποιήσει ότι
οι απειλές των Α μερικανώ ν θα μετατρέπονταν όντως σε «πράξη».
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΥΑ ΣΙΝ ΓΚ ΤΟ Ν όμως το επιζητούμενο δεν ήταν η ειρηνευτική διευθέτηση. Αυτό φάνηκε

άλλωστε από τις δηλώσεις των αμερικανώ ν αξιιυματούχων σε όλο το διάστημα που διαρκοΰσε
η κρίση: «επιφυλάξεις», «εριοτηματικά», «απορίες»...
ΟΛΟΙ ΞΕΡ Ο ΥΜ Ε ότι οι αμερικανικές ευαισθησίες δεν αφ ορούσα ν την τύχη των επαπειλούμενων 1

λαοον από τη δολοφονική μανία του Σαντάμ. Α ν ήταν αυτό, θα είχαν ενδιαφ ερθεί και για τα 1
θύματα των επιθέσεω ν με χημικά στη Χ αλάμπσα το 1988, θα είχαν ασχοληθεί με τους τόσους
δυνάστες και καταπιεστές στην Τουρκία, τη Λατινική Αμερική, την Α σία. Ό λ α αυτά μπορείνα
ακούγονται σαν επιχειρήματα παρωχημένων εποχώ ν, όταν κατακεραυνώ ναμε τους διάφο- ^
ρους«ιμπεριαλιστές». Επειδή όμως οι καιροί άλλαξαν, δεν συντρέχει κ α νένα ς λόγος ώστε να
αποσιωπούμε την επιθετικότητα της μοναδικής πλέον υπερδύναμης. Επιθετικότητα πουεκπορεύεται από τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του Σταίητ Ντηπάρτμεντ για την οικονομική και
πολιτική κηδεμονία του πλανήτη.
ΜΕ ΤΗΝ Ε ΙΡ Η Ν ΙΚ Η διευθέτηση οι σχεδιασμοί αυτοί ανεστάλησαν. Α λλά δεν μπαίνουν στο ράφι.

Ο Κλίντον και ο Μ πλερ ενδεχομένω ς γνω ρίζουν καλύτερα από εμάς ότι ο Σαντάμ παρασκεΰαζε χημικά όπλα. Άλλωστε, αμερικανικές και αγγλικές ήταν οι εταιρείες που προμήθευαν τις
πρώ τες ύλες στο Ιράκ, όπως αποκάλυτρε πριν από δέκα ημέρες ο αγγλικός Τύπος.

|

Η Κ ΡΙΣΗ στον Π ερσικό Κόλπο θα επανέλθει. Ό χ ι επειδή η αμερικανική υπερδύναμη επαγρυ-

1

πνεί για τις παραβιάσεις τυον ανθριόπινων δικαιωμάτων, για την ειρηνική ζωή και την ασφάλεία των λαών, αλλά γιατί κινδυνεύει η ίδια από μια νέα πιθανή αναδιανομή των πετρελαίων
και του φυσικού αερίου.

'
(
1
/

Η ΚΡΙΣΗ αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας διαταγής. Μ πορεί να επανεμφ ανιστεί στον Περσικό ή

στο Ιρόχν ή στην Κεντρική Ασία... Τότε όμως, άλλες δυνάμεις, πληντω ν Η νω μένω ν Πολιτειών, Μ
θα έχουν τη δύναμη, έστω τη δυνατότητα, να τη διευθετήσουν με ειρηνικά μέσα;

α ν τί
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Ο πόλεμος (πον όεν άρχιοε)
όεν ετελεκοαε ακόμα...
«ΤΟ» ΓΕΓΟΝΟΣ του Δεκαπενθημέρου
υπήρξε, ασφαλούς, η συμφωνία Κόφι
Ανναν - Ταρέκ Αζΐζ, στη Βαγδάτη, η απο
τροπή του πολέμου, η αναβάθμιση του ρό
λου των Ενωμένων Εθνών και η... θλίψη
(Bonjour tristesse) που κατέλαβε την αμε
ρικανική ηγεσία για την αναπάντεχη αυτή
εξέλιξη! Οι Αμερικανοί, ιός την τελευταία
στιγμή, πίστευαν ότι ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ Οα λειτουργούσε ως ένα «τέλειο
άλλοθι» για την προώθηση της πολιτικής
τους, ότι η αποστολή του -ούτιυς ή άλλωςθα αποτύγχανε και ότι, 72 ώρες (ή περίπου
72 ώρες) μετά το πέρας της αποστολής του,
θα εγκαινίαζαν το πρώτο αεροπορικό τους
πλήγμα κατά του Ιράκ.
ΣΤΟ «παρά πέντε», όμως, τα σχέδια της
Ουάσινγκτον και των συμμάχων της ανα
τράπηκαν. Η διπλωματία ενίκησε και οι
Αμερικανοί «έμειναν -όπω ς έγραψε Α υ
γή- χωρίς προσχήματα». Ο Κλίντον υπο
χρεώθηκε ν' αναγνωρίσει (έστω με επιφυ
λάξεις) τη συμφωνία που πέτυχε ο γενικός
γραμματέας του ΟΗΕ και την οποία χαι

ρέτισαν «όλοι οι αγαπιόντες την ειρήνη λα
οί». Φυσικά, ο κίνδυνος του πολέμου δεν
εξέλιπε. Οι Αμερικανοί όχι μόνο διατη
ρούν τα σιδερικά τους στην περιοχή του
Κόλπου, αλλά και συνεχίζουν να ενισχύ
ουν τις δυνάμεις τους. Κατά τα άλλα και
ενιό υπάρχει, βέβαια, ένα θέμα «εφαρμο
γής της συμφωνίας» -δέσμευσης, από
πλευράς Ιράκ, ότι θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα κ.λπ.-, η παραμονή των αμερικανι
κών δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου,
με το δάκτυλο στη σκανδάλη, κάθε άλλο
παρά θα βοηθήσει στην εμπέδωση της ει
ρήνης. Ο έλεγχος τιυν οκτώ ανακτορικών
συγκροτημάτων του Σαντάμ Χουσείν (για
να εξακριβωθεί αν υπάρχουν -ή δεν υπάρ
χουν- όπλα χημικού και βιολογικού πολέ
μου) θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνα
τόν. Και να επεκταθεί και σε όσα άλλα «ύ
ποπτα σημεία» κρίνουν οι επιθεωρητές
του ΟΗΕ. Αλλά ο έλεγχος αυτός δεν μπο
ρεί να συνεχίζεται εις το διηνεκές. Οι κυριόσεις κατά του Ιράκ -που κρατούν από
τον πόλεμο του 1991- θα πρέπει, κάποτε,

να πάρουν τέλος. Ο Σαντάμ Χουσεΐν
ρεί να μην αρέσει σε κανένα. Αλλάtu
νέπειες των κυρώσεων δεν νοείται να
ρώνει, επ’ άπειρον, ο ιρακινός λαός
επειδή πολύς ο λόγος περί μαζικών ou
καταστροφής, κ.λπ., ισχύει, πάντοτε,ν
ζουμε, η δήλο^ση του υπουργού ΕξωΠ
κώ \ Θ. Πάγκαλου, από το Κάιρο τηςΑι
πτου: Κανένα κράτος της περιοχής όετ
πρέπει να διαθέτει χημικά, βιολογιχά ή
ρηνικά όπλα. Δεν θα πρέπει va vm
πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών.
Ισραήλ, όπως είναι γναιστό, διαθέτει
ρηνικά όπλα, για την ύπαρξη των one
οι ΗΠΑ ουδόλως ανησυχούν!).
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ
ΣΤΟΝ «ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ»... ι
ΑΛΑΑ ΑΝ ο πόλεμος στον Κόλπο (j,
τράπηκε (έστω προσωρινά), ο «εοωκοη,
τικός πόλεμος», τόσο στο ΠΑΣΟΚόσίτ
στη Νέα Δημοκρατία, άστραψε και lj
ντησε... Στο ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα if ;
σύγκληση, οι τόνοι (σαφώς αντισημ1^

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

Β’ εξάμηνο 1994
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περιεχόμενο του συνεδρίου της ΝεΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Δημοκρατία το
μια ήταν -και παραμένει- ο βοναμός του προέδρου της Κ. Καρχχμχχνκρασισμένου να διαγράχβει τους πχχ,ητσοτακικούς, εβερτικούς, χρίλους
Σουφλιά - οποιονδήποτε θα ιχμιρί
σε τη σοφία του θεόπεμπτου χχρχη(ΙΑΜΕΙΦΘΕΝΤΑ στο συνέδριο της
ίας του ΠΑΣΟΚ είναι πράγμχχτχχ
ί! Όλα κατέρρευσαν, όλα προδόθηιατρίδα ορφάνευε, τα οράματχχ οτέαφότου έφυγε Εκείνος, ο Έ να ς, ο
ικός, ο Μεγάλος, ο Ανεπανάληπτος.
είδη κάποιοι πιθανόν vex τον είχαν
ήσει, άντε vxx προβάλουμε μκχ τχχιίο χρορές), για νχχ θυμηθούν πόσο
και ειδυλλιακή ήταν εκείνη η εποχή
ίο «μουντή», «άψυχη», «τεχνοκρατιιημερινή, με πρωθυπουργό και χχρόμματος έναν Σημίτη, που επείγεται
να μας εντάξει στην ενιαία νομιήκαι οικονομική Ευρχόπη !
ΛΑΠΟ το συνέδριο, υπήρχε βέβαια
.άρχει-«θέμα Τσοχατζόπονλον», xxv
. τι βαθμό) διεκδικεί (ή πιθχχνχίν νχχ
, ήσει) την ηγεσίχχ του κχίμμχχτος, ευ,μιζόμενος ή μη ευθυγρχχμμιζχψιενος
«στυφό» λόγο της απελθούσας Τώπωνίου... Τχχ πρχχγματχχ, προς στιγισε επίπεδο κυβερνητικής ηγεσίχχς,
γριε'ψει. Ο πρχυθυπουργχίς Κ. Σημίλιστα, ήταν έτοιμος (λέγετχχι) για τη
ηρυς τα εμπρός» -διάβαζε για τη
εια πρόωρων εκλογχύν, βοηθούσης,
'"πραγμάτων, και της Νέας Δημοκρχχπρθε
η ώρα της σύγκρουσης~ με κα«>
*
•-νες ιόέες και παρωχημένες αντιλή•'.δήλωσε σε ορισμένες κυριακάτικες
ιίδες... Γρήγορα, όμιυς, τχχ πήρε πίφρόντισε γι’ χχυτχή ως είθιχττχχι, ο
ητικός εκπρόσωπος Δη μ. Ρέππχχς:
ι νση του πρωθυπουργού -ε ίπ ε - δεν
ri λόγο αντιπαραθετικό, λόγο ρήξης,
ήγος θετικός, για την αντιμετώπιση
ήλων θεμάτων της ρήξης».
\ ΤΑ ΑΛΛΑ, χ>λοι τχύρα, χπο
Κ επιχειρούν vxx κατεβάσουν τους
«Είμαστε, δήλωσε ο γρχχμματέας
μχχτος, Κ. Σκανδαλίδης, σε μια πονθεσης και ενότητας». Ό σο γκχ τον
ύ Άμυνας. Α. Τσοχχχτζόπουλο,
ε να διευκρινίσει ότι κχχκχυς οριπίχπεψαν ότι ο πρωθυπουργίας, με
ιχτή του, «χρωτογρχχχριζε τον ίδιο»...
I, πρόσθεσε, έχει vxx κάνει με πρχχ1

κχχταγωγής. «Η παράταξή μας, (δήλωσε,
απαντώντας σε ερχυτηση γερμανού δημο
σιογράφου) αποφεύγει διακρίσεις τον εί
δους αυτού». Αλλά και σε δεύτερη ερχύτηση, με αφορμή την «πρόσκληση» Καρατζαφέρη προς τη χιτλερίζουσα «Χρυσή
Αυγή» («ενταχθείτε στη Νέα Δημοκρατία
και όταν έλθουμε στα πράγματα θα σας
δώσουμε ένα υπουργείο»...) πέρασε στο
ντούκου! Καμιά αποκήρυξη, καμιά κατα
δίκη της «προσφοράς», καμιά διαφορο
ποίηση χχπό τον εντιμότατο και προκλητικχχτατο Καρατζαφέρη. Το μόνο που ψέλλι
σε ήταν: «Το συνέδριο μου είπε να τραβή
ξω μπροστά» !

κτικές και νοοτροπίες, αλλά και με το παρελθχίν που εκ τχυν πρχχγμχχτων έχει ξεπερχχσθεί. Κχχι η κχχτχχληξη: «Στο κυβερνών
κόμμα όεν υπάρχουν πολιτικές και ιδεολο
γικές διαφορές». Αρχχ, η ζχυή προχχυρεί!
IN: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
OUT: ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πάλι, τα
πράγμχχτα πάνε απχ) το κακό στο χειρότε
ρο. Ακχψιχχ κι εκείνοι που πίστεψαν ότι η
εκλογή του Κ. Κχχρχχμχχνλή στην ηγεσίχχ του
κχχμμχχτος Οχχ έφερνε κχχποιον νέο αέρα
(επιτέλους νέος άνθρωπος ήτχχν ο ίδιος ο
χχρχηγός), γρήγορχχ χχπογοητεύτηκχχν. Ο
χχρχηγός έδειξε το πρχχγμχχτικό του πρόσχυπχ>, την περασμένη Τρίτη, κχχτχχ τη διάρκεια
γεύματος που παρέθεσε η Έ νωση Ανταποκριτχόν Ξένου Τύπου: Αρθρο πρχύτο: «Η εμ
βέλεια και το μέγεθος ενός κόμματος -δή 
λωσε- δεν σημαίνει κ α τ' ανάγκη άθροισμα
προσώπων». Συνεπχός, νομιμοποιούμαι χ5χι
μόνο νχχ μην προχτκχχλχυ τχχν επίτιμο πρόε
δρο Κ. Μητσοτχχκη χπχχ κομματικά όργανα,
χχλλχχ κχχι νχχ μην τχ>ν συμπεριλάβω στο ψηχροδέλτιο των προσεχχυν εκλογχόν. Αλλο τχ>σο, νομιμοποιούμαι νχχ διχχγρχχψχυ, χ5χι μόνον χχυτχίν, χχλλχχ κχχι όσους χχλλχχυς διαφορίζοντχχι χχπχ) την κομματική γραμμή...
Ο «ΣΚΛΗΡΟΣ» χχρχηγός, απέναντι στχχ
κεντρχόχχ στελέχη του κόμμχχτος, ενεχρχχνίχτθη, όμχυς, ιδιχχίτερχχ όιαλλχχκτικός (μαλθχχκχίς, συμφιλιχυτικός) απέναντι στα
χχκροδεξιχχ (φχχχτίζοντα, ρχχτσίζοντχχ) στοιχείχχ της Νέχχς Δημχ)κρχχτίχχς. Επιτέλους,
δεν χχχλχχσε ο κχχψιος επειδή ο εντιμχίτχχτος
κ. Γ. Κχχρχχτζχχχρέρης ζήτησε την πχχρχχίτηση
τχ>υ πρχυην υφυπουργού Χρίστχω Ροζχχκη,
«επίτω ότι» οι πρχίγονοίτου ήταν εβρχχϊκής

CONSERVATIVES ΚΑΙ LABOURS
-ΥΠ Α ΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ;
ΚΑΙ ΕΝΩ η Κύπρος ετοιμάζεται για τη
μάχη της ενταξιακής της πορείας προς την
Ευρωπχχϊκής Ένωση, ο βρετανός πρωθυπχτυργός Τ. Μπλερ (ας θυμίσουμε ότι είναι
Labour...) αισθάνθηκε την ανάγκη να πέμψει γραφή στον πρόεδρο της Κύπρου Γλ.
Κληρίδη, για να του πει: Πρώτον, ότι, στην
αντιπροσωπεία των ενταξιακών διαπραγ
ματεύσεων θα πρέπει να μετέχουν και
Τουρκοκύπριοι (κάτι που επιδιώκει τόσο
η ελλαδική, όσο και η ελληνική κυπριακή
πλευρά...) - πλην, όμχυς, στη βάχτη της «πο
λιτικής ισοτιμίας». [Αυτό, στην χχπλοελληνική σημχχίνει αναγνχυριση του κράτους
του Ντενκτάς.] Δεύτερο, ότι πρέπει ν’ αποχρευχθεί -αχρεύκτχυς!- η εγκατάσταση τχυν
ρωσικών πυραύλχυν στο νησί... Και επειδή
ο κ. Μπλερ δεν θα ήθελε να κατηγορηθεί
ότι δεν χχχμπαρίζει από ευέλικτες διπλω
ματικές εκφράσεις, συνεχίζει: «Οποιοδήπυτε πλεονέκτημα για την ασφάλειά σας,
για το οποίο ειλικρινώς αμφιβάλλω (από
την εγκατχχστχχση τχυν ρχυσικχυν πυράλων),
θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση της
έντασης στην περιοχή»...
ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ, ο βρετανός πρωθυπουρ
γός αποφεύγει κάθε αναφορά χττην παρουσίχχ 30.000 τουρκικού στρατού στην
Κύπρο. Κχχι όχι μόνον αυτό, -όπως καταγ
γέλλει η Λευκωσία-το Λονδίνο άρχισε να
εφαρμόζει ένα περίεργο εμπάργκο εις βά
ρος της Κύπρου, δυσχεραίνοντας τη ροή
αντχχλλακτικών για τχχ ραντάρ του νησιού,
τύπου «Μαρκόνι». Ερώτηση: Υπάρχει
οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της πολιτι
κής που προωθεί μια συντηρητική και μια
εργατική βρετανική κυβέρνηχτη, στην Κύ
προ; Ιδού η απορία...
ΑΝΤΗΝΩΡ
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ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΙΔΙΑ
Αυτό το «νέο ΠΑΣΟΚ»
εάν θέλει να ευτυχήσει
ο εκσυγχρονισμός του
θα πρέπει να
απαλλαγεί από
ορισμένα παιδιά του:
ανάμεσα σ’ αυτά
προφανώς κι από τη
Νεολαία (αφού δεν
μπόρεσε να την
αλώσει ας την
καταργήσει).
Άλλωστε δεν τη
χρειάζεται ούτε για
προεκλογικές
συγκεντρώσεις σε
εποχή συνθλιπτικής
ανόδου των
επικοινωνιών. Τα
βλέπει κάπως σαν
καθυστερημένα που
πάνε να εγείρουν
δικαιώματα
κληρονομιάς: έφθασαν
στο ανήκουστο σημείο
να χρησιμοποιούν
σύγχρονα μέσα όπως
το video wall για να
μεταδώσουν
αναχρονιστικά
συνθήματα του παλιού
Αρχηγού
δημαγωγούντος:
«Τέλος στο
συντηρητισμό, τέλος
στο
νεοφιλελευθερισμό».
Μα αυτά είναι
πράγματα μιας
πρωτόγονης εποχής
-και ενπάση
περιπτώσει
διαψεύσθηκαν από τα
γεγονότα μαζί με την
πτώση του Τείχους.
Αλλά θ’ αποκρούσουν
το φλερτ
Ανδριανόπουλου που
ταπεινώνει το
«κοινωνικό μας
πρόσωπο» - κι αυτό
μόνοι μας θα το
διαχειρισθούμε.
Δ.Κ.
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ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ...
α συμπτώματα κρίσης εναλλάσσονται στα δύο
μεγάλα κόμματα. Από την Παρασκευή ε'ιυς τη
Δευτέρα, η αντιπαράθεση στην κορυφή του
ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το Συνέδριο της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ, υπενθύμισε τα εκκρεμή διαρθρωτικά προ
βλήματα του κυβερνώντος κόμματος. Και αμέσως μετά, η ανοιχτή αντιπαράθεση στη Ν.Δ. επανέφερε στο
προσκήνιο το πρόβλημα ταυτότητας που είχε συμπιε
στεί μετά την εκλογή του νέου προέδρου της.
Είναι τόσο πολιτικά μύωψ ο κ. Καραμανλής, ώστε
να μην αντιλαμβάνεται ότι η κρίση που πυροδότησε
στο κόμμα του συσπειρώνει μεγάλο μέρος των οπαδών του, αλλά αποσταθεροποιεί την επιρροή του στον
κεντροκ) χώρο; Δεν αντιλαμβάνεται ότι καλύπτοντας
τον κ. Καρατζαφέρη εξυπηρετεί την εδραίωση του κ.
Σημίτη στον ζωτικό κεντρώο χοίρο; Μήπως ποντάρει
ιτε κάποια εξιογενή φθορά του κυβερνο>ντος κόμμα
τος (π.χ. εισαγόμενη νομισματική κρίση) και εκκαθα
ρίζει τα ζιζάνια, προσδοκώντας καρπούς στις νομαρ
χιακές εκλογές; Το πιθανότερο είναι ο κ. Καραμαν
λής, αφού καταστήσει υποτελή ή ωθήσει εκτός κόμμα
τος («υπεράνιυ» κατά τον κομματικό νεολογισμό) την
πτέρυγα Μητσοτάκη, να επιχειρήσει να εκφράσει ο
ίδιος τις προγραμματικές θέσεις του φιλελεύθερου
χώρου, μεθοδεύοντας, αργότερα, για συμβολικούς
λόγους, την εκδίωξη κάποιων ακροδεξιών στοιχείων.
Θα προλάβει όμως να εφαρμόσει το σχέδιο τής, κα
τά φάσεις, αμφίπλευρης εκκαθάρισης του κόμματός
του; Ηδη ο κ. Σημίτης δραστηριοποιείται. Μόλις
προχθές, την Τετάρτη, συνάντησε τον I. Καρακωστα
(διαγραμμένο βουλευτή του ΔΗΚΚΙ) και εξήγγειλε
σειρά επαφών «για ανταλλαγές απόψεων με πρόσω
πα τον ευρύτερου πολιτικού και κοινωνικού χώρον».
Προφανώς, η περίπτωση του κ. Καρακώστα είναι
απλώς προκάλυμμα καπνού... Την ίδια μέρα, μιλο'ι-
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ντας σε εκδήλωση του ΟΠΕΚ, ο Θ. Πάγκαλος
θυνε προσκλητήριο στους «μη κρατιστές όΜ
κομμάτων», καλώντας τους για επιστράτευση
αγώνα «υπέρ τον εκσνγχρονισμού και κατά τη;
ωμότητας», επαναφέροντας το δέλεαρ των σηη
κιυν κυβερνήσεων. Μόνον που αυτί) τη φορά ο
θης πληθωρικός υπουργός το>ν Εξωτερικού1απά
να αναφερθεί στην κεντροαριστερά και προέβ]
ότι θα προκόψουν «πολϊ,απλοί συνδυασμοί και,τι
νότητα συμμαχικών κυβερνήσεων στο μέλAow,
υποθέσουμε ότι το προσκλητήριο στους αορ
αποκαλούμενους «μη κρατιστές» παραπέμπει σι
άλλη οριζόντια διάκριση, εκείνη των «κρατκ
και συνεπώς το αίτημα που διατυπιύνεται είναι
μιουργία νέων διακομματικών (ή καλύτεραδικο|
τικών) συγκλίσεων;
Τα δύο κόμματα δεν αντιμετιυπίζουν με την
ένταση την κρίση. Βεβαίως, οι οριζόντιες ανι
σεις αναδεικνύουν ένα πρόβλημα ταυτότητας
κά όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρη
ριυπη. Ο όιαγκοινισμός όμοις για την ηγεμονία
κεντριύο χοίρο προϋποθέτει προγραμματική
νεια και κοινωνικές συναινέσεις.Ίσιος και δι
σεις; Πάντως οι εξελίξεις στα δύο κόμματαπρ
πονται. κατά κάποιον τρόπο, συμμετρικές. Ηκι
στάση είναι ευμετάβλητη και η ηγεμονία μοιάζει ~
ροδική. Μεταβάλλεται από τη Δευτέρα έως την
ριακή, ακόμη και για «ασήμαντα αίτια». Όταν,]
στα. τα δύο κόμματα λειτουργούν ως συνιστώσες
κρίσης του πολιτικού συστήματος, τότε είναι
να συνεχισθεί η αμφισβήτηση των πολιτών,που
γράφη στις εκλογές. Στην πολιτική, στους δύο'/οι
και τρίτος, και τέταρτος... Οι νομαρχιακές ε>
θα δείξουν.
Νίκος Φί

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ;
Δίχως να περάσει απ’ τη Βουλή η
επίμαχη σύμβαση για την υπό
κατασκευή μονάδα της ΔΕΗ στη
Φλιόρινα υπογράφεται από το
υπουρ>γικό συμβούλιο, που
μεταξύ άλλιον προβλέπει και την
αποζημίωση της
κατασκευάστριας εταιρείας
ελληνορωσικιόν συμφερόντιυν
-με την οποία σχετίζεται και ο
Κοπελούζος- ύψους 280 εκατ.
για καθυστέρηση έργιον που έχει
επέλθει με υπαιτιότητα του
Δημοσίου.

Ώ ς πρόσφατα η κυβέρνηση
επέμενε να επικυριοθεί η σχετική
απόφαση από το Κοινοβούλιο
και ξαφνικά, αλλάζοντας στάση,
υποστηρίζει ότι αρκεί η έγκριση
της σύμβασης α π ’ το υπουργικό
συμβούλιο. Οι καταγγελίες που
θεωρούν το τίμημα υψηλό αλλά
και τα εριοτηματικά ως προς τη
χιοροθέτηση της μονάδας και την
αντάγιυνιστικότητα της τιμής που
θα κοστίζει το παραγόμενο
ρεύμα μοιάζουν να πιστοποιούν
μια ακόμη αμαρτωλή ιστορία

γύρω από σύμβαση ενός
δημοσίου έργου. Η
συγκεκριμένη σύμβαση δεν :
αποτελεί προϊόν διαγωνισμ 51
αλλά ανατέθηκε απευθείας
την κυβέρνηση -με νόμοποι’ώ
ψηφίστηκε στη Βουλή απ' ïï '·
προηγούμενη κυβέρνηση.Α !
και γύρο) από την υπογραφι
η κυβέρνηση συνεχίζει να»
παιχνίδι μόνη της. Και το ,;
Κοινοβούλιο περιορίζεταιI'η
ρόλο του παρατηρητή.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ
Μάταια προσπαθεί η
παρκοεταιρεία ΔΗΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ να
αντιστρέφει το αρνητικό
κλίμα που έχει
δημιουργηθεί στους
δημότες λόγω κλήσεων για
ανύπαρκτες παραβάσεις.
Τη στιγμή που η
νομιμότητα της σύμβασης
των παρκομέτρων
εκκρεμεί, η παρκοεταιρεία
κάνει δημόσιες σχέσεις,
χρησιμοποιώντας το Δήμο
Αθηναίων. Εδώ και 4
χρόνια, ο Δήμαρχος
Αθηναίων υπόσχεται
ηλεκτρικά λεωφορεία και
υπόγεια γκαράζ, χωρίς
αποτέλεσμα. Οι Αθηναίοι
χρειάζονται ένα σύγχρονο
σύστημα διαχείρισης της
στάθμευσης που δεν θα
έχει εισπρακτικό στόχο,
αλλά θα συμβάλει στη
λύση του κυκλοφοριακού
προβλήματος.

Γκ.Κ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ, ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
πρωτογονισμός του υπουργού Δικαιοσύνης είναι δεδομένος
και σύνεχιός ενισχυό μένος. Είναι φυσικό άλλωστε; Ο πρω
τόγονος δεν αλλάζει τη συμπεριφορά του ακόμα και αν αποφκιστεί, ασφαλώς δεν θα την αλλάξει εφόσον επιδοκιμάζεται
»λαμβάνει οφφίκκια και εύσημα.
ίλλά πέραν τούτου, ο πρωτογονισμός Γιαννόπουλου έχει την
οτοτυπία να τελειοποιείται, όσο και αν αυτό φαίνεται οξύμωρο.
J ύβρεις όχι μόνο τις γνωρίζει καλά αλλά και τις χειρίζεται με
πβεια. Είναι μεγάλη τέχνη να παρουσιάζονται ιυς αποκυήματα
|γης, ενώ πλέον οι εκρήξεις είναι απολύτως ελεγχόμενες, και συΨίίονται με λαθραίες εισαγωγές φιλίων δημοσιογράφων, και με
, «μόρφωση τιυν χοίρων του υπουργείου σε στεγανά διαμέρισμα^
και βαλβίδες εξαγωγής.
ύποιος λοιπόν θειυρεί ότι αιφνιδιάστηκε με το τελευταίο συμβάν
19/2/98 εναντίον του Προέδρου και τιυν μελιυν του Δ.Σ. του Δι' χορικού Συλλόγου της Αθήνας, επιλέγει μιαν άκριας συμβατική
όχι και υποκριτική στάιτη για να αποκομίσει τα δικά του οφέλη.
ιθ|ΐφή κατά Σημίτη για την υπουργοποίηση Γιαννόπουλου θα
)επε να είχε τεθεί εξαρχής, καθώς ο υπουργός του είχε παλαιο
ί1'παρουσιάσει εκτεταμένα δε ίγματα της πολιτείας του.
ικόμα και οι δικηγόροι που στο πρόσυιπο του Προέδρου τους
Ψβρίσθηκαν, θα πρέπει να θυμούνται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό
ίάλογοι για την ανάδειξη του Γιαννόπουλου προ εικοσαετίας
).: |ν ίδια αυτή θέση του Προέδρου του συλλόγου τους, ενός από

τους ασφαλέστερους βατήρες για πετυχμένη πολιτική καριέρα.
Αλλά και οι δημοσιογράφοι που πρόσβαλε ο Γιαννόπουλος, θα
πρέπει να συνειδητοποίησαν -έστω την ύστατη ώρα- ότι πολλές
φορές αυτοί και οι συνάδελφοί τους ενθάρρυναν τον Γιαννόπουλο
στις θέσεις του, είτε επιδιώκοντας το γενικό μπάχαλο ως συνήθως ή
ακόμα και μόνο για να ψυχαγωγηθούν.
Ο Σημίτης βεβαίως δεν τρελάθηκε να διώξει τον Γιαννόπουλο και
να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Έχει
τονιστεί επανειλημμένους ότι η συμμετοχή του Γιαννόπουλου στην κυ
βέρνηση από την προπη στιγμή που ανέλαβε ο Σημίτης ήταν προϊόν
λεπτεπίλεπτων υπολογισμών κόστους-οφέλους, με σαφή προσμέτρηση των κινδύνων από τη συμπεριφορέχ Γιαννόπουλου. Είμαι βέβαιος
ότι θα προτιμήσει ανά πάσα νέα κρίση -αν δεν αποσβέννυνται αλ
λιώς- να ζητήσει συγνυϊμη ο ίδιος ο Σημίτης παρά να τον αποπέμψει.
Κατόπιν των ανωτέρω ήταν αναμενόμενη και η πλήρης κάλυψη
Γ ιαννόπουλου από την κυβέρνηση με ανόητες κορώνες Ρέππα πως
ο Γιαννόπουλος είναι αποτελεσματικότατος και πως το ήθος της
κυβέρνησης θα το ζήλευαν πολλές άλλες χυϊρες. Αυτή η άσχετη
υπεκφυγή είναι ένας τυφλοσούρτης που μπορεί να επαναλαμβάνε
ται εις το διηνεκές και να καλύπτει οποιαδήποτε νέα τρέλα του
Γιαννόπουλου ή τιυν ομοίων του.
Δυστυχώς έχουμε γίνει όλοι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, όμη
ροι υβριστών.
Στέλιος Καφαντάρης

I

αντ
—

,

, μ η ·., ■... Λ·.!:·:'.·»·5 ·.

I

Η ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Α πό τον κ. Μιχ. Μ πακαούκα, που
τέλειωσε πρόσφατα τη θητεία τον στο
Π.Ν. πήραμε το αποκαλυπτικό γράμμακαταγγελία, που ακολουθεί:
«ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ εί
ναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να Λε
χθούν την αλήθεια, όταν φανερώνεται.
Λημόσια. Το ουσιαστικό χρέος του πνευ
ματικού ανθρώπου, ιδίως εκείνου που
θέλει να λογίζεται προοδευτικός, είναι
να λέει την αλήθεια στο μέτρο των δυνά
μεων και της κρίσης του, όποια και αν εί
ναι αυτή, και να μάχεται για την επικρά
τησή της, χωρίς παρακρατήσεις και χωρίς
νοθεύσεις υπέρ άλλων σκοπιμοτήτων»
(βλ. Αντί, σ. 42, Δημητράκος για την υπό
θεση Ντρέυφους). Με αυτήν ακριβώς την
υγιή λογική, η αλήθεια Λεν πρέπει να
αποσιωπάται, αν και σήμερα πολλοί πι
στεύουν ότι η τιμή, η αίγλη και η ενότητα
του Πολεμικού Ναυτικού επιτάσσει την
παρασιώπηση οιασΛήποτε οδυνηρής για
το στράτευμα αλήθειας εξαιτίας του
τουρκικού κινδύνου.
Ο γράφων, ένας τέως στρατεύσιμος
Δίοπος του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.)
σειράς 96Γ, ομολογεί ότι είναι ένας από
τους πολλούς ευνοημένους ναύτες, οι
οποίοι υπηρέτησαν τη θητεία τους στο
Π.Ν. Αυτό που θα ξενίσει στην περίπτω
σή του είναι ότι θα αποκαλύψει εν μέρει
το μέσο του, Ληλ. τον «τσάτσο» του. Πρό
κειται για έναν εν ενεργεία Πλοίαρχο
του Π.Ν., ο οποίος μεσολάβησε, για να
μην μετατεθεί (ο γράφων) σε πλοίο, αλλά
σε μια καλή «τσατσο-υπηρεσία» ξηράς,

όπως είναι το Κέντρο ΕκπαιΛεύσεως
Υπαξιωματικών ΣΑΚΙΠΗΣ στο Ναύ
σταθμο Σαλαμίνος (ΚΕΣΑΚ). Σε αυτήν
την «τσατσο-υπηρεσία» ολκής υπηρέτησε
τη θητεία του ο γιος της Βουγιουκλάκη
και τοποθετήθηκε ο γνωστός δημοσιο
γράφος Ευαγγελάτος. Ό λοι οι. γονείς,
τιυν οποίων τα παιΛιά θα υπηρετήσουν
στο Π.Ν., θα πρέπει να γνωρίζουν ότι,
εάν Λεν έχουν μέσο, τα παιδιά τους θα
υπηρετήσουν μια δύσκολη θητεία σε
πλοίο, και φυσικά όχι μόνο για 6 μήνες.
Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο ιρέμα ότι μετά
6 μήνες σε πλοίο όλοι οι ναύτες μετατίθε
νται στην ξηρά. Γι' αυτόν το λόγο, και «οι
έχοντες τα μέσα» επιζητούν τα παιδιά
τους να μετατεθούν σε μία κατ’ επίφασιν
παραμεθόριο υπηρεσία ξηράς στο Ναύ
σταθμο Σαλαμίνος και να τερματίσουν τη
θητεία τους είτε σ’ αυτήν είτε σε μία άλλη
υπηρεσία ξηράς κοντό/ στο κέντρο της
Αθήνας. Αυτή η παράνομη κατάσταση εί
ναι βεβαίως πασίγνωστη. Ό μως, όλοι την
αποδέχονται παθητικά. Γιατί, όμως, ο
γράφων, αν και ο ίδιος είναι ευνοημένος,
αποκαλύπτεται και γίνεται παρανάλωμα
του Τύπου; Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξομο
λογείται την αμαρτία του. Φυσικά, δεν
περιμένει άφεση. Προβαίνει σε δυσφήμηση του εαυτού του, διότι πιστεύει ότι
μία αυτοκριτική εκ μέρους όλων των
εμπλεκομένων -έστω και εκ των υστέρων
και εκ του ασφαλούς- θα σπάσει κάποτε
την ένοχη σιωπή τιυν αξιωματικών και
των ευνοημένων ναυτών. Και έτσι, με τη
βοήθεια του Τύπου, ίσως κάτι να αλλάξει
προς το καλύτερο για τους πολλούς βα-

σανισμένους ναύτες που δεν έχουν μέσα
και τσάτσους. Ο γράφων χρησιμοποιείς
δική του περίπτωση ως παράδειγμα,
ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί
Και δεν μπορεί να μην καταγγείλει την
κοινωνική και εθνική ανισότητα και αδι
κία που επικρατεί στη Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων (ΣΝΔ), η οποία είναι η δεύτερη
«τσατσο-υπηρεσία» ξηράς, στην οποία
μετετέθη. Η ΣΝΔ αποτελείται από ευ
νοημένους χριστιανούς και μουσουλμά
νους ναύτες. Πρόκειται για μια απαιτητι
κή σχολή, στην οποία οι Μουσουλμάνοι,
αποκλειστικά και μόνο επειδή είναι
Μουσουλμάνοι, αποκτηνώνονται από
την πολλή δουλειά. Αλλά και οι Χριστια
νοί που δεν έχουν πολύ ισχυρό τσάτσο
(υψηλόβαθμο αξιωματικό ή πολιτι;
εξομοιώνονται με τους αδικημένι
Μουσουλμάνους.
Δυστυχώς, αυτό το νοσηρό περιβά
ευνοιοκρατίας, «νεποτισμού» και «ρου
σφετολογίας» επικρατεί στις «τσάτσουπηρεσίες» ξηράς και στα γραφεία μετά-..
θέσειυς ναυτιόν του Π.Ν. Ένα περιβάψ
λον, το οποίο συντηρούν και αναπι
γουν πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματι;
υπό την πίεση συγγενών, φίλων καιπολι- "
τικών. Ο γράφων, έχοντας μόλις απολυ- *
θεί από το Π.Ν., έπειτα από 21 μήνες θη·^
τείας, αλλά και προσεκτικής παρατηρη- ”■
σης και καταγραφής αυτής της διαβι
μένης κατάστασης, αισθάνεται ιερό χρι
ος του να κοινοποιήσει, όσο το δυνατόν ^
αυτήν την αποσιιυπημένη ασύστολη
νοιοκρατία στο Π.Ν.
Μιχαήλ Μπακαούκαι
::·.·

ΤΑ «ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ »
Επιχειρώντας μια «φυγή
προς τα εμπρός» μετά την
ενοχλητική γι' αυτόν ιστορία
της Νεολαίας, ο κ. Σημίτης
δήλωσε την πρόθεσή του για
ρήξη με «κατεστημένες ιδέες

καί παρωχημένες απόψεις».
Αυτό μας θυμίζει παράδοξα
τον παλιό Αρχηγό του
Ανδρέα Παπανδρέου που
είχε κηρύξει τον πόλεμο

εναντία στο «κατεστημένο»
-και μάλιστα εισάγοντας τον
όρο στον δημόσιο λόγο.
Αλλά αυτές οι
«κατεστημένες ιδέες» δεν
βρίσκονται καθόλου στην
ίδια θέση με κείνο το παλιό
ΠΑΣΟΚικό γεμάτο
καπιταλιστικά ελαττώματα
«κατεστημένο». Θα
μπορούσε μάλιστα να

ισχυρισθεί κανείς ότι έγιναν
«κατεστημένες»
πολεμώντας εκείνο το
προηγούμενο
«κατεστημένο» που ώμνυε
στο κεφάλαιο (οπότε στο
μεταξύ ίσως διαβρώθηκαν ή
και διεφθάρησαν).
Έ χουμε δηλαδή κατά
κάποιον τρόπο ένα
«κατεστημένο» πάνω στο
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άλλο; πρέπει τώρα να
δημιουργηθεί ένα
καινούργιο πιο σύγχρονο και ‘ ^
σύμφωνο με τη νέα επο)Γ
Ας πάει να το φτιάξει ο εξ
ανανεωτικής Αριστερός ·,
προερχόμενος κ.
Χριστοδουλάκης
%
κυνηγώντας νέα μεγ
W
εξωτερικά δάνεια.
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Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΟΦΙ ΑΝΝΑΝ
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Σοβαρό βήμα στην κατεύθυνση της εκτόνωσης της κρίσης αποτελεί η συμφωνία επτά σημείων
που υπεγράφη στις 23 Φεβρουάριου στη Βαγδάτη μεταξύ του γ.γ. του ΟΗΕ, Κόφι Αννάν και
του ιρακινού αντιπροέδρου ΤαρέκΑζίζ.
Με τη συμφωνία που πέτυχε ο Κόφι Αννάν, το Ιράκ επιβεβαιώνει την αποδοχή όλων των
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη από την πλευρά τους
επαναλαμβάνουν τη δέσμευση όλων των κρατών-μελών για σεβασμό της κυριαρχίας και της
εδαφικής ακεραιότητας του Ιράκ.
Επίσης, η κυβέρνηση της Βαγδάτης υποχρεούται να συμφωνήσει στηνάνευ όρων, άμεση και
απρόσκοπτη πρόσβαση των επιτροπών του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ και η κυβέρνηση του Ιράκ συμφώνησαν
ότι όλες οι περιοχές, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα έγγραφα και τα μέσα ενημέρωσης θα
εντάσσονται στις διαδικασίες που έχει ορίσει η UNSCOM. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να βελτιώσουν
τη συνεργασία τους, ώστε να δοθεί στην UNSCOM η δυνατότητα να υποβάλει αναφορά στο
Συμβούλιο Ασφαλείας. Τέλος, στη συμφωνία επισημαίνεται ότι η άρση των κυρώσεων έχει
πρωταρχική σημασία για το λαό και την κυβέρνηση του Ιράκ και ο γ.γ. του ΟΗΕ δεσμεύεται να
θέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Η συμφωνία που πέτυχε στη Βαγδάτη ο Κόφι Αννάν έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση, αλλά
il επιφυλακτικότητα ως προς τις μελλοντικές προθέσεις του Σαντάμ Χουσείν. Ο Κόφι Αννάν έσωσε τον Μπιλ Κλίντον, έσωσε τον
' άμ Χουσείν, ως ένα βαθμό τον Τόνυ Μπλερ και κατέστησε επιτυχείς όλες τις απόψεις, έγραφε ο Guardian την επομένη της
ραφής της συμφωνίας και συμπλήρωνε ότι επί της ουσίας η συμφωνία των επτά σημείων προσφέρει στους Κλίπον και Μπλερ
ινατότητα υποχώρησης από την αρχική τους απόφαση να εξαπολύσουν μαζική επίθεση στο Ιράκ, μια απόφαση που θα
)θύσε να καταστρέψει τη φήμη τους ως πολιτικών παγκοσμίου κλίμακας.
■ρέπει όμως να υπογραμμισθεί ότι χωρίς την απειλή των βομβαρδισμών, ο Σαντάμ Χουσείν δεν θα είχε υποχωρήσει. Για το λόγο
:ί ήταν πολύ σημαντικό να είναι αξιόπιστη η απειλή.
λου, η επιφυλακτικότητα ως προς τις μελλοντικές προθέσεις του Σαντάμ Χουσείν οδήγησε το Παρίσι και το Λονδίνο να ζητήσουν
τα Ηνωμένα Έθνη να προχωρήσουν σε ψήφισμα, το οποίο θα προειδοποιεί τη Βαγδάτη ότι θα υποστεί άμεσα σοβαρές .
" πειες στην περίπτωση που δεν τηρήσει τη νέα συμφωνία για τις επιθεωρήσεις του ιρακινού οπλοστασίου,
y ολλούς αναλυτές η συμφωνία της Βαγδάτης αποτελεί επιτυχία της τακτικής τής διπλωματίας των κανονιοφόρων. Η απειλή
1ης στρατιωτικής ισχύος από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία έπαιξε σημαντικό ρόλο, όσο κι αν το Ιράκ
έλει να το αποδεχθεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά κι ο Κόφι Αννάν, μπορεί κανείς να επιτύχει
Φ'ύμέσω της διπλωματίας, πολύ περισσότερα όμως όταν η διπλωματία υποστηρίζεται από
y:ιά μέσα και αποφασιστικότητα.
ι σχολιαστές προέτρεπαν για άμεσο και μαζικό βομβαρδισμό του Ιράκ αντίστοιχο μ ’
οντου 1991. Την απάντηση σ ’αυτούς τη δίνει ο στρατηγός ΜπρεντΣκόουκροφτ,
ρδρικός σύμβουλος του Μπους για θέματα εθνικής ασφάλειας στον πόλεμο του Κόλπου,
ξηλώνει ότι: «Τον βομβαρδίσαμε άγρια το 1991, πιο άγρια από ό,τι θα τον βομβαρδίζαμε
f ρα, και δεν άλλαξε στάση». Ο στόχος της αεροπορικής επίθεσης των συμμαχικών
ι'μεων το 1991 ήταν να αναγκαστεί ο ιρακινός στρατός να αποχωρήσει από το Κουβέιτ.
:·ρα τα γεωπολιτικά συμφέροντα έχουν μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό. Η συμμαχία του
fou δεν υπάρχει ή έχει διασπαστεί! Αντίθετα, η επιρροή του Σαντάμ στο λαό του φαίνεται να
ιρυξηθεί. Όσο για την πολιτική των ΗΠΑ τα τελευταία επτά χρόνια να εμμένουν στην απόφαση
pjvâpouv τις κυρώσεις προς το Ιράκ όσο συνεχίζει να βρίσκεται στην εξουσία ο Σαντάμ, μάλλον
ρ>ΐταί να έκλεισε τον κύκλο της.
ροαμε από τον καθηγητή των Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Θεόδωρο
ιθυμπή και από τον καθηγητή της Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θάνο
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Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

«Όταν οι ελέφαντες συγκρούονται,
το γρασίδι υποφέρει»
του Θεόδωρου Κουλουμηη

Π ρέπ ει κα τ’ αρχάς να εκφ ράσ ουμε όλοι την
ικανοποίησή μας που απ οφ εύχθηκε η χρήση βίας και
δ ιευ θ ετή θ η κε, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση, το
πρόβλημα με την πλήρη εφαρμογή τω ν σχετικών
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας που
προβλέπουν τον απρόσκοπτο έλεγχ ο και την
καταστροφή χημικώ ν ή βιολογικώ ν ή πυρηνικών
όπλων μαζικής καταστροφής στο Ιράκ.
λλά πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι στο άμεσο μέλλον,»
σε περίπτωση που η συμφωνία Κόφι Αννάν-Σαντάμ
σεΐν δεν εφαρμοσθεί πιστά, ο αμερικανοβρετανικός
μικός μηχανισμός παραμένει στην περιοχή και θα τεθεί
λειτουργία, ιδίως αν αυτό προβλέπεται κι από την υπόο
ζήτηση απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Η όλη υπόθεση παραδόξως προβάλλεται ως μεγάλη νίκη α
όλες τις πλευρές: Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί υποστηρίζο
(χωρίς πιθανιός να υπερβάλλουν) ότι η απειλή βίας επέτρεψε
όιπλιυματική λύση. Οι Γάλλοι και οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι η
κή τους συνταγή κέρδισε το παιχνίδι στο τραπέζι των δ
τεΰσεων και όχι στο πεδίο των μαχιυν. Οι Κινέζοι σκοπούν
νιος συναινώντας. Οι δυτικοστρεφείς Άραβες (π.χ. Μου
βασιλιάς Χουσεΐν) πανηγυρίζουν γιατί γνιυρίζουν ότι η
ση θα μπορούσε να δημιουργήσει φοβερά ρήγματα στον «ραβί
κόσμο και ιδίως στα λαϊκά στριύματα.
Και τέλος, πανηγυρίζει κι ο Σαντάμ διότι η συμφωνία αναγνιφ
ζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ. Καια
τή είναι η μαγεία της διπλωματίας.
Στην πραγματικότητα, ο μεγάλος κερδισμένος είναι οι άμι
του Ιράκ, οι οποίοι θα πλήριυναν με τη ζωή τους το μεγαλύτει
μη μα της σύγκρουσης. Όπιυς λέει και το αφρικανικό ρητό
ελέφαντες συγκρούονται, το γρασίδι υποφέρει».
Βέβαια, ο \|>υχρός παρατηρητής θα μπορούσε να πει ότι τέλι:,
επεβλήθησαν οι απόψεις του αμερικανικού και βρετανικού παρ
γοντα. Η UNSCOM (Επιτροπή Επιθεωρητιόν Ηνωμένων Εθνώ
σε τελευταία ανάλυση, διατηρεί απεριόριστη δυνατότητα χρί
κής και γεωγραφικής πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις Λ
επικράτεια του Ιράκ. Απλιός η διπλωματία πρόσφερε ένα φύλ
συκής στον Σαντόχμ, προσθέτοντας στην επιτροπή του ΟΗΕοι
σμένους διπλωμάτες που θα προέρχονται από τις πέντε χοίρεςτ
Συμβουλίου Ασφαλείας.
Κατά τη γνιόμη μου, ο μεγάλος ήριοας σε αυτή την τραγική σε
δα της παγκόσμιας ιστορίας είναι ο Κόφι Αννάν.
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Πανεπιστημίου
νών και Διευθυτου ΕΛΙΑΜΕΠ
ος Βερέμης, υηρίζει ότι «τελιλη αυτή η κρίση
ησε τυν Σαντάμ
ιεΐν, διότι με τη
ιωνία που πέτυχε
τυυ Οργανισμού
!'.ιένων Εθνών
t Αννάν, δύο σηrβαρύνουν ιόιαί: Το πρώτο είναι
ηθρυ 2, που επαIβαιώνει την εδαακεραιότητα
ην πολιτική ανεήσία του Ιράκ
ο δεύτερο είναι το άρθρο 7, σύμφωνα με το οποίο ο γ.γ. τον ΟΗΕ
αμβάνει πρωτοβουλία να φέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας το
ια του οικονομικού και εμπορικού αποκλεισμού (embargo)».
jov αφορά στη στάση της διεθνούς κοινής γνώμης, ο Θ. Βερε'-

μης τονίζει ότι: «Ό
λη αυτή η εκστρα
τεία αποτροπής της
αμερικανικής επέμ
βασης προσέόωσε
στο Ιράκ ένα “φωτο
στέφανο μάρτυρα”.
Βεβαίως δεν θα πρέ
πει να ξεχνάμε ότι
τόσο οι ΗΠΑ όσο
και η Γαλλία είχαν
σοβαρά συμφέρο
ντα. Οι ΗΠΑ να επι
διώκουν την κατάρ
γηση του καθεστώ
τος Σαντάμ, που εκ
χωρεί
συμβόλαια
εκμετάλλευσης ιρακινών πετρελαίων
από κοινοπραξίες
στις οποίες συμμετέχουν οι Γάλλοι. Οι δε Γάλλοι για τον ίδιο ακρι
βώς λόγο επιζητούν τη στήριξη του καθεστώτος.
Αν υ Σαντάμ Χουσείν συνεχίσει να δυστρυπεί, οι Αμερικανοί δεν
θα επιτρέψουν άλλη παλινωδία στο θέμα του ελέγχου».
<^|

Η ΚΡΙΣΗ ΕΥΝΟΗΣΕ ΤΟΝ ΣΑΝΤΑΜ

01 ΞΕΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ Τ ΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ε ποικίλα συναισθήματα αλλά
κυρίως με ανακούφιση υ π ο δ έ
χτηκε ο διεθνής Τ ύπος τη συμΜ'απου υπεγράφη μεταξύ του γενι-ύ γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Α ννάν
ι! του ιρακινού π ρ ο έδ ρ ο υ Σαντάμ
υσέίν. Η γαλλική Le Monde χαιρέτιμε αισιοδοξία και ικανοποίηση την
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οηνευτική διευθέτηση της διαφος», χωρίς να παραλείψει να αναφερί στο ρόλο της γαλλικής διπλωμαις και στην εξαρχής το π οθέτη σ η του
οέδρου Σιράκ υπέρ μιας διπλωματις λύσης. Ο Κόφι Αννάν έτυχε υποδος ήρωα απ’τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ ο
ντάμ θεωρείται πλέον από τον αρα;ό κόσμο ο μόνος ά ρ α β α ς η γέτης
υ αντιστέκεται στην αμερικανική και
ην ισραηλινή πολιτική.
\πό τον αγγλικό Τύπο, η Guardian
αν περισσότερο κριτική, τόσ ο π ρ ο ς
ί / κυβέρνηση των Εργατικών όσο και
οςτην αμερικανική στάση. Έ να ς νέπόλεμος εναντίον του Ιράκ θα ήταν
αίτιος, δεν θα α π έφ ερ ε το προσδομενο αποτέλεσμα, αφού οι πιθανότες να πληγούν καίρια οι χώ ροι όπου
ιλάσσονται τα όπλα μαζικής κατα

σ τροφ ή ς και οι π ρ ώ τες ύλες για τη δη
μιουργία το υ ς ή ακόμη και ο ίδιος ο Σα
ντάμ είναι ελάχιστες. Αυτός ο πόλεμος
στόχευε στο να κερδηθούν οι εντυπώ 
σεις ή τουλάχιστον να απομακρυνθούν
από την υπόθεση Λεβίνσκι, αναφέρει
καυστικά η εφημερίδα, ενώ επισημαίνει
ότι ο Κλίντον είναι απελπιστικά μόνος,
έχοντας την υποστήριξη του 18% των
Αμερικανών και ελάχιστου μέρους της
διεθνούς κοινότητας. Απ’ την άλλη με
ριά, ο Τόνυ Μ πλερ π ρ ό σ φ ερ ε πολύ νω
ρίς και χω ρίς σκέψη την αμέριστη βρε
τανική υποστήριξη στα αμερικανικά
σχέδια, επιδιώκοντας ως αντάλλαγμα
τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών
στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Βό
ρεια Ιρλανδία.
Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Times
γρ ά φ ο υ ν ότι η διπλωματική επιτυχία
του Αννάν ενισχύει το πρεστίζ του ίδι
ου αλλά και του Σαντάμ Χουσείν, φ έρ 
νοντας σε δύσκολη θέση Βρετανούς
και Αμερικανούς. Συγχρόνω ς όμως,
προσ θέτουν οι Times, ο Αννάν φέρει
μεγάλη ευθύνη για την επιτυχή εφ α ρ 
μογή τη ς συμφωνίας· μιας συμφω νίας
που πιθανόν να μην είχε πραγμ ατοποι

ηθεί χω ρίς την ασφυκτική πίεση που
ασκούσε η απειλή των όπλων.
Αυτή την τελευταία παρατήρηση
συμμερίζεται και η αμερικανική Herald
Tribune, χω ρίς ωστόσο να εγκαταλεί
πει τα σενάρια πολέμου. «Ο Μπιλ Κλί
ντον δεν είχε καμιά επιλογή», ξεκινά το
βασικό της άρθρο, υποστηρίζοντας ότι
ο Σαντάμ δεν θα υπέγραφε καμία συμ
φωνία χω ρίς αμερικανική απειλή. Και η
ίδια όμως η συμφωνία μεταξύ Ιράκ και
ΟΗΕ αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό,
αφού πολλές φ ο ρ ές στο παρελθόν ο
ιρακινός ηγέτης δεν σεβάστηκε τις
συμφωνίες. Επιπλέον, η συμφωνία αυ
τή του δίνει πολύ χρόνο ώς τις επιθεω
ρήσεις των ειδικών για να καλύψει τα
όπλα και τις πρώ τες ύλες. Ποιο το όφε
λος συμφωνίας, εφόσον το πιθανότε
ρο είναι ότι η ίδια κρίση θα επαναληφθεί σε ένα, δύο ή περισσότερους μή
νες; Ο Χουσείν, καταλήγει η Herald
Tribune είναι μια απειλή για τη διεθνή
τάξη -ό π ω ς ήταν και ο Χίτλερ-, και ο
Κλίντον πρέπει να πείσει και τους υπό
λοιπους ηγέτες γ ι’ αυτό.
Νέλλη Ψ αρρού

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Ο Άκης είναι προσεκτικός
και ο Σημίτης δίβουλος...
του Τάσου Παππά

Γράψαμε στο προηγούμενο τεύ χ ο ς του Αντί, με αφορμή την κρίση στη Νέα Δημοκρατία, πως η ανακωχή στο ΠΑΣί
είναι προσωρινή και ότι είναι αρκετή μια λεπ το μ έρ εια για να επ ισ τρ έφ ει η ένταση στο κυβερνών κόμμα.
Επιβεβαιωθήκαμε μέσα σε λίγα 24ωρα. Το 3ο Συνέδριο τη ς Ν εολαίας ΠΑΣΟΚ λειτο ύ ρ γη σ ε ως θρυαλλίδα.
ι νεολαίοι που συγκεντριυθηκαν στο Ολυ
μπιακό στάδιο -θέλετε
λόγω ιδιοσυγκρασίας,
θέλετε λόγω χοίρου
(εκεί ακριβιός διεξήχθη το συ
νέδριο της διαδοχής)- πίστε
ψαν ότι βρήκαν την ευκαιρία να
πάρουν τη ρεβάνς, έστιυ και σ’
αυτό το επίπεδο, από τους εκ
συγχρονιστές. Την προσπάθειά
τους αυτή κάλυψαν πολιτικά με
την αυτοπρόσωπη παρουσία
τους αρκετοί βουλευτές της
εσωκομματικής αντιπολίτευ
σης, δυο μέλη του Εκτελεστικού
Γραφείου αλλά όχι ο Άκης
Τσοχατζόπουλος. Ο υπουργός
Άμυνας μπορεί με τη δήλωσή
•του να κράτησε σαφείς αποστά
σεις ιχπό την ανακοίνιυση του
γραφείου Τύπου και να έδωσε την εντύπωση ότι ήταν έτοιμος να
προχωρήσει στην αναμέτρηση με τον πρωθυπουργό, την τελευ
ταία στιγμή όμως «απέδρασε» από τα γεγονότα και προτίμησε να
συνοδεύσει τον προέδρο της Δημοκρατίας ιπην Ή πειρο, μακριά
από τη διακεκαυμένη ζιόνη. «Οι δικοί» του στη νεολαία απογοητεύθηκαν. Μια κοπελιά δεν έκρυβε την αγανάκτησή της: «Εμείς
ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη για τον Άκη κι αυτός μας πούλησε».
Με καυστική διάθεση σχολίαζαν την απουσία του Άκη και οι
«προεδρικοί» βουλευτές: «Ο Άκης έχασε ακόμη μία ευκαιρία για
να καβαλήσει το αντισημιτικό ρεύμα και να το οδηγήσει στη νίκη
στο συνέδριο του κόμματος». Είναι τίμιος έτσι τα πρόχγματα;
Όντως ο Άκης Τσοχατζόπουλος δείλιασε'. Νομίζουμε ότι όποιος
«διαβάζει» την κομματική πραγματικότητα μ' αυτό τον τρόπο πέ
φτει τραγικά έξω. Και εξηγούμαστε:
Αν ο Άκης πήγαινε στο συνέδριο της Νεολαίας θα γνώριζε μεν
την αποθέωση και θα ικανοποιούσε τους οπαδούς του και τους
θερμοκέφαλους παράγοντες του κινήματος που φλερτάρουν
διαρκώς με την ιδέα της σύγκρουσης, θα έχανε όμως την καλή
έξωθεν μαρτυρία την οποία κατέκτησε με κόπο. Ο υπουργός
Άμυνας, παρά τη διπλή ήττα του το 1996, κατόρθωσε δουλεύο
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ντας με επιμονή και σύνεσηι
πλασσαριστεί στην κοινή
μη ο>ς το στέλεχος που βά
πάνω από την προσωπική
τυχία την ενότητα του κό
τος. Στόχος του ήταν να
βληθεί ως η συνείδηση της !
ράταξης. Αυτή η τακτική
εξασφάλισε το απυρόβλητοι
βεβαίως τον έφερε στιςπρώτ
θέσεις της κλίμακας των :
μήσεων των πολιτών και ει!
κότερα των ψηφοφόρων
ΠΑΣΟΚ. Αν και η πρό
ήταν μεγάλη για να δοκψ
τις δυνάμεις του και την αν
του αντιπάλου, δεν έπεσε ι
παγίδα. Γ ια μερικά
θριάμβου δεν θυσίασε τη σφ
τηγική του, προφανώς γιατί θ,
ιόρησε πως δεν ήρθε ακόμη
κρίσιμη ιυρα να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με τους ε
συγχρονιστές.
0 ΑΚΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ

Ό σοι διαδίδουν ότι η απουσία του Άκη επέτρεψε σ’ άλλους«
δοξους αρχηγούς και αρχηγίσκους να βελτιώσουν την αξία τωνμ
τοχχόν τους στο κομματικό χρηματιστήριο βρίσκονται εκτός πρα
ματικότητας. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος προς το παρόν δεν απειλι
ται από κανέναν άλλον στην κούρσα για την καθοδήγηση τουαν
σημιτικού μπλοκ.
Ο Αν. Πεπονής παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλ
δεν μπορεί σε καμία περίπτιοση να γίνει το αντίπαλο δέος. Εΐ
ένας ευπατρίδης πολιτικός που δεν μπορεί όμως να εμπν:
Άλλωστε δεν είναι από εκείνους που εύκολα εντάσσονται στασ)
δια, που κάποιοι άλλοι στο παρασκήνιο επεξεργάζονται έχοντ
ως μοναδικό κριτήριο την απέχθειά τους προς το πρόσωπο
πρωθυπουργού, αδιαφοριόντας για τις συνέπειες που θα
ψουν ιχπό μια όχκαιρη, εφ’ όλης της ύλης και μετωπική
Ο Παντελής Οικονόμου μπορεί να έχει φιλοδοξίες, γνωρίζει
πολύ καλά ότι είναι νιυρίς γι’ αυτόν. Περισσότερο τον ενδιαφέρι

/εκλογή του στη δύσκολη Α ’ Αθηνών, παρά η αρχηγία της εσιυιατικής αντιπολίτευσης. Επιπροσθέτιυς, δεν του είνιχι και πολύ
οτική η προοπτική να ηγηθεί ενός ρεύματος στο οποίο τον τόνο
υν οι Ε. Βερυβάκης, Στ. Παπαθεμελής και Γ. Καψής.
'ίρήστος Παπουτσής, η παρουσία του οποίου στο συνέδριο της
αίας ήταν διακριτική (δεν έκανε δηλιόσεις και φρόντισε να διαίσει σε στελέχη ότι οι εμπρηστικές τοποθετήσεις και παρεμβάβουλευτιυν και μελιάν του Ε.Γ. ήταν απαράδεκτες), προετοιμάι για τη μάχη της δκχδοχής Σημίτη σταθερά αλλά όχι με σπουδή.
;εύει ότι δεν είναι ακόμη η οίρα του. Θιχ τον βόλευε να δοκιμάσει
η3χη του άλλη μία φορά ο Ακης Τσοχατζόπουλος, νιχ (χποτύχει
/α γίνει αυτός στη συνέχεια ο μοναδικός εκφραστής του ιστοριΠΑΣΟΚ. Η ικανοποίηση της ηγετικής φιλοδοξίας του περνά μέπό την άμεση εμπλοκή του στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.
;ος του, μία καλή επίδοση στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές,
υτό και αναζητεί το προσφορότερο βήμα. Η δημοσκόπηση που
έ στη Β' Αθήνας δεν του έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα,
•γεται μεν, αλλά όχι σε εξαιρετική θέση (κάτω από την πριότη πεα). Θιχ επιθυμούσε μία έδρα στην Α’ Αθήνας, αλλά και σ’ αυτή
.κλογική περιφέρεια υπάρχουν μεγάλα ονόματα (Σκανδαλίδης,
ενης, Γ. Παπανδρέου, Στ. Μανίκας). Το πιθανότερο είναι να
θεί στη Λάρισα και να διεκδικήσει την πρώτη θέση, κάτι όμως
•δεν θα είναι εύκολο, μιας και θα πρέπει να αντιπαλέψει στελέχη
1ΑΣΟΚ με παράδοση και ισχυρούς προσωπικούς μηχανισμούς,
ιλογή του, βεβαίως, πρέπει να θεωρείται σίγουρη, μόνο που για
τεπίτροπό της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οποιαδήποτε
Iθέση πέραν της πρώτης θα είναι αποτυχία,
ό την άλλη πλευρά, στο στρατόπεδο των εκσυγχρονιστών, η
πέτεια του συνεδρίου της νεολαίας ήταν οδυνηρή. Διέπραξαν
■.ες ανοησίες και εξέθεσαν τον ίδιο τον πρόεδρο του Κινήμα0 Κώστας Σημίτης είχε συμφωνήσει με την απερχόμενη
ιματέα Τώνια Αντωνίου στη διεξαγωγή του συνεδρίου με τη
ιετοχή καιτιον εκσυγχρονιστιόν, αφού προηγουμένως αυτή δενα νομιμοποιήσει τις 8.500 από τις 15.000 νέες εγγραφές που
ίθεσαν οι εκσυγχρονιστές. Ειρήσθω εν παρόδιυ και οι δύο
μαχόμενες πτέρυγες της νεολαίας κατέφυγαν σε αθλιότητες
χειμένου να κερδίσουν το συνέδριο. Η πιο ήπια εξ αυτιόν ήταν
. ιμμετοχή στις προσυνεδριακές διαδικασίες μελών της Νέας
οκρατίας. Τη συμφωνία όμως Σημίτη-Αντωνίου υπονόμευσαν
f .έχη του κόμματος -στενοί συνεργάτες του Κ. Σημίτη (ερήμην
-γιατί τα ήθελαν όλα. Δεν επιθυμούσαν μια συναινετική λύση
χτη συντριβή και την πολιτική εξόντωση των αντιπάλων τους,
ιχίως, αυτοί δεν τους έκαναν το χατήρι, γιατί δεν εζήλωσαν τη
χτων ιδανικών αυτόχειρων. Το συνέδριο της νεολαίας τελικιός
,ε. Το πολιτικό στίγμα και η αισθητική του δικαίωσαν όλους
,’νους που υποστήριζαν ότι η νεολαία ΠΑΣΟΚ σήμερα συσπειει το πιο καθυστερημένο πολιτικά τμήμα του κυβερνχόντος κι)μ
άς. Το ζητούμενο τχόρα είναι πώς η κράτη Θ(Χ εκτονιυθεί. Οι νεο)ΐ «εκσυγχρονιστές» (εδιό η χρήση των εισαγωγικχόν επιβάλλεχέραν πόσης αμφιβολίας) απειλούν ότι θιχ κάνουν κι αυτοί συιωςτο δικό τους συνέδριο. Εντολή για την αποφόρτιση της καιασης έχει λάβει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Κω
ς Σκανδαλίδης, ο ρόλος του οποίου τοις πράγμασι αναβαθμίII. Ατό τους χειρισμούς του θα εξαρτηθεί ιχν η κρίση στη νεοχθα διαπεράσει και το υπόλοιπο κόμμα.

I

1ΙΤΗΣ ΕΠΑΜΦΟΤΕΡΙΖΩΝ

Vτο) μεταξύ, μία δήλιυση του Κοκπα Σημίτη στην Κυριακάτικη
νθεροτνπία πυροδότησε νέες αντιδράσεις. Ο πρχυθυπουργός

κάλεσε μέλη και στελέχη να προχιυρήσουν σε ρήξη με τις κατεστη
μένες νοοτροπίες και τους ζήτησε να υπερβούν τα χαρακώματα
και τις άγονες αντιπαραθέσεις. Κάποιοι οδηγήθηκαν στην άποψη
ότι ο πρωθυπουργός επιτέλους επέλεξε την οδό της αναμέτρησης
με τα φαινόμενα και τις λογικές που καθηλώνουν την κυβέρνηση
και το κόμμα. Κάποιοι άλλοι επιχείρησαν να «μινιμάρουν» τη δήλωσή του. Ισχυρίστηκαν ότι ο Κοϊστας Σημίτης έκανε το αυτονόη
το: απλυ'ις προειδοποίησε τους πάντες για τα δεινά που έρχονται
αν δεν αλλάξει η ατμόσφαιρα - και πέραν αυτού ουδέν.
Η διβουλία του πρωθυπουργού (μετεωρίζεται ανάμεσα στο ανα
γκαίο και το εφικτό) κρατά καιρό. Υποβάλλει διαρκοτς στο μαρτύ
ριο του σκωτσέζικου τους φίλους του. Χωρίς πειστική εξήγηση, με
τακινείται από την επιθετικότητα στην αναδίπλωση. Προκαλεί έτσι
κύματα σύγχυσης και μένει εκτεθειμένος στις λογικοφανείς αιτιά
σεις περί έλλειψης σαφούς στρατηγικής. Ενώ είναι βέβαιο ότι έχει
καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν μπορεί να προχωρήσει στην
επανίδρυση του κόμματος με όλα αυτά τα βαρίδια που τον περικυκλιόνουν, την ίδια στιγμή υιοθετεί στάσεις που επιτρέπουν στο φαύ
λο υπάρχον να διαιωνίζεται. Η επαμφοτερίζουσα συμπεριφορά
του και τους αντιπάλους του αποθρασσύνει, και τους συμμάχους
του απογοητεύει. Τους πριότους δεν πρόκειται με κατευναστικές
τακτικές να τους κερδίσει ποτέ. Τον περιμένουν έτσι κι αλλιώς στη
γωνία. Τους δεύτερους θα τους χάσει. Θα αποσύρουν την εμπιστο
σύνη τους αν δεν δουν δείγματα γραφής ικανά να ανατρέψουν τις
παγιωμένες καταστάσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Το βιβλίο του Φίλιππου Ηλιου
Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα
Τόμος Α’: 1800-1818

ΕΚΔΟΣΗ Ε.Λ.Ι.Α.
Αγίου Ανδρέου 5 · Τηλ.: 32.11.149
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ις ημέρες αυτές, η κρίση στη Ν.Δ. κορυφώνεται. Η ανοι
χτή αντιπαράθεση του Κ. Καραμανλή με τον Κ. Μητσοτάκη αλλά και τον Μ. Έβερτ, μαζί με την παράλληλη παρα
σιώπηση εκ μέρους του προέδρου της Ν.Δ. για τις φασιστι
κές κορώνες του βουλευτή του κόμματος Γ. Καρατζαφέρη
αναδεικνύουν καθαρά τις διαστάσεις αυτής της κρίσης.
Εντούτοις, ο κ. Β. Μαγγίνας προσπερνά αυτή την κρίση με τη
διατυπωμένη εκτίμηση της ηγεσίας ότι «το κόμμα πρόχωμά
μπροστά... ». Στο πνεύμα αυτό και υπό την ιδιότητα του προέ
δρου της ΟΚΕ (Ομάδα Κοινοβουλευτικού Έργου) Εξωτερικών
της Ν.Δ., ο Βασ. Μαγγίνας, αποπειράται να αποκωδικοποιήσει την περιβόητη «δυναμική» πολιτική που επαγγέλλεται ο
Κ. Καραμανλής στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο

Τ

ΒΑΣΙΛΗΣ

βουλευτής θεωρεί μονόδρομο για τη χώρα μας «τηνπολιι
της αποτροπής» -υποστηρίζοντας ότι για την άσκησή της <
χρειάζεται υπεροπλία αλλά «επαρκείς εξοπλισμοί»- και επι
σημαίνει ότι, συγχρόνως, πρέπει να προωθηθεί μία ι
και σοβαρή διπλωματική δραστηριότητα, ώστε να
Τουρκία, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «ί ΙΟΤί
σισμένοι... ». Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι συνυπέ
την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή για τον Άρη Βε
χιώτη, χωρίς να παρακολουθήσει -όπως παραδέχεταιεπίμαχες εκπομπές στην κρατική τηλεόραση. Επ’ ευκε
πάντως, ο βουλευτής της Ν.Δ., εξαπολύει μία άνευ προηγο
μένου επίθεση κατά του ΚΚΕ, κάνοντας λόγο ακόμη και ·
«παντελή ιδεολογική πενία... ».

ΜΑΓΓΙΝΑΣ

<Να ενισχυσουμε τον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της Τουρκίας»
σ υνέντευξη στον Δημήτρη Ζώνιο

• Πιστεύετε ότι η τακτική των χαμηλών
τόνων πον ακολουθεί η κυβέρνηση είναι η
πλέον ενδεδειγμένη για την ανάόειξη σε
διεθνές επίπεδο της τουρκικής
προκλητικότητας;
—Δεν κάνα» τη διάκριση μεταξύ χαμηλών
ή υψηλιόν τόνυτν, η οποία, επιτρέψτε μου
να πω, δεν είναι πραγματική, δεδομένου
ότι, από τη μία πλευρά ο μεν κ. Σημίτης
σιωπά ανεπίτρεπτα, ο δε κ. Τσοχατζόπουλος -επίσης ανεπίτρεπτα, σχεδόν σε καθη
μερινή βάση- εμφανίζει μία πολεμαρχική,
θα έλεγα, αλλά όχι τόσο πειστική, κατά την
άποψή μου, συμπεριφορά. Αυτί) που ε:χει
σημασία είναι ότι πρέπει να επικρατεί μία
σύνεση και μία νηφαλιότητα μπροστά στην
τουρκική προκλητικότητα. Το μεγάλο πρό
βλημα είναι ότι δεν έχει ακολουθηθεί -κι
εδιό η κυβέρνηση φέρει βαρύτατη ευθύνημία πολιτική αξιοπιστίας και απέναντι
στην Τουρκία αλλά και απέναντι στις
ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν
έχει πείσει η κυβέρνηση την Τουρκία ότι
μια ενέργειάτης, η οποία ξεπερνά τα όρια,
θα συνεπάγεται εκ μέρους μας ένα πλήγ
μα: που σημαίνει πολιτική της αποτροπής.
Και δεν έχει πείσει, διότι η κυβέρνηση πο
ρεύεται σε μια λογική υποχωρητικότητας
από τη μία πλευρά και από την όχλλη. σε
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μια πολιτική, η οποία δεν είναι σταθερή.
Αν σε αυτά προσθέσετε τα προβλήματα
των εξοπλισμών, εις τα οποία υστερούμε
πάρα πολύ απέναντι στην Τουρκία, νομίζω
ότι σχηματίζει κάποιος μια εικόνα η οποία
δεν είναι τόσο ευχάριστη σ’ εμάς.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ

•Λ έγεται ότι αν η χώρα μας προμηθευτεί
τελικώς αυτό τα περίφημη αεροσκάφη
-για τα οποία τόσα έχουν γρα φ τεί- θα
σταματήσει έστω και προσωρινά η ένταση
με την Τουρκία. Συμμερίζεστε αυτή την
άποψη;
-Ό χ ι δεν τη συμμερίζομαι. Κοιτάξτε, τη
στιγμή αυτή που συζητάμε, η μεν Τουρκία
διαθέτει 184 αεροπλάνα τρίτης γενεάς,
που έχουν τη δυνατότητα εξοπλισμού τους
με τα λεγάμενα «έξυπνα» όπλα, δηλαδή με
τα βλήματα AMRAAM, η δε χιόρα μας
διαθέτει μόνον 82 αεροσκάφη τρίτης γενεάς χωρίς τη δυνατότητα τοποθέτησης τυιν
AMRAAM. Θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε κάπου μέσα στο 1998. Το θέ
μα δεν είναι η κούρσα των εξοπλισμών.
Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι άσκηση
μίας πολιτικής αποτροπής. Σήμερα μιλάμε
μόνο τη γλιόσσα του δικαίου. Λέμε ότι
έχουμε δίκαιο. Δεν μιλάμε καθόλου τη

γλιόσσα της ισχύος και της περιφερειι
σταθερότητας. Εκείνο το οποίο χρεκ
μαστέ είναι επαρκείς εξοπλισμούς, διι
δεν χρειάζεται υπεροπλία για ν’ ασκήσ
πολιτική αποτροπής. Και χρειάζεται |
σοβαρή πολιτική και διπλωματική δρα
ριότητα. Την οποία, δυστυχώς, δενέχο
δεδομένου ότι διαρκώς αλλάζουμε θέσ
διαρκιός συμπεριφερόμαστε κατά τρό.
διαφορετικό, με αποτέλεσμα, να μην Λ.
θουμε ούτε τους Τούρκους ούτε τουςC
λους (ΗΠΑ-Ε.Ε.) ότι είμαστε αποηχή
σμένοι. Ώστε να καταλάβει η Τουρκία»,
αν επιχειρήσει να ξεπεράσει κάποιαόρ
θα υποστεί πλήγμα. Πλήγμα, το οποίο ;
έχει γι’ αυτήν μεγαλύτερο κόστος απάΓ
όφελος που νομίζει ότι θα έχει, αν επιχ,
ρήσει κάποια εχθρική ενέργεια.
• Πώς αντιμετωπίζει η Ν.Δ. το ενδεχόμί
«ευθυγράμμισης» τον εθνικού εναέριου»
θαλάσσιον χώρον στα οκτώ μιλιά που
πρυτείνονν αμε ρ ικανό ί αξιωματονχοι; L
—Το στρατηγικό συμφέρον των Αμερι»1
ναόν είναι να υπάρξει ειρήνη στο Αιγ(J
και στη Ν.Α. Μεσόγειο. Για να επιτευχθ
αυτό, θα καταβληθεί κάποιο κόστος. *
μέγα θέμα λοιπόν της εξωτερικής πολι
κής μας είναι αυτό το κόστος να μην
πληριόσει η Ελλάδα. Εσείς όμως αναφεψ

-

προφανούς, στη σχετική δήλωση του
λιχς Μπερνς. Έ χω την αίσθηση ότι
πηρεάζει την εξωτερική πολιτική της
μία τέτοια ή μία παρεμφερής δήλιυ'πάρχει συγκεκριμένο καθεστιυς για
ιρικά ύδατα και συγκεκριμένο καθεγια τον εναέριο χώρο. Αυτί) το καΟεισχύει επί δεκαετίες και δεν νομίζω
ε τη δήλωση του οιουδήποτε μπορεί
παβληθεί. Βεβαίως, υπάρχει εδιό ένα
λο ελάττωμα εις τη συνθήκη της Μαΐς, την οποία υπέγραφε ο πρωθυγός κι εκεί, εμμέσως, μπορεί κάποιος
όσει την ερμηνεία ότι, ούτε λίγο ούτε
,υπάρχει μία υποχιόρηση στις ελληνιέσεις. Αλλά αυτό δεν αποτελεί θέση
ί.Δ. '
ί αυτά τα δεδομένα, εκτιμάτε ότι
σε η κατάλληλη στιγμή να επεκτείνει
άόα τον θαλάσσιο χώρο της στα 12
κά μιλιά ή έστω να επικαλεστεί το
'ωμα αυτά ως διαπραγματευτικό
'·
ιτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η
ράλιση και η προστασία ενός υπαρ,ανεγνωρισμένου και νομικά ισχυρού
,ώματός μας. Από εκεί και πέρα, το
τι πότε θα γίνει χρήση αυτού του διματος είναι μία άχλλη ιστορία,
ει μεγάλη σημασία -κ α ι χαίρομαι που
-ίτετε έτσι με το ερώτημά σας- η διααση αυτού του δικαιιόματος ακεραίστιο και με τη λογική μιας διαπραγμακής ικανότητας. Δεν είναι δυνατόν
η Ελλάς να απεμπολήσει, να παραιί ενός τέτοιου δικαιιόματος, εάν τουJTOV δεν επιτύχει, δεν εξασφαλίσει,
>ιαπολύ σοβαρά ανταλλάγματα.
Μ)ρείτε άτι υπάρχει κίνδυνος να
χβείη γειτονική χώρα σε νέα Αλγερία;
»απεύχομαι. Και θέλιυ να πιστεύιυ ότι
ράγματα δεν θα φθάσουν εκεί. Εμείς
ΐει να υποβοηθήσουμε την προσπάτης Τουρκίας στον ευριυπαϊκό προιτολισμΐ) της. Το συμφέρον της χιόρας
-μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθε- είναι η Τουρκία να προχωρήσει στην
νάμωση των σχέσειόν της με την Ευη. Βεβαίως, αυτό,· δεν μπορεί νιχ γίνει
ιις σημερινές συνθήκες.

:λουχιωτης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κολοκοτρωνης »
ι περάσουμε σε άλλο θέμα. Γιατί
πυγράψατε την επίμαχη ερώτηση
,εντών του κόμματός σας για τον Άρη
ηιχιώτη; Η ενέργεια αυτή δεν
κιφέρει τον εθνικά διχασμό;
ην είστε τόσο εύκολος στις κρίσεις, οι
ίες-επιτρέψτε μου να πιο- οδηγούν σε

συμπεράσματα, τα οποία κανένας Έ λλη
νας και πολύ περισσότερο εγιό ή οι συνά
δελφοί μου δεν θέλουμε νιχ επανέλθουν,
τη στιγμή μάλιστα που, στην περίοδο 198990, πρωτοστατήσαμε στην εθνική συμφι
λίωση. Αυτό, νομίζω, κανείς δεν το αρνείται και η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ότι
εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι επιδιώξα
με τη συνεργασία με την Αριστερά, εμείς
είμαστε εκείνοι που ρίξαμε λήθη, ρίξαμε
πέτρα πίσω μας στο παρελθόν.
Αλλάχ συνυπέγραψα, διότι αισθάνθηκα
τη μονομέρεια και την υπερβολή από
πλευράς συγκεκριμένης εκπομπής της
κρατικής τηλεόρασης. Ούτε λίγο ούτε πο
λύ, κατεβλήθη μία προσπάθεια ο Άρης Βελουχκύτης -για τον οποίο, εγώ αποδέχο
μαι ότι, υπάρχει ένα τμήμα του λαού το
οποίο συγκινείται, και αυτό το σέβομαινα παρουσιαστεί σαν τον Θεόδωρο Κολοκοτριόνη. Το γιατί δεν είναι τέτοια φυσιογνιυμία το λέει η ίδια η Αριστερά. Το λέει
το ίδιο το ΚΚΕ. Είναι γνιυστά αυτό:. Ό π ο ι
ος αμφιβάλλει γ ι’ αυτά που λέω, ας κάνει
τον κόπο να μελετήσει με προσοχή το βι
βλίο του Γρ. Φαράκου -τα έγγραφα, τα
ντοκουμέντα-, πράγμα το οποίο εγιό έχω
κάνει. Η συμμετοχή μου λοιπόν σε εκείνη
τη διαμαρτυρία είχε την έννοια αυτή: ότι
υπήρξε μία μονομέρεια και μία υπερβολή.
•Αναφερθήκατε στο ΚΚΕ. Όμως αυτή η
πλευρά εκλήθη στις συγκεκριμένες
εκπομπές για να αναπτύξει τις απόψεις
της.
—Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εμείς δεν εί
μαστε ούτε κυβέρνηση...
• Επίσης μιλάτε για υπερβολική προβολή
της προσωπικότητας του Αρη Βελουχιώτη,
την ώρα που ο αρμόδιος για την κρατική

τηλεόραση υπουργός Δ. Ρέππας τον
χαρακτηρίζει «αμφιλεγόμενη
προσωπικότητα».
—Κοιτάξτε, το ΚΚΕ, φοβούμαι πάρα πο
λύ, ότι έχοντας πλέον μία παντελή ιδεολο
γική πενία, μία παντελή έλλειψη οποιονδήποτε ιδεολογικών ερεισμάτχυν, μάλλον
βολεύεται από τέτοιου είδους προβολές
και προσπάθειες.
Ό σον αφορά στον κυβερνητικό εκπρόσιυπο, έχει μία προσωπική άποψη, με την
οποία ούτε θα διαφωνήσω ούτε θα συμφιυνήσω. Ούτε καταναλώνω το χρόνο μου,
σκιαγραφώντας τον Άρη Βελουχιώτη.
•Ε ίδατε τις δύο συγκεκριμένες
τηλεοπτικές εκπομπές, γιατί αρκετοί από
τους υπόλοιπους 56 βουλευτές που
υπέγραψαν την ερώτηση, τους οποίους
ρώτησα, είπαν ότι δεν τις είδαν.
—Ό χι δεν τις είδα. Αλλά δεν νομίζω ότι
έχει πολλή σημασία, αν θέλετε, η προσω
πική αίσθηση που διαμορφώνει ο καθέ
νας, όσο το γενικότερο κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν να αισθανθεί ο λαός ότι ο
Άρης Βελουχιώτης ήταν ένας άλλος Θεό
δωρος Κολοκοτριόνης.
«ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

•Στο εσωκομματικό πεδίο. Ποια είναι η
γνώμη σας για την απόφαση του αρχηγού
να διαγράψει τους έξι βουλευτές;
—Τοκόμμαπροχωρά πλέον μπροστά...
•Δ εν απαντάτε ευθέως σε αυτό που σας
ρώτησα...
—Σας είπα. Το κόμμα προχωρά μπροστά.
Αυτί) που πρέπει να κάνουμε τιύρα είναι ν’
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του λα
ού. Ν' ασχοληθούμε με τα πραγματικά και
μεγάλα προβλήματα του τόπου.
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Μια ιδεολογική συνδιάσκεψη - ή

Όταν χάνεις την πολιτική σκιά σοιι
του Δημήτρη Καΐση

Αυτό θα μπορούσε να ’ταν και αναμενόμενο: ότι το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να οργανώ σ ει μια ιδεολογική
συνδιάσκεψη όπου κα νείς δ εν κατάλαβε ακριβώ ς τι έ γ ιν ε και τι ελ έχ θ η .

υρέθησαν μάλιστα κάποιοι άνθρωποι που πέρασαν από
υψηλές θέσεις -όπιυς π.χ. η Νόρα Κατσέλη- που εμφανί
σθηκαν εν απορία να συγχέουν τους νυν υπουργούς της κυ
βέρνησης με τους πριυην υπουργούς του υποτιθέμενου κατ'
εξοχήν αντίπαλου κόμματος. Αν αυτί) εκληφθεί ως ειρωνεία θα πρέπει τότε να κα
ταγραφεί ως γεγονός παρήγορο, σχεδόν λυτριυτι[\ ΝΕΟΛΑΙΑ K M W
κό -κατά τον τρόπο περί
QUII TON
που εκείνων τιυν ευαίσθη
WMÏTIOV ΤΗΣ '
των πνευμάτων που λένε
πως η κορύφωση της
απελπισίας μπορεί να
οδηγήσει στη λύτρωση και
την αναγέννηση. Έστω
και αν εδώ πρόκειται για
μια ισχνή ανάγκη επιβίω
σης μέσα σ’ ένα ισχυρότε
ρο ευρωπαϊκόν περιβάλ
λον που έχει ανακηρυχθεί
κάπως πομπώδους σε «ε
θνικό στόχο».
Εδώ δεν πρόκειται κα
θόλου για ειρωνεία. Ό ταν
ο κ. Σημίτης μιλάει με
πλήρη σοβαροφάνεια για
Κεντροαριστερά ψεύδε
ται και μάλιστα μ’ έναν
τρόπο στεγνό, χωρίς το
μπρίο του προκατόχου
του: εκείνος με μια κίνηση
σκερτζάντο μπορούσε να
παρασύρει την Αριστερά
και να συσπειρώσει πολυ
ύμνητους από τον Μάρκο
Βαφειάδη μέχρι το Μανιυλη Γλέζο.
Εκείνος ήταν ένας γητευτής: για τους πιο ένθερμους κατηγόρους
του θα ήταν ένας αγύρτης ή έστιυ ένας ταχυδακτυλουργός με τα
κουνέλια από το καπέλο όπιυς π.χ. αποδείχθηκε με τις «βάσεις του
θανάτου».
Ηξερε να βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις, αστραφτερές σαν το
ουράνιο τόξο: είπε π.χ. «ελίτες τιυν σαλονιών» και ο Λειυνίδας
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Κύρκος κατατροπιυθηε - ίσως και από τότε να μην το ξεπέρασε,
Ή ξερ ε ακόμη να βάζει έναν καθρέφτη εμπρός στο πρόσωποτ
λαού και να τον δείχνει ομορφότερο και εξυπνότερο απ’
πράγματι ήταν (αργότερα ο κ. Σημίτης διαπίστιυσε με όψιμη
νη «πολλές μετριότητες» ανάμεσά τους).
Η καλύτερη ίσως μα
νεία του ήταν αυτή:
πλουσιοπάροχη ανα
νομή εισοδήματος με :
νοτικά κονδύλια και
νεικά - όπως και η αν
ση «των ταπεινών» σ
κράτος με ανοιχτές
ξεχειλιυματος τις αγκ
του.
Μ ’ αυτό τον τρόπο:
τοίμασε, προφανώς άϋ
του και ως περίεργη εκ
κηση της Ιστορίας,
διάδοχό του: ταυτόχρ
όμως τον ναρκοθέτησε.
Τιάρα ολοένα περισσ
ροι στο ΠΑΣΟΚ κατα
βαίνουν πιυς ήρθε η
να πληριάσουν και μάλ
στα σκληρά - ακόμη κι
έχοντας ως κύρια αντιπι
λίτευση τμήματα της Jfl
λιάς λαϊκής βάσης της.
Θα πρέπει να πάρουνκ
φάλια «δικιυν τους» για
ανεβάσουν μάνατζερ
λά αμειβόμενους,
να συζητήσουν ίσως κι
για «στρατηγικούς επε
δυτές» που οι κατάρες εναντίον τους τους ξανάφεραν στην εξσ
σίατο 1993.
Να κινδυνεύουν να χιίσουν ανεπανόρθωτα την ταυτότητά τους:
εξουσία γυμνή σαν πόρνη είναι εκεί και δεν θα την εγκαταλι
ψουν.
Σαν τη Σαλώμη απεκδύεται ένα ένα τα πέπλα της - ιδεολογικά
και άλλα.

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
ιθώς στερείται το μπρίο του προκατόχου του, βρίσκει καιρό ν ’
οληθεί με καλλιτεχνικά ζητήματα: διάβασε κριτικές στη
ule για την τελευταία ταινία του Γαβρά και μάλιστα ενδελε(όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Γαβράς γιχχ τη συνάντησή τους
συνέντευξή του στην Καθημερινή). Δεδομένου ότι η ταινία
|ί, όπως λένε, σκληρή κριτική στα μήντια μπορεί να του είπε
Γαβρά) ότι ο ίδιος έχει μάλλον καλές σχέσεις με τους ιδιοες τους, ότι κατά κάποιον τρόπο απολαμβάνει της εύνοιάς
ν ίδια στιγμή μπορεί να σκέχρτηκε άτι ο ίδιος γνωρίζει πολύ
ί τη λειτουργία των μήντια, ότι δεν είναι πάντα η πρέπουσα
ότι χρειάζονται τις διαφημίσεις και κάποτε κάτι από το ΜέγχχΊουσικής (ενιυ ο ιδρυτής δεν χρειαζόταν να πολυάσχολείται μ’
ί: του έφταναν τα βίντεο με τις ενθουσκόδες λαϊκές συγκεισεις του απ’ όπου, όπιυς λέει κι η Δήμητρχχ Αιχχνη-Πχχπχχνδρέεπχχιρνε ζωή»).
|πο)ς πρχϊκειται για ένα είδος κλωνοποίησης της πολιτικής;
λνλεςσε μια Ιδεολογική Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ «μήπως μιλχχΜάνος» αυτό δεν είναι απλή προσποίηση, είναι ειρωνεία:
'καλύπτεις ανατροπή ισορροπούν, άτι αισθάνεσαι να φεύγει
άαφος κάτω από τα πόδια σου, ότι «χτ’ αυτόν τον κόσμο» τι γυI) εδώ;
' ι ως ακραία υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί: ήρθα από εκεί
Ιρέθηκα αλλού, σπρωγμένος χχπχ> ρεύμχχτχχ υπέρτερα που δεν
' ινοώ και ούτε που μας σέβονται,
υπάρχει κάποια βαθιά συνείδηση μπορεί να πει: χρόνια κοεψατον Δήμο. Προκειμένου να αμυνθεί για όλ’ αυτά μπορεί
'ακαλύπτει την ειρωνεία, χϊπλο απχ)χττχχθερχ)ποιητικχ) της ήσυτυνείδησης που όμχυς μπχ>ρεί «νχχ εξουθενιίκτει κχχι την ίδια»,
ί πάει μέχρι τέλους Θ χχ προχτκρούχτει χτε αδιέξοδο χχλλχχ ίσχυς
, ιυσει τον εχχυτό της: τι ήρθχχμε νχχ κχχνουμε εδχό, ποιοι και τι
κοροΐδεψαν κι εμχχς τους ίδιους;
ΐίφιως πρόκειται για κάποιο είδος κλωνισμού της πολιτικής π.χ.
ηγαίνειυποτακτικά πίσχυ χχπό βιοχημικχπίς κχχιτρχχπεζίτες;
κι αν στεκόμχχχτιε χχπχχνω στη ρχχχη χχπχηδομημένχυν ορχχμχχτιον:
χολείμματχχ τους μένουν ν ’ χχντιχττέκσντχχι κχχθχυς η προσχχρμοότητχχ στη ροή τιυν πρχχγμχχτχον έχει τχχ όριά της. Απχ) ένχχ χτηκαι μετά φοβχχσχχι νχχ βχ>υτήξεις χττχ>ν ίλιγγχ) τχ)υ χχχμχχιλεχ)ντιJ - φοβάσαι μήπως χχχσεις τη σκιά χτου.
όμη κι ο κ. Τζουμάκας είπε στους οργισμένους κχχι ίσχυς πιχχ
,ασμένους χχγρχπες «Θχχ ρχυτήχτιυ τις Βρυξέλλες». Σε λίγχ)
ιόκαιοχχειφανής Γιάννος Παπχχντωνίου θχχ λέει: «Θχχ ρχυτήιη Φρχχνκφούρτη» χϊπου η μέλλχηκτχχ έδρχχ των κεντρικχυν
πεζχυν.
μιααντίστροχρη κχχτχχ κχχπχυχ)ντρχϊπχ) χρχ)ρχχ ο Μάσιμο ντ’Αλέσαλχχβουτχυντχχς κι χχυτός στχχ νερχχ μιχχς χχσχχχρούς κεντροχχρχχς δεν μπορεί νχχ πει: «Θχχ ρχυτήσχυ τον Μχχρξ ή τον Γκρχχμχτι»
Λένιν από κχχιρχί είχαν πχχψει νχχ τον ερχυτούν): προχτπχχθεί νχχ
ιει χπχχ πόδια της μιχχ σκιχχ ικχχνή ν’ χχνχχγνιυρίζει το πρχυτχϊτυπχ)
κόμη και ντυμένο με το τελευτχχίο Armani,
τιςχχενχχχυς εφευρετικές κχχλλιέπειες ενχίς χχκρχχίου χτυρμού πως λένε, τι μπορεί νχχ κχχνει κχχνείς με τχχ μικροτχτίπ, χχυτή τη
σκιά της Προόδου;
ν είναι υποχρεχυμένος, χϊπχυς ο Μχχρινέττι κχχποτε, νχχ χχνχχμχ>ρει και την ιτχχλική κουζίνχχ εκτοπίζοντχχς τχχ πχχρχχχδοσιχχκά ζυκά: υπάρχουν κχχι τχχ χάμπχωργκερ.
όπχος επίσης λένε κχχποιχ)ΐ πχχρχχτηρητές της πχχγκχ)χ7μιχ)πχ)ίηολχ)ένα χχχνετχχι κχχι εξχχτμίζετχχι η διχχκριτχίτητχχ χρχυμχχτχυν,
'γμχχτχυν κχχι ίσχυς χχισθημχχτχυν.

--------*-------ΛΕΞΙΚΟ

ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΜΟΣ Β'(Μ-Ω)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΟΥΖΑΚΗ

Το λεξικό επικεντρώνεται κυρίως στην
δυτικοευρωπαϊκή τέχνη. Ξεκινώντας από τον 5ο
π.Χ. αιώνα, φθάνει ώς τις μέρες μας και
καλύπτει διεξοδικά τη ζωγραφική, τη γλυπτική
και τις γραφικές τέχνες.
Περιλαμβάνει πλούσια βιογραφικά
καλλιτεχνών, καλλιτεχνικές ομάδες και τάσεις,
κινήματα, τεχνικές, υλικά, εμπόρους και
μαικήνες της τέχνης, συλλέκτες, μουσεία
και γκαλερί.
Στόχος του βιβλίου είναι η χρήση του τόσο από
ειδικούς και μελετητές, όσο και από
το ευρύ κοινό.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ:
JOHN BOARDMAN, JASPER GRIFFIN, USWYN MURRAY

Ελλάδα και ελληνιστικός κόσμος
Σύμβουλος έκδοσης: Χάρης Βλαβιανός
--------------------- Φ * * ----------------------

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ... Η άλλη άποψη στο βιβλίο
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 10 680, Τηλ. 36.07.744 - FAX: 36.23.093
ΣΤΟΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΠΕΖΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 10 564, Τηλ. 32.22.846
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Mc τον Γλαύκο Κληρίδι
cv όψ€ΐ εξελίξεων;
του Χριστόφορου Χριστόφορου

0 Γλαύκος Κληρίδης αναδείχθηκε στις 16 Φεβρουάριου πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για
δεύτερη συνεχή θητεία. Η αναμέτρηση, που, για πολλούς λόγους, μπορεί να χαρακτηριστεί παράδοξη,
παρα τις προβλέψεις, κρίθηκε τελικά με μικρή διαφορά - μόλις 6.000 ψήφων. Ο πρόεδρος καλείται να
χειριστεί την τύχη του νησιού σε περίοδο που ολοκληρώνεται η ευρωπαϊκή πορεία και, ίσως, τη λύση
του Κυπριακού. Πριν από όλα, όμως, είναι αυτός που θα οδηγήσει την Κύπρο στη νέα χιλιετία.
ην επόμενη της επανεκλογής του, ο
Γλαύκος Κληρίδης άρχισε διαβου
λεύ σεις με τους πολιτικούς αρχη
γούς και άλλα στελέχη που είχαν
στηρίξει την υποψηφιότητά του.
Απέβλεπε να σχηματίσει οικουμενική κυ
βέρνηση ή, το πιθανότερο, ευρείας αποδο
χής, μια και από την πλευρά του ΑΚΕΛ
υπήρχε απόλυτη άρνηση συμμετοχής. Η
προσπάθεια ήταν απόρροια της δέσμευ
σης που είχε αναλάβει αμέσως μετά το
(χποτέλεσμα του πρώτου γύρου, δεν μπο
ρεί όμως να θεωρηθεί εντελώς άσχετη με
την ανάγκη να υπάρξει πιο πλατιά συνερ
γασία για αντιμετιυπιση των π ρ ο ο ιω νισ 
μένων εξελίξεων.
Το πρόβλημα που προκύπτει σχετικά
αφορά τη μορφή που θα πάρει η τελική
απόφαση και τις βάσεις στις οποίες θα
στηριχθεί, Υπάρχει, βέβαια, σκεπτικισμός
για την αποτελεσματικότητα ενός σχήμα
τος που θα συσταθεί από διάφορους πολι
τικούς χοίρους με δεδηλιυμένες διαφορές.
Ουσιαστικότερες, όμως, ήταν σι αντιδρά
σεις σε πιθανό σχηματισμό κυβέρνησης
που θα στηριζόταν στη λογική της απόδο
σης υπουργικού θιόκου ιος αντίτιμο στην
υποστήριξη που παρασχέθηκε στον δεύτε
ρο γύρο των εκλογιυν. Φυσικά, παρόμοια
προσέγγιση δημιουργεί πολύπλοκο πρό
βλημα λόγιο της ανάμειξης 4 κομμάτιον,
από τα οποία τα δύο είχαν πάρει λιγότερο
από 1% στον α ’ γύρο, και τιον στελεχιυν
του ΔΗΚΟ που είχαν υποστηρίξει τον
Αλέξη Γαλανό κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της ηγεσίας του κόμματος.
Η υποστήριξη της οποίας έτυχε ο Γλαύ
κος Κληρίδης από τέσσερις υποψήφιους
του α ’ γύρου και η απόφαση για ελεύθερη
ψήφο που είχε πάρει το κόμμα του κ. Λυσ-
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σαρίδη δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις
για ανάπτυξη δυναμικής και διεύρυνση
του προβαδίσματος που φαινόταν να έχει.
Ή δη, είχε κερδίσει σημαντικό έδαφος,
αφού στον α ’ γύρο εξασφάλισε 40% τιον
ψήφιυν, έξι περίπου μονάδες περισσότερο
από τον Δημοκρατικό Συναγερμό που τον
υποστήριξε και μόνο μισή μονάδα π ίσο»
από τον Γιώργο Ιακώβου, του οποίου οι
υποστηρικτές, ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ, άθροι
ζαν το 1996 πέραν του 49%.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ

Αυτά δεν ήταν τα μόνα πλεονεκτήματα.
Η άνοδος στην εξουσία βοηθούσε στην
εξάλειψη ορισμένων αναστολών στους
εκλογείς ποου λειτουργούσαν για χρόνια
εναντίον του Κληρίδη; η κατοχή της εξου
σίας δημιουργούσε αναντίλεκτο πλεονέ
κτημα, ενιό θέσεις και ενέργειες, με κυριότερες την διάνοιξη της ευρωπαϊκής προο
πτικής και την απόφαση για Ενιαίο Αμυ
ντικό Δόγμα, τύγχαναν γενικότερης αποδοχής από το εκλογικό σώμα.
Σε μια σειρά δημοσκοπήσεις, ο Γλαύκος
Κληρίδης συγκέντρωνε σε αξία και εκτί
μηση ως προς τις ικανότητες και τα χαρα
κτηριστικά πιο ψηλά ποσοστά, σε αναλο
γία δύο προς ένα και τρία προς ένα σε σύ
γκριση με τον Γιώργο Ιακώβου.
Στο άλλο στρατόπεδο, το ΑΚΕΛ είχε κα
ταφέρει να δημιουργήσει σημαντικές τρι
βές με την ΕΔΕΚ και τους Ενωμένους Δη
μοκράτες εξαιτίας του τρόπου που επέλεξε και θέλησε να επιβάλει την υποψηφιό
τητα Ιακώβου, καθώς επίσης με τον τρόπο
που (χντιμετιόπισε τις σχέσεις με τα δυο
κόμματα στη συνέχεια.
Η (χπρόσμενη, για όλους σχεδόν, στροφή
της ηγεσίας του ΔΗΚΟ υπέρ του Γκόργου

Ιακώβου δημιουργούσε ορισμένες
δες, ακόμα και για εκλογή από τον τ
γύρο. Ό μως, η προσέγγιση αυτήπαρι
πε ουσιαστικά στοιχεία της ανθρώ:
συμπεριφοράς και ιδιαίτερα τις επι
σεις από την καταγγελία της συγκυβέι
σης τρεις μόνο μήνες πριν τις εκλογές
τις αντιφάσεις στις επιλογές ενός κό|
τος που πρόβαλλε για 18 μήνες τηνυ;
φιότητα του ηγέτη του, για να ψάχνειι
συνέχεια για τρίτο και να καταλήξει
αντίπαλο του προχην συνεταίρου.
Ταυτόχρονα, οι γενικού χαρακτήρα
σεις του υποψηφίου, η κυριαρχία της
νητικής διαφήμισης στην προσπάθεια
οι αντιφάσεις και παλινδρομήσεις σε
σικά θέματα και η υποτονική προσωπι
τητά του περιόριζαν τις προοπτικές του
Τελικά, οι διάφοροι παράγοντες
τούργησαν κάποχς διαφορετικά από
εκτιμήσεις: Η προβολή των πλεονεκττ
τιον Κληρίδη και των επιτευγμάτων
έπασχαν από περιορισμούς. Απουσία
προοπτική στις θέσεις, με ένα ολοκλτ
μένο πρόγραμμα, και η στρατηγική για
αναμέτρηση του β’ γύρου, ενοχ από
πλευρά τιον αντιπάλων έτυχαν εκμελευσης τα αρνητικά της διακυβέρ
και κινήθηκαν κατά τρόπο έντονο οι
ματικοί μηχανισμοί άσκησης πρόσω:
επιρροής. Θέμα τιον υποστηρικτών
βου δεν ήταν ο υποψήφιος, αφού είχε
φανεί σαφιός ότι έπασχε σοβαρά ηυπσ
φιότητά του, αλλά η αντίθεση στονΓλα
Κληρίδη και στο χοίρο από τον οποίοπ
ερχόταν, καθώς επίσης η ανάγκη στήρι
της υπόστασης τοχν κομμάτων, ιδιαίτι
του ΔΗΚΟ, του οποίου φαινόταν νααί
λείται η ύπαρξη. Έστω κι αν, τελικά.ί
κερδήθηκε η μάχη, η σημαντική μεώ

διαφοράς δίνει τη δυνατότητα στην
σία του ΑΚΕΛ να αντιμετιυπίσει τυχόν
δωνισμοΰς για την επιλογή Ιακώβου.
ΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ην πρώτη προεδρική εκλογή με την πασία τεσσάρων καναλιών, τριιυν ιδιωτι
κοί ενός κρατικού, κυριάρχησαν οι
•οπτικές εμφανίσεις και συζητήσεις,
Ιαπανήθηκαν σημαντικά ποσόχ για τηΤΓΓίκές πολιτικές διαφημίσεις,
εμφανίσεις τιυν υποψηφίων ή υποστηo')v τους ξεπέρασαν σε αριθμό και
ηχεία κάθε προηγούμενο και το φαινό3να παρουσιάζεται ένας υποψήφιος το
. βράδυ σε διαφορετικά κανάλια μάλριροκαλούσε κορεσμό και δεν λειτσύρε θετικά για να διατηρήσει το ενδιαφέ
ρων πολικόν.
ιό την πλευρά του Γιχύργου Ιακιυβου
από τα κόμματα που τον υποστήριξαν
υπιόθηκαν σφοδρά παράπονα και επιτεις εναντίον τιυν MME για μεροληψία
περιορισμό τιυν συζητήσεων σε θέμαπου ευνοούσαν τον αντίπαλό του.
ιίρξαν επίσης επιθέσεις και επικρίσεις
■/τίον δημοσιογράφων.
mi αλήθεια ότι η γενική εντύπωση που
παν ευνοούσε κάπχυς τσν Γλαύκο Κλη|. Δημιουργείται, όμως, το εριότημα
- χπόσο οι δεκάδες ιόρες παρουσίας του
, 3γου Ιακώβου και τιυν υποστηρικτιυν
f στα τηλεοπτικά στούντιο δεν ήτιχν ιχρr ’ς για να περάσουν τα μηνύματα και. τις
■-ΐΐς τους και να εστιάσουν το διάλογο
ft έματα που τους ευνοούσαν.
.„πολιτική διαφήμιση έγινε από επαγ’ιατίες και είχε, γενικά, μια λογική συ‘ :ια, στην τεχνική και τα μηνύματα. Την
πετυχημένη παρουσία είχε ο Βάσος
σαρίδης, με μηνύματα προσαρμοσμέπο ρόλο του ρυθμιστή που καλούνταν
διαδραματίσει ανάμεσα στους δύσ επιLΤέσιερους υποψηφίους, με τη γλυϊσσα
:! νέων και την αξιοπιστία ως προς τους
Ίωκόμενους στόχους.
1 :ό την πλευρά του Γλαύκου Κληρίδη,
: βλήθηκαν τα θέματα της ευρωπαϊκής
■είας, του Κυπριακού, του Ενιαίου
1ντικού Δόγματος και τιυν επιτευγμά1της διακυβέρνησης, με άξονες αναφοτην πορεία του υποήιηφίου, τη σιγουό και την ασφάλεια που θα προσέφερε.
('·' ιεριορισμένο βαθμό, υπήρξε (χρνητική
ί' Ρημιση για τον αντίπαλό του.
$ άξονας της διαφήμισης Ιακιυβου στρε#ΐν γύροι από τις έννοιες της ανανέιυοΐ1·.της συναίνεσης, της διεκδικητικής κχχι
ληπτικής πολιτικής. Τα συνθήματα (χυ
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τά δεν εύρισκαν το ανάλογο περιεχόμενο
στις εικόνες και τον πολιτικό λόγο, αφού
κυριάρχησε η αρνητική ή μάλλον μαύρη
διαφήμιση σε βάρος του Κληρίδη, η χο>ρίς
εξαίρεση αναφορά στο παρελθόν και τη
γλιυσσα περασμένιυν δεκαετιών.
Επαναλήφθηκε, επίσης, στις προεδρικές,
το φαινόμενο που ζήσαμε πριν 20 μήνες, της
απόδοσης σημαντικού ρόλου στις δημοσκο
πήσεις, (7ε βαθμό που η άλογη χρήση και η
κατασκευή μερικιυν να πλήξει την αξιοπι
στία τους. Τέθηκε, όμιυς, το θέμα της εισα
γωγής ορισμένων κανονισμών για θεσμοΟέτηση του ζητήματος, ενοό με την εφαρμο
γή του νόμου για την ραδιοτηλεόραση που
είχε μόλις εγκριθεί απαγορεύθηκε η αναφορά σε δημοσκοπήσεις για την περίοδο
που αρχίζει 72 (όρες πριν την εκλογή.
ΚΡΙΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η αναμέτρηση της Κυριακής 15.2.1998 πα
ρουσίαζε ένα σημαντικό κοινό στοιχείο με
όλες τις προηγούμενες της περιόδου μετά το
1974: Έ να ς υποψήφιος της δεξιάς βρίσκε
ται αντιμέτωπος με έναν κεντροδεξιό που
υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Το 1983, το
ΑΚΕΛ ανέδειξε από τον πρώτο γύρο τον
Σπύρο Κυπριανού, το 1988 τον Γιώργο Βα
σιλείου, το 1983 υποστήριξε χιυρίς επιτυχία
τσν Γιιυργο Βασιλείου και το 1998 απέτυχε
για δεύτερη συνεχή φορά να εκλέξει τον
υποψήφιό του, τον Γιώργο Ιακώβου.
Σε όλες τις περιπτιυσεις, ανεξάρτητα από
τα χαρίσματα του υποψηφίου ή τις τοποθε
τήσεις του, η συσπείρωση που πετυχαίνει
το ΑΚΕΛ γύρο) από τον υποψήφιό του εί
ναι μεγαλύτερη από 90%. Το ζητούμενο,
όμιος, σε προεδρικές εκλογές είναι η δυ
νατότητα συσπείρωσης δυνάμεων πέραν
του κομματικού περίγυρου του ΑΚΕΛ για
να γίνει δυνατό να εξασφαλιστεί το 50%
και η εκλογή. Το ποσοστό ψήφων προς τον
Γιώργο Ιακώβου (49,18%) όχι μόνο είναι
δυσανάλογο του εκτοπίσματος του, αλλά
αποτελεί και έκπληξη αν λάβουμε υπότ|)η
λάθη χειρισμών που τραυμάτισαν τη συ
νεργασία στο χοίρο της αριστεράς και του
κέντρου, παλινδρομήσεις και αντιφάσεις
του υποψηφίου και τιυν υποστηρικτιυν του
και τις διαφορές θέσεων που έχουν. Δημι
ουργεί, όμιυς, εκ πρώτης όψεως δυνατότη
τες αποτροπής πιθανής κρίσης στο χιυρο
του ΑΚΕΛ με θέμα την επιλογή και την
αποτυχία Ιακιυβου.
Παρόμοια είναι η κατάσταση στο χιυρο
του ΔΗΣΥ, που μετά την κρίση ηγεσίας
(ττο πριυτο εξάμηνο του 1997, διέρχεται
μια μεταβατική περίοδο στην οποία δεν εί
ναι ορατοί οι προσανατολισμοί και η πρό

ταση προοπτικής του κόμματος. Για την
ουρά, όμως, είναι το κόμμα της εξουσίας.
Το μεγάλο ζητούμενο στην πολιτική σκη
νή εντοπίζεται στοκέντρο. Το ΔΗΚΟ αντιμετιυπίζει το πιο μεγάλο πρόβλημα της
ιστορίας του, εξαιτίας των χειρισμών που
έγιναν, κυρίιυς, τους τελευταίους μήνες χειρισμοί που τους διακρίνει η έλλειψη συ
νέπειας, σε μερικές περσπώσεις ο πολιτι
κός αμοραλισμός («θα συνεργαστούμε με
αυτόν που θα μας κάνει την πιο μεγάλη
προσφορά για την εξουσία», είπαν στην τη
λεόραση) και η χο)ρίς φειδώ διαβολή ή
εξύβριση όχι μόνο αντιπάλων αλλά και
στελεχιύν που διαφώνησαν με την ηγεσία.
Το αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι μόνο 4045% τιυν ψηχροφόρων του κόμματος ακο
λούθησαν την επιλογή της ηγεσίας, ενώ
δεν διαφαίνεται δυνατότητα συγκόλλησης.
Εκτός από θέμα συμφιλίωσης των μερών
του, αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα ιδε
ολογικού προσανατολισμού.
Τα προβλήματα στην ΕΔΕΚ και τους
Ενωμένους Δημοκράτες φαίνονται σχετι
κά μικρότερα, δεν είναι όμιυς αμελητέα. Η
ΕΔΕΚ πρέπει να βρει το στίγμα της, αφού
αποφάσισε να μετάσχει σε κυβέρνηση ευρείας αποδοχής, ενώ οι ΕΔΗ αντιμετωπί
ζουν πρόβλημα ύπαρξης. Στον προπο γύρο
ο Γκύργος Βασιλείου πήρε μόνο 3% των
ψήφων, ενώ το Κίνημα Ενωμένίυν Δημοκρακύν και το ΑΔΗΣΟΚ που αποτέλεσαν
τα συστατικά στοιχεία των ΕΔΗ άθροιζαν
πάνω από 5%. Στον β’ γύρο, φαίνεται ότι η
πλειοψηφία τιυν ψηφοφόρων του κόμμα
τος πήγε αντίθετα από την επιλογή της
ηγεσίας.
Έ γινε λόγος για ίδρυση σοσιαλδημοκρα
τικού σχήματος από τις διάφορες δυνάμεις
του κέντρου. Είναι, όμως ευκολότερο να
γίνεται λόγος, για το θέμα παρά να υλοποι
είται ο στόχος. Το κύριο εριυτημα, πέραν
από τη δυνατότητα συνεννόησης για συ
γκρότησή του, αφορά τα πρόσωπα που θα
μετάσχουν. Η Κύπρος κυβερνάται από ηλι
κιωμένους και είναι σαφές ότι αντιμετωπί
ζει σοβαρή κρίση ηγεσίας. Ο πρόεδρος εί
ναι 79 χρόν(»ν, ο Βάσος Λυσσαρίδης 78, ο
Σπύρος Κυπριανού 66, ο Γιώργος Βασιλεί
ου 65, εν(ό ο νεότερος πολιτικός, ο ηγέτης
τιυν Νέιυν Οριζόντων, είναι 52 χρόνων.
Πέρα από το ζήτημα της ηλικίας δεν
υπάρχει θετική απάντηση στην ερώτηση:
Η πολιτική ηγεσία έχει τη δυνατότητα να
αφουγκραστεί τα μηνύματα των καιρών,
να κατανοήσει τι εννοούμε νέα δικαιώμα
τα και ελευθερίες και να προβάλει όραμα
για την Κύπρο με προοπτική την τρίτη χι
λιετία;
$ί§
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του Ανδρέα Οεοφάνους

Ενώ οι προεδρικές εκλογές αποτελούν πλέον παρελθόν, η Κύπρος εισέρχεται στην πιο κρίσιμη ίσως καμπή της περίοδο
μετά το 1974. Τέλη Μαρτίου αρχίζουν οι ενταξιακές συνομιλίες Κύπρου-Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ενώ ταυτόχρονο
εκδηλωθεί και η νέα διεθνής πρωτοβουλία για επίλυση του Κυπριακού με πρωταγωνιστές τους Αμερικανούς.
ίναι σημαντικό να κατανοήσουμε το
άμεσο πλαίσιο και το ευρύτερο περι
βάλλον στο οποίο ()α λάβουν χιυρα οι
αναμενόμενες καθοριστικές εξελί
ξεις για το μέλλον της Κύπρου και vex
προβούμε σε σιυστή εκτίμηση των ρυθμιστι
κών παραγόντων. Καταρχάς αναφέρεται
ότι η τουρκική πλευρά θα υιοθετήσει πολύ
πιο σκληρές θέσεις στο Κυπριακό από ό,τι
(ττο παρελθόν. Επ' αυτού πρέπει να σημειω
θεί ότι η Τουρκία θεώρησε την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης του Λουξεμβούρ
γου (12-13 Δεκεμβρίου 1997) για τη μη συμπερίληψή της στην επόμενη φάση διεύρυν
σης της Ε.Ε. σε συνδυασμό με τη συμπερίληψη της Κύπρου ως άδικη και προσβλητική.
Φυσικά, οι εν λόγιο αποφάσεις της Ε.Ε. δεν
ήταν κεραυνός εν αιθρία. Αντιθέτιος ήταν
αναμενόμενες. Οι αντιδράσεις της Τουρ
κίας όμιος είχαν ιος στόχο, πέρα από την
εσωτερική κατανάλυκτη, αιρενός την εξά
σκηση πίεσης προς την Ε.Ε. για να της δοθεί
μια ενταξιακή προοπτική και, αφετέρου,
την ανακοπή της κυπριακής ενταξιακής πο
ρείας. Υπογραμμίζεται ότι η Τουρκία θα
προσπαθήσει ποικιλοτρόπιος να ανακόψει
την ενταξιακή πορεία της Κύπρου για δύο
βασικούς λόγους: ο πρώτος είναι ότι το
τουρκικό πολιτικο-στρατιιυτικό κατεστημέ
νο δεν έχει εγκαταλείψει τον μέγιστο στόχο
για στρατηγικό έλεγχο του νησιού, πράγμα
που η ευρωπαϊκή προοπτική αποτρέπει, και
ο δεύτερος είναι ότι η Τουρκία θέλει να
χρησιμοποιήσει την Κύπρο ιος όμηρο για να
προωθήσει τη δική της ενταξιακή πορεία.
Στο σημείο αυτό τονίζω ότι με τον όρο
«στρατηγικό έλεγχο» του νησιού εννοώ, με
ταξύ άλλιον, την εξουδετέρωση από την•
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• ΟΑνδρέας Θεοφάνους είναι διευθυντής του
Κέντρου Ερευνών και Ανάπτυξης-lntercollege κα
θώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δ ιε
θνών Σχέοεων του Intercollege.
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Τουρκία της δυνατότητας της ελεύθερης
Κύπρου να ενεργεί ιος αυτόνομη και κυ
ρίαρχη κρατική οντότητα σε θέματα εξωτε
ρικής και αμυντικής πολιτικής. Για παρά
δειγμα, οι τουρκικές απειλές εν σχέσει με
την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας
να εγκαταστήσει το ρωσικό πυραυλικό σύ
στημα αεράμυνας S-300 απορρέουν από την
πολιτική μεγίστου στρατηγικού ελέγχου του
νησιού από την Τουρκία.
Πρέπει να τονισθεί ότι, λαμβάνοντας υπ’
όψιν αυτά τα δεδομένα, η κυπριακή πλευρά
θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στους
χειρισμούς της. Συγκεκριμένα, και μεταξύ
άλλων, ιχναφέρεται ότι παρά το γεγονός ότι
το κυπριακό πρόβλημα και οι ενταξιακές
συνομιλίες είναι δύο ξεχωριστά θέματα,
έχουν ήδη διασυνδεθεί και θα εξακολουθή
σουν να θεωρούνται από πολλούς ο)ς αλληλένδετα. Φυσικά, η ελληνική πλευρά θα
πρέπει τεκμηριωμένα να καταστήσει σαφές
ότι, ενώ επιθυμεί λύιτη ή τουλάχιστον πρόο
δο επί του Κυπριακού, δεν είναι δυνατόν η
Κύπρος να παραμένει όμηρος και ταυτό
χρονα και κατ’ επέκτασιν να δίδεται στην
τουρκική πλευρά εμμέσως πλην σαφώς δι
καίωμα βέτο στην κυπριακή ενταξιακή πο
ρεία και παράλληλα επιβράβευση για την
επεκτατική της πολιτική στην Κύπρο. Με το
ίδιο σκεπτικό, η ελληνική πλευρά πρέπει να
πράξει ανάλογα και με το θέμα τυ)ν πυραύλιον S-300. Συναφιός αναφέρεται ότι, ενόσω
η τουρκική αδιαλλαξία συνεχίζεται, η ενίσχυιτη της αποτρεπτικής ικανότητας της Κύ
πρου είναι επιβεβλημένη.
Έ ν α θέμα που προκύπτει είναι και αυτό
της ενδεχόμενης συμμετοχής των Τουρκο
κυπρίων στις ενταξιακές συνομιλίες. Πρέ
πει να καταστήσουμε σαφές ως θέμα αρ
χής ότι η Ε.Ε. συνομιλεί με την Κυπριακή
Δημοκρατία και ότι όλα τα μέλη της κυ
πριακής αντιπροσωπείας αναγνωρίζουν
και εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημο

κρατία. Άλλο είναι να υπάρχει μια α
προσωπεία στην οποία να συμμετέχ
και Τουρκοκύπριοι, και άλλο είναι μια
κέφαλη αντιπροσωπεία στο όνομα
«πολιτικής ισότητας».
Πέρα από αυτό το άμεσο πλαίσιο
έχουμε σκιαγραφήσει, θα πρέπει τι
χρονα να μελετήσουμε σοβαρά και ά
τάσεις που ήδη έχουν διαμορφοτθείστο
ρύτερο διεθνές περιβάλλον. Μετάξι)
λιυν, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά
ότβιν και τους ακόλουθους παράγοντες
Κατά τη διάρκεια του ψυχροί)
μου, η Τουρκία εθεωρείτο παράγ
σταθερότητας. Σήμερα η Τουρκία œ
τιοπίζει εσωτερικά και εξωτερικά προ|
ματα που την καθιστούν μάλλον
θεροποιητικό παράγοντα. Όμως δεν
ρούμε να παραβλέπουμε το γεγονός
εξακολουθεί να παραμένει για τη Δι
μια πολύ σημαντική χώρα για λόγους
νομικούς και γεωστρατηγικούς.
Οι Αμερικανοί προσπαθούν να
θήσουν την πλήρη ενσοτμάτωση
Τουρκίας στην Ε.Ε., αλλά η τελευταία
δρά, τόσο για δικούς της εσωτερικούς
νοινικο-οικο νομικούς αλλά και πόλε
λόγους. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται ότι
ΗΠΑ και η Ε.Ε., εκτός από το γεγονός
τα συμφέροντά τους δεν είναι ταυτόι
δεν αντικρίζουν τον κόσμο και τα διά
προβλήματα και θέματα με τον ίδιο
Πάντως, πρέπει ταυτόχρονα να επι
θεί ότι στη μεταψυχροπολεμική περίι
και ιδίως σε αυτό το στάδιο, ο ρόλος
ΗΠΑ είναι ζιυτικός και πρωταγωνιστικός
Η γεοτστρατηγική σημασία της Τι
κίας θα διαφοροποιηθεί ανάλογα
τις εξελίξεις εν σχέσει με το μεγάλο
χνίδι των πετρελαάυν της Κασπίας
περισσότερα πετύχει η Τουρκία
ανταγωνισμό για τους αγωγούς,
όσο μεγαλύτερες είναι οι ποσότητες τ
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αίου και φυσικού αερίου που θα περαπό το έδαφος της, τόσο μεγαλύτερη
ναι η αναβάθμισή της για την Η.Ε. και
υση γενικότερα - και αντιστρόφως.
'ο νέο μεταψυχροπολεμικό διεθνές
:εριβαλλον έχει διαφοροποιηθεί σηικά σε σύγκριση με το προηγούμενο
ημα. Μεταξύ άλλιυν, ενώ στο παρελ3ΐ κινήσεις που θα μπορούσε να κάνει
χράτος ήταν περιορισμένες ή/και προ
ορισμένες, σήμερα το πεδίο δράσε ως
τχέσεων είναι διευρυμένο. Έ ν α άλλο
(είο είναι και το γεγονός ότι στη νέα
τάξη πραγμάτιον ο κίνδυνος περιφε
ρών συγκρούσειυν είναι αυξημένος,
ανέκαθεν οι οικονομικοί παράγοντες
ιαδραμάτιζαν έναν ουσκχστικό ρόλο
ιιεθνές πολιτικογεωστρατηγικό γίγνε. Σήμερα που, μεταξύ άλλων, οι ιδεοκοί παράγοντες έχουν παραμερισθεί
•γάλο βαθμό, η οικονομία διαδραμαέναν πιο καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή,
ως και σαφώς υπογραμμίζιυ ότι, σήμεI οικονομία με την ευρεία έννοια του
αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγο
υ ν πολιτική σκακιέρα.
)ι παράγοντες που διαμορφιύνουν την
ξωτερική πολιτική τιον διαφόριυν χιυείναι και πάλι διαφοροποιημένοι εν
ει με το παρελθόν. Η παραδοσιακή
ιη ήθελε το υπουργείο Εξοπερικιόν
χιόρας να είναι ο μοναδικός ρυθμικαι εκφραστής της εξοπερικής πολιτιΣήμερα, η εξωτερική πολιτική διαιώνεται από έναν συνδυασμό διαφόπαραγόντιυν και δυνάμεων. Εκτός
τους τεχνοκράτες των υπουργείων
χρικιόν, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι
έντρα ερευνιόν, γνωστά ο>ς thinkτα μέσα μαζικής επικοινιυνίας, ο
χρηματικός κόσμος και η κοινή γν<ότκοΰν τη δική τους επιρροή, η οποία
Hάλλο από ευκαταφρόνητη είναι,
τη μεταψυχροπολεμική περίοδο, η
Ιεσόγειος -και ιδιαίτερα η Ανατολι• εσόγειος- καθίσταται ακόμα πιο ση,κή από ό,τι προηγουμένως για την
παϊκή και γενικότερα για τη δυτική
icίλεκχ και ευημερία. Επιπρόσθετα,
I :ατάτη διάρκεια του ψυχρού πολέμου
^τη ευνοούσε τη διαίρεση της ΚυπριαΔημοκρατίας μεταξύ Ελλάδος κιχι
μοχίας, σήμερα τα δυτικά συμφέροντα
^ηρετουνται καλύτερα με μια ενχυμένη
μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ,
όντας σκιαγραφήσει ορισμένους βα„3ς παράγοντες που θα είναι καθορι,)ί και για τη μελλοντική πορεία της
:>ου, σημειώνω ότι επέστη η στιγμή κα
,()0

τά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα
πρέπει να μελετήσει σοβαρά την προοπτι
κή αίτησης γα ένταξη στο ΝΑΤΟ. Λακωνικάχ αναφέρω ότι δύο βασικοί λόγοι τους
οποίους μπορούμε να προτάξουμε αναφο
ρικά με (χυτή την επιλογή είναι: α) ότι το
έλλειμμα ασφάλειας που υπάρχει σήμερα
στην Κύπρο μπορεί να επηρεάσει αρνητικάχ όχι μόνο τους ίδιους τους Κυπρίους αλ
λά και ευρύτερα συμφέροντα στην περιο
χή και β) ότι η ένταξη της Κύπρου στο
ΝΑΤΟ προωθεί την υπόθεση της ευρυιπαίκής και δυτικής συλλογικής ασφάλειας
στην Ανατολική Μεσόγειο στη μεταψυ
χροπολεμική περίοδο. Δηλαδή, η Κύπρος
θα πρέπει να θεωρηθεί (υς αναπόσπαστο
μέρος του ευρυιπαϊκού και δυτικού συστή
ματος συλλογικής ασφάλειας.
Ερχόμενος και πάχλι στο θέμα των ενταξιακών συνομιλιών όσο και στην προποβουλία για το Κυπριακό, καταλήγω υπο
γραμμίζοντας ότι η ελληνική πλευρά θα
πρέπει να προσέλθει με ξεκάθαρες θέσεις
(χλλά και στόχους. Θα ήταν ευχής έργον
εάχν επιτελείτο πρόοδος επί του Κυπρια
κού ταυτόχρονα με τις ενταξιακές συνομι
λίες, έτσι που να ενταχθεί μια ενωμένη Κύ
προς στην Ε.Ε. Εάν αυτό δεν καταστεί δυ
νατό, ο στόχος πρέπει να είναι η ένταξη
της ελεύθερης Κύπρου στην Ε.Ε. με μια
συμφιυνία που δυνητικά θα καλύπτει και
το κατεχόμενο τμήμα της, με βάση το
προηγούμενο της τελυινειακής ένιυσης Κύπρου-Ευρυιπαϊκής Κοινότητας το 1987.
Για να προχωρήσει επιτυχώς η ελληνική
πλευρά θα πρέπει να είναι και η ίδια έτοι
μη με προτάσεις και αντιπροτάσεις που να
συνάδουν αφενός με τις συμφωνίες υψη
λού επιπέδου (Μακαρίου —Ντενκτάς,
1977 και Κυπριανού —Ντενκάς,1979) και
αφετέρου με το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είμα
στε σε θέση να επεξηγήσουμε τι μπορεί να
προσφέρει στην Ε.Ε. η ένταξη της Κύ
πρου. Μέσα από αυτό το πλαίσιο θα πρέ
πει επίσης να τονισθεί ότι τα οφέλη από
την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. είναι πο
λύ μεγαλύτερα από το κόστος της μη έντα
ξης όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για
την ίδια την Ε.Ε. Τέλος, υπογραμμίζεται
ότι, για να μπορέσει η Κυπριακή Δημο
κρατία να πετύχει τους στόχους της, θα
πρέπει να αξιοποιηθεί πλήριυς το ανθριόπινο δυναμικό της. Η ανάγκη για αξιοκρα
τία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της Κύ
πρου αποτελεί πλέον όχι μόνο μέσο προχόΟησης της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά,
πολύ περισσότερο, αδήρητη ανάγκη για
επιβίωση.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
θ ε ο δ ω ρ ο ς χ ρ ις τ ο δ ο υ λ ιδ η ς

ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΛΝΤΩΝΗΣ

ΙΙΛΝ'ΟΐΤΐΛΚΑΛΟΠΑΝΝΤί:

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

Λ ϊιο τη Ιΐα α ιίλη «tr» t r i /ο ς του Κιρολίνου

1789 - 1989
ΊΟΜ
ΟΣ.B:1S9«-1.1W

ΪΛΕΙΜΓ

Εκδόσεις I. ΣΙΔΕΡΗΣ
Σταδίου 44 · 105 64 · Αθήνα
Τηλ.: 32 29 638-Fax: 32 45 052
23

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ο ι adéa τες
του π ρο β λ ή \ ια ^
του Φοίβου Ζαφειρίδη

Έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από τό τε που σ υνειδητοπ οιήθηκε η ανάγκη για την εφαρμογή
προγραμμάτων πρόληψης στον δυτικό κόσμο και ολοένα πυκνώνουν οι ε ν δ ε ίξε ις ότι η πρόληψη, όσο παραμένει μια
ασαφής και απροσδιόριστη έννοια, δεν μπορεί να αντιμετω πίσει το πρόβλημα τη ς εξάπ λω σ ης της χρήσης
ναρκωτικών ουσιών. Η πλειοψηφία των επιστημονικών δημοσιεύσεω ν και ανακοινώ σεω ν αξιολογούν από χαμηλή
έω ς ανύπαρκτη την απ οτελεσ ματικότητα των ήδη εφαρμοσ θέντω ν προγραμμάτω ν πρόληψης.
ιεστική λοιπόν εμφανί
ζεται η ανάγκη να εξετά
σουμε τους λόγους της
αποτυχίας και να προχω
ρήσουμε σε επαναπροσ
διορισμό τυ>ν στόχων και τιυν
πρακτικών μας. Με αυτό τον
τρόπο άλλωστε αξιοποιούμε το
συγκριτικό πλεονέκτημα που
διαθέτουμε ιυς κοινωνία της περιφέρειας του δυτικού μοντέλου
ανάπτυξης. Το πλεονέκτημα συνίσταται στο γεγονός ότι η πα
ρούσα εξελικτική φάση της ελλη
νικής κοινωνίας τοποθετείται 10
χρόνια πίσω από την ευρωπαϊκή
και 20-25 χρόνια πίσιυ από την
αμερικανική. Κατά συνέπεια, οι
εμπειρίες τιυν προηγμένχυν δυτικιόν κρατιόν Οα μπορούσαν να δι
δάξουν στην Ελλάδα πολιτικές περισσότερο αποτελεσματικές
από αυτές που μέχρι σήμερα εφαρμόστηκαν.
Τι όμως εννοούμε με τον όρο πρόληψη; Μέχρι ιτιήμερα άλλοι, προσ
διορίζουν ιος πρόληψη την ενημέρυκτη, άλλοι τον εκφοβισμό και άλ
λοι την επιδερμική προσέγγιση ζητημάτων που σχετίζονται με την
κατανάλωση ναρκωτικών ουσκόν. Η ποικιλία τιυν προγραμμάτιυν
πρόληψης που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα είναι πράγματι μεγάλη
σε όλο τον κόσμο. Αν όλα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά, ή του
λάχιστον όχι τόσο αποτελεσματικά όσο 0α θέλαμε, είναι γιατί κατά
τη γνώμη μου πάσχουν από έλλειψη οράματος. Ενός οράματος που
0α έδινε μια συνολική απάντηση στις κοινές γενεσιουργές αιτίες
των ναρκωτικών και των άλλων ψυχοκοινωνικιόν προβλημάτων,
όπως η παΟητικότητα, ο κυνισμός, η αποξένοχτη, ο εγωκεντρισμός,
και τέλος το έλλειμμα σε αγάπη, αλληλεγγύη και συντροφικότητα
που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοι νωνίες. Η ύπαρξη οράματος ανΟριυπινότερης κοινιυνίας θα καλλιεργούσε παράλληλα το έδαφος
για την ανάπτυξη αξιόπιστων εναλλακτικών υποστηρικτικών συιττη-

Π

0 Φοίβος Ζαφειρίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος
Ψυχολογίας τουΑ.Π.Θ.
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μάτων, αφού η αποσάρθρωση
παραδοσιακών υποστηρικτική
συστημάτων ενοχοποιείται κι
σης για την κατακόρυφη an
της ατομικής ψυχοπαθολογίας
κατ' επέκταση των ψυχοκοινι
κιόν προβλημάτων.
Πολιτικές πρόληψης, ενταγμένι
στην κυρίαρχη διαχειριστική λογι·
κή του συστήματος, όπως
που εφαρμόσθηκαν και συνι
ζουν δυστυχώς να εφαρμόζι
που δεν λαμβάνουν υπόψη όλαπ
παραπάνω και που δεν αντη
πίζουν τα ψυχοκοινωνικά προ|
ματα ως απόρροια των ακάλυ;
συναισθηματικών, ηθικοίν χα
πνευματικοί αναγκοϊν της ανθρώ
πινης ύπαρξης, είναι καταδικασμένες να αποτυγχάνουν. Προγράμ
ματα πρόληψης, που έχουν προαποφασίσει να μην αντιμετωπίξσΐ.
τις βαθύτερες αιτίες, αλλά με επιστημονικοφανείς και, τεχνοκρατικε
προσεγγίσεις ανέλαβαν κατόπιν «άνιυθεν εντολής», να εξωραΐζον
τη μιζέρια της καθημερινότητάς μας, να επικεντρώνονται, δηλαδτ
στο σύμπτωμα «ναρκωτικά» και όχι στις κοινωνικές αιτίες και ό
αδιέξοδα που το δημιουργούν, δεν είχαν και δεν θα έχουν καμίατι
χη. Τέτοια προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιούνται κάλλιστααι.
άλλοθι, από την ουσιαστικό* αδιάφορη πολιτική ηγεσία- «νοηματοδο
τούν» την ύπαρξη συγκεντρωτικών/γραφειοκρατικιόν οργανισμώ
μέσα από τους οποίους εκφράζονται τα προσωπικά διαπλεκόμεν
συμφέροντα τιυν εκάστοτε διαχειριστών της εξουσίας- επιλύουν Τ
βιοποριστικά προβλήματα των λειτουργιών τους- και, τέλος, ενεργ(
ποιώντας μηχανισμούς συνενοχής διευρύνουν τη συναίνεση συ
ύποπτες κεντρικές διαχειριστικές επιλογές.
Με τους εΰκολους-δι,εκπεραιωτικοΰς δρόμους που ανοίγουν τγ
θητικοποιούν ακόμιχ περισσότερο τον πολίτη. Δρουν μετηνψει
διχισθησιογόνα δράση τους καταπραϋντικά στις όποιες ανήσυχα
του. Οδηγούν στην υπερκατανάλωση «κοινοχνικών» υπηρεσκί
που μικρή μόνο διαφορά έχει, ως πρότυπο παθητικής συμπεριφι
ράς, από την υπερκατανάλυ)ση οποιασδήποτε δρόγας ή άλλουΛ

εκδόσεις
αλωτικού προϊόντος. Τα προγράμματα πρόληψης που δεν
τελούν πρόταση άχλλου ήθους και στάσεων ζωής, που στερού, δηλαδή ανατρεπτικού οράματος, καθίστανται εκ τυιν πραγί»ν ανατροφοδότες του φαύλου κύκλου των εξαρτήσεων και
' επέκταση των κοινωνικών μας αδιεξόδων.
A ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΟΡΙΑ
μΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(είγει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η πρόληψη των ψυχοωνικιόν προβλημάτων -όπως είναι τα νχχρκωτικά, η βία στχχ
ίεία, ο νεανικός αλκοολισμός, η κατάθλιψη κ.τ.λ.- εκφεύγει
τα στενά όρια της άσκησης υγειονομικής πολιτικής. Γιατί η
μετιόπιση τιυν ψυχοκοινωνικών προβλημάτυιν δεν γίνεται με
ί παροχή πληροφορκόν, απαιτεί κυρίως την ύπαρξη ιδεολογι' στηριγμάτων. Απαιτεί πορεία ανάπλου. Δηλαδή πορεία κόι στο κυρίαρχο ρεύμα που τείνει να υποκχχΟιστά τις ανθρωπιστι‘:χξίες, με πρόσκαιρες και ευκαιριακές καταναλωτικές/οικονος αξίες. «Αξίες» που το κυρίαρχο πρότυπο ανάπτυξης προσφέχφειδώς με μόνη ανταπόδοση τη μισθωμένη δουλειά μχχς και οι
κήποι ενστερνιζόμαστε χωρίς να καταβάλλουμε το αναγκαίο
ματου πόνου που οι αληθινές ανθρώπινες αξίες απαιτούν.
:σα στο πλαίσιο των παραπόχνω συνοπτικών τοποθετήσεων και
ημάνσεων γίνεται εύκολα αντιληπτό το τι πραγματικά σημαίνει
υμ|ιη. Πρόληψη τιυν ναρκωτικιόν και των άλλιυν ψυχοκοινυηαπροβλημάτων είναι η αγόχπη, η ανθρωπιά, η χχλληλεγγύη, η φι«χι η υποχιυρηση των προσωπικοόν κχχι ατομικοΥν συμφερόντιυν
ιστά στο συλλογικό καλό. Είναι σαφές ότι τις αξίες (χυτές μπο'-υπό τις σημερινές συνθήκες- να καλλιεργούν μοναχικά πρόU, μικρές ομάδες/παρέες και μη καθετοποιημένες εθελοντικού
υ οργυνιόσεις που βρίσκονται σε έμπρακτη καθημερινή ρήξη
|ν κυρίαρχη οικονομικοκεντρική ιδεολογία και τις υπαγορευός από αυτήν αλλοτριχυμένες στάσεις ζωής. Αυτοί αποτελούν
αληθινούς φορείς της πρόληψης, γιατί υπηρετούν τον άνθρο). αι όχι σκοπιμότητες και προσωπικές ιδιοτέλειες. Αυτοί ασκούν
ιακτα την πρόληιμη γιατί με την καθημερινή τους αγιονιστική
,αική και με τις στάσεις ζωής που επέλεξαν να υπηρετούν μας
ιοδοτούν το όνειρο για μια όχλλη κοινωνία. Αυτοί και όχι οι συτρωτικοί οργανισμοί με τις απριίσοιπες υπαλληλικές ιεραρχίες
, γιατί η πρόληψη χρειάζεται πρόσωπα και όχι κοινοπραξίες
ρερόντων. Αυτοί και όχι οι λεγόμενοι ειδικοί, γιατί η τέχνη της
,ηψης δεν είναι επάγγελμα, δεν μαθαίνεται. Είναι τέχνη ζιυής
: χρειάζεται κυριχυς ανθριυπιά.
σι, αν δεν θέλουμε να βρεθούμε μετά 20 έτη στο σημείο που
|τη στιγμή βρίσκονται οι Αμερικανοί, καταμετρυιντας την πλήιποτυχία στην αντιμετώπιση τιυν ναρκυιτικών, Θ(Χ πρέπει να
Ιούμε κριτικά τόσο χπο αναπτυξιακχ) μοντέλο-προαγιυγό των
ικοινωνικιόν προβλημάτυιν (ίσο κ(χι στην (χκριτη αντιγραφή
διαχειριστικ(ί)ν πρακτικιόν αντιμετιόπισής τους. Θ(χ πρέπει,
ιδή, επιτέλους να ασχοληθούμε σοβαρά με την πνευματική και
ή διάσταση τισν ναρκωτικιόν και των άλλων ψυχοκοινοινικυόν
λημάτωντου καιρού μ(χς και κιχτ’ επέκταιτη \«χ συνειδητοποι
ούμε την αναγκαιότητ(χ οράματος ανθρωπινότερης κοινωνίας,
«χζοντας όμυις αυτές τις μέχρι τιόρα (χί)έ(χτες (ίήιεις του προιατος, οχδηγούμαστε εκ τοιν πρ(χγμ(χτων στη δκχπίστιυση (ίτι ο
(Οςτης πρόληψης δεν μπορεί παρά \«χ είναι ανατρεπτικός.
Ιτόακριβιός είνιχι που φοβίζει τους ποικιλιόνυμους πολιτικούς,
: χπευτικούς και προληπτικούς διαχειριστές της ναρκωτικής
, ουσίας και τους οδηγεί σε αναγκαίες για τό «καλό» όλων μας
Μβοτίσεις.

Νίκος Καρού ζος
Θρίαμβος Χρόνου

Μανώλης Παπαδολαμπάκης
Η Φυλή της Σάντα Μπάρμπαρα
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Σάκης Παπαδημηχρίου
Μικροπαραβιαοεις

Σάκης Αθανασιάδης
Η Λεωφόρος των Αθώων

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣΚ0ΜΝΗΝ0Σ

□

ΕΡΩΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΓΣ0ΡΡ0ΗΣ
Ενα βυζβντινό καραμ-υβ
UtDACtK rejPItC ΜΠΛΑΗΑί

Γκέρτρουντ Σχάιν
Ο Κόσμος είναι στρογγυλός

Ανδρόνικος Κομνηνός
H ερωτική ιστορία του Καλλίμαχου
και της Χρυσορρόης
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T ο σύγχρονο
« αγροτικό ζήτημα »
του Ναπ. Μ αραβέγια

Από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μέχρι τις π αραμονές του Β’ Παγκοσμίου Π ολέμου, το ζήτημα της
διανομής τη ς γης στους α κτήμονες α γρ ό τες α π οτελούσ ε το περίφημο αγροτικό ζήτημα. Στις δύο πρώτες
μ ετα π ο λεμ ικές δ ε κ α ε τίες η ανάπτυξη τη ς ελληνικής γεω ρ γία ς μ ε το ν μικρό ο ικο γενεια κό κλήρο ήταν τόσο
σημαντική και η συμβολή τη ς στη συνολική οικονομική μεγέθυνσ η τη ς χώ ρας τόσο αναμφισβήτητη, που μερικοί
θεω ρητικοί μίλησαν για μια εξα ιρ ετικά επ ω φελή -γ ια το καπιταλιστικό σ ύσ τημα - ενσωμάτωση της μικρής
οικογενεια κής αγροτικής εκμ ετά λλευ σ η ς.
μιυς, από τα μέσα της δεκαετίας
του '70 άρχισαν να αλλάζουν τα
δεδομένα. Η αύξηση της παραγιογής και της παραγωγικότητας
της ελληνικής γεωργίας άρχισε
σταδιακά να υποχωρεί και από τις αρχές
της δεκαετίας του '80 μέχρι σήμερα να χα
ρακτηρίζεται από ουσιαστική στασιμότη
τα. Ή δη, μάλιστα, τα τελευταία 2-3 χρόνια
η αξία του αγροτικού προϊόντος (σταθερές
τιμές) άρχισε να μειιυνεται, ενώ το εμπορι
κό έλλειμμα αγροτικιυν προϊόντων διογκιΰνεται (από 110% κάλυψη των εισαγιυγιόν από εξαγωγές στις αρχές του '70, σή
μερα το ποσοστό δεν ξεπερνά το 75%).
Τι συνέβη και από ρυθμούς αύξησης 34% ετησίως στις δεκαετίες ’50 και "60 φθάσαμε σήμερα σε αρνητικές ετήσιες επιδό
σεις σε ποσοστά -2% και -3% , όταν σε ευ
ρωπαϊκό επίπεδο η ετήσια αύξηση είναι
περίπου σταθερή στο 1-2%;
Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι,
έστω και καθυστερημένα, η Ελλάδα ακο
λουθεί το δρόμο της Δύσης, όπου η γεωρ
γία αποτελεί πλέον το 3% του συνολικού
εγχωρίου προϊόντος και απασχολεί μόνο
6% του ενεργού πληθυσμού, έναντι 12%;
και 20% στην Ελλάδα.
Όμως, αν δει κανείς προσεκτικά τις εξε
λίξεις, διαπιστιυνει ότι η γεωργία στις δυ
τικές χώρες συρρικνιύθηκε όχι σε απόλυτα
μεγέθη, αλλά σε σχέση με το σύνολο της
οικονομίας. Δηλαδή οι ρυθμοί ανάπτυξης
της βιομηχανίας και του τριτογενούς το
μέα ήταν συστηματικά πολύ υψηλότεροι•
0 Ναπ. Μαραβέγιας είναι
καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
•
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ιχπό (χυτούς της γεωργίας και συνεπώς η
σχετική της σημασία μειώθηκε. Το γεγο
νός (χυτό βοήθησε στην απορρόφηση του
ανθριυπινου αγροτικού δυναμικού μετα
πολεμικά, ιύστε από το 20-25% του ενερ
γού πληθυσμού, που ήταν το 1950, να φθάσει σήμερα στο 6%.
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Στην Ελλάδα η συρρίκνωση της γεωργίας
φαίνεται να συντελείται σε απόλυτους
όρους, διότι ούτε η βιομηχανία ούτε ο τριτογενής τομέας παρουσιάζουν τα τελευ
ταία χρόνια αξιόλογες αναπτυξιακές επι
δόσεις. Αντίθετα μάλιστα, όχι μόνο δεν
μπορούν να απορροφήσουν εργατικό δυ
ναμικό (χπό τη γεωργία, αλλά χάνουν θέ
σεις εργασίας και αυξάνουν το ποσοστό
ανεργίας, που ξεπερνά σήμερα πλέον το
10% του ενεργού πληθυσμού.
Μ' άλλα λόγια, στις δυτικές χώρες ποτέ
δεν συρρικνιόθηκε η αγροτική παραγωγή,
αντίθετα συνέχισε να αυξάνεται με αρ
γούς ρυθμούς (1-2%) ετησίως και μόνο ο
αγροτικός πληθυσμός μεκόθηκε ριζικά,
βρίσκοντας διέξοδο σ’ άλλους οικονομι
κούς τομείς. Έτσι, όλο και λιγότεροι
αγρότες παράγουν όλο και περισσότερο
προϊόν, με αποτέλεσμα και το αγροτικό ει
σόδημα ανά (χγρότη να αυξάνεται, και οι
τιμές των αγροτικών προϊόντων μακροχρονίως να μειιόνονται.
Στη χώρα μας τα τελευταία είκοσι χρόνια
και η αγροτική παραγιυγή είναι στάσιμη ή
μειώνεται, και ο αγροτικός πληθυσμός μειιύνεται λιγότερο απ’ ό,τι συμβαίνει στη Δύ
ση, με αποτέλεσμα ούτε το αγροτικό εισό
δημα (χνά (χγρότη να αυξάνεται ουσιαστι
κά ούτε οι τιμές των αγροτικιυν προϊόντιυν

να μπορούν να πέσουν χωρίς να επηρεά
σουν αρνητικά και άμεσα το αγροτικό ει
σόδημα.
Το αδιέξοδο συνεπιίϊς μοιάζει πλήρε
δεδομένου ότι οι τιμές των αγροχικ
προϊόντιυν άρχισαν να μειώνονται στα
ρά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσ
της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτιι
Πολιτικής, της Συμφιυνίας της GATT ι
γενικότερα της αύξησης του διεθ
ανταγωνισμού τόσο στην εγχώρια όσοι
στις ξένες αγορές. Ταυτόχρονα, μέσοι
συναλλαγματικής
πολιτικής (σκληρ
δραχμή), οι ετήσιες αυξήσεις των αγροί
κιυν τιμών σε δραχμές (όπως προκυπτοι
από τις μηδενικές αυξήσεις των θεσμικά,
κοινοτικών τιμών σε ECU) δεν μποροι
να καλύ\|)ουν τον ετήσιο ρυθμό του πληθι
ρισμού τα τελευταία χρόνια (με άλλα λι
για και οι αγρότες συνεισφέρουν ~
προσπάθεια συμμετοχής της χώρας
στην ΟΝΕ.).
Μερικές λύσεις είναι η αύξηση της αξιϊ
του αγροτικού προϊόντος ή η μαζική εγκ
τάλειψη της γειυργίας ή οι εθνικές επιδ
τήσεις των αγροτικών τιμών, έτσι ώστε -■I
συγκρατηθούν τα αγροτικά εισόδημα
ανά αγρότη.
Όμιυς, ούτε η μαζική αγροτική έξοδ01
μπορεί να υπάρξει σήμερα με 10% κ
πλέον ανεργία στην ελληνική οικονομ
ούτε, βέβαια, είναι δυνατό να δοθοä
εθνικές επιδοτήσεις, διότι θα άκυρων ;
κάθε προσπάθεια δημοσιονομικής εΐ ’
γίανσης και ταυτόχρονα θα εθεταν τηχ
ρα μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.1
Μία και μοναδική λύση είναι πράγματι
εφικτή και βιώσιμη. Η αύξηση της αξί
του αγροτικού προϊόντος (προστιθέμει

ίας) ανά αγρότη, χωρίς να είναι απα
ιίτητη η μείωση του αριθμού τ<»ν αγρό
ν με βίαιο τρόπο.
α έλεγε κανείς ότι αν επανερχόταν η
ωργία στο δυναμισμό τιυν δύο πριότων
ταπολεμικών δεκαετιών, 0α λυνόταν το
όβλημα. Δεν είναι όμως
,ριβώς έτσι για πολλούς λόγους:
:) Τότε η αύξηση της αξίας του
ροτικού προϊόντος προέκυπτε
:ό την αύξηση του φυσικού
κου της παραγωγής μέσο) το>ν
νεχών αυξήσεων τιυν φυσικιόν
»δόσεων ο)ς αποτέλεσμα της
ήσης βιομηχανικιόν εισροιυν
πάσματα, φάρμακα, μηχανήIτακ.λπ.).
/
ήμερα, οι δυνατότητες αύξησης
ν φυσικιόν αποδόσεων είναι
ίχιστες με την αύξηση της χρή)ς των εισροών. Αντίθετα, και το
Ι'στος αυξάνεται, και η παραγωυποβαθμίζεται. Εξάλλου, λίγες
νατότητες αύξησης του όγκου πιχραγιυ; υπάρχουν λόγο) το)ν περιορισμιόν της

νπ.
) Τότε, η ελληνική γειοργίιχ ήταν προ[ιτευμένη από τον εξιυτερικό ανταγιυνι;ό και οι εισαγωγές γίνονταν μόνο με
ειες και υψηλούς δασμούς,
ήμερα, τα σύνορα με τις χιόρες-μέλη της
•Ξ. είναι πλήριυς ανοικτά, ενιό συνεχιός
θίγουν και προς τις τρίτες χιόρες, ιδίως
ji-jo) της Συμφιυνίας GATT και τιυν Με, γειακών Συμφιυνιιόν.
Τότε, οι δημοσιονομικές δυνατότητες
ρίριξης τιυν αγροτικών εισοδημάτων,
( ιν υπήρχαν δυσκολίες, ήταν πραγματιΣήμερα δεν υπιχρχουν παρά μόνο στη
(Ρ,ντασία ορισμένο)ν αγροτιόν, και λόγοι
,μοσιονομικής αδυναμίας (υψηλό χρέος
ι έλλειμμα) και λόγο) το)ν δεσμεύσεων
; ΚΑΠ, η οποία από μόνη της συνεισφέ1 ιτο 45% περίπου του ελληνικού αγροτιο εισοδήματος.
■ήμερα, δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ
τκολότερα. Η αύξηση της αξίας του
^ροτικού προϊόντος ανά αγρότη χωρίς
ξηση των αγροτικιόν τιμιόν και χωρίς
ξηση του όγκου της παραγωγής δεν εί#ϊ εύκολη υπόθεση. Γι’ αυτό και δεν έχει
ιτευχθεί εδιό και σχεδόν δύο δεκαετίες.
■ιραόμωςτο ζήτημα (χυτό, που αποτελεί το
,ί ύγχρονο αγροτικό ζήτημα», δεν μπορεί
jlf έοννασυγκαλυφΟεί ούτε με την εξωτεριοό προστασία, ούτε με τις υποτιμήσεις της
|θ' αχμής έναντι του ECU, ούτε με την «κοιΑ; ινική πολιτική» των συνεταιρισμιόν
ji (ουν σε μεγάλο βαθμό χρεωκοπήσει), ού-

r

τε με την αφθονία τιυν επιδοτήσεων).
ΊΤρθε η ώρχχ να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα άμεσα. Με τον τρόπο τους το έθε
σαν οι έλληνες αγρότες, χιυρίς να είναι βε
βαίως άμοιροι για τη δημιουργία του.
Ο τρόπος που έθεσαν το πρόβλημα οι έλ

ληνες αγρότες δεν ήταν ο κομψότερος, αλλά αυτί) δεν έχει τόση σημασία, αν, αφού
το έθεσαν, μπορούσαν να το κατανοήσουν
και συνεπώς να πιέσουν για εφικτές λύ
σεις. Δυστυχιός, η έλλειψη ενημέριυσης
και οι γνοκττές ιδεοληψίες μιας ορισμένης
αριστεράς, σε συνδυασμό με αρκετή λαϊκιοτική δημαγωγία μιας ορισμένης δεξιάς,
εμπόδισαν και εμποδίζουν τους αγρότες
που ξεσηκώνονται να προτείνουν και λύ
σεις. Ό χι για να διευκολύνουν την όποια
κυβέρνηση, αντίθετα για να δείξουν πόσο
ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις για πρά
ξεις και παραλείψεις τα τελευταία είκοσι
χρόνια. Έ τσι, αντί να διεκδικούν αύξηση
των αγροτικιόν τιμιόν και των εισοδημάτιυν
τους, ως εάν το ελληνικό κράτος να ήταν
εργοδότης τους, θα έπρεπε να έχουν επεξεργασθεί μια σειρά θεσμικά και διαρ
θρωτικά μέτρα που θα μπορούσαν να διόσουν λύση στο «σύγχρονο αγροτικό ζήτη
μα», όπιυς το αναλύσαμε πιο πάνιυ, δηλα
δή να αυξήσουν την αξία του αγροτικού
προϊόντος ανά αγρότη (μ’ άλλα λόγια την
παραγωγικότητα της αγροτικής εργα
σίας), με δεδομένους τους γνωστούς πε
ριορισμούς.
Μερικά από τα μέτρα πολιτικής που θα
μπορούσαν να προτείνουν οι εξεγερμένοι
αγρότες θα ήταν:
ιχ) Μέτρα για μια συγκροτημένη πολιτική
γης με στόχο τη διεύρυνση τιυν εκμεταλ
λεύσεων και τη μείωση του υψηλού κό
στους της γης και των ενοίκων. Ό ταν κάθε
αγρότης έχει περισσότερη γη και πληρώ
νει φθηνότερα ενοίκια γης, μπορεί να έχει

άμεσα υιρηλότερο προϊόν και συνεποϊς ει
σόδημα.
β) Μέτρα για μια πολιτική εκπαίδευσης,
κατάρτισης και συμβουλευτικής στήριξης
στις επιχειρηματικές και τεχνικές αποφά
σεις. Ό ταν ένας αγρότης είναι εκπαιδευ
μένος, καταρτισμένος, πληροφορημένος και μπορεί να στηριχθεί
στις συμβουλές τα>ν ειδικιύν, γεω
π ό ν ο ι κ.λπ., μπορεί να διαχειρί
ζεται αποτελεσματικότερα την
εκμετάλλευσή του και να μεγιστο
ποιεί το προϊόν και συνεπώς το ει
σόδημά του.
γ) Μέτρα για μια πολιτική αξιο
ποίηση της αγροτικής παραγω
γής, με στόχο την ποιότητα σε όλα
τα στάδια - παραγωγή, εμπορία,
μεταποίηση, τυποποίηση, εξωτε
ρικό εμπόριο. Εδο) εμπλέκονται
οι συνεταιρισμοί που θα πρέπει
να εξυγιανθούν και να λειτουργή
σουν με τα κριτήρια της αγοράς.
Εδώ χρειάζονται νέοι θεσμοί, όπως οι διε
παγγελματικές ενοισεις-συμφωνίες που
συνδέουν τους παραγωγούς αγρότες με τα
άλλα στάδια μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
δ) Μέτρα για μια συγκροτημένη πολιτική
ανανέωσης του ανθροιπινου δυναμικού με
πολύ ισχυρά κίνητρα για την είσοδο υψηλά
εκπαιδευμένων νέων ανθροϊπχον στη γε
ωργία και για την έξοδο τοχν γηραιοτέρων.
Αυτοί οι νέοι θα λειτουργήσουν παραδειγ
ματικά, παρασύροντας στον εκσυχρονισμό τους λιγότερο μορφωμένους και λιγό
τερο νέους.
ε) Μέτρα για μια πολιτική κινήτρων για
ποιοτική αναδιάρθρωση της αγροτικής
παραγωγής και παραγιυγή επώνυμων και
οικολογικών προϊόντων υψηλής εμπορευματικής αξίας. Αυτά προϋποθέτουν και
πολιτική για την προστασία των φυσικιόν
πόρων (νερό-έδαφος).
Τέλος, ας σημειωθεί ότι μέτρα για την
άμεση μείωση του κόστους παραγωγής,
όπως μείωση του ΦΠΑ στις αγροτικές εισ
ροές, μείωση της τιμής των καυσίμων, επι
δότηση επιτοκίων κ.ά., είναι χρήσιμα για
την άμεση ανακούφιση από τις δαπάνες
της παραγιυγής, αλλά είναι πολύ μικρότε
ρης σημασίας από τη συγκράτηση του κό
στους τιυν ενοικίων, τα οποία σήμερα απο
τελούν το 40% του συνολικού ακαθάρι
στου αγροτικού εισοδήματος που προκύ
πτει από την ενοικιαζόμενη έκταση. Και
ας μην ξεχνάμε ότι, 60 χρόνια μετά την
ολοκλήριυση της αγροτικής μεταρρύθμι
σης, το 40% της αγροτικής γης δεν ανήκει
σ’ αυτούς που την καλλιεργούν!
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Το αλλοδαπό εργατικό δυναμικό
στην ελληνική αγορά εργασίας
του Αντώνη Κόντη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα κράτη επηρεάζουν και επηρεά
ζονται, στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο,
από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.
Στον πολιτικό τομέα, η κατάρρευση των
πολιτικοοικονομικιυν καθεστιότων της κε
ντρικής και ανατολικής Ευριυπης επιφέρει
άνοιγμα τιυν συνόρων τους για αγαθά,
υπηρεσίες και παραγωγικούς συντελεστές
και ενσωματώνει, με διακυμάνσεις μεν,
αλλά σταθερά, τις οικονομίες τους στη διε
θνή αγορά. Στον οικονομικό τομέα, μειώνεται δραστικά το κόστος μεταφοριόν και
επικοινωνκόν, διευρύνεται το παγκόσμιο
εμπόριο υλικών αγαθιόν και υπηρεσιών,
με τη μείιυση τιυν δασμολογικών και μη δα
σμολογικοί εμποδίων, μέσω τιυν πολυμε
ρών διαπραγματεύσεων, αυξάνεται η διε
θνής κινητικότητα του κεφαλαίου και η με
ταφορά τεχνολογίας και μεγεθύνονται
—έστιο και με χαμηλότερο ρυθμό- οι διε
θνείς ροές προσιόπιυν ιυς προσφύγων ή οικονομικιυν μεταναστών. Συνολικά αυξά
νεται ο βαθμός ανταγιυνισμού στην παγκόσμια οικονομία, η (Αλληλεξάρτηση μεταξύ
των εθνικών οικονομιών και η αβεβαιότη
τα των οικονομικιόν συναλλαγιόν. Μία από
τις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στην
Ελλάδα είναι η μετατροπή της, από χιόρα
αποστολής, σε χιόρα υποδοχής προσφύ
γων και μεταναστιόν. Επειδή το μεγάλο
πλέον μεταναστευτικό απόθεμα τροφοδο
τεί νέες μεταναστευτικές εισροές και η μεταναστευτική πίεση θα διατηρηθεί υψηλή,
καθ’ όσον το μεταναστευτικό δυναμικό θα
παραμείνει τουλάχιστον βραχύ - και με
σοπρόθεσμα υψηλό, εξαιτίας των σημαντι
κών αναπτυξιακιόν διαφοριόν μεταξύ των
χωρών αποστολής -Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ιράκ/Τουρκία, νότιος Μεσόγειοςκαι της Ελλάδας ιυς χιόρας υποδοχής, πρέ
πει να συνειδητοποιηθεί από τον ημεδαπό
ΟΑντώνης Κόντης είναι επίκουρος καθηγητής
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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πληθυσμό και τα θεσμικά όργανα της χιό
ρας μας, ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα
αποτελούν πλέον ένα μόνιμο οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο, με
αντίστοιχες συνέπειες στη χιόρα αποστο
λής, υποδοχής και στους μετανάστες.
Ό πω ς διδάσκει η ιστορία των παραδοσιακιόν χωριόν υποδοχής μεταναστοόν, η εμφάνιση ξενοφοβικής και ρατσιστικής συ
μπεριφοράς τμημάτων του ημεδαπού πλη
θυσμού αποδίδεται στην παραβατική, και
ενίοτε εγκληματική, δραστηριότητα των
αλλοδαπιόν και στη σχέση τιυν δύο τμημά
των του εργατικού δυναμικού στην αγορά
εργασίας. Αντικείμενο αυτού του άρθρου
αποτελεί η απάντηση στο εριότημα αν το
αλλοδαπό) εργατικό δυναμικό (ΑΕΔ), υποκαθιστά ή συμπληρυόνει το ημεδαπό εργα
τικό δυναμικό (ΗΕΔ). Εκτός της διαπιστωτικής σημασίας του εριοτήματος για
την αποκατάσταση μίας αρμονικής σχέσης
μεταξύ τιυν δύο τμημάτων της αγοράς ερ
γασίας, από τα σχετικά πορίσματα μπο
ρούν να εξαχθούν και προτάσεις ενός «ε
θνικού καθεστώτος ενσωμάτωσης».
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Για να ορίσουμε τη μεταξύ τους σχέση,
ως σχέση υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας, σχηματίζουμε δύο ομογενή τμή
ματα της προσφοράς εργασίας, ιυς προς το
επίπεδο ειδίκευσης και την εθνικότητα,
αποτελούμενα από το ΗΕΔ και το ΑΕΔ.
Τη διαφορετική ποιοτική σύνθεση της
προσφερόμενης εργασίας τη διακρίνουμε
σε ειδικευμένη και ανειδίκευτη, -ανάλογα
με τη χρησιμοποιήσιμη ποσότητα του αν
θρώπινου κεφαλαίου κάθε τμήματος του
εργατικού δυναμικού. Μια κατανομή του
ΑΕΔ με κριτήριο το επίπεδο ειδίκευσης
του στην Ελλάδα διακρίνει τέσσερα σχετικά ομοιογενή τμήματα αλλοδαπού εργατι
κού δυναμικού. Πριότο τμήμα είναι το ερ
γατικό δυναμικό από τις χυόρες της κεντρι
κής και ανατολικής Ευρυόπης, την Αίγυ
πτο, τις Φιλιππίνες, το Πακιστάν, τις Ινδίες
και κούρδοι πρόσφυγες. Έ χ ε ι δε ποσοτι

κά ιδιαίτερη σημασία, επειδή σύμφωναμΓ
εκτιμήσεις ανέρχεται σε 400.000-500.00(
άτομα.
Το μεγαλύτερο μέρος του είναι παράνι
μο, προέρχεται από την Αλβανία και
φανίζει υψηλή διασυνοριακή κινητι:
και εποχιακή απασχόληση με συνέπεια
πραγματικό του μέγεθος, μετρούμενο μι
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, να
είναι πολύ μικρότερο. Στα παραπάνω γνω'
ρίσματα πρέπει να προσθέσουμε και τι
πρόβλημα της ελλιπούς μεταβίβαση;
τας στην οικονομία της αγοράς των
κτηθέντων στα πρώην κεντρικά προγρι
ματιζόμενα οικονομικά συστήματα παι
γιυγικυόν τους χαρακτηριστικών. Παρι
ρείται συνακόλουθα μία αναντιστοιχία
ταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και ν
επιχειρησιακής (Αξιολόγησης του
από τους έλληνες εργοδότες. Συνέπει
τιυν παραπάνω ποιοτικών γνωρισμάτων
είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, η ετερο
απασχόληση και η υποεκτίμηση των παρα
γωγικών του χαρακτηριστικιυν από τουι
έλληνες εργοδότες.
Έ ν α δεύτερο τμήμα αποτελεί το υψηλήι:
ειδίκευσης ΑΕΔ από τις οικονομικά ανε.
πτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, της Βορείου Αμερικής κ.ά., πουποσο
τικά όμως είναι σχετικά μικρό, αφούχατε
λευταία χρόνια δεν ξεπερνά τις 20.000
30.00Θ άτομα. Το τρίτο τμήμα ΑΕΔ συντί
θεται από το αλλοδαπό ναυτεργατικό δυ
ναμικό, μεγέθους περίπου 13.000-15.001
ατόμων. Τέλος, ένα τέταρτο τμήμα αποτε
λούν οι Ελληνοπόντιοι και Βορειοηπειι
τες με διαφορετική όμως θεσμική αντιμι
τώπισή τους από την ελληνική πολιτεία
σήμερα αριθμούν περίπου 225.1
295.000 άτομα. Κάθε τμήμα ΑΕΔ βρί
ται. σε διαφορετική σχέση υποκατάσια
ή συμπληρωματικότητας με τμήματα ν
ΗΕΔ. Επειδή η αγορά αλλοδαπού ναυτι
γατικού δυναμικού είναι ποσοτικά μικρι
οργανωμένη, ρυθμίζεται σε υψηλό βαθ|
από την ελληνική νομοθεσία καιχαρακτ
ρίζεται από ανειδίκευτο εργατικό δυνα|

ταυτίζεται ως προς τις επιπτώσεις του
ν ελληνική αγορά εργασίας με το πριόμήμα ΑΕΔ. Στον αντίποδα του, τοποΕίται το δεύτερο τμήμα, με άτομα νόμιαπασχολούμενα, υψηλής ειδίκευσης,
ερχόμενα από χιυρες του ΕΟΧ των
Α, του Καναδά και της Αυστραλίας,
κχξύ τοιν δύο αυτιόν τμημάτων ΑΕΔ,
οθετούνται οι Ελληνοπόντιοι και οι
ιειοηπειριότες.
(ΕΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ίν το ΗΕΔ και το ΑΕΔ βρίσκονται μεοτους σε σχέση υποκατάστασης, τότε η
ηση της προσφερόμενης ποσότητας
ΑΕΔ μειιόνει τη ζήτηση του ΗΕΔ και
ά συνέπεια την αμοιβή του. Εάν το
Δ και το ΑΕΔ είναι μεταξύ τους συηρωματικοί παραγωγικοί συντελεστές,
£ η αύξηση της προσφερόμενης πόσο
υς του ΑΕΔ αυξάνει τη ζήτηση του
Δ και κατά συνέπεια την αμοιβή του
ιντης Α. (1998), Rivera-Batiz, F.E.jier, ,S’.L.(1991):89-116]. Με κριτήρια
τόν την εθνικότητα του εργατικού δυ
τικού και το επίπεδο ειδίκευσής του,
^ματίζονται διαφορετικά τμήματα αγο; εργασίας με διαφορετικές σχέσεις
-»κατάστασης ή συμπληρωματικότητας
,υξύ τους. Για λόγους απλούστευσης
■τάζουμε τις επιπτιόσεις μιας νέας μεταπευτικής εισροής ανειδίκευτου ΑΕΠ
; επιμέρους αγορές του ΑΕΔ και του
Λ στη χώρα υποδοχής. Η εξεταζόμενη
,ύη έχει τόσο θεωρητική όσο και πρα<ή σημασία, επειδή η αποτύπιυση τιον
οτικών χαρακτηριστικών του μεταναυτικού αποθέματος στην Ελλάδα, όπως
χφέρθηκε παραπάνιυ, δείχνει ότι ποσοί 80-90% αυτού ανήκει ιττην ομάδα του
•ιδίκευτου εργατικού δυναμικού,
εισροή ανειδίκευτου ΑΕΔ επηρεάζει
φορετικά τη ζήτηση και τους μισθούς
» ανειδίκευτου και του ειδικευμένου
ίΔ. Μια αύξηση της προσφοράς (νέα
ροή) χαμηλόμισθου ανειδίκευτου ΑΕΔ
νει να μειώνει τους μισθούς του εργατι
όδυναμικού (ΗΕΔ και ΑΕΔ) που με τη
ράτσυς μειώνουν το κόστος παραγιογής,
συνέπεια την αύξηση της παραγιογής.
τό ονομάζεται «ιχποτέλεσμα πιχραγω;» και έχει ως επακόλουθο την αύξηση
; ζήτησης εργατικού δυναμικού (ΗΕΔ
ι ΑΕΔ) και κατά συνέπεια των μίσθιόν,
nu η επίπτιοση εισροής χαμηλόμισθου
ΐ σχέση με το ΗΕΔ) ανειδίκευτου ΑΕΔ
νο) σε αντίστοιχης ειδίκευσης ΗΕΔ; Οι
ραγωγικές μονάδες προτιμούν πλέον
ΕΔ, επειδή είναι φθηνότερο και προβαί
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νουν σε υποκατάσταση ΗΕΔ με ΑΕΔ. Αυτό
το «αποτέλεσμα υποκατάστασης» πρέπει
όμως να συγκριθεί με το -αντίθετης φοράς«αποτέλεσμα παραγωγής». Το συνολικό
αποτέλεσμα, όπιυς έχουν δείξει εμπειρικές
έρευνες στην Ελλάδα και σε άλλες χιόρες
υποδοχής, είναι αρνητικό ή αβέβαιο για το
ΗΕΔ. Συνεπιός, το ανειδίκευτο ΗΕΔ υπο
καθίσταται από ανειδίκευτο ΑΕΔ - αλλά
οριακά. Θα εξετάσουμε τιόρα τις επιπτιύσεις εισροής ανειδίκευτου ΑΕΔ πάνω στο
ειδικευμένο ΗΕΔ. Οι παραγωγικές μονά
δες ιχυ'ξάνουν τη ζήτηση και τους μισθούς
του ειδικευμένου ΗΕΔ και παρατηρείται
συνεπιός ένα «ιχποτέλεσμα συμπληρωματι
κότητας». Αυτό), σε συνδυασμό με το επίσης
θετικό «αποτέλεσμα παραγωγής», σχημα
τίζει ένα συνολικά θετικό αποτέλεσμα. Με
σχηματικό τρόπο μπορούμε να σκιαγραφή
σουμε τις επιδράσεις σε όλα τα τμήματα του
εργατικού δυναμικού, μίας αύξησης της
εισροής ανειδίκευτου ΑΕΔ ως εξής;
• Η αύξηση της προσφοράς ανειδίκευτου
ΑΕΔ αυξάνει τη συνολική απασχόληση
του ΑΕΔ και μειιόνει το μισθό του. Εάν η
νέα εισροή ΑΕΔ διαθέτει τα ίδια παραγω
γικά χαρακτηριστικά με το ήδη υπάρχον
ΑΕΔ στη χώρα υποδοχής, τότε ο ανταγω
νισμός μεταξύ τιον παλαιών και νέιυν μεταναστών είναι έντονος, όπιυς όιαπιστιόθηκε
και εμπειρικά στις ΗΠΑ.
• Η επίπτωση στο ΗΕΔ εξαρτάται από το
τμήμα ΗΕΔ με το οποίο το συγκρίνουμε: α)
Συγκρινόμενα με ανειδίκευτο ΗΕΔ, τα δύο
τμήματα εργασίας βρίσκονται μεταξύ τους

σε σχέση υποκατάστασης, επειδή η αύξηση
της προσφοράς ΑΕΔ μειώνει τη ζήτηση
ΗΕΔ και το μισθό του που οφείλεται στην
αύξηση της απασχόλησης του ΑΕΔ ίδιας ει
δίκευσης επειδή είναι πλέον φθηνότερο, β)
Συγκρινόμενα με ειδικευμένο ΗΕΔ, παρα
τηρούμε ότι τα δύο τμήματα εργασίας βρί
σκονται μεταξύ τους σε σχέση συμπληρω
ματικότητας, επειδή η αύξηση της προσφοράς ανειδίκευτου ΑΕΔ επιφέρει αύξηση
της ζήτησης ειδικευμένου ΗΕΔ και κατά
συνέπεια αύξηση του μισθού του.
Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί σε ποιο
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας παρατηρείται μεγαλύτερη υποκατάσταση, αλλά
η μέχρι σήμερα κλαδική κατανομή του
ΑΕΔ και η φύση των εργασιακών σχέσειυν
που συνάπτει επιτρέπει τη διαπίστωση ότι
η μικρή υποκατάσταση πραγματοποιείται
σε κλάδους έντασης εργασίας, χαμηλής ει
δίκευσης, εποχιακής και μερικής απασχό
λησης και ειδικότερα στη γεωργία, στην
κτηνοτροφία, στην αλιεία, στα ορυχεία/λατομεία, στη βιοτεχνία/χειροτεχνία, στις οι
κοδομές και σε ορισμένους τομείς παροχής
υπηρεσιών. Ενδεικτικές είναι οι ανακοινιόσεις τιον ναυτεργατικιυν σωματευυν και
της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας ιυς προς τις
επιπτώσεις της απασχόλησης ΑΕΔ στην
Ελλάδα: «Πρώτα και κύρια κρατά καθηλωμένα τα μεροκάματα, δεύτερον αφού εί
ναι φτηνότερος ανασφάλιστος ο αλλοδα
πός, προτιμάται αυτός και απολύονται
Έλληνες. Ιδιαίτερα σε συνθήκες ανεργίας,
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Στην Ελλάδα, στην Ρουμανία και στις
ισπανόφωνές χώρες ο υπερρεαλισμός
εμφανίστηκε και εξελίχθηκε σε απόσταση
και απόκλιση από το (παρισινό) «Κέντρο»
και από τα «κεντρικά» πρότυπα. Γι’αυτό
και παρουσιάζει ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά, που στοιχειοθετούν την
ιδέα των παραλλήλων βίων του στους
παραπάνω τρεις χώρους. Το βιβλίο του
Βίκτωρα Ιβάνοβιτς ερευνά τις σχετικές
αναλογίες, αλλά και λειτουργικές
ομολογίες, με στόχο την επεξεργασία εϊ>ός
«περιφερειακού» υπερρεαλιστικού
μοντέλου. Συμπερασματικά:
-Α πό τυπολογικής σκοπιάς, ομέν
ελληνικός και ισπανόφωνος
υπερρεαλισμός αναπτύσσουν την
«εξημερωμένη» εκδοχή του ρεύματος, ενώ
ο ρουμανικός οδηγεί τα δεδομένα του σε
έναν ακραίο παροξυσμό.
- Και στις δύο περιπτώσεις, το
αποτέλεσμα είναι, από ιστορικής πλευράς,
η υπέρβαση του νεωτερικού
«παραδείγματος» (στο οποίο ανήκει ο
υπερρεαλισμός)', στην κατεύθυνση του
μεταμοντέρνου.
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σήμερα στο χιυρο της οικοδομής, το πρό
βλημα είναι οξύ και πολλές φορές φτάνει
σε ρατσιστικές εκδηλώσεις, με απρόβλε
πτες συνέπειες στο μέλλον» [Λινάρδος Ρυλμόν, Π. ( 1993):45].
Η παραπάνω διαπιστωθείσα επίπτωση,
εξασθενεί ακόμη περισσότερο αν συνυπο
λογιστούν και άλλοι Θεσμικοί και ιστορι
κοί προσδιοριστικοί παράγοντες της αγο
ράς εργασίας. Σύμφωνα με αυτούς, εκτός
του μισθού, ως μηχανισμού ρύθμισης της
προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυνα
μικού, την αγορά εργασίας επηρεάζουν
και άλλοι μη οικονομικοί παράγοντες,
όπως οι διοικητικές παρεμβάσεις, το φύλο,
η εθνότητα, η συνδικαλιστική δραστηριό
τητα, οι ιστορικές εμπειρίες, οι κοινωνικές
προκαταλήψεις κ.ά. Η μαζική είσοδος
ΑΕΔ στην ελληνική αγορά εργασίας συμ
βάλλει, όπιυς και άλλοι ιστορικοί, κοινωνι
κοί, πολιτισμικοί και πολιτικοί παράγο
ντες, στην τμηματοποίηση της αγοράς ερ
γασίας. Αυτή διακρίνεται πλέον σε δύο
τμήματα με διαφοροποιητικά μεταξύ τους
στοιχεία τα προσωπικά μορφολογικά χα
ρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού
(εθνικότητα, φυλή, επίπεδο εκπαίδευσης,
ηλικία κ.ά.) και το θεσμικό πλαίσιο λει
τουργίας τους (συνθήκες και όροι εργα
σίας, μισθολογικό επίπεδο κ.ά.). Την αγο
ρά: εργασίας του εγχώριου εργατικού δυ
ναμικού τη χαρακτηρίζει η σταθερή εργα
σιακή σχέση, η υψηλή αμοιβή, η κατοχή θέ
σεων ανιότερου προσωπικού, η δυνατότη
τα επαγγελματικής ανέλιξης κ.λπ. - στοι
χεία που την οριοθετούν ιος πριυτεύουσα
αγορά εργασίας, σε αντίθεση με τη δευτερεύουσα στην οποία ανήκει το αλλοδαπό
εργατικό δυναμικό και τη χαρακτηρίζει η
χαμηλή αμοιβή, η εργασιακή αβεβαιότητα,
η ανάληψη εργασιών κατιυτερου κύρους, η
ανυπαρξία επαγγελματικής εξέλιξης κ.λπ.
Μεταξύ τιυν δύο -ομογενιυν στο εσιυτερικό τους και μεταξύ τους ετερογενιυν- τμημάτιον δεν υπάρχει ουσιαστική κινητικότη
τα. Στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας
ανήκει το ΑΕΔ και ισχύει σε γενικές γραμ
μές ο συντονιστικός μηχανισμός του μι
σθού για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτη
σης εργασίας. Είναι η αγορά «για τον κα
θένα», με κυρίαρχη την ανειδίκευτη εργα
σία. Το ΑΕΔ απασχολείται σε οικιακής
φύσης εργασίες, σε μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε
κλάδους με υψηλή παραοικονομία και
ένταση εργασίας και έχει μικρές πιθανό
τητες να μετακινηθεί προς την πριυτεύου
σα αγορά εργασίας. Αναλαμβέχνει εργα
σίες ανθυγιεινές, χαμηλού κοινωνικού κύ

ρους, που δεν διατίθεται να «ναλάβει ι
ΗΕΔ.
ΣΥΝΟΨΗ

Μετά την περίοδο 1989-90, η Ελλάδα μ
τατρέπεται σε χιυρα υποδοχής αλλοδωια
εργατικού δυναμικού, με αισθητές επιδρι
σεις στην εγχώρια αγορά εργασίας Σή
άρθρο αυτό ερευνιυνται οι σχέσεις υποκα
τάστασης και συμπληρωμιχτικότητας μετά
ξύ ημεδαπού και αλλοδαπού εργατι;
δυναμικού μετά τη μαζική είσοδό του
αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, επε
από τη δημιουργούμενη σχέση επηρεαί
ται ανάλογα το επίπεδο ανεργίας και μ
σθιυν του ΗΕΔ. Σύμφιυνα με την παραδι
σιακή οικονομική σκέψη, αναμένοντι
σχέσεις υποκατάστασης για ίδιας και σι
μπληριυματικότητας για διαφορετικής ε
δίκευσης εργατικού δυναμικού. Σε περ
πτιυση δημιουργίας σχέσης υποκαταατι
σης, -«αποτέλεσμα υποκατάστασης»-πι
ρατηρείται αύξηση της ανεργίας και μείυ
ση τιυν μίσθιόν του ΗΕΔ με αναδιανεμηΐ
κές επιπτιυσεις και στις δύο ομάδες εργι
τικού (δυναμικού, επειδή το μισθολογιχ
εισόδημα του ΗΕΔ μειιόνεταιπρος όφελε
τόσο του ΑΕΔ όσο και τιυν υπολοίπων
εργασιακιυν παραγιυγικών συντελε
Εάν η διερευνούμενη σχέση προσεγγι
συνδυαστικά με την παραδοσιακή οι:
μική σκέψη και τη θειυρία κατάτμησης
(χγοράς εργασίας, τότε τα αποτελεί
διαφοροποιούνται αισθητά. Στη βρα;
χρόνια περίοδο, παρατηρούνται ταυ
χρονα σχέσεις υποκατάστασης και οι
μπληριυματικότητας, ενώ στη μακροχρι
νια περίοδο περισσότερο σχέσεις υποκι
τάστασης. Εκτός της επίπτωσης στους μ
σθούς και στην ανεργία, που είναι μικρι
έκτασης, όπιυς δείχνει η ελληνική και
διεθνής εμπειρική έρευνα, η διαδικασί
υποκατάστασης αυξάνει την ευελιξία π
ελληνικής αγοράς εργασίας και βελτιιόν:
την ανταγωνιστικότητα των ελληνικά'
προϊόντων και υπηρεσιιυν. Τιχυτόχρον
όμιυς επιδρούν και τα αποτελέσματα 01
μπληριυματικότητας και παραγωγής με "
τικές επιπτιυσεις στην οικονομική με
Ουνση, ιττη μείωση του ρυθμού πληθι
σμού και γενικότερα στην κοινωνική
μερίιχ του πληθυσμού της χώρας. Κάτω
πτεται, σύμφωνα με την προηγηθείσα ßi
ρητική και εμπειρική διερεύνησητονύε^
τος, το επιχείρημα «οι αλλοδαποί εργά
μάς παίρνουν τις δουλειές μας» και όι
στώνεται ταυτόχρονα η συνολικά θετ
επίδραση της απασχόλησης ΑΕΔ στην
ληνική οικονομία.
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Αναζητώντας βιώσιμη λύση

ια διάσταση απόψεων και πολιτικών
κατευθύνσεων φαίνεται να εμφανίζε
ται ανάμεσα στην Ε.Ε. (ήδη η Γερμα
νία και η Γαλλία έχουν διατυπώσει
κοινές θέσεις για το θέμα του ΚοσσυΊιεδίου) και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ευπαίοι δείχνουν να κατανοούν την ανάγκη ουιστικής συνεργασίας με την Ουάσινγκτον, αλπαρακολουθούν με έκπληξη τις συνεχείς αμεD
i
μάνικες «προβλέψεις» για επικείμενη ένοπλη
,γκρουση Γιουγκοσλάβιυν και Αλβανών.
[ βρετανική προεδρία σε πρόσφατη σύνοδο
; πολιτικής επιτροπής της Ε.Ε. στο Λονδίνο ειγήθηκε μια πολιτική που συνίσταται: α) στην
ταδίκη των τρομοκρατικών ενεργεκύν, β)
V αποθάρρυνση των αποσχιστικών ενεργειJ, γ) στην ενθάρρυνση των μετριοπαθών στοιίων, δ) στη δημιουργία των προϋποθέσεων για
ν εξασφάλιση της συνεργασίας όλιυν των
πλέκόμενων μερών προς διευθέτηση του προήματος. Επίσης, ο πολιτικός διευθυντής του
ιετανικού ΥΠΕΞ σημείωσε ότι θα πρέπει να
'απτυχθεί ένα δίκτυο διπλωματικών αποστοjv, το οποίο θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή
πσβεων ανάμεσα στην Ε.Ε. και στην Ο.Δ. ΓιΜοσλαβίας καθώς και την ίδρυση Γραφείου
;ην Πρίστινα.
1 εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή από όλες τις

Το πρόβλημα
T0U

Κοσσυφοπεδίου
απασχολεί τον
τελευταίο καιρό
όλο και πιο
συχνά
κορυφαίους
•

αναλυτές
στην Ευρώπη
και στις ΗΠΑ.

χώρες-μέλη και ταυτόχρονα υιοθετήθηκε η άπο
ψη ότι τόσο το Βελιγράδι όσο και η σημερινή
ηγεσία της αλβανικής κοινότητας στο Κοσσυφο
πέδιο εφαρμόζουν μια τακτική που δεν οδηγεί
(προς το παρόν τουλάχιστον) σε ανοικτή ένοπλη
σύγκρουση.
Η ελληνική θέση για το ζήτημα, η οποία στηρί
ζεται σε πρόσφατες διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Κοσσυφοπέδιο, εστιάζε
ται στην ανάγκη ενθάρρυνσης των τοπικών πρω
ταγωνιστών να επιτύχουν μια συνδιαλλαγή και
να αποφευχθεί η έξωθεν επιβολή. Παράλληλα,
επισημαίνει την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα
στην απόρριψη των αποσχιστικών ενεργειών και
στην επιδοκιμασία των ρυθμίσεων προς την κα
τεύθυνση της πολιτιστικής αυτονομίας.
Η επιδείνωση της κατάστασης στο Κοσσυφοπέ
διο απασχόλησε και τους υπουργούς εξωτερικών
της Ε.Ε. στη σύνοδο της 23 Φεβρουάριου. Οι 15
επανέλαβαν ότι στηρίζουν μια συμφωνία που θα
είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές και ότι
προκρίνουν ένα καθεστώς διευρυμένης αυτονο
μίας για την επαρχία του Κοσσυφοπεδίου στα
πλαίσια της Ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας.
Σήμερα είναι εφικτή μια βιώσιμη και μακρο
πρόθεσμη λύση, που θα εγγυάτο τη γεωπολιτική
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και θα απέ
κλειε την αλλαγή διεθνών συνόρων;
31

Σύγχυση για το μέλλον της ΟΝΕ
της Κατερίνας Καρύγιαννη

Οι διαδηλώσεις των ανέργων στη Γερμανία δεν πήραν -σ ε αυτή τη φάση τουλάχιστον- τη μορφή του κινήματος πουγκ
περίπου ένα μήνα συντάραξε τη Γαλλία, δίνουν όμως σαφέστατο στίγμα των τριγμών που προκαλεί στην κοινωνική
συνοχή των ευρωπαϊκών κρατών η αυξανόμενη ανεργία. Ο γάλλος πρωθυπουργός Λιονέλ Ζοσπέν απαντά στη
γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια με την εφαρμογή του 35ωρου, ο Μάσιμο Ντ’Αλέμα στην Ιταλία με τη δημιουργία της
Κόζα 2, ο υποψήφιος για την ηγεσία του SPD Γ κέρχαρντ Σρέντερ, στη Γ ερμανία με πρόταση για μετακίνηση των
Σοσιαλδημοκρατών προς το κέντρο και ο Τόνι Μπλερ στη Βρετανία με εισήγηση για ένταξη στη Σοσιαλιστική Διεθνή
του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ!
ο κίνημα των ανέργων στη Γαλλία
τάραξε τα λιμνάζοντα νερά μετά
τον παρατεταμένο μήνα του μέλιτος
που ακολούθησε την ανάδειξη τιυν
Σοσιαλιστιόν στην εξουσία. Για να
κατανοήσουμε τι ακριβιός σηματοδοτεί η
γενικευμενη αυτή έκφραση λαϊκής δυσα
ρέσκειας παραθέτουμε ορισμένα αποκα
λυπτικά στοιχεία από την έρευνα που
πραγματοποίησε η έγκυρη εταιρεία δημοσκοπήσεων IFOP για λογαριασμό της
εφημερίδας Liberation, τις ημέρες που κλιμακιόνονταν οι κινητοποιήσεις των ανέργιυν, προκαλιόντας τριγμούς ιττον κυβερ
νητικό συνασπισμ(') και τραβιόντας το χαλί
κάτω από τα πόδια του πρωθυπουργού
Λιονέλ Ζοσπέν, που είδε τη δημοτικότητά
του ν<χ πέφτει κατακόρυφα μέσα σε μία
εβδομάδα.

Τ

ΤΟ 35ΩΡ0 Δ ΙΧΑΖΕΙ
Το συμπέρασμα της έρευνας συνοψίζε
ται σε μια φράση: «οι Γάλλοι ζουν με τον
τρόμο της ανεργίας». Οι αριθμοί είναι
αποκαλυπτικοί. Το 38% τιον ερωτηθέντων
έχουν μείνει άνεργοι. Το 78% έχουν έναν
ή περισσότερους ανέργους στο στενά κοινιυνικά τους περιβάλλον. Το 47%· ενισχύει
οικονομικά κάποιον άνεργο. Το 33% αυ
τών που σήμερα έχει δουλειά ζουν με το
φόβο της ανεργίας και το 62% δηλώνουν
πεπεισμένοι ότι πολύ δύσκολα θα ξαναβρούν δουλειά αν μείνουν άνεργοι. Έτσι,
γίνεται απολύτως κατανοητό γιατί δύο και
πλέον Γάλλοι στους τρεις τάχθηκαν υπέρ

του κινήματος τιυν ανέργων.
Τι απάντησε η κυβέρνηση Ζοσπέν; Ο
γάλλος πριυθυπουργός αρνήθηκε βέβαια
να ικανοποιήσει το αίτημα τιυν ανέργων
για αύξηση των κατιότερων επιδομάτων
ανεργίας κατά* 1.200 φράγκα, δεσμεύτηκε
να διόσει αύξηση της τάξης των 200 φράχγκων και ζήτησε πίστωση χρόνου λέγοντας
ότι η εφαρμογή του 35ωρου θα καταφέρει
ισχυρό πλήγμα στην ανεργία. Τελικά η
μείωση των ωρών εργασίας από 39 σε 35
ψηφίστηκε από τη γαλλική εθνοσυνέλευση
και έγινε νόμος του κράτους. Θα εφαρμο
στεί σταδιακά στις επιχειρήσεις που απα
σχολούν πάνιΐ) από 10 υπαλλήλους. Η
υπουργός Εργασίας Μαρτίν Ομπρί, που
είναι και η αρχιτέκτονας του σχεδίου, δια
τείνεται ότι μέχρι το 2000 0α δημιουργηΟούν από 300.000 έως 1 εκατ. νέες θέσεις
εργασίας. Η αντιπολίτευση και τα εργοδοτικάχ συνδικάτα αντιτείνουν ότι το μέτρο
είναι καταστροφικό και ότι θα έχει τα
ακριβιός αντίθετα αποτελέσματα. Το βα
σικό τους επιχείρημα είναι ότι η μείωση
των ωρών εργασίας θα μειώσει την αντα
γωνιστικότητα τιυν γαλλικιόχ επιχειρήσε
ων και θα αναγκάσει πολλούς επιχειρημα
τίες να εγκαταλείψουν τη Γαλλία και να
αναζητήσουν σε ι'χλλες χιόρες το φτηνό ερ
γατικό κόστος.
Η ΑΠΟΨΗ ΡΙΦΚΙΝ

Το στοίχημα για τον Λιονέλ Ζοσπέν εί
ναι μεγάλο. Τα παίζει όλα για όλα, ευελπιστώντας ότι το εγχείρημά του θα στεφθεί

με επιτυχία. Υπάρχουν ελπίδες; Ο διάο
μος αμερικανός οικονομολόγος
Ρίφκιν -στην Ευριόπη έγινε γνωστός με1
βιβλίο του Τυ τέλος της εργασίας- εί|
ίσως ο πιο ένθερμος υποστηρικτήςτηςι
λογής Ζοσπέν. Αντιγράφουμε από
σφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα!
Monde: «Οι αποφάσεις των Γάλλων
των Ιταλών δεν είναι ακραίες... Εναρμ
ζυνται πλήρως με την τρέχουσα βιομηχαν
κή ιστορία, όπου διαρκώς επιτύγχανα
μείωση των ωρών εργασίας, αύξηση των/>
σθών με παράλληλη αύξηση της 7ΐαραγΑ
κότητας χάριν της εφαρμογής νέων τψ
λογιών επιτευγμάτων. Θα έπρεπε να
χαίρουμε τη Γαλλία και την Ιταλία
δρομολογούν μια τέτοια εξέλιξη. Παρ’ι
αυτά πιστεύω ότι η αλλαγή δεν θα επέλι
άμεσα. Η γαλλική κυβέρνηση πρέπει
προωθήσει τη μεταρρύθμιση με πιοετι
τικό τρόπο. Αν δεν αναλάβει ηγετικό t
θα χαθεί μέσα σε υπεκφυγές». Ο κ. Ρίφ
προοιωνίζεται εξέγερση των ανέργων ι
(ίλες τις χυόρες, αν δεν ληφθούν άμεσα μ
τρα για την αντιμετώπιση της ανεργά
και κατάρρευση του πρόσφατου oixovof
κού αμερικανικού θαύματος. Η άποψητι
Ρίφκιν είναι ότι η μείωση των άνεργέ
στις ΗΠΑ είναι μια φενάκη, ότι οφείλει
ουσιαστικά στην αλόγιστη χρήση πίστα
κών καρτών από τους Αμερικανούς και (
στο άμεσο μέλλον η κατάσταση θα εξ
χθεί σε ένα νέο κραχ. Ξεχωριστά απόι
επιτυχία ή αποτυχία του εγχειρήματος!
σπέν η επιλογή του 35ιυρου οδηγεί ι

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
πίκα το Παρίσι μακριά από τη Βόννη
-υπό τη σιδερένια πυγμή του κάγκελ
ου Κολ- επιμένει στην απορρύθμιση
χγοράς εργασίας. Οι τριγμοί στον γαλερμανικό άξονα είναι αναπόφευκτοι
ί,τι σημαίνει αυτό για την πορεία της
οπαϊκής οικοδόμησης.
ÏÏH Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

σκηνικό είναι εξαιρετικά ρευστό, δεενου ότι επίκεινται οι γενικές εκλογές
Σεπτεμβρίου στη Γερμανία. Η γερμανιιοινωνία δεν έχει ο>ς γνιυστόν τα ανα.πικα της γαλλικής. ΓΓ αυτό ακριβώς
31πρόσφατες κινητοποιήσεις των ανέρστη Βόννη και σε άλλες μεγάλες πόλεις
κτουν ιδιαίτερη σημασία. Η γερμανική
τία προς το παρόν περί άλλων τυρβάζει,
στριυμένη στη δίνη μιας παρατεταμέκαι κρισιμότατης προεκλογικής περιόΤο SPD, που φιλοδοξεί νχχ αναλάβει
νίιχ της χώρας, παρουσιάζεται αυτή τη
μή βαθύτατα διχασμένο με αφορμή την
ιασητου Γκέρχαρν Σρέντερ-υποψήφιια την ηγεσία του κόμματος και επίδοαντιπόχλου του Χέλμουτ Κολ στην ανα>ηση του Σεπτεμβρίου- για τη δημιουρενός «νέου κέντρου». Ο Γκέρχαρντ
ντερ, αφού πέρασε το στάδιο της λαϊκιής επίθεσης κατά του ευρού, ζητούντας
τον κ. Κολ να ζητήσει αυιττηρή εφαρ\]των κριτήριων του Μάαστριχτ για να
ξεπουληθεί το δυνατό μάρκο γαχ ένα
ναμο ευριό, προτείνει τιάρα ένα άνοιγ;ου SPD προς το κέντρο, στοχεύοντας
φανούς στις ψήφους τιον δεξιούν ψηφοων που στηρίζουν τιάρα τους Χριστιαημοκράτες. Το γεγονός βέβαια πρσκάετην οργισμένη αντίδραση της αριστεπτέρυγας του κόμματος που στηρίζει
νυν ηγέτη του κόμματος Όσκαρ Λαψο\ΐ. Οι επικείμενες εκλογές στο κρατίδιο
Σαξονίας θα καταδείξουν αν το «δόλιυΣρέντερ βρίσκει απήχηση στους ψηφοιους. Το ζητούμενο, όμοχς, είναι -ακόμα
στην περίπτωση που οι Σοσιαλδημοτεςκατέβουν με ηγέτη τον Σρέντερ στις
ογές- αν το SPD μπορεί να παρουσιάενιχ πραγματικά νέο κοινωνικό συμβό
λου πρωτίστως ()α ανταποκρίνεται ιπο
μια των πολιτούν για δικαίιυμα oti]v ερ
έα και την κρατική πρόνοια.
ΓΟΛΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

]\ αδυναμία και την ατολμια των ευταίων ηγετιάν της Αριστερός να αντι

Το κίνημα των ανέργω ν στη Γαλλία τά ρ α ξε τα λιμνά ζο ντα νερά μετά τον παρατεταμένο μήνα
του μέλιτο ς που α κο λο ύ θ η σ ε την ανάδειξη των Σοσιαλιστών στην εξουσία.

προτείνουν συγκεκριμένο σχέδιο δράσης
στην προτεινόμενη ως πανάκεια απορ
ρύθμιση της αγοράς εργασίας καταδει
κνύει και το πρόσφατο εγχείρημα της Κά
ζα 2, που ανέλαβε ο Μάσιμο Ντ’Αλέμα,
ηγέτης του ΔΚΑ, του πριάην IKK. Στο
τριήμερο ιδρυτικό συνέδριο του νέου
κόμματος τιυν Δημοκρατιάν της Αριστε
ρός φαίνεται δυστυχιάς πο>ς απλά δια
σφαλίσθηκε η παντοδυναμία του Ντ’Αλέμα, που μέχρι το επόμενο συνέδριο θα
έχει λόγο για όλα. Στο βιομό της μετεξέλι
ξης τα ηγετικά όργανα του ΔΚΑ καταργήθηκαν. Δυστυχιάς, δεν δόθηκαν ικανο
ποιητικές απαντήσεις στα κρίσιμα εριυτήματα για το ρόλο της Αριστερός του 200Θ,
και για το πώς είναι δυνατό μια αριστερή
κυβέρνηση να διασφαλίσει την κοινωνική
ιτυνοχή μέσα στο πλαίσιο τιυν κανόνιυν
της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
Ντ’Αλέμα, αν και υπερασπιζόταν κάποτε
με θέρμη την εφαρμογή του 35ωρου για
την καταπολέμηση της ανεργίας, θυσίασε
τις παλαιότερες εξαγγελίες του στο βωμό

της μεταλλαγής του κόμματος του, που
έχει άλλο στόχο παρά την άγρα ψήφων
από το χώρο του κέντρου.
Το κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η
πρόταση του βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ να εκλεό|ιουν τα στεγανά ανά
μεσα σε σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλιστές
και ριζοσπάστες, προκειμένου να ενισχυθεί η φωνή της Αριστερός και να περιορισθεί ο χιάρος της Δεξιάς. Το επόμενο βή
μα, κατά τον Μπλερ, θα είναι να ενταχθεί
το Δημοκρατικό Κόμμα τοχν ΗΠΑ σε μια
νέα Σοσιαλιστική Διεθνή. Σημάδια τιυν
καιριάν στο θολό ευριυπαίκό τοπίο. Τι
ακριβούς σημαίνει αυτό; Ότι δυστυχώς οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν καταλήξει σε ενιαία στρατηγική για το ευρού. Ο
τελευταίος που το επισήμανε ανοιχτά εί
ναι ο διάσημος οικονομολόγος Φράνκο
Μποτιλιάνι, ο οποίος μάλιστα προοιοχνίστηκε ότι η ΟΝΕ θα καταρρεύσει αν οι κυ
βερνήσεις το>ν κρατούν-μελούν δεν εργασθοΰν προ)τίστο>ς και από κοινού για την
καταπολέμηση της ανεργίας.
<$3
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Ο φόβος της Δεξιάς τους ενώνει
του ανταποκριτή μας στην Ιταλία
Αργϋρη Παναγόπουλου

Η νέα κρίση στο Ιράκ κλυδωνίζει τις ευαίσθητες βάσεις της Ένωσης Δημοκρατών της Αριστερός, του νέου κόμματος- 1
ομοσπονδίας της ιταλικής Αριστερός, φέρνοντας στην επιφάνεια την έλλειψη ενός κοινού modus vivendi τόσο
στη διεθνή όσο και στην εσωτερική πολιτική.
άρνηση των Αμερικανοϊν να αφήσουν την ιταλική δικαιοσύνη να
προχωρήσει εναντίον των αμερικανοϊν πιλότοχν, που έκοψαν με το
κατασκοπευτικό αεροπλάνο τους
τα συρματόσχοινα τελεφερίκ με αποτέλεομα
ανυποψίαστοι τουρίστες να βρουν
τραγικό θάνατο, πυροδότησε στην Ένωση
Δημοκρατών της Αριστερός (ΕΔΑ) και
στα άλλα κόμματα της Ελιάς διαμαρτυρία,
οδηγιίίντας τη -για άλλη μια φ ορά- σε μει
οψηφία στο κοινοβούλιο.

Η
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Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΔΙΧΑΖΕΙ

Δεν είχε περάσει ούτε μία εβδομάδα από
τη δημιουργία του νε'ου κόμματος/ομοσπονδίας της Αριστερός και ο Ακίλε Οκέτο περνούσε σε μια νέα πολιτική επίθεση
εναντίον της κυβέρνησης και του κόμμα
τός του, του ΔΚΑ. Ως πρόεδρος της επι
τροπής εξωτερικοί της Βουλής, τάχθηκε
εναντίον οποιοσδήποτε στρατιωτικής
επέμβασης στο Ιράκ και εναντίον της χρη
σιμοποίησης των ιταλικών ή αμερικανικών
βάσεων που βρίσκονται στην Ιταλία ενα
ντίον του Ιράκ.
Οι φιλοπολεμικές δηλιυσεις του Ντίνι,
του υπουργού Εξωτερικιόν της Ιταλίας,
κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με
την Ολμπράιτ στην Ουάσινγκτον, δεν άρε
σαν σχεδόν σε κανέναν μέσα στην Ελιά.
Προσπάθησε να τις μετριάσει ο Φασίνο, ο
υφυπουργός Εξωτερικών που ανήκει στο
ΔΚΑ. Μα όταν ο ίδιος ο ΓΙρόντι μίλησε για
το «αναπόφευκτο» ενός νέου πολέμου
στον Περσικό και για το γεγονός ότι η Ιτα
λία δεσμεύεται από τις διεθνείς της συμμαχίες στους 34 βουλευτές της Επανίδρυσης,
που ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν εναντίον
34

της κυβέρνησης Πρόντι στη Βουλή, ήρθαν
να προστεθούν και οι 30 της αριστερής
αντιπολίτευσης του ΔΚΑ, οι των Ενωτι
κών Κομμουνιστών, οι 3 του Δικτύου και ο
Ακίλε Οκέτο με τους δικούς του.
Την ίδια στιγμή, μέσα στο καθολικό
Λαϊκό Κόμμα ο Τζοβάννι Μ πιάνκι, πρώ 
ην πρόεδρος των Acli, μιας από τις μεγα
λύτερες ευρωπαϊκές και μη κυβερνητι
κές οργανώσεις, δήλωνε και αυτός με τη
σειρά του ότι δεν θα ψηφίσει την υπο
στήριξη στρατιωτικής επέμβασης ενα
ντίον του Ιρόχκ, αφήνοντας και την προει
δοποίηση ότι μέσα στο Λαϊκό Κόμμα «εί
μαστε πολλοί καθολικοί που έχουμε ειρηνιστικό παρελθόν». Έ ν α παρελθόν που
ενισχύεται και από την ειρηνευτική στά
ση του Βατικανού, που έχει πραγματικά
κινητοποιηθεί για την αποφυγή οποιοσ
δήποτε στρατιωτικής ενέργειας στη Μ έ
ση Ανατολή.
Σε αυτό το ειρηνιστικό μέτωπο θα πρέπει
να προστεθούν και οι Πράσινοι, οι οποίοι
ήταν και οι πρώτοι που δήλιυσαν ότι θα
αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, αν υπο
στηρίξει τις ΗΠΑ σε μια στρατιωτική
επέμβαση χττο Ιράκ, για να ανακαλέσουν
λίγο αργότερα, ύστερα από τις ισχυρές
πιέσεις του Πρόντι και του Βελτρόνι.
Δεν είναι τελικά μόνο ο πόλεμος και η ει
ρήνη που διασπά τις δυνάμεις της Ελιάς
και της Αριστερός. Σε όλα τα σημαντικά
προβλήματα η Ελιά και κυρίως η Αριστε
ρά αναγκάζονται να προχωρούν συγκεχυ
μένες και αρκετές φορές διασπασμένες.
Μόνο ο φόβος της Δεξιάς και η απώλεια
της πλειοψηφίας αναγκάζουν τις διάφορες
φυγόκεντρες δυνάμεις να πειθαρχούν στις
κυβερνητικές αποφάσεις.
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ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ,
ΑΝΑΚΩΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Μόνο στα οικονομικά θέματα έχει επι
τευχθεί ένα είδος αναγκαστικής ανακω
χής με την εν λευκά) ουσιαστικά διαχείρι
σή τους από τον Τσιάμπι, τον πρώην πρω
θυπουργό και προϊην διοικητή της Τρά
ζας της Ιταλίας, και τον Πρόντι. Γιατί εό
οι μόνοι, που μπορούν να διαπραγματεν
νται απευθείας με την Bundesbank ο
τος, με τον Κολ ο δεύτερος. Τους τελε
ους μήνες που η Ιταλία δέχεται κατά μέτι
πον επίθεση από την Ολλανδία σε όλι
τους τομείς που αφορούν την ένταξή
στο ευρά), οι γερμανικές οικονομικές
πολιτικές αρχές εμφανίστηκαν ως οι
γυητές και οι προστάτες της ικανέ
της Ιταλίας να καλύψει και να διατηρήι
στο μέλλον τις οικονομικές απαιτήσεις
δεσμεύσεις που εξυπακούονται με την εί
σοδο στο ευρώ.
Η γενικότερη πολιτική της κυβέρνηση»,
για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρί
ση, την ανεργία και την έλλειψη υποδομών
στη νότιο Ιταλία κατέληξε σε πλήρη ωτο,
τυχία. Έ φ θασε μόνο στο στάδιο των εξαγ.
γέλιων, που αποσύρθηκαν μετά τις πρώτει
αντιδράσεις.
Σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις της για την
καθιέρωση της εβδομάδας των 35 ωρών,ι
κυβέρνηση αποφεύγει να παρουσιάσει π
σχέδιο νόμου που είχε υποσχεθεί σιοι
Μ περτινόττι για να πάρει την ψήφο εμπι
στοσύνης της Επανίδρυσης κατά τη διάρ*
κεια της κυβερνητικής κρίσης, αφήνοντας
ουσιαστικά ανοικτό το πεδίο στην πολεμι
κή ανάμεσα στα συνδικάτα, το σΰνδεσμί
βιομηχάνων και την ίδια την Επανίδρυση.'
Δεσμευμένη απέναντι στην Επανίδρυσι

ΙΤΑΛΙΑ
τις 35 ώρες, η κυβέρνηση φοβάται τιόπς αντιδράσεις των μικροιν και μεσαίκυρίως βιομηχάνων της βορείου Ιτας που έχουν ξεκινήσει μια πραγματική
τραχεία εναντίον της 35ωρης εβδομάμε καταστροφικούς τόνους. Παρ' όλο
Iη Επανίδρυση είχε μικρή πτοκτη κατά
διάρκεια των πρόσφατυιν δημοτικιόν
ογιόν, φαίνεται ξανά αποφασισμένη να
έι την κυβέρνηση σε μια νέα δοκιμασία
τις 35 ώρες, κατορθώνοντας όχι μόνο
•,παναφέρει τα αιτήματα της Αριστερός
I προσκήνιο, μα και να επιτύχει την
περική της ενότητα μετά τη διάσταση
:μεσα στον Κοσούτα και τον Μπερτιιι.
συνάντηση των Γενικιόν Επιτελείων
Αριστερός στη Φλωρεντία με τη δημιΙγία του κόμματος/ομοσπονδίας του
ι.Αλέμα μεταφράστηκε από την Επανίση σε ένα γεγονός που της δίνει τη δυότητα να εμφανιστεί ακόμα περισσότε•σιχν τη φωνή μιας ανταγιυνιστικής ΑριΛ-ράς τόσο στο γενικότερο πλιχίσιο των
άμεοιν που στηρίζουν την Ελιά (ίσο και
εσωτερικό της Αριστερός.
'ΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΤΆΛΕΜΑ
, αποτυχία της στρατηγικής που είχε χα; ;ει ο Ντ’Αλέμα, όταν πριν από ένα χρό.τχεδίαζε τη δημιουργία ενός πραγματιενοποιημένου κόμματος της ιταλικής
_αρρυθμιστικής/ρεφορμιστικής Αριστεαποδείχτηκε όχι μόνο κατά τη διαδιηά της δημιουργίας του νέου κόμμα/ομοσπονδίας. Λίγες μέρες μετά το τέIVτης συνάντησης, ο Ν τΆ λέμα προσπαγια άλλη μια φορά να εκβιάσει τις δυιεις της Αριστερός διαμέσου της αλλα
χού εκλογικού νόμου.
' ν ο φόβος τοιν εκλογιόν οδήγησε μεριI από τις δυνάμεις της Αριστερός να πε: ιουν μέσα στην ΕΔΑ, η αλλαγή του
ογικού νόμου αποτελεί για τον Ντ’Αλέτο μέσον που θα μπορέσει να επιτύχει,
οι και με τεχνητό τρόπο, την ενοποίηση
‘ Αριστερός και να αποφύγει τον κίνδυ( δημιουργίας φυγόκεντρων κεντροκον
1 0
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εροντας ότι δεν μπορεί να πετύχει μέ; στο κοινοβούλιο την πλήρη κατάργηση
Hi απλής αναλογικής, γιατί θα έχανε
Λιαδήποτε υποστήριξη από την Επανίi κτη και το καθολικό Λαϊκό Κόμμα, ο
ιί Αλέμα επιστράτευσε τις συντηρητικές
if·>άμεις που είχαν υποστηρίξει το δήμο

ψήφισμα για την αλλαγή του εκλογικού
νόμου κατά την περίοδο του 1992-95. Ο
Ντ’Αλέμα άνοιξε ένα διάλογο με τις κε
ντρώες και δεξιές δυνάμεις που βρίσκο
νται γύροι από τον Μάριο Σένιι με στόχο
να προχωρήσουν στη συλλογή τιυν 500 χι
λιάδων υπογραφυιν που χρειάζονται για
τη διεξαγωγή ενός λαϊκού δημοψηφίσμα
τος που θα σημάνει το τέλος της απλής
αναλογικής.
Για τον Ντ’Αλέμα είναι φανερό ότι η αλ
λαγή του εκλογικού νόμου θα οδηγήσει
αμέσως την Επανίδρυση και τη Λέγκα του
Βορρά σε περιορισμένη αντιπροσώπευση
και στην αναγκαστική τους προσκόλληση
στις πιο συγγενείς δυνάμεις τους, αν όχι
(ττην απευθείας λεηλασία του εκλογικού
τους σώματος. Μια βασανιστική πορεία
που θα χρειαστεί τουλάχιστον μια διετία
μέσα στην οποία θα έχουν ολοκληρωθεί
και οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που
θα καθορίζουν ένα καθαρά διπολικό θε
σμικό πλαίσιο.
Για την Επανίδρυση και το Λαϊκό Κόμμα
ο Ντ’Αλέμα σφάλλει σε ένα σημαντικό ση
μείο: Η ιστορική, πολιτιστική και πολιτική
παράδοση της Ιταλίας απαιτεί τη δυνατό
τητα μιας ας πούμε πολυπολιτισμικής έκ
φρασης. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
φαίνονται να τους δικαιώνουν. Π αρ’ όλες
τις προσπάθειες δημιουργίας δύο ενοποι
ημένων πόλων, κατά τα πρότυπα του βρε
τανικού και αμερικανικού συστήματος,

που τόσο αρέσουν στον Ντ'Αλέμα και τον
Βελτρόνι, η ιταλική πολιτική ζωή χαρακτη
ρίζεται από μια πολύμορφη παρουσία
κομμάτων, ομάδων και σχηματισμοί ν που
μεταβάλλονται καθημερινά. Τα κόμματα
όχι μόνο δεν μειώθηκαν μα αυξάνονται
καθημερινά, ενώ σε όλα τα μεγάλα κόμμα
τα οι φυγόκεντρες τάσεις είναι πολύ ισχυ
ρές.
Για να πετύχει το διπολισμό ο Ντ’Αλέμα
αναγκάζεται περιοδικά να δημιουργεί
συμμαχίες και δεσμεύσεις που δεν έχουν
κάποιο ουσιαστικό πολιτικό υπόβαθρο,
εκτός από την απλή αλλαγή του εκλογικού
νόμου. Αυτή η έλλειψη τακτικής φαίνεται
ότι έχει κουράσει ένα μεγάλο μέρος του
κόσμου της Αριστερός και κυρίως των εκα
τοντάδων χιλιάδων στελεχοτν της που βρί
σκονται μέσα στο κίνημα των εθελοντικών
μη κυβερνητικών οργανοϊσεων και τοιν
συλλόγων που αναπτύσσουν κάποια δρά
ση.
Ο κίνδυνος να μεταβληθεί η Ελιά, το
ΔΚΑ και η ΕΔΑ σε ένα είδος εκλογικού
και πελατειακού δεινόσαυρου, που θα
ικανοποιεί τις ανάγκες μιας κρατικής-διοικητικής, συνδικαλιστικής και περιφερει
ακής γραφειοκρατίας, αποτελεί υπαρκτό
κίνδυνο- σε ένα μηχανισμό που όχι μόνο
θα έχει αποξενωθεί από τις ρίζες του, αλ
λά και θα έχει αδειάσει τις δεξαμενές της
Αριστερός από κάθε ενεργό και ζωντανό
της στοιχείο.

ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ

0 ΚΑΥΓΑΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Στο περιθιυριο της πρό
Ο τριήμερος διπλωματι
σφατης
κρίσης με το Ιράκ,
κός μαραθώνιος του γ.γ.
του ΟΗΕ Κόφι Ανναν στη
της δεύτερης μέσα σε τέσ
Βαγδάτη απέδιυσε καρ
σερις μήνες, αξίζει να ση
μειώσουμε ότι αυτή τη φο
πούς. Εννοείται βέβαια ότι
δεν θα είχε μεταβεί ατη
ρά ο καυγάς δεν έγινε για
Βαγδάτη αν δεν είχε το
τα πετρέλαια. Γιατί το λέ
πράσινο φως από τις
με αυτό; Πολύ απλά γιατί η
ΗΠΑ. Κατόπιν τούτων το
Δύση έχει ήδη δρομολογή
σκηνικό έχει ιυς εξής: η
σει τη διαδικασία να βάλει
αναδίπλωση Σαντάμ, την
στο χέρι τα πετρέλαια του
Ιράκ. Η πρόταση του ίδιου
ύστατη ιύρα, αποτελεί ένα
ηχηρό ράπισμα για την
του γενικού γραμματέα
αμερικανική κυβέρνηση,
του ΟΗΕ, Κόφι Αννάν
ήταν σαφής, να υπερδιπου δεν μπορεί παρά να
αποδεχτεί, σ' αυτή τη φά
πλασιασθεί, στο άμεσο
ση, τη συμφωνία Ιράκμέλλον, η ποσότητα του
ΟΗΕ. Οι αμερικανικές
ιρακινού περελαίου που
και οι βρετανικές δυνά
εξάγεται στο πλαίσιο της
μεις παραμένουν στην πε
συμφωνίας
«Πετρέλαιο
ριοχή του Κόλπου για παν
για Τρόφιμα». Η αμερικα
ενδεχόμενο. ΗΠΑ και
νική κυβέρνηση έχει ήδη
Βρετανία πιέζουν για ένα
τοποθετηθεί θετικά απέ
ψήφισμα του Συμβουλίου
ναντι στο σχέδιο Αννάν
Ασφαλείας που θα προει
και, αν όλα πάνε καλά, η
δοποιεί τον Σαντάμ ότι, σε
πρόταση θα έρθει προς
περίπτωση που παραβεί τα
έγκριση στο Συμβούλιο
συμφωνηθέντα, οι συνέ
Ασφαλείας μέχρι τα τέλη
πειες θα είναι άμεσες και
Μαρτίου. Το μόνο αντικει
μενικό πρόβλημα είναι ότι
σκληρές. Είναι βέβαιο ότι
οι Ιρακινοί δεν έχουν την
το παραμικρό στραβοπά
τημα από την ιρακινή ηγε
τεχνική υποδομή για vex
εξάγουν τόσο μεγάλη πο
σία θα επισείσει αυτόματα
σότητα πετρελαίου. Ποιο
ένα στρατιωτικό πλήγμα.
είναι λοιπόν το ζητούμενο
Τι προβλέπει η συμφιυνία
σ’ αυτή τη νέα κρίση; Από
που αποδέχτηκαν οι δύο
πλευρές; Το Ιράκ θα επι
την πλευρά του ο Σαντόχμ
τρέψει τον έλεγχο όλιυν
Χουσεΐν ζητεί δέσμευση
των επίμαχιυν προεδρικών
για σταδιακή άρση των κυριυσειυν σε ένα συγκεκρι
ανακτόρων από επιθεωμένο χρονοδιάγραμμα. Η
ρητέςτης U N S C O M , που θα
αμερικανική κυβέρνηση,
συνοδεύονται από ανιυτεαπό την άλλη, αντιλαμβά
ρους διπλωμάτες τι»ν πέ
νεται ότι η προσέγγιση με
ντε χωρών-μελιυν του Συμ
τη Βαγδάτη, όπως και με
βουλίου Ασφαλείας. Η
την Τεχεράνη, είναι μονό
διάρκεια τιυν ελέγχων δεν
δρομος. Το θέμα είναι ότι
προσδιορίζεται. Υποτίθε
(χυτό πρέπει να γίνει με
ται όμως ότι θα ολοκληρω
έναν πολύ εύσχημο τρόπο,
θούν σε ένα εύλογο χρονι
(όσιε να διασιυθεί το ήδη
κό διάστημα και ότι στο
τριυθέν -λόγο) του αδιεξό
μεταξύ θα περιφρουρηθεί
δου της ειρηνευτικής δια
η εδαφική ακεραιότητα
δικασίας στη Μέση Ανα
και η εθνική κυριαρχία του
τολή-γόητρο των ΗΠΑ.
Ιράκ.
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Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΕ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑΡΩΣΙΑΣ

ΤΙ ΤΥΠΟΙ... ΜΕ ΡΩΤΗΣΑΝ
ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΥΛΩΣΑ.

Ο
πρόεδρος
Γέλτσιν ανέβα
σε τόσο πολύ
τους τόνους ενα
ντίον τιυν ΗΠΑ,
π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ιό ντας
αυστηρά
- τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν
δύο φ ορές- ότι
ΕΓΊΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΙΣ
ενδεχόμενη μο
νομερής αμερι
«Η LOTTA CONTINUA».
κανική στρατυυΚΑΠΟΙΟΣ
τική δράση κατά
ΘΑ ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΕ...
του Ιράκ θα είχε
σοβαρότατες συ
νέπειες και ενδεχομένως
θα
»*»
οδηγούσε σε νέο
παγκόσμιο πό
λεμο. Ο ριυσος
πρόεδρος τρά
ΝΑ'ϊ'ό''·'·'
βηξε πολύ το
I\y?· ' <>-Ί'*·. *Λ';·
σκοινί και είναι
δύσκολο να το
ερμηνεύσει κα
\m ,m
νείς, αν σκεφθεί
ότι η οικονομική
εξάρτηση
της
Ρωσίας από τις
ΗΠΑ είναι τέ
τοια που δεν
αφήνει αντικειμενικά πενή πετρελαϊκή εταιρεία
0 Στάινο (δημιουργι
ριθιυρια στη Μόσχα «για
συμφωνία για την εκμε
του Μπόμηοτονκ
τσαμπουκά». Το ξέσπα
τάλλευση του ιρανικού πε
μικς) κι ο Αντριάνο
σμα Γέλτσιν όμιυς αποδειτρελαίου και του φυσικού
φρι, αρχηγός τηςLoi
κνύει με τον πιο εύγλιυττο
αερίου. Αν προσθέσουμε
Continua (Διαρκ
στον ανταγωνισμό των πε
τρόπο ότι οι σχέσεις ΜόΠάλη) δεν γνωρί
σχας-Ουάσινγκτον είναι
τρελαίιυν την ανησυχία
νταν τα «μολυθό
και πάλι τεταμένες. Γιατί;
της Μόσχας για τη διεύ
χρόνια». Τώρα, γνθ|
ρυνση προς Ανατολάς
Κυρίως λόγω της όξυνσης
ζονται καλά. 0 Ιό
του ανταγιυνισμού Ριυ-την προηγουμένη των
είναι καταδικασμέν
σίας-ΗΠΑ για τον έλεγχο. προειδοποιητικοί δηλο)κατηγορούμενος
τιυν πετρελαίων στις πριυσειυν Γέλτσιν, η Γερμανία,
δολοφονία αστυνο
ην σοβιετικές δημοκρα
κού (θύμα πλεκτάνι
η Δανία και η Πολιυνία
υποστηρίζει) κ
ανακοίνωσαν τη δημιουρ
τίες αλλά και στο Ιρόχν.
Θυμίζουμε ότι πριν από
Στάινο του συμπο
γία μεικτής στρατιάς που
στέκεται. Τασκ
ένα μήνα περίπου η κρατι
θα σταθμεύει σε πολοχνικό
εκτίθενται και μ'αυ
κή εταιρεία πετρελαίου
έδαφος, στα σύνορα με τις
θα πληρωθούν τα
Gazprom της Ριυσίας συ
βαλτικές
δημοκρατίεςδα αναψηλάφι
κατανοούμε την οργισμένη
νυπέγραψε
με
την
τηςδ
αντίδραση Γέλτσιν.
TOTAL και μια μαλαισια-

------------------------------------- ------------- Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ: ---------------------------------------------------

0 αβύθιστος Τπανικός αποπλέει
του Α.Δ. Παπαγιαννίδη

Όσο πλησιάζει η στιγμή, μ ετά την οποία οι επ ιλο γές τη ς μετάβασης στο τρίτο στάδιο τη ς ΟΝΕ
αποκτούν το χαρακτήρα του ανεπίστροφου, τόσο γίνετα ι π ερισ σ ότερο π ρόδηλος ο πολιτικός χαρακτήρας
του εγχειρ ή μα το ς.

o κείμενο τοιν 160 γερμανχόν κχχθηνους, κχχι χττο σύχττημα), κατχχπιχχνετχχι και
γητχόν των Οικονομικχόν, που ήρθε
με το επιχείρημα ότι τυχόν αναβχ)λή θχχ
μόλις τρεις μήνες πριν από την
λειτουργούσε αποστρχχτευτικχχ. Τι λέει:
Πρωτομαγιά του 1998, οπότε Οα κα
«Μια εύτακτη αναβολή δεν θα αποτελέσει
θοριστούν οι χώρες που Οα μετάαιτία για μείωση των προσπαθειών οποιυυν στον αρχικό πυρήνχχ του ευρό'), και ασδήποτε χώρας να σταθεροποιήσει το
οποίο τάσσεται υπέρ μιας αναβολής δημοσιονομικό της ισοζύγιο. Τυχόν μείω 
ση των προσπαθειών θα αποτελούσε έν
Jod του σχεδιασμού (μιας «εύτακτης»
δειξη ότι η χώρα αυτή είτε δεν θεωρεί τη
«βολής, που όμως (χλλάζει τη λογική του
δημοσιονομική πειθαρχία δικό της στόχο
αστριχτικού σχεδίου), τάραξε τον εχρηή ότι αδυνα τεί να αναλάβει την απαραίτη
ασμό ή μάλλον την απουσία δημόσκχς
τη δράση. Θα ήταν θεμελιώδες σφάλμα να
ζήτησης.
ξεκινήσει κανείς μια νομισματική ένωση
£ε πολύ πιο ουσιαστικό επίπεδο, η προμε μια τέτοια χώρα».
ή ενώπιον του Γερμανικού ΣυντχχγΟ νοχόν νοείτο). Οι χχόρες «out» ή «ple
ικού Δικαστηρίου σχετικά με το αν το
in» είνχχι χρανερό χ5τι Οα κληθούν να πλησμικό πλαίσιο διαχείρισης του ευρώ είριόχτουν τχχ χτπχχσμένχχ χτε επίπεδο εντυπχόι συμβατό με τις πρόνοιες του γερμανί
χτεων, άμα κχχτι στραβχύσει με τις χχόρες
ου Συντάγματος και η αναμενόμενη
έκθεση της Bundesbank για την όλη δια
«in»...
Επιστρέχροντχχς χττχ) στίγμα της ΟΝΕ,
κόσια του ευρχό (έκθεση που χρυσικχχ
εκείνο που χχρείλει κχχνείς να παρχχδεχτεί
•ν μπορεί να αγνοήσει το Συνταγματικό
με ιδιαίτερη έμχραση είναι η συνεχιζόμε
«χστήριο...) έδειξαν ότι η πορείχχ προς
νη ηρεμία τχ»ν χχγορχόν που -μπροστά στο
ευρώ δεν θεωρείται τόσο πρόβλημα
ενδεχόμενο vxx δουν, π.χ.την 1η Μαίου, τη
«Wοικονομιχόν εκείνων που κινούντχχι
λιρέττχχ χχμφισβητούμενη, κυρίως δε
tu όρια των κριτηρίων του Μ άαστριχτ
μπροστά στο οκτάμηνο (υποτίθεται) αρJbtui θα υποστούν το κυριότερο σοκ της
χχόν Μχχίου - τέλους Δεκεμβρίου πριν γί
ρμογής. Είναι ήδη πρόβλημα του
νουν γνχσστές οι ισοτιμίες που θχχ «κλει
non του κέντρου του συστήματος, του
δω θούν»- δίνει forward rates απροβληου, της γερμανικής οικονομίας. Δεν
μάτιχττχχ. Ιχτοδυνχχμεί χχυτό, για τα χρόνια
ναι με άλλα λόγια, θέμα ορίων του σύ
που ζούμε, με ιβήχρο εμπιστοσύνης -της
ρματος, αλλά θέμα αξιοπιστίας του ίδιοποίχχς η χχξίχχ προσκρούει μόνο σε εκείνο
του συστήματος. Εδώ ας σταματήσουπου ο Paul K rugm an ονόμχχζε «απίστευ
για μια στιγμή. Το κείμενο τισν γερματα υπερβολική εμπιστοσύνη των αγορών»
οικονομολόγων υπέρ της αναβολής
μπροστά στχχ προβλήματα τχ»ν χωρχόν της
)υ Μάαστριχτ, χτχρού κατχχθέσει την χχποΝ.Α. Ασίχχς, μέχρι την ημέρχχ (κυριολεκτι
ότι οι οικονομίες των επίδοξων χωριόν
κά) που ξεκίνησε η κατρακύλα των αγο(ό δεν είνχχι χχκόμη έτοιμες γιχχ το εγριόν της...
ίρημα και χχχρού «απειλήσει» με πολύ
Οι πολιτικχ)ί, χττο μετχχξύ, που έχουν ουο αυστηρή πειθαρχία, προκειμένου να
σιαχττικά πχ)ντχχρει το απόθεμχχ αξιοπιαστείτο πείρχχμχχ αξιχίπιχττχ) (χτυνεπισς
χττίας μιας γενιχχς χττην απροβλημάτιστη
tu αναβολή θα έκανε καλό σε όλους: κχχι
εγκχχθίδρυχτη της Ευρχοπαϊκής Νομισμχχτιτους έτοιμους, και στους κ λ υ δω νισ μ έ
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κής 'Ενωσης δείχνουν παγωμένοι μπροστχχ στις τωρινές εξελίξεις: κάθε ιδέα ανα
βολής, ακόμα περισσότερο κάθε πρόβλημα
αξιοπιστίας στην εισαγωγή του ευρχό, θα εί
χε ανυπολόγιστο πολιτικό κόχπος και θα
ήγειρε νέα γενεά ερωτημάτων για το τι εί
ναι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς
ό,τι δεν μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν τα κουρασμένχχ σημερινά πολιτικά συστήματα.
Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, τελικά,
και η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα
που εδχό και κάποιους μήνες προτίμησε
να τηρήσει αποστάσεις από τους προβλη
ματισμούς της ΟΝΕ, έρχεται τώρα να επισημάνει την προεχόντως πολιτική φύση
όλης της διαδικασίας της νομισματικής
Ευρχόπης. Όμως, όπως σημειώνει ο
Robert Mundeil -θιασχύτης των σταθε
ρών ισοτιμιών- οφείλει κανείς να κατα
γράψει το γεγονός ότι η συναίσθηση του
ίδιου του πολιτικού κόστους έκανε χώρες
όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή ακόμα το Βέλ
γιο και η ίδια η Γερμανία να τηρήσουν το
1996 και ιδίως το 1997 μιαν οικονομική
πολιτική υψηλού πολιτικού κόστους, που
αλλιχός Θ χχ ήτχχν χδύσκολο να τη φανταστεί
κανείς.
Η δε κοινή γνχόμη, ακόμη και στην επιφυ
λακτική Γερμανία, βλέπει συνολικά θετι
κά το εγχείρημα του ευρχό.
Με τη μεγαλοπρέπεια των παλιών υπε
ρωκεανίων, κατάφωτο και με την μπάντα
να παίζει χτκοπούς του Μεσοπολέμου, το
νομισματικό σύστημχχ που διαμόρφωσαν
οι ευρωπαϊκές χχόρες πλησιάζει η ώρα να
σχχλπάρει. Στην εποχή της pensée unique,
της μχινόδρομης σκέψης, δεν επιτρέπεται
κχχν να χχμχριβάλλει κανείς για το ότι το
σαλπάρισμχχ θα είναι καλοτάξιδο, ότι ο
πλους θα είναι ευτυχής, ότι τα παγόβουνα
(εξωγενή σοκ, κοινωνικές πιέσεις) θα μεί
νουν στη γχονιά τους...
m
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ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ Μ Ο Σ Κ Ω Φ
Στις επιστολές των εκπροσώ πω ν του
Ιανού και της κ. Βάνας Χαραλαμπίδου,
που δημοσιεύθηκαν στο προηγούμενο
τεύχος, ανταπαντά ο Ξ ενοφ ώ ν
Μ αυραγάνης. Θ έμα του: το τελευταίο
βιβλίο του Κωστή Μοσκώφ.
Κύριε Διευθυντά,
Διάβασα τις επιστολές-κρίσεις του κει
μένου μου για το βιβλίο του Κ. Μοσκιίκρ,
Στα όρια τον Έρωτα και της Ιστορίας, που
απηΰθυναν οι συντελεστές της έκδοσης
του έργου κ. Βάνα Χαραλαμπίδου του 9,58
FM και. κ. Νίκος Καρατζάς του Ιανού.
Ανεξαρτήτως του ότι θα έπρεπε να μου
τεθούν υπόψη, ώστε στο ίδιο τεύχος να
υπάρχουν και οι δικές μου τοποθετήσεις,
θεωρώ υποχρέωσή μου να πω λίγες μόνο
λέξεις.
1. Καταρχήν, οι προσωπικές συμπάθειες
ή αντιπάθειες είναι γνωστό πιυς δεν καθο
δηγούν τις απόψεις μου - πολιτικές, αισθη
τικές ή ιστορικές. Αυτό είναι γνυκττό στην
επιστολογράφο.
2. Οι «μύθοι», μεταξύ των οποίων, ίσως,
καταλέγεται και ο κ. Μοοκιόφ, θα πρέπει
κάποτε να παίρνουν τις πραγματικές τους
διαστάσεις. Όταν μάλιστα, μερικές φορές,
φροντίζουν οι ίδιοι να αυτοκαταρρίπτονται.
3. Δεν αποπειράθηκα συνολική κριτική,
ούτε του έργου του Κ. Μοοκιόφ (άλλωστε
ο ίδιος αμφισβητεί τμήματά του, ο. 49, 9Θ),
ούτε βεβαίως και του έργου του 9,58 FM.
Απλώς, είπα την άποψή μου, καθιός είχα
δικαίωμα, για το συγκεκριμένο βιβλίο, το
οποίο, εκτός τιυν άλλων, γέμει αυτάρε
σκων φαντασιών και ψευδολογημάτων.
Π.χ., οι εσωτερικές εκλογές στο ΚΚΕ, που
δεν έγιναν ποτέ, πολιτικές επαφές που
αδυνατούν να πραγματοποιήσουν οι δι
πλωμάτες ενώ μπορεί εκείνος, κ.λπ. Στο δε
ρητορικό ερώτημα αν είμαι βιβλιοκριτικός
η απάντηση είναι απλή: ΝΑΙ, στο βαθμό
που η κ. Χαραλαμπίδου δικαιούται να επι
λέγει τι θα μας σερβίρει ως ανάγνωσμα
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και τι οχι.
4. Η κ. Χαραλαμπίδου λέει, πολύ ορθά,
ότι το βιβλίο και τα άλλα της ίδιας σειράς,
σκοπεύουν να καταγράψουν τις μαρτυρίες
για γεγονότα που τείνουν να λησμονηθούν
κ.λπ. Δηλαδή, να καταγράψουν την ιστο
ρία. Απαγορεύει όμιυς η επιστολογράφος
την έκφραση της κριτικής γι’ αυτό που γί
νεται, και κυρίως το ερώτημα: μα πού είναι
εδιό η απορία. Ό ταν λοιπόν ο συγγραφέας
ή συρραφέας, κατά μία άποψη, αναφερόμενος σε μια εποχή από το 1953 ιός το 1997,
δεν δικαιούται να ξεχνά ή να ξεπερνά,
εκτός των όσων στο σημείο)μα ανέφερα,
τους αγιόνες του Κυπριακού, του 114, του
15%, το Δ' Πανσπουδαστικό Συνέδριο του
’63 με την ίδρυση της ΕΦΕΕ, τη Δημοκρα
τική Αντίσταση Σπουδαστοόν (ΔΑΣ) 114
με αρχηγό τον φίλο του, όπως λέει, Θ. Π ά
γκαλο, την ίδρυση και άνδριυση της Δ.Ν.
Λαμπράκη κ.λπ. Αν κι αυτά δεν του άφη
σαν ισχυρά ίχνη για να τα θυμάται, τότε
έχει δίκιο η κ. Χαραλαμπίδου, η οποία όχι
βέβαια ιος νεοπέρα, αλλά ως δημοσιογρά
φος, θα μπορούσε να είχε ερευνήσει τι γι
νόταν στον έρμο τούτο τόπο π.Π. (προ
ΠΑΣΟΚ).
Εν πάση περιπτώσει, όμως, δεν μπορούν
να μαθαίνουν οι νεοότεροι ότι οι καλούμε
νοι στην Εθνική Ασφάλεια της οδού Μοσκιόφ (τι σύμπτωση) και πλατείας Βαρδαρίου δεν συνοδεύονταν από τον οδηγό του
μπαμπά τους (σ. 31). Και ότι η ένταξη στην
Αριστερά, τότε, είχε παρενέργειες ιδιαίτε
ρα επιβλαβείς και όχι επιβραβεύσεις με
αναθέσεις διευθύνσεων Ρ/Σ, ή θέσεων
μσρφωτικιόν ακολούθων. Ό πω ς ακόμα θα
πρέπει να μάθουν πιυς μ’ ένα καλό άρθρο
για (όποια Μελίνα δεν διορίζεσαι σύμβου
λος σε αντικείμενο που δεν το ξέρεις, για
να περνάς καλά (σ. 84) - την ίδια στιγμή
που το ίδιο υπουργείο δεν χορηγεί σύντα
ξη σε καταξιωμένους ανθρυόπους της τέ
χνης.
Ό σον αφορά την επιστολή του κ. Καρατζά, θα ήθελα απλώς να του εξηγήσο) (ότι ο
9,58 FM είναι κρατικός ραδιοσταθμός,
που ανήκει στη δύναμη της ΕΡΤ3, που ιος

οργανισμός του δημόσιου τομέα κάποιες
διαδικασίες πρέπει να τηρεί για τις αναθέ
σεις τέτοιαν έργων. Τηρήθηκαν τέτοιες
διαδικασίες; Έ γιν ε δηλαδή κάποιος δια
γωνισμός;
Και είτιπλέον, δεν έγραψα ότι το βιβλίο
είναι έκδοση του ΟΠΠΕΘ. Αυτή όμως η
εκδοτική δραστηριότητα του 9,58 «Σταθ
μός στον Πολιτισμό», θα σημειωνόταν αν
δεν υπήρχε ο εορτασμός της Πολιτιστική;
Προπεύουσας;
Βεβαίως και έχει δίκιο ο κ. Καρατζάς,ότι
το βιβλίο έχει άλλες 25 σελίδες, πέραν των
ιστορικοερωτικών αναμνήσεων. Με συγχιορείτε, αλλά δεν είμαι ειδικός ή επιρρε
πής σε τέτοιες λυρικές υψιπετείς εξάρσεις.
Άλλο)στε, όταν έφθασα εκεί ήμουν αρκετά
κουρασμένος, από όσα φουσκωμένα αυτο
θαυμαστικά του συγγραφέα είχα διαβά
σει.
Ξ.Ε. Μαυραγάνη;

ΥΓ. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να
πληροφορηθούν οι επιστολογράφοι, πό
σοι από τους τότε τα γεγονότα βιώσαντες
-καταξιωμένοι μη αυτοπρο βαλλόμενοι
σήμερα- επιδοκίμασαν την κριτική μου.

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΤ
Μ ε αφορμή σχόλιο του συνεργάτη μας
Απόστολου Διαμαντή στο προηγούμενο
τεύ χ ο ς, η επιστολή που ακολουθεί.
Κύριε Διευθυντά,
Διαβάζοντας στο Α ντί το σχόλιο του συ- [I
νεργάτη σας κ. Απόστολου Διαμαντή μεI
τίτλο «Μαγαρίζεται η ΕΡΤ;» πίστεψα
προς στιγμήν ποος στα χέρια μου κρατούσα
λάθος περιοδικό.
Στη συνέχεια, ένιωσα έντονη απογοήτευ
ση και προσβολή της αισθητικής μου, δια
πιστώνοντας πως μέσα από τις σελίδες
ενός περιοδικού, που η χούντα έκλεισε και
φυλάκισε τον εκδότη του (εσάς κ. Παπουτσάκη), ψέγεται ένα κρατικό κανάλι γιατί
δεν επέτρεψε να εμφανιστεί στην οθόνη
του ο γνοκττός τηλεοπτικός ανακριτής τη;
χούντας.
Το ότι ο κ. Διαμαντής θειυρεί το κάλεσμα

υ παραπάνο) κυρίου (θεμελιιυτή, κατά τη γνώμη
•υ, της αντιαισθητικής πλευράς της ιδιωτικής τηλεόισης) σε κρατικό κανάλι, ως εμπνευσμένο και μια
ισιολογική κίνηση ενόψει του εκσυγχρονισμού τιον
ατικιόν καναλιιόν, με βάζει στον πειρασμό να ριονύριε Διαμαντή, με τέτοια κείμενα αντιλαμβάνεστε
Vεκσυγχρονισμό του A ντί;
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Κυριάκος Σκαλιώτης
Μαρούσι

(

10ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
:ο συνοδευτικό κ είμ ενο τη ς επιστολής του κ.
ικιβιάδη Μ αργαρίτη, που α φ ο ρ ο ύ σ ε τον
:ράτη Σωμερίτη και δημ οσιεύτηκε στο
ιοηγούμενο τεύ χο ς, επ ιφ υ λ ά χθη κ ε μια
τσάρεστη έκπληξη. Ο ύτε το όνομά του ούτε η
,ότητά του α να φ έρ θη κ α ν σωστά. Α ναγκαία η
[ανόρθωση - και κ α λό δεχτο το σκωπτικό
εύμα της. Να είσ τε πάντα καλά, κύριε
αργαρίτη.
Υγαπητέ κύριε Διευθυντά,
/ίετόχ την αποκατάσταση της αλήθειας ως προς την
βάρος του αείμνηστου Στράτη Σωμερίτη απροσκήτως συκοφαντική αναφορά, που φιλοξενήσατε
' ο Αντί, παρακαλιό -τρόπον τινά - να «αποκαταστήτε» και μένα. Δεν ονομάζομαι Άλκης Μαργαρίτης,
■λά Αλκιβιάδης. «Αλκής» είναι ένας πριότος μου
αδελφός, γεωπόνος. Ως Αλκής ουδέποτε υπέγραα ούτε σε έντυπα ούτε σε χειρόγραφες επιστολές
: τε πουθενά. Θεοιριό μάλιστα ότι, για την τωρινή
' ικία μου, αυτή η ονομασία περιέχει κάποια δόση
'’ ωμικού» !
Εξάλλου ουδέποτε υπήρξα «γνιοστός μουσικοκριτις». Φίλος της μουσικής, μάλιστα- με στοιχειώδεις
ωρητικές και πιανιστικές γνιόσεις. Ή μουν βεβαίως
νιοστός» ως θεατρικός κριτικός, χάρις στα δημοσι(ίματά μου στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλλά από τις 21
ϊνουαρίου τρέχοντος έτους δεν είμαι πλέον ούτε αυΦ\
) μόνος πραγματικός -αλλά σχεδόν άγνωστοςίτλος» μου είναι του στενού συνεργάτη της ΑκαδηρΓ,'χς Αθηνιόν, για τους ετοιμαζόμενους τρεις τόμους
,; «Ελλάδος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο». Για την
£γασία αυτή -εν καιρύ)- θα απασχολήσω το Αντί.
Γ
Με τις ευχαριστίες μου
και τους χαιρετισμούς μου
Αλκιβιάδης Ε. Μαργαρίτης
0

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Μόλις Κυκλοφόρησαν:
Μάρκος Μέσκος
ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
Πρόδρομος Μάρκογλου
ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ

(Μυθιστόρημα)
*

Ν. Θεοτοκάς - Κ. Σωτηρίου
Ο ΝΑΜΠΥΚΑΣ

(Μυθιστόρημα)
*

Πέτρος Μαρτινίδης
ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ

(Αστυνομικό μυθιστόρημα)
*

Αλμπέρτος Ναρ
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΦΟΥΣ

(Διηγήματα)
#

Δημήτρης Πετσετίδης
Ο ΣΑΜΠΑΤΕΣ ΖΕΙ
και άλλες ιστορίες του γλυκού νερού

(Διηγήματα)
#

Νίκος Χουλιαράς
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ
ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ

If/Ο δαίμων του μοντάζ μπέρδεψε, στο προηγούμενο

01εύχος, τη σειρά των σελίδων με τις επιστολές. Εύκο

* φ*

λο να ξεμπερδευτούν από έναν προσεκτικό αναγνώ
στη. Παρ’όλα αυτά, αναγκαία η επανόρθωση και η συγ·

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ... Η άλλη άποψη στο βιβλίο

ωμη.
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επισημαίνουμε
ΠΕΡΑΚΗΣ... ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Οι «Ευγένιοι» της συντεχνιακής νομενκλατούρας της ελληνικής κινηματογραφίας
έδρασαν και πάλι, με αφορμή τα ετήσια κρατικά βραβεία ποιότητας.
Αμετανόητοι -ύστερα από την περσινή τους γκάφα να αφήσουνέξω από αυτά το
ΒαλκανιζατέΓ του Γκορίτσα- επέπεσαν και στη φετινή παραγωγή, ισοπεδώνοντας αξίες
και σαρίδια, και μάλιστα σε μια χρονιά όπου όχι μόνο η παραγωγή διέθετε πλούσιο
υλικό για τις επιλογές, αλλά και το κοινό είχε εκφράσει με την αθρόα παρουσία του τις
εκτιμήσεις του.
Και βέβαια, κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι τα βραβεία δεν δόθηκαν στα αριστουργήματα αφού τέτοια ούτε φέτος υπήρξαν. Το απαράδεκτο του πράγματος συ\άστατοι στο ότι οι
άνθρωποι του σιναφιού απέστρεφαν (συνειδητά;) το βλέμμα τους από τις
οφθαλμοφανέστατα άρτιες επαγγελματικές παραγωγές (μονότονο άλλωστε ζητούμενο
των ισχυρισμών τους) και σε κόπρα μάλιστα σε απίθεση με τις ώς τώρα προτιμήσεις
του κοινού του οποίου την προσέλευση στις αίθουσες η συπεχνία την προβάλλει ως
αμάχητο τεκμήριο αξίας: ταινίες που να αρέσουν στο κοινό.
Να θυμήσουμε, γρήγορα, ότι τα εν λόγω βραβεία (συνολικό ποσό που διανέμεται, 120
εκατομμύρια) απονέμοπαι από μεικτή επιτροπή με 21 μέλη που την αποτελούν η
εκάστοτε κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (9) και το Γνωμοδοτικό
Συμβούλιο Εθνικής Κινηματογραφίας (12). Στο μεγαλύτερο μέρος του, το άθροισμα αυτό
αποτελείται από εκπροσώπους των επαγγελματικών ενώσεων του κινηματογραφικού
χώρου. Δικό τους, κατά συνέπεια, σου λέει το πεπόνι, δικό τους και το μαχαίρ.ι
Αυτοί, λοιπόν, οι κύριοι αποφάνθηκαν ότι ο Νίκος Περάκης κι από κοπά ο Περικλής
Χούρσογλου (που μαζί με τον Σωτήρη Γκορίτσα είναι ίσως τα πιο ελπιδοφόρα, σήμερα,
ταλέπα του κινηματογράφου μας), ο Απώνης Κόκκινος και οι Γ. Κόρρας και Χρ.
Βούπουρας, μαζί και οι ταινίες τους, ήταν κατώτεροι των... προσδοκιών της
συπεχνίας. Α π ’ αυτών, ο Γουλιμής. Γι’ αυτό και τους βάλανε στη σειρά, στο «συσσίτιο»
των λεγομένων «ποιοτικών διακρίσεων» μαζί με τα πρωτόλεια, τα «χαριτωμένα», τα
ξεπερασμένα και τα αζήτητα. Απίστευτο. Αρκεί κανείς, για του λόγου το αληθές, να
θυμηθεί ότι βασικά οι ίδιοι άνθρωποι, μόλις πριν τρεις μήνες, είχαν δώσει τα «μεγάλα
βραβεία» στη Θεσσαλονίκη, σε ταινίες (Χαμένες Νύχτες, Αγγ. Απωνίου και
Μιρουπάφσιμ, Γ. Κόρρας-Χρ. Βούπουρας) τις οποίες, τώρα, στα κρατικά βραβεία,
ρίξανε στα «αζήτητα»! Χρειάζεται σχόλιο;
Να πει κανείς ότι πρόκειται για ενδημική μιζέρια, ζηλοφθονία, εκτιμητική ανεπάρκεια,
απόρροια του ατάλαπου και της αποτυχίας πολλών απ’ αυτούς; Το δυστύχημα είναι
ότι κανένα από αυτά τα πιθανολογήματα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρόκειται μάλλον
για σωρευτικό άθροισμα. Χαρακτηριστική εικόνα σύγχυσης σκοπών και μέσων,
αληθινών και κάλπικων αξιών, νεκροφίλα κατάλοιπα ιδεοληψιών. Σίγουρα, πασίγνωστη
νεοελληνική εικόνα - και όχι μόνο στον πολιτισμό.
Με την «ψήφο στην τσέπη» τους, αρνούμενοι πεισματικά τον ζωπανό διάλογο, που
όφειλε να προηγείται των μυστικών ψηφοφοριών, πάνω στη διαμόρφωση προτάσεων
υπεράσπισης ή απόρριψης, έτσι στα μουγκά, με πάνω από εβδομήπα «κρυφές κι
απόκρυφες» ψηφοφορίες, πιστεύουν ότι «τιμώρησαν» την άνθιση του ελληνικού
κινηματογράφου επειδή δεν την ελέγχουν, επειδή δεν μετέχουν σ' αυτήν, αλλά και γιατί,
σωστά, εκείνη τους έχει -επιτέλους- γυρίσει την πλάτη της.
Κατά τ ’ άλλα: «Συπεχνία ζεις, εσύ μας οδηγείς!».
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ
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Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
é'W:
Τα »
πρωτότυπα
οχέδια του
Γιάννη Κα
λαϊτζή για το
καινούργιοκόμικς του
καλλιτέχνη,
τον Τυφώ να, > .λ ^ —s v ^
που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία εδώ και '
μερικούς μήνες. Ασπρόμαυρο σχέδιο «εκ
του φυσικού» - και ο Γκογκώσης, ο και
νούργιος ήρωας του Καλαϊτζή (μετά τον
Φαναρτζή της Τ σ ιγγ ά ν ικη ς Ορχήστρας και
τον Καράμπαμπα του Κ ρ υφ ού ειδώλου της
Α φ ρ ο δ ίτη ς ) σας περιμένει στην αίθουαο
της Βαβέλ (σόλωνος και Ζωοδόχου Πηγής),
ώς τις 23 Μαρτίου.
Α κ ο ύ σ τ ε : Τη νέα δουλειά των Αέρα Πατέρα
με τίτλο Αεραλάνδη. Η «μεγαλύτερη μπάντα του πλανήτη» (αφού κι αυτοί δεν ξε
ρού ν πόσα μέλη παίρνουν μέρος στις μου
σικές τους) επανέρχεται αιρετική και κατεδαφιστική: «Μεζεδάκι, μεζεδάκι ωμό / Με
ζεδάκι, μεζεδάκι έλα δω / Κι αν ο κόσμος εί
ναι μια εύγευστη σούπα / το μεζεδάκι είσαι
εσύ, μέσα...» - παίζουν (;) και τραγουδούν
(;)... Είναι ζωντανοί.
• Δ ε ί τ ε : Το Μ ιρ ο υπ ά φ σ ιμ , την καινούργια
κινηματογραφική ταινία των Γιώργου Κόρρα-Χρήστου Βούπουρα. Ένας μεσήλικος (ο
Άκης Σακελλαρίου) αντιμέτωπος με τα
σπαράγματα της ιδεολογίας του και με τα
φαντάσματα του ρατσισμού, έρχεται σε
επαφή με μια ομάδα αλβανών μεταναστών
και τις δικές τους αντιθέσεις. Έμφαση στα
πρόσωπα και στις σχέσεις τους - αλλά και
ορισμένες απόλυτες απόψεις που αδυνατί
ζουν τον συνεκτικό ιστό της ταινίας. Παρ’
όλα αυτά, ενδιαφέρον.
• Δ ε ί τ ε : Την έκθεση γλυπτικής του Ισαάκ
Μαυρίδη με τίτλο Το δω μ άτιο με τις καρέ
κ λ ε ς II, στο Σπίτι της Κύπρου. Με σπουδές
κεραμεικής,
ο
νεαρός
καλλιτέχνης
έρχεται από
τη Δράμα
και, αν μη τι
άλλο, φέρνει
μαζί του με
Ίο
tif. fl*-·· *·*>**ρικές πρωτότυπες ιδέες και την απόφασή του να
διεκδικήσει την ταυτότητά του μέσα στο
χώρο του μοντέρνου.
Δ ε ίτ ε :

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ
Η «ΜΟΥΣΙΚΗ» ΠΛΗΜ Μ ΥΡΑ που νυχθη-

>όν εκβάλλεται από τους ηχητικούς
»νόμους της πληθιυρας τχυν ραδιοσυτήτων (το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ
,άκαλά δεν χχκούγετχχι ούτε σε ολόκλητην Αθήνα), απχ) τχχ τηλεοπτικά κχχνχχ»και την ανεξάντλητη σαβούρα των διχχων megastores, εκχυδαΐζει -στο όνομα
,ς δήθεν τρυχαγιυγίας- την αισθητική
'»λαού μας, κάποιοι άλλοι, εξευγενισμε«μοναχικοί», χρύλχχκες και συνεχιστές
(άκοπων δεσμιόν με την τέχνη τον ήχον,
μια ακόμα χρορχχ μας αιφνιδίασαν με
καινούργια, έμπρακτη χχπχίδειξη της
πιπνης μέριμνάς τους για την ελληνική
»αική πρωτοπορία.
• έπαινος αχρορά κχχι χχπευθύνετχχι χτγο
»προ Σύγχρονης Μουσικής Έρευνχχς
>ΙΥΜΕ) το οποίο επιμελήθηκε με γνόκχχι αξιοθχχύμαστη χρροντίδχχ ττ^ν πχχρχχγή και την κυκλοχρορίχχ σειρχχς χχπχ) πέ- CD, τα οποία περιέχουν έργχχ 34 ελλή•Ί συνθετιόν γεννημένχυν χίλων -εκτχ)ς
στον Δημήτρη Μητρόπουλο (1896) -μέ! ατον ό αιχόνχχ κχχι που, χρυσικά, μέσχχ
ιν ίδιο ακόνα δημιούργησχχν κχχι συνεχί»IVνα δημιουργούν το πολύ σημχχντικό
ό τους. Άλλοστε, ο νεχ5τερος χχπχ> χχυΊς (Π. χΡρχχγκίστχχς) είνχχι μόλις 32 χρχ55

2 0

νον. Τους δίσκους συνοδεύει τόμος 155
σελίδων με πλούσιο πληροχροριακό υλικό,
κείμενα εισχχγογικού και ανχχλυτικού χα
ρακτήρα, ιστορικές αναδρομές, αξιολογή
σεις, πίνχχκες, χτχεδιχχγρχχμμχχτα, βιβλιογρχχχρίχχ κχχι παρουσίαση των συνθετοόν και
των έργων τους. Την ευθύνη της επιλογής
των συνθετιόν, τιυν έργων και των εκτελέσεχυν έχει ο γνχυχττός -εδιό κχχι χττο εξοπερικό- για την πολυσχιδή δραστηριότητά
του χος μουσικολόγου, μουσικού και συν
θέτη Γιχχννης Γ. Πχχπχχϊωχχννου, πρόεδρος
του ΚΣΥΜΕ. Δικχ> του, επίσης, έργο κχχι ο
τόμος που, όπως προχχνχχχρέρθηκε, συνο
δεύει τχχ CD.
Οι συνθέτες που περιλχχμβχχνονται στους
δίσκους είνχχι οι (σε πχχρένθεση η ημερο
μηνία γέννησηςκαι, όπου έχει επισυμβεί,
θχχνχχτου): Μ. Αδχχμης (1929), Θ. Αντχυνίου
(1935), Κ. Βαρότσης (1963), Στ. Βασιλειάδης (1933), Π. Βελιχχνίτης (1963), Γ. Βλαχχίπουλος (1939), Δ. Δραγχχτχχκης (1914),
Γ. Ιχοχχννίδης (1930), Δ. Κχχμαρχυτός
(1954), Δ. Καραγειόργος (1960), Γ. Κουμεντχχκης (1959), Α. Κουνάδης (1924), Α. Λο
γοθέτης (1921-1994), Ν. Μχχμχχγκχχκης
(1929), Κ. Μχχτζχόρος (1960), Δ. Μητρόπουλος (1896-1960), Δ. Νικολάου (1946),
Ν. Ντρέλχχς (1959), I. Ξενάκης (1921), Η.

Παπαδόπουλος (1951), Γ.Α. Παπαϊωάννου (1919-1989), Θ. Ρικάκης (1963), Ν.
Ρχότας (1929), Χρ. Σαμαράς (1956), Γ. Σισιλιάνος (1920), Ν. Σκαλκώτας (19041949), Δ. Τερζάκης (1938), Μ. Τραυλός
(1950), Γ. Τσουγιόπουλος (1930), Καλ.
Τσουπάκη (1963), Γ. Φιλιππής (1960), Π.
Φραγκίχπας (1965), Χρ. Χατζής (1953), Γ.
Χρήστου (1926-1970).
Μένει κανείς έκπληκτος όταν συνειδητο
ποιεί, ότι αυτοί που περιλαμβάνονται χπα
CD, μέρος μόνο -έστω, το πιο σημαντικόκαλύπτουν ενός μεγαλύτερου αριθμού που
αποτελεί το συνεχχύς ανανεούμενο δυνα
μικό των συγχρόνχυν ελλήνων συνθετών,
μιας άτυπης μεν, αλλά υπαρκτής στην ου
σία «Νέας Ελληνικής Σχολής». Μιας σχρύζουσας και με διεθνή αναγνώριση καλλι
τεχνικής «κοινότητας», στερημένης όμως
της ημεδχχπής μεγάλης -πράγμα που της
αξίζει- δημοσιότητας, μοίρα κοινή κάθε
μορχρής δημιουργικής και ριζοσπαστικής
πρωτοπορίας. Θα ’λεγε κανείς ότι είναι
χρυσιολογική η -από πάντοτε- αδυναμία
των προωθημένων μορχρχύν τέχνης να «πε
ράσουν», να γίνουν αποδεκτές από τους
μεγάλους αριθμούς του κοινού -όχι, βέ
βαια, μόνο στην Ελλάδα.
Δημήτρης Χαρίτος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΚΙΩΝΗ
ΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ του

Δημήτρη ΓΙικιώνη είχχχμε κχχι έχουμε
την ευκχχιρίχχ να τα βλέπουμε: ιδιχοτικές κατοικίες, σχολεία, ξενοδοχεία (το
«Ξενία» τιον Δελφών), κ.λπ. Δεν ήτχχν
• τα μόνα όμως που άχρησε ο μαθητής
του Παρθένη, ο αρχιτέκτονχχς κχχι Διχχνοητής. Η ζχυγραχρική ήτχχν ένχχς χχλλχτς
τρόπος έκφραχτης για τον Δημήτρη Πικιώνη. Αφορμή, η γνχυριμίχχ του, το
1906, με τον Πχχρθένη, ο οποίος, μαζί
με τον Περικλή Γιαννόπουλο, έπεισχχν
τον πατέρα του να αχρήσει τον νεχχρό
Πικιχόνη νχχ σπουδάσει ζχυγραχρική. «Ο
όρόμυς ήταν δύσκολος, μα τι δεν υποωρεί στην ανθρώπινη υπομονή; Εκα
να κάθε μέρα ανεπαίσθητες προόδους
ώσπου, καθώς έλεγε κι ο δικός μας ο
Λύτρας για το ταλέντο πως ‘'είναι ωιτόν
το ρυάκι, που αίφνης το βλέπεις σβήνεr. ται μα παρακάτο) αναπηδάει με δύνα

ν

μη ”, κατόρθωσα να πραγματοποιώ
ικανοποιητικά την τρίτη διάσταση με
το χρώμα», λέει στο αυτοβιογραφικό
σημείωμα που συνοδεύει τη δίτομη έκδοση με τίτλτο Πικιώνης: Ζοχγραφικά
(κυκλοφορεί χχπό τις εκδόσεις Τνδικτος). Εκτός χχπχ» τη δίτομη έκδοση, τα
ζωγραφικά έργα του Δημήτρη Πικιχόνη
εκτίθενται, για πρχότη φορά 30 χρόνια
μετά το θχχνατό του, χττην Ακαδημία
Αθηνών, μέχρι τις 9 Μαρτίου. Εκεί θα
έχουμε την ευκχχιρίχχ να ιδούμε πως «συνελάμβανε με τις αισθήσεις και το νον,
είτε έκανε ζωγραφική είτε αρχιτεκτονι
κή. Πίστευε στην παράλληλη πορεία
των τεχνών και ιδιαίτερα των πλαστι
κών, στη σύνθεση των τριών, που ναι
περικάλυμμα πνευματικά, αισθητικόανθρώπινο», όποχς εύχποχα παρατηρεί
ο ακαδημχχϊκός Πχχναγιχότης Τέτχιης.
Ο.Σ.
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο Ιστορικό τοπίο και ιστορι/ι
μνήμη: το παράδειγμα της Μακρόνησόν διοργανιόνει, την Παρα
σκευή και το Σάββατο7 Μαρτίου 1998, στο Εθνικό ΜετσόβιοΠο
λυτεχνείο, η Διυπουργική Ομάδα Εργασίας για την Ανάδειξη κα
Προστασία του Ιστορικού Τόπου της Μακρονήσου (ΥΠ.ΠΟ.
ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΕΚΑΜ, ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ, ΠΕΑ, Ελληνικό Τμήμι
ICOMOS).
Η διημερίδα έχει στόχο την πολύπλευρη επιστημονική προσέγγι
της συγκρότησης, της λειτουργίας και της διαδρομής του στρατί
δου της Μακρονήσου, μέσα από την αξιοποίηση του σχετικού
χειακού υλικού, καθιός και τις προοπτικές για την προστασία κα
ανάδειξη του ιστορικού αυτού τόπου.
Στην πριότη συνεδρία (Παρασκευή Μαρτίου, 9.30-15.00), μετι
τους χαιρετισμούς και την ομιλία του προέδρου της Πανελλήνια
Ένωσης Κρατουμένου Αγοινιστιόν Μακρονήοου (ΠΕΚΑΜ), Ε
Χριστακέα, θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες της Διυπουργι
κής Ομάδας Εργασίας για τη Μακρόνησο, καθιός και τα έργαπρο|
στασίας και ανάδειξης του ιστορικού τοπίου που διεξάγονται σι
νησί από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η συνεδρία ολοκληριόνεται με την ενόττ
τα «Ιστορικές προσεγγίσεις και αρχειακές αναφορές».
Η δεύτερη συνεδρία (Παρασκευή Μαρτίου, 17.00-20.30) περί,
λαμβάνει ανακοινιόσεις με θέμα τα τεκμήρια για τη Μακρόνηα
ιπα βρετανικά, γαλλικά και αμερικανικά αρχεία, καθώς και τη
παρουσία της Μακρονήσου στη νεοελληνική λογοτεχνία.
Η τρίτη συνεδρία (Σάββατο 7 Μαρτίου, 10.00-14.00) περιλαμβό
νει ανακοινώσεις διαρθρωμένες σε δύο ενότητες: Η λειτουργία το
στρατοπέδου και η εμπειρία τον βασανισμον και τις Θεσμικές xL·
σιώσεις της Μακρόνησόν. Η διημερίδα ολοκληριόνεται μετησυζτ
τηση «Δυνατότητες και προοπτικές για την προστασία και ανάδει
ξη του ιστορικού τόπου-προιόθηση της ιστορικής έρευνας».
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τελετιόν το
Εθνικού Μετοοβίου Πολυτεχνείου (κτίριο Αρχιτεκτονικής -είσι
δος από την οδό Στουρνάρη. Την Οργανωτική Επιτροπή της Διημι
ρίδας πλαισιιόνουν οι: Νίκη Ζαμενοπούλου, (ΥΠ.ΠΟ.), Αλεξάτ
δρα Βάίνά (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Κιόστας Διαφωνίδης (Π.Ε.Κ.Α.Μ.
Φίλιππος Ηλιού (ιστορικός) και Ρένα Λευκαδίτου (Σ.Α.Δ.Α.Σ.).
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ΕΡΑΤΩ

Μ Ν Η Μ Η Χ Ρ Η ΣΤΟ Υ Η Λ Ι0 Π 0 Υ Α 0 Υ
Το περιοδικό Μανδραγόρας οργάνωσε, την περασμένη Τετάρτη, εκ
δήλωση εις μνήμην του Χρήστου Ηλιόπουλου με αφορμή τη συμπλή
ρωση χρόνου από το θάνατό του και με θέμα: «Μια τρεμάμενη πα·
ρουσία-απουσία εν μέσω μιας ερωτικής και ερωτώσας ευαισθη
σίας». Ομιλητές ήταν ο Γιάννης Καούνης, ο Δημήτρης Παπαχρήστου,
ο Θανάσης Σκρούμπελος και ο Λάμπρος Σπυριούνης. Παλιοί και νέοι
φίλοι, όλοι όσοι συμμερίζονται τις αγωνίες του, προσπαθούν να στα
θούν δημιουργικά στη σκέψη, τους πόθους, τα όνειρα και τα γραφτό
του, συνεχίζοντας το έργο του για τη Ζωή και την Τέχνη. Γιατί όπως
έλεγε και ο ίδιος: «Μέσω της έντυπης συγκίνηοης-προοδοκούμε να

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

άρουμε, να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του χρόνου. H
ζωή, η πράξη και η έκφραση του κόσμου, ούτε μας εμφυχώνει ούιε
μας διαλύει. Μας περιέχει και μας στιγματίζει, μ’ ένα διαρκές
ανεκπλήρωτο, με μια συνεχή ταλάντευοη. Διακινδυνεύουμε εκφρά
σεις και διατυπώσεις που μας ξεπερνούν και τις ξεπερνάμε. Epomκά, ιδεολογικά και ιοτορικά, καλλιτεχνικά και στοχαστικά, συχνά
μοιάζουμε με ανορθογραφία, καθώς τίποτα δεν αίρει τη δίψαμας».

ΕΡΑΤΩ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ιοό ο ΑΘΗΝΑ S

5 2

8

3

6

.

0

6

. 1 6

8

■(ΕΝΑ Α Λ Λ Ο Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο ΖΩ Η Σ ΣΕ Χ Α Λ Α Ρ Ο Υ Σ Ρ Υ Θ Μ Ο Υ Σ )·
σε μια ιδιαίτερα ελληνική εκδοχή της έκστα
σης. Είναι το τσάμικο παγανιστικός χορός;
«Η Ψυχαγωγία, ως άλλος “χρόνος-χώρος”,
όιακρίνεται απ ’τον πραγματικό, παρότι
ενέχεται σ ’αυτόν».
κ
I

του ΘΑΝΑΣΗ Μ ΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πάνος Χαραλάμπους, μέσα
από την τελευταία του έκθεση
•Ψυχαγωγία στην γκαλερί Άρτιο,

πλαίσια εντοπιότητας απ' ό,τι στο παρελ
θόν. Μια επιβλητική προβολή βίντεο δεί
χνει τα πόδια ενός χορευτή που εκτελεί
έναν εκστατικό, μονότονο χορό πάνω σε
ποτήρια.
«Η Ψυχαγωγία είναι μια πράξη έξω και
πάνω απ ’την
αναγκαιότητα και
σοβαρότητα της
καθημερινότητας».

Εκστατικές κινήσεις
των ποδιών
προτείνει επιβράδυνση των
ρυθμών μέσα από μια
μεθυστική διαδικασία.

«Η Ψυχαγωγία είναι εκούσια
όραστηριότητα. Ποτέ δεν επιβάλλεται
από φυσική αναγκαιότητα ή ηθική
υποχρέωση».
ι
ν και μέλος της (λεγόμενης) γε
ρ ή νιας του '80, μια εικαστική γενιά
I I που κυρίως εκφράσθηκε εκθεσιαΗ κα μέσω της γκαλερί Αρτιο (Γ.
I ■ Χαρβαλιάς, Ν. Τρανός, Μ. Σπη>όπουλος), ο Πάνος Χαραλάμπους κα
τοχήν αντεπιτίθεται στο μοντέλο ζωής
'ου κυριάρχησε κατά την προηγούμενη
!εκαετία: κυνήγι της επαγγελματικής
τιτυχίας, γιαπισμός, life-style περιοδιά, αναζήτηση της τελευταίας μόδας,
οως καθεμία από τις προηγούμενες
νότητες της δουλειάς του να αντιπαραάλλουν δημιουργικά προς τα παραπάνω
ια εναλλακτική επιστροφή στην παρα,.ωγική σχέση του ανθρώπου με τη γη και
ι] θάλασσα. Ιστορίες Καπνού η πρώτη,
ΙερίΑλιείας η δεύτερη. Με τρόπο ανάλο,ο ίσιος με τη στηλίτευση του επερχόμεου αγχώδους, αριβιστιν.ού δυτικού τρό;ου ζωής από τον Ίιυνα Δραγούμη στις
ιρχές του αιιόνα, ο Χαραλάμπους αντι«ιραθέτει ένα εικαστικό έργο χαμηλιόν
όνων με στοιχεία πατριδογνιοσίας.
Ομως ο κύκλος που παρουσιάζει σήμερα
ιοιαζει να περικλείεται λιγότερο σε

Οι χρόνοι της τελετουρ
γίας (χυτής δεν έχουν να κάνουν με τους αγχιόδεις ρυθμούς της αθηναϊκής καθημερι
νότητας - ή οποκχσδήποτε επίδοξης μητρό
πολης του καπιταλισμού. Ο θεατής που κα
τεβαίνει τα σκαλιά της γκαλερί για να μπει
στο χιόρο του Χαραλάμπους έχει αυτόματα
επιβραδύνει τους παλμούς της πρότερης
πραγματικότητας. Έ χ ε ι ήδη γίνει μέρος του
σχεδίου του καλλιτέχνη. Αυτί) που έπεται
είναι ν(χ κατανοήσει τις πτυχές της Ψ υχα
γωγίας.

μ

«Η Ψυχαγωγία είναι χωρίς σκοπό αλλά
πλήρης σημασιών».
Ο Χαραλάμπους προτείνει την τελετουρ
γία ως αντίβαρο στην κατανάλιυση. Ισχυρί
ζεται ότι το «δόσιμο», το «χάσιμο» ή το «κέ
ρασμα»
αποτελούν
πολύ πιο προσοδοφό
ρες χειρονομίες από
οποιαδήποτε χρημα
τιστηριακή συναλλα
γή. Από (χυτή την άποι|ιη η Ψυχαγωγία συνιστά την πιο πολιτική
έκθεση των τελευταί
ων μηνών. Τα μονότο
να, υπνωτικά βήματα
πάνω ιττα ποτήρια δη
μιουργούν έναν άχρο
νο χώρο. Οι ξεροί
ήχοι τοιν ποδιιόν πάνω στα γυάχλινα (και
όχι κρυστόχλλινα) πο
τήρια, το σιγανό κλα
ρίνο στο βάθος μυούν

Πριν από δύο περίπου χρόνια, τα ελληνικά
εικαστικά κλήθηκαν να αποδεχθούν μια
σχεδόν βίαιη εισαγωγή καλλιτεχνικών μο
ντέλων από την Αμερική (λίγο καιρό αργό
τερα ακολούθησε η Αγγλία). Το λιγότερο
που μπορεί να πει κανείς σήμερα είναι ότι η
εγχώρια καλλιτεχνική κοινότητα επέδειξε
προπόγνωρη αμηχανία για το φαινόμενο
αυτό. Ο Πάνος Χαραλάμπους ήταν ίσως
από τις ελάχιστες φιυνές που αντιπαρέβαλαν έναν συστηματικό αντίλογο. Σήμερα,
που τα φαινόμενα κοπιαρίσματος ενός καλ
λιτεχνικού είδους το οποίο φαίνεται να επι
ζητεί ελάχιστα, οι δικές του αντιδράσεις μοι
άζουν να δικακόνονται. Η μοναχική του τότε
στάση σήμερα σχηματοποιείται σε ένα καλ
λιτεχνικό έργο που καταθέτει ήρεμες προ
τάσεις. Σε έναν αθηναϊκό εικαστικό χειμώ
να, ασφυκτικό από νέους (ή νέου τύπου) χώ
ρους τέχνης, έντονη την παρουσία του
glamour, μεταγραφές στα εικαστικά από
τους κύκλους της μόδας και την εμφάνιση
των laser στους άλλοτε ήσυχους δρόμους της
συνοικίας του Ψυρρή, η έκθεση Ψυχαγωγία,
αφοπλιστικά χαμηλόφωνη προβάλλει ως
μία από τις σημαντικές της σαιζόν. Τσως
γιατί δεν καλλιγραφεί αλλά (αντιπροτείνει.
«Η Ψυχαγωγία συντελείται πέραν των
βιολογικών διαδικασιών, διατροφής,
αναπαραγωγής, αυτοσυντήρησης».

Η ΕΞ Ο ΚΑΙ Π Α Ν Ο
Ü B Â P 0 T H T A ΤΗΣ
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---------------------------- C Ο ΝΙΚΟΣ ΝΑΥΡ1ΔΗΣ ΣΤΗΝ 5η ΜΠΙΕΝΝΑΛΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ) ---------------------------

Εναντίον της παγκοσμιοποίησης
του Μάνου Στεφ ανίδη

Ό τ α ν οι Τ ο ύ ρ κο ι α π ο δ ε ικ ν ύ ο ν τα ι ε π α ρ κ έ σ τα το ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς δ ιε θ ν ώ ν ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν σύγχρονης
τέχ ν η ς, π α ρ α δ ίδ ο ν τ α ς μ α θ ή μ α τ α σ ε ε γ χ ώ ρ ιο υ ς σ ω τή ρ ε ς ή ε ισ α γ ό μ ε ν ο υ ς « μ ά γο υ ς».

ο τεύχος 194 του Flash Art (ΜάιοςΙούνιος 1997) είχε εκτενή αναφορά
στην 5η Μπιεννάλε της Κωνσταντινούπολης, η οποία Οα εγκαινιαζό
ταν τον προσεχή Οκτιόβριο. Εκεί, η
επιμελήτρια της έκθεσης Ισπανίδα Rosa
Martinez ανέλυε τη σημαντικότητα ενός
νέου θεσμού που κερδίζει ραγδαία κύρος
ανάμεσα στη διεθνή εικαστική κοινότητα.
Στο τεύχος 197 (Σεπτέμβριος-Οκτιύβριος
1997) το Flash Art επανέρχεται μ’ ένα
εγκωμιαστικό αφιέρωμα στην Biennale
των γειτόνιυν μας και ξεχωρίζει πριυτοπροΥτο τον Νίκο Ναυρίδη και τις video προ
βολές του στο Ycrebatan σεράι- δηλαδή το
υπόγειο υδραγωγείο του Ιουστινιανού. Η
ίδια η Martinez, ερωτιόμενη για τη συμμε
τοχή του Ναυρίδη, σχολιάζει: «Ο καλλιτέ
χνης προετοίμασε τέσσερα video που δεί
χνονταν σε τέσσερις διαφορετικές οθόνες.
Τέσσερα διαφορετικά στόματα παρουσιά
ζονται να φουσκώνουν λευκά μπαλόνια με
διαφορετικούς βαθμούς αφοσίωσης κατά
την προσπάθεια και με ποικίλους ρυθμούς.
Στη σκοτεινή, υποβλητική ατμόσφαιρα του
Ycrebatan, όπου σταγόνες νερού πέφτουν
συνεχώς από την οροφή, ο ήχος της ανθρώ
πινης αναπνοής πολλάπλασιάιζεται και,
παράλληλα με το λευκό φως των προβολών,
δημιουργεί έναν ποιητικό χώρο όπου είναι
δυνατόν να αναχθεί σ ' εκείνη τη μεταφορά,
η οποία σχετίζεται προς τις προσπάθειες
που οφείλουμε ν' αναλάβουμε για να δημι
ουργήσουμε ζωή και ομορφιά» (Flash Art,
σελ. 98).

Τ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Να λοιπόν πιός μπορούμε να συνυπάρ
χουμε -τουλάχιστον σε διοργανιόσεις σύγ
χρονης τέχνης- με τους κατοίκους της άλλης όχθης του Αιγαίου και μάλιστα να μοι
ραζόμαστε μ’ αυτούς διεθνείς επαίνους.
Φαίνεται, τελικά, ότι οι Τούρκοι τα κατάφεραν. Χωρίς τυμπανοκρουσίες περί Μου
σείων και χωρίς άγχος για νέους πολύφερ
44

νους χώρους συνέλαβαν την ιδέα μιας διε
θνούς πολυέκθεσης, η οποία θα μπορούσε
ν’ απλωθεί σ’ όλη την Πόλη, από το αερο
δρόμιο ιός τα ιστορικά της κτίσματα. Για να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ζήτησαν από τη
δυναμική ισπανίδα κριτικό τέχνης Rosa
Martinez να συγκεράσει παλιά και νέα
ονόματα, ευριοπαίους, αμερικανούς και
ασιάτες καλλιτέχνες και να επιδιώξει την
παρουσίαση νέων έργων ειδικά φτιαγμέ
νων για το θεσμό. Έτσι, πλάι στην Pipilotti
Rist εξέθετε η Louise Bourgeois και δίπλα
στη Χρύσα Ρωμανού στεκόταν η Τουρκάλα
Kutlug Ataman (γεννημένη το 1962) ή η
γνωστή μας από την έκθεση του Δάκη Ιωάννου, Janine Antoni. Για να διεκπεραιωΟεί μάλιστα όλο το οργανωτικό ζήτημα συστήθηκε ένας ημι-ιδιωτικός οργανισμός,
ευέλικτος και ολιγοπρόσωπος, υπό τον τίτ
λο Instabul Foundation for Culture and
Art, που είχε ως στόχο να επιλύει τις τεχνι
κές δυσκολίες της Martinez χωρίς να παρεμβαίνει στις θεωρητικές απόψεις της δι
ευθύντριας. Φρονιό ότι οι καθ’ ημάς υπεύ
θυνοι του πολιτισμού και της διαχείρισής
του για την παραγωγή μειζόνιον προγραμ
μάτων θα είχαν πολλά να μάθουν από την
Biennale της Κωνσταντινούπολης.
Θέμα της πρόσφατης 5ης διοργάνωσης
ήταν το: «Για τη Ζωή, την Ομορφιά, τις με
ταφράσεις και άλλες δυσκολίες». Ο σχοι
νοτενής τίτλος, λίγο μπρεχτικός λίγο λατι
νοαμερικανικός (ανάμεσα σε Μπόρχες
και Μαρκές), ξαφνιάζει ευχάριστα γιατί
διαφοροποιείται προς τις γνωστές σοβα
ροφανείς και βαρύγδουπες ονομασίες των
νεοϋορκέζικων ή των παρισινιυν διοργα
νώσεων. Η Martinez ζητούσε από τον θεα
τή πρωτίστως να εμπλακεί σε μια συναι
σθηματική και διανοητική άσκηση με ανοι
χτό το αίτημα των ορίων ανάμεσα στις διά
φορες μορφές παιδείας και έκφρασης,
(Ανάμεσα στη διαρκή ροή της τέχνης και της
ζωής. Έ τσι φρόντισε να υπάρχουν σημεία
σ’ όλη την πόλη με performance, φωτογρα

φίες, εγκαταστάσεις, video προγράμματα
αλλά και ειδικά γεγονότα που να χαρακτη
ρίζουν αυτή την πόλη-μαγνήτη της Δύσης
και της Ανατολής. Ο φεμινιστικός χαρα
κτήρας των επιλογιόν της Martinez και οι
κοινωνιολογικές τάσεις της Biennale είναι
προφανείς. Εξάλλου, γενικά μιλώντας για
τις δυσκολίες του νομαδισμού της συγχρονης τέχνης και των θεραπόντων της -όλοι
πρέπει συνεχούς να ταξιδεύουν-, ας υπο
γραμμίσουμε τη μειονεκτική θέση τωνγυναικιόν-δημιουργιύν, που οφείλουν να γί
νουν συγχρόνως κυνηγοί και εστιάδες· ν’
ανήκουν κάπου αλλά και να είναι παντού ι
μητέρες μαζί και αμαζόνες.
ΕΝΑΣ ΜΑΝΙΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ

Αλλά ας επιστρέιμουμε στον Νίκο Ναυ
ρίδη, τις «μεταφράσεις» και τις λοιπές
«δυσκολίες» του. Τον καλλιτέχνη αυτόνείχαμε γνωρίσει με τις εσώγλυφες προτο
μές στην ομαδική έκθεση Περί Πάτρης
στο Σπίτι της Κύπρου και αργότερα στην
Biennale Sao Paolo με το Ζήτημα τηςΠαλαιότητας του Κενού (κομισάριος: Κατε
ρίνα Κοσκινά). Εκεί, ο Ναυρίδης, ένας
μανιακός του σχεδίου και της αναλυτικής
διαδικασίας, πραποέδειξε πρόταση σε
video. Σ ’ αυτό δύο δίδυμες φούσκωναν
ένα μπαλόνι. Ο καλλιτέχνης απλώς κατέ
γραφε μια φυσική διαδικασία έως ότου
να καταστεί η διαδικασία, φόρμα. Αυτήν
την ιδέα επεκτείνει και ολοκληρώνει στα
τέσσερα video της Κων/πολης. Τώρα η
κάμερα μπορεί να βρίσκεται μέσα στο
latex μπαλόνι και το «μοντέλο» που το
φουσκώνει, να ταυτίζεται με τον δημιουρ
γό. Ο ρυθμός και η ανάγκη τού ενός γίνε
ται ρυθμός και ανάγκη του άλλου. 0 Ναυ
ρίδης αποδεικνύει ότι και στη video art το
-παραγνω ρισμένο- σχέδιο, με την παρα
δοσιακή του έννοια, είναι απαραίτητο.
θεατής εισπράττει αυτό το -εννοιολογικ ό - σχέδιο στους χρόνους της αφήγησης,
0
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Εισαγω γή - Μετάφραση - Σχόλια:

ΑΝΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
Επιμέλεια & Σχόλια εικονογράφησης:
ΣΤΑΘΗΣ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκατάσταση v i d e o : Τέσσερις v i d e o π ροβολές 1 8 5 x 2 9 5 εκ α τ.,"
από τη σ ειρ ά Το ζήτημα της παλαιότητας του κενού.

ην ένταση, στη σαφήνεια, στην κορύοση. Η απλή διαδικασία του φουσκώιτος ενός μπαλονιού γίνεται δραματικό
Ιγονός, απόλυτο φαινόμενο. Το «μοντέ|»> είναι τόσο αφιερωμένο στην προιάθεια του και ταυτίζεται τόσο μ’ αυ|V, ιόστε την αναγάγει σε υπαρξιακή
■νάγκη: ύπαρξη, εισπνοή, εκπνοή, ρυθ5ς,ύπαρξη. Υπάρχουν στιγμές που η ειόνα γίνεται τρυφερή κι όχλλοτε αλλόκοι βίαιη: αυτοσυγκέντρωση, αγιόνας,
r
γωνία, δυσκολίες, η ςωή δηλαδή η ίδια
•τοκάλλος που εκλύει η υπόστασή της.
μετάφραση όμως; Ο Ναυρίδης στο τρί), πιο κρίσιμο video του, αφήνει τα
τορτραίτα», τιυν αγορκόν ή τιον κοριιιιόνπου μοχθούν να περι-γράτ|ιουν και
μ ορίσουν με το σοφία τους ένα χιόρο και
ία διαδικασία, και περνά στην προσωική εμπλοκή: ΓΤιός μεταφράζεται η διαικασία σε μορφή; Πυύς εμπλέκεται ο δηιουργός στην εικόνα; Μέσα από τον
υθμένατου μπαλονιού αντανακλάται το
ρόσωπο του καλλιτέχνη.
Κάτι δηλαδή σαν τις Meninas στο τέλος
ης χιλιετίας. Όταν το «μεγάλο» έργο αποιχΟηλιόνεται και ο δημιουργός ταυτίζεται
ε το -παγκοσμιοποιημένο- τηλεοπτικό
οινό, με ιττόχο να υπονομεύσει τις αξίες
ου.
Να σας εξομολογηθεί) κάτι; Βλέπω ότι
ιπαρχει ένας τουλάχιστον πίνακας ζωγρα
·

φικής σε κάθε σπίτι του πλανήτη. Πρόκει
ται για την οθόνη της τηλεόρασης, ένα
«κάδρο» που αποτελεί το υποκατάστατο
της ζωγραφισμένης εικόνας στον αιώνα
μας, έναν κρουνό οπτικών πληροφοριών
που συγχρόνως διεκδικεί τη θέση τού πιο
καθοριστικού πολιτιστικού καταλύτη. Σή
μερα, τόσο αισθητική όσο και πολιτική πα
ράγει σχεδόν αποκλειστικό* η τηλεοπτική
εικόνα. Ο δημιουργός, ο Ναυρίδης εν προκειμένιυ, οφείλει ν’ αντιστρέφει αυτή τη
δυναμική, ακολουθιύντας μεν τους μηχανι
σμούς της, αλλά* υπονομεύοντας την ισοπεδωτική εξουσία της. Να πιός ξεπερνιέται
και ] κρίση της ζωγραφικής και οι κριτικοί
που εξορκίζουν την κρίση με αναφορές
στην αισθητική του καναπέ και την ιστορι
κότητα της αγοράς.
1

238 σελ., 1 4 x 2 1 cm, 27 ειχ., 3.800 δρχ.
Μ ε καθυστέρηση εκατόν εβδομήντα π έντ ε χρ ό 
νω ν εκόίόεται το αδημοσίευτο ημερολόγιο του
Έ ντο υ α ρ ντ Έ β ερ ετ, μια σημα ντική μαρτυρία για
τη ν Ε λλά δ α του 1 8 1 9 και τον φιλελληνισμό.
Σ τ ο ν Έ β ερ ετ ανήκει η τιμή ότι είναι ο πρώ τος
γνω στός

Α μερικανός

που

συνδύαζε

το

λόγιο

ενδιαφέρον για τη ν α ρ χα ιότη τα και συγχρόνω ς
διέθετε εκείνη τη ν παιδεία που τον κατηύθυνε στη
μ ελ έτη τ η ς μεσαιω νικής και νεότερης Ε λλάδας·
συναναστράφ ηκε Έ λ λ η ν ες κ α τά τη διάρκεια τω ν
σπουδώ ν του σ τη Γ ερμανία και επιδίωξε να γ ν ω 
ρίσει επιφανείς Έ λ λ η ν ε ς , όπ ω ς λ .χ . τον Κοραή
σ το Παρίσι· συναντήθηκε με τον Βύρω να -του

ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Ο Ναυρίδης ασχολείται με τη γλιύσσα,
ορίζοντας τις εικονολογικές παραμέ
τρους της, και μεταφέρει αυτή τη ζωτική
εμπειρία στην εικονοποιητική του διαδι
κασία. Μετά τις γλυπτικές του εγκαταστάσεις, ο εννοιολογικός αυτός καλλιτέ
χνης εγκαθίσταται σ’ ένα χιόρο έρευνας
όπου ζωή και τέχνη θέλουν να ταυτίζο
νται- όπου η διαδικασία της παραγωγής
γίνεται σταδιακά φόρμα και όπου η ατο
μική προσπάθεια παγιθύνεται σε εμπειρία
συλλογική...

οποίου το έργο γνώ ριζε ή δ η - αμέσους μόλις έφ τα 
σε σ τη ν Ε υ ρ ώ π η - α σχολή θ η κ ε μ ε τη ν εκμάθηση
της

νεοελληνική ς γλώ σ σ α ς·

περιηγήθηκε

την

Ε λλ ά δ α και κατέγραψ ε τις εντυπώ σεις του σε
η μ ερολόγιο- επιστρέφ οντας σ τη ν Α μερική

έδωσε

τη ν π ολιτική μ ά χη του φιλελληνισμού με όσους
τρόπους διέθετε.
Η σκέψ η να πλαισιω θεί το εξαιρετικά ενδιαφέ
ρον κείμενο του Έ β ερ ετ με εικονογραφία βασισμέ
νη σ χ εδ ό ν α π ο κ λ εισ τ ικ ά σε σ χέδ ια του Ν τ υ π ρ έ
( 1 7 8 9 - 1 8 3 7 ) έγινε για τί κ α τ ά σ ύ μ π τω σ η α μ φ ό τεροι α κ ολούθ η σ α ν σ χεδό ν τα υ τ ό χ ρ ο ν α τη ν ίδια
διαδρομή α π ό τη ν Κ έρκυρα προς τη ν Α θήνα.

--------------------------- (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΟΧΙ ΠΑΝΤΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ))------------------------

Η προσωπική ευθύνη
ως συλλογική κάθαρση
(Κριτική στην κριτική της κριτικής)
του Απόστολου Λυκεσά
;

Θ α ύ μ α μ έγ ο σ υ ν ε τ ε λ έ σ θ η και π λ α ν ά τα ι σ υ ν εχ ώ ς εν ε ίδ ε ι φ α ν τ ά σ μ α τ ο ς πάνω απ ό τη Θεσσαλονίκη
α μ έσ ω ς μ ετά την π α ρ έλ ευ σ η το υ σ ω τή ρ ιο υ έ τ ο υ ς 1 9 9 7 , κ α τά τη δ ιά ρ κ ε ια το υ οπ οίο υ η πόλη
μ ε τ έ τ ρ ε ψ ε το χ ά ρ ισ μ ά της σ ε χ ρ ίσ μ α π ρ ω τε ύ ο υ σ α ς έσ τω και μ ό ν ο π ο λιτισ τική ς.
τσι αίφνης, μέσα από ένα πλήθος δηλυκτεων, εκδόσεων
και εκδηλιόσειον, οι πολίτες της διαπίστωσαν ότι ήταν
τόσο πολλοί (χυτοί που αντί τάχθηκαν ποικιλοτρόπιυς
στις όποιες ανομίες, παρατυπίες και πάσης όχλλης φΰσε-_
ως ασχημοσύνες του Οργανισμού που διαχειρίστηκε δι
σεκατομμύρια και τα πολιτιστικά πράγματα της πόλης για ένα
χρόνο, που είναι να απορεί κανείς πώς με τέτοια αντίδραση διαπράχθηκαν όλα αυτά επί σειρά, μάλιστα, ετο'ιν.
01ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έτσι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαχειρίστηκε με
περισσή υπεροψία και αδιαφάνεια ποσά και καταστάσεις λένε
τώρα ότι έγιναν λάθη, ότι. τα ήξεραν μεν έκαναν δε ό,τι περνούσε
από το χέρι τους για να τα διορθιόσουν και επιπλέον παραιτήθη
καν όταν διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Γιατί
δεν μίλησαν εγκαίρως και μιλούν τώρα;
Μα γιατί, λένε, δεν ήθελαν να διαταράξουν τη λειτουργία του
Οργανισμού ενόσω η διοργάνωση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.
Δεν ήθελαν, δηλαδή, να πλήξουν το θεσμό με μια ανεύθυνη πράξη
προσωπικού χαρακτήρα. Τιόρα που η διοργάνωση τελείωσε, μπο
ρούν να μετατρέψουν την προσωπική τους ευθύνη για την αποτυχία
σε λυτρωτική και καθαρτήρια κριτική, η οποία μπορεί και παίρνει,
όποτε θέλουν, και χαρακτήρα λυσιτελούς αυτοκριτικής.
Φυσικά, ούτε μια στιγμή δεν υπέβαλαν στον εαυτό τους το εριότημα μήπως θα έκαναν περισσότερο καλό στην πόλη αν έλεγαν όσα
λένε τώρα μερικά χρόνια πριν, όταν υπήρχε ο χρόνος για διορθώ
σεις. Αντιθέτους, χαρακτήριζαν «γκρινιάρηδες» ή και «γραφικούς»
όσους διά των αποκαλύψεων σχολίασαν και άσκησαν κριτική στα
πεπραγμένα, ζητιόντας να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
Έτσι, τώρα εμφανίζονται στο κοινό ως εγκαίρως παραιτηθέντες, άρα ως μη φέροντες ευθύνη για όσα συνέβησαν και για όσα
δεν συνέβησαν. Ιδού το πρώτο θαύμα!
Ποιο μήνυμα μας στέλνουν; Αν διαπιστιόσετε ότι συμβαίνει κάτι
στραβό, βάλτε το κεφάλι ιπην άμμο, περιμένετε να τελεκόσει η
δράση του κακού και ύιπερα βγείτε να δηλώσετε ότι εσείς είχατε
μεν το φάρμακο εναντίον του, αλλά δεν θα έκανε καλά η χρησιμο
ποίησή του ενυ) αυτί) δρούσε. Τιόρα δε που το κακό παρήλθε, πρέ
πει να μάθουν όσοι το υπέστησαν ότι όσους είχαν το φάρμακο
πρέπει να τους προτιμήσουν και στο μέλλον.
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Ποιο ήταν, είναι και θα παραμείνει το φάρμακο; Μα η βύθιστ
της κεφαλής στην άμμο. Κι αν κάποιος δεν αντέχει και σκάει, ε
κακό του κεφαλιού του.
01 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η κριτική εναντίον αυτιόν που συνεργάσθηκαν με τον Οργανι
σμό της Πολιτιστικής, και μάλιστα με διόλου ευκαταφρόνητα ερ.
γολαβικές παροχές και μισθούς, άγγιξε κατά περιόδους το όρκ
του λίβελλου.
Στην περίπτυισή τους τίθεται ένα εριότημα: δικαιούνται να κά,
νουν κριτική και να εμφανίζονται ως θεράποντες μολονότι, μετοή
ένα ή τον άλλο τρόπο, μισθοδοτήθηκαν από τη συγκεκριμένη ανό
νυμη εταιρεία; Δηλαδή «δικαιούνται διά να ομιλούν», κατά τι
γνωστή ρήση;
Οι ίδιοι διεκδικούν μετά πάθους αυτό το δικαίωμα και φυσικι
ουδείς και κατ’ ουδένα τρόπο μπορεί να τους το στερήσει. θ(
τους υπενθυμίσουμε υιστόσο ότι και η σιωπή μπορεί να είναι, πολ,
λές φορές, εξαιρετικά εύγλιυττη.
Πάντως, σε κάχθε περίπτιυση θα είχε ενδιαφέρον να ζητήσει (
περιλάλητος Οργανισμός από τους συνεργάτες του να καταθέ
σουν έναν απολογισμό το>ν δραστηριοτήτιυν για τις οποίες μισθό
δοτήθηκαν και μια κριτική για όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσειςτοι
προγράμματος του. Γιατί;
Μα για να γίνουμε μάρτυρες ενός ακόμη θαύματος το οποίο, γιι
την υόρα, παραμένει απραγματοποίητο. Ενός θαύματος που θ(
μπορούσε να γίνει και αντικείμενο στοιχήματος; θα βρισκότώ
έστω και ένας συνεργάτης, που θα συμπεριλάμβανε στηνκριτικι
του και όσα έγιναν με ευθύνη του;
,
Το πιθανότερο -προτείνεται απ’ όλους τους μπουκμέηκερ- είνα
ότι θα ήμασταν μάρτυρες ενός θαύματος κατά το οποίο ο καθείι
θα ευλογούσε τα γένια του και θα ήταν περήφανος για τις εκδη
λώσεις που επιμελήθηκε. Θα έθαβε όμως ό,τι διοργάνωσαν οιάλ
λοι. Γιατί; Μα για να επιβεβαιωθεί ότι η αποτυχία ήτανυπόθεστ
μόνο κάποιων -όλοιν το>ν άλλιυν πλην ημιυν- που δεν άξιζαν
χρήματα με τα οποία πληριόθηκαν.
Μπορείτε vex φανταστείτε τη Βαβέλ τιυν σχολίων και κριτικό'
σημειωμάτων θα επακολουθούσε; Ούτε το σύνολο της εκδοτικ
δραστηριότητας στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να καλύψει
προσφορά. Αυτού του είδους τον απολογισμό είχε ζητήσει

ιιρού ο πρόεδρος του Οργανιάμού και δήμαρχος της πόλης μόνο
Η)φαίνεται ότι το έσκασε και ο ίδιος. Αλλά που νατό θυμηθεί με
υς καημούς που τον δέρνουν!
5α αναρωτηθείτε φυσικά αν είναι δυνατόν όλα να ήταν αποτυΐμένα στην Πολιτιστική. Έ ν α τέτοιο ερώτημα δεν είναι ρητοριi και σίγουρα χρήζει μιας απάντησης. Αυτή την απάντηση περιΙνουμε να διυσουν και οι συνεργάτες της Πολιτιστικής.
I ΗΘΕΛΑΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΟΥΝ

<ειρότερη αλλά και πιο θολή είναι η περίπτωση αυτών που θέ|σαν να συνεργασθούν, αλλά τους το αρνήθηκαν. Υπαίτιοι αυς της θολούρας είναι όσοι -κ α ι δεν είναι λίγοι- έμειναν πιστοί
:χρι τέλους στα έργα και τις δραστηριότητες του Οργανισμού
ς Πολιτιστικής, οι οποίοι κατηγορούν αυτούς που δεν συνεργά,ηκαν ότι άσκησαν ή ασκούν κριτική επειδή δεν τους δόθηκε η
"ινατότητα να εκφρασθούν μέσα από τον Οργανισμό της ΠολιτιΜ ς·

)ιίτε λίγο ούτε πολύ, η αναφορά σε εκβιασμούς από όσους είχαν
δυνατότητα να επικρίνουν τον Οργανισμό, χρησιμοποιώντας
:Μέσα Ενημέρωσης με σκοπό να κερδίσουν χρήματα ή απλιύς
u να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις -ή και τα δύο-, είναι η χειίιερη μομφή που μπορεί να εκτοξευθεί εναντίον εκείνων που
όλμησαν» να ασκήσουν κριτική.
\ν λοιπόν οι πιστοί της Πολιτιστικής δημοσίευαν ονόματα θα λυίταν το πρόβλημα; Κανείς μάλλον δεν γνωρίζει, στην περίπτωση
πή, ποιων θαυμάτων θα γινόμασταν μάρτυρες. Το σίγουρο πάΐι)ζ είναι ότι μια τέτοια δημοσίευση δεν θα είχε χαρακτήρα προιαφιον, αλλά θα έδινε τη δυνατότητα σε όσους γίνονται μάρτυ•ς αυτού του παραλογισμού να βγάλουν τα συμπεράσματά τους
η αε όσους ένιωσαν θιγμένοι από ένα τόσο γενικόλογο σχόλιο
ιδώσουν απάντηση.
Γιατην ιυρα όμως φαίνεται ότι αμφότεροι βολεύονται από τέτοι'·;γενικότητες, αφού ουδείς κινδυνεύει να εκτεθεί ούτως ή άλλως.

αναλύσεις πολιτικού, πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου, ενίοτε
στα... μπαράκια του κέντρου της πόλης.
Έ τσι κι αλλιώς, τα ερωτήματα που προέκυιβαν μετά τη διοργά
νωση της Πολιτιστικής δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη διασπάθι
ση ή όχι του δημοσίου χρήματος. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με ζη
τήματα διαφάνειας και τήρησης στοιχειωδιάν κανόνων του παι
χνιδιού. Για τα ζητήματα αυτά δεν υπάρχει πλέον χρόνος συζήτη
σης και ο κόσμος έχει βαρεθεί να παρακολουθεί θέματα τα οποία
έχουν αφήσει, στην καλύτερη περίπτωση, ένα υπόλειμμα πίκρας
και απογοήτευσης.
Το κρίσιμο εριάτημα είναι ποιος θα διαχειριστεί το υπόλοιπο μέ
ρος της πολιτιστικής εργολαβίας (αλλά. και των υπολοίπων εργολαβυάν) που άφησε η Πολιτιστική αλλά και αυτής που προετοιμά
ζεται στη Θεσσαλονίκη για τον επόμενο αιοάνα. Γιατί η πίτα είναι
πολύ μεγάλη.
Ό σοι διαθέτουν λοιπόν στοιχειώδη αντίληψη ξέρουν καλά ότι
δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν μέρος της διανομής της πίτας
κουβαλιάντας στο βιογραφικό τους το βάρος μιας αποτυχίας (ή
και ανομίας;).
Ξέρουν επίσης ότι η εικόνα τους μπορεί να αποκατασταθεί αν κα
λυφθούν όλα ιχπό μια επίφαση παρρησίας, με την οποία -υποτίθε
ται- ότι ανέλαβαν εγκαίρως τις ευθύνες τους. Όσοι όμως πιστεύ
ουν με ειλικρίνεια σε κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να τρέχουν από εκ
δήλωση σε εκδήλοχτη και από μπουφέ σε μπουφέ. Μπορούν κάλλιστα να κατευθυνθούν στο γραφείο του εισαγγελέα. Πάει πολύ
όμως να προκαλούν με έπαρση μεγαλύτερη αυτής των Πολιτιστικάριων, την οποία -υποτίθεται- μάλιστα ότι καταγγέλλουν.
Ας κάνει επιτέλους κάτι ο υπουργός Πολιτισμού. Ας τους διορί
σει κάπου - σε έναν οργανισμό, ένα Δ. Συμβούλιο, σε έναν νέο θε
σμό, για να ησυχάσουν οι άνθρωποι, να ησυχάσουμε και εμείς,
γιατί έχει και η ανοχή μας στις προκλήσεις ένα όριο. Και επιπλέον
δεν χρειάζεται να μας ξανασώσουν.

(ΜΠΕΡΑΣΜΑ

Είχε λεχθεί ότι μετά το τέλος του 1997 η Θεσσαλονίκη θα μεταοεπόταν σε διχοτομημένη πόλη με ευδιάκριτα σύνορα ανάμεσα
εαυτούς που συνεργάστηκαν με τον Οργανισμό και σε αυτούς
ου αρνήθηκαν ή απέφυγαν επι μελιάς τη συνεργασία.
' Αυτό που έγινε όμως φανερό τους δύο πρώτους μήνες του 1998 δεν
:'ναι κανενός είδους τέτοιος διαχωρισμός. Το αντίθετο μάλιστα.
■Οσοι. θεωρούν ότι όλα καλιάς όιεπράχθησαν από τον Οργανισμό
πελέχη ή συνεργάτες) και παραμένουν πιστοί σιωπούν σ’ αυτό το
Λονικό διάστημα, αφήνοντας προφανιάς τους όψιμους καταγγέλλο
με; να επιτεθούν με κάθε τρόπο πριν ιδιάσουν τις απαντήσεις τους.
Όσοι είχαν ασκήσει κριτική στον Οργανισμό πολύ πριν από το
,997 σιωπούν κι αυτοί, γιατί για την ώρα δεν βλέπουν να βγαίνει
άπσιο νόημα από μια κριτική που θα εστιάζεται και θα περιστρέ
φεται γύρω από ορισμένες περιπτιάσεις, οι σοβαρότερες των
ποιων αποτελούν έτσι κι αλλιτάς αντικείμενο δικαστικής έρευί^·
Τους προιτους δύο μήνες μετά την Πολιτιστική κυριάρχησαν -και
,α κυριαρχήσουν μέχρι τη λήξη της δικαστικής έρευνας- οι φέροτες το βάρος της συμμετοχής τους στον Οργανισμό. Η κριτική και
Iαυτοκριτική γι’ αυτούς είναι η καλύτερη κολυμβήθρα του Σιλωάμ
ιατον εξαγνισμό των πράξειάν τους ή της απραξίας τους. Ό λα αυά με το απαραίτητο φιλοσοφικό υπόβαθρο, τη φιλολογική ανάλυΐη και τη διεισδυτική μεταμοντέρνα εμβάθυνση «σε θέματα γενι
κός και αορίστως... πολιτισμού. Αλλωιττε, είναι γνωστοί για τις
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ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

ΤΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ
il καταγραφή μιας δεκαετίας

-------------------------------------------— ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ «ΦΑΚΑΤΩΝ»: ---------------------------------------------

Μαλβίνα Hostess
και Αναστασιάδης Undernet
του Στρατη Μ π ο υ ρ νά ζο υ
Θέμος Αναστασιάδης: «Γιατίτά χα πάρει
κι εγώ στο κρανίο μ α ζί σου όταν τώρα τε
λευταία είχες μια διένεξη με κάποιον κει
δημοσιογράφο και είπες άτι είναι και χο
ντρός, κι ότι το χοντρός, λέει, πά να πει ότι
είναι και παχύδερμο. Τι λε,ς κυρά μου: Το
χοντρός είναι και παχύδερμο; Εχεις καλύ
τερο δέρμα; Ε; Έχεις καλύτερο δέρμα;
Μαλβίνα Χαριτοποϋλου: Ο κύριος αυτός
προτίμησε το πρώτο σκέλος, αυτό που δεν
αναφερόταν σε καν έναν στην ουσία, που
ήτανε καθαρά υποθετικόραι δεν πήγε σ'
αυτό που ήταν ουσία, το φινάλε : “ή τα εκ
γενετής παχύδερμα Εγώ παχύδερμο τον
είπα, δεν έβρισα τον πατέρα κανενός.
Θ.Α.: Δεν έβρισες τον πατέρα κανενός...
Μ. X. : Απλώς τον είπα παχύδερμο. Και
παχύδερμο εννοώ με μεγάλη πετσούλα.
Θ. Α. Ούτε έβρισες τους χοντρούς;
Μ. X. Εννοείται πως όχι καλέ, σε παρα
καλώ, μου περισσεύουνε...
Θ. Α. Ούτε έχεις τίποτα ενάντια στους
παχουλούς...»
(Από την εκπομπή Undernet του Θέμου
Αναστασιάδη, Τρίτη 24.2, με προσκεκλη
μένη τη Μαλβίνα Χαριτοπούλου)
σόι ανέμεναν, την Τρίτη το βράW 'Μ δυ, στην πολυδιαφημισμένη συf I νέντευξη της Μ. Χαριτοποϋλου
I I στον Θ. Αναστασιάδη, προκλητικές τοποθετήσεις, «χύμα» από
ψεις, χοντράδες, θεαματικά δρώμενα και
μπουγελώματα (στην προηγούμενη τηλεο
πτική συνεύρεση των δύο είχε συμβεί και
αυτό), μάλλον θα ένιωσαν απογοητευμέ
νοι από το αποτέλεσμα.
Οι δύο συζητητές, αμφότεροι «τρομερά
παιδιά» της λάιφ στάιλ δημοσιογραφίας,
παρουσιάστηκαν στο στούντιο με «τα κα
λά τους», αφήνοντας στον προθάλαμο τις
γνώριμες συνήθειές τους και τηριόντας το
τυπικό μιας κάποιας σοβαρότητας -δια ν
θισμένης, βέβαια, με τις απαραίτητες λε
κτικές και άλλες «χαριτωμενιές»- έφτα
σαν, ύστερα απ' όλα αυτά, στο ποθητό
αποτέλεσμα: μία καθ’ όλα σοβαροφανή
εκπομπή - όμως η σοβαροφάνεια με τη σο
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βαρότητα είναι λέξεις απλώς ομόρριζες
και όχι συνιόνυμες.
Στη διάρκεια μιας ύίρας, οι δύο συζητη
τές κατάφεραν να μιλήσουν επί παντός του
επιστητού και να πουν ελάχιστα. Μαζί με
το «κυριλάτο» τους πρόσωπο, αποκαλύ
φθηκε παράλληλα και κάτι άλλο: η γύμνια
τους. Έ δειξαν ότι όταν απολεσθείτο περί
βλημα της δήθεν εκκεντρικότητας και της
προαναγγελθείσας προκλητικότητας προβάλλει, σε όλο του το μεγαλείο, το βασί
λειο της κοινοτοπίας, της κενότητας, της
έλλειψης επιχειρημάτων και ουσίας.
Αυτό είναι ίσως και το ουσιαστικότερο
κέρδος από μια, κατά τα άλλα, μάλλον
ανιαρή εκπομπή, που μέσα στην αχλύ της
σοβαροφάνειας και των «χαμηλών τόviDv», δεν πρόσθεσε τίποτα ιδιαίτερο στα
γνωστά μαλβίνεια:
«Χλευάζω την εξουσία. Ο στόχος είναι
πάντα η εξουσία. Αυτό που κάνω ως άν
θρωπος που σκέφτεται στοιχειωδώς είναι
να αντιλέγω στην εκάστοτε εξουσία», δια
κήρυξε η σ. Μαλβίνα, συμφωνούντος και
του Θ. Αναστασιάδη. Λίγα, λεπτά όμως
πριν από τον «αντί εξουσιαστικό αντίλο
γο», λίγο πριν επέλθει η οριστική κατάλυ
ση και κατεδάφιση κάθε εξουσίας στα
υπόγεια της κρατικής NET, είχε εξυμνηθεί
και ανεβεί στα ψηλότερα βάθρα μια από
τις κατεξοχήν εξουσίες: η ανδρική εξου
σία, η υποταγή της γυναίκας στον άνδρα.
«Η γυναίκα οφείλει να παραχω ρεί τα δικαιώματά της. Είναι το πανάρχαιο αταβι
στικό παιχνίδι που το ξέρει πάρα πολύ κα 
λά /.../ Φέρε μου έναν καφέ, τις παντόφλες,
το TV κοντρόλ, εννοείται - μα τι δουλειά
κάνουμε; Πώς θα του ανεβεί και του άλλου
το λίμπιντο; Μα είναι δυνατόν; Θα του πεις
πήγαινε να το πάρεις μόνος σου; Δ εν γίνε
ται. Εδώ παραβιάζουμε αρχέτυπα».
Η Μαλβίνα, ασφαλιυς, δεν εφευρίσκει την
πυρίτιδα· η υποστήριξη των παραδοσιακιίτν
αξιιόν, από την ιδκυτευση μέχρι τον πουρι
τανισμό, όχι αφ' εαυτιόν αλλόχ ως αιρετικιόν
«χάι» και «tV» έναντι των μπανάλ και κατε
στημένων αξιιόν της Αριστεράς, της ελευθεριακότητας κ.ο.κ., αποτελεί κοινό γνιόρι-

σμα, ανά γης, όχι βεβαίως των σύγχρονα«
«κολασμένων» ή αντί εξουσιαστούν, αλλά
κάθε αληθινού συντηρητικού που οφείλει
να φαίνεται και ολίγον «μοντέρνος».
Προσπερνώντας ένα συνονθύλευμα διδακτικιόν φράσεοχν και ρήσεοτν μεγάλων ανδριόν, από τον Μπαρτ ώς τον Ηράκλειτο
εκφωνούμενες δίκην λαϊκών σοφιών («"ι
τη αταξία η τάξη ”, είπε ο Ηράκλειτος,
αυτό είναι αγαπημένο»), το χαρακτηρίσει
κό σημείο όπου πρέπει να σταθούμε εί
τα σχετικά με τον Ρ. Σωμερίτη.
Θα περίμενε κανείς το θέμα να απασχο·
λήσει δεόντως την εκπομπή, αφού αποτελεσε το έναυσμά της , κι αφού αυτό
που τροφοδότησε -και όχι οι κρυμμενεί
λογοτεχνικές αναζητήσεις τιυν συνομι
τώ ν— τις διερευνήσεις περί σάτιρας
χιούμορ, τις αναφορές στον Ραμπι
κ.ο.κ. Και όμως το όλο θέμα περιορ
σε μία μόνο αναφορά -και θα δούμε τι
σεως —, έτσι ώστε η εκπομπή συν
προσέλαβε το χαρακτήρα ενός χειρ
παράκαμιβης του ζητήματος που κυρι
χησε στην επικαιρότητα των ημερών.
Ακόμα πιο εύγλωττος όμως είναι ο τρά,(
πος με τον οποίο έγινε η ολιγόλεπτη uva-j
φορά. Ιδού τι πληροφορήθηκαμε:
«Είχες διένεξη» με «κάποιον κει δημοσιο
γράφο και είπες ότι είναι χοντρός, και τοχο
ντρός πά να πει και παχύδερμο», λέει ο θέ
μος. «Ο κύριος αυτός», απαντά η Μαλβίνα;
«προτίμησε το πρώτο σκέλος [σ.σ. «γιος δω
σίλογου»] που ήτανε καθαρά υποθετικό m
δεν πήγε σ' αυτό που ήταν η ουσία, το φινά,
λε: “ή τα εκ γενετής παχύδερμα''». Τιδηλοά
μύθος, ρωτάμε με τη σειρά μας;
Με λίγα λόγια, ότι ο οιοσδήποτε δίκαιου
ται να κατασκευάζει, εναντίον «κάποιοι
κει δημοσιογράφου», υβριστικά και σύκο
φαντικά ζεύγη («γιος δωσίλογων ή εκ γενε
τής παχύδερμο»), εκ των οποίων το évc
σκέλος είναι «καθαρά υποθετικό» και τι
άλλο «ουσιώδες»' και στη συνέχεια μπορε
να εγκαλεί και «τον κύριο αυτό» επειδτ
δεν έκανε τις αναγκαίες διακρίσεις «υπο
θετικού» και «ουσιώδους», ως οφείλε.
Ο χαρακτηρισμός «παχύδερμο», εν συνε
1
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■ία, επανελήφθη αρκούντως κχχι με παρρηία, σαν να πρόκειται για μεγίστη όημοκρακή κατάκτηση, το εντελούς χχυτονόητο για
)σάτιρα ή την κριτική να αποκαλείς κάποινπαχύδερμο επί Κατοχής, και δη εκ γενε|ς. Τέλος, με τη βοήθεια του συνεντευξιάρντος, με την τακτική του χαβαλέ που πολ)ποιεί τα πάντα, ατμού δκχλευκχχνθηκε η
ακριση μεταξύ χονδρού κχχι παχύδερμου,
ποδείχθηκε ότι επρόκειτο περίπου περί
[χρεξηγήσεως, αφού παχύδερμος οημχχίνει
έχων χονδρή πέτσα — και άρα, δικαιού:χστε να προσθέσουμε, το ζήτημα κινείτχχι
εταξύ φυσιολογίας και ανθρωπολογίας
τι πρέπει να αρχίσει και το ΕΣΡ τα ζυγίιιατακαιτις βυθομετρήσεις του πάχους της
έτσας ενός έκαστου. (Παρεμπιπτόντως,
U την ακρίβεια τχυν πρχχγμάτων, διχχβάζο-

ντας την προσφυγή του Ρ. Σωμερίτη στο
ΕΣΡ, φαίνεται ότι ο «κύριος αυτός», στην
πραγματικότητα, νιώθει εξίσου θιγμένος
και με τα δύο σκέλη, «υποθετικό» και «ου
σιώδες», και ζητεί, ευλόγως, αποκατάσταση,
κχχι για το «παχύδερμο» — αλλά αυτά είναι
προφαντός φιλά γράμματα).
***
Προς το τέλος της συνέντευξης, ένα ση
μείο ξέφυγε από όλα τα παραπάνω: οι ει
κόνες της παιδικής ηλικίας της πιτσιρίκας
Μαλβίνας με τις ουρές απ’ έξω από το σπί
τι του Γρηγόρη Λαμπράκη, που εξέταζε
διορεάν τους ασθενείς, αν και ο ίδιος εστερείτο τα στοιχειώδη.
Θα μπορούσε κανείς να πει εδώ πολλά,
να αρνηθεί την εικόνα ως υποκριτική, ως
άλλοθι για το σήμερα ή κάπηλη. Δεν σκο

πεύω όμως να αμφισβητήσω την εικόνα, ού
τε την αλήθειά της. Τέτοιες εικόνες, αφε
λείς, παιδικές, ακόμα και ξαναπλασμένες ή
μυθοποιημένες, έχουν την ομορφιά και τη
δύναμή τους, μπορεί να είναι συγκλονιστι
κές. Και στον καθένα ανήκουν οι εικόνες
της παιδικής του ηλικίας — δεν είναι αυτό
το ζήτημα. Η εικόνα με τις ουρές έξω από
το σπίτι του Λαμπράκη έχει την αλήθεια
της, «μια αλήθεια που καίει»' μόνο που η
αλήθεια αυτή, η «ανιδιοτέλεια της Αριστε
ρός», που είπε η Μ. Χαριτοπούλου, δεν έχει
καμία σχέση, με τα «σκοπιανά καργιολόσκυλα», τους «σκύφτερμαν» τα παχύδερμα
και όλη την άθλια πραγματικότητα του
Μαλβίνα Hostess. Πρόκειται για δύο κό
σμους όχι μόνο διακριτούς αλλά και εντελιός ασύμβατους.

ΤΟ ΕΣΡ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) θα αναγκαστεί σύντομα να δει
κατάματα την πραγματικότητα. Όσο και αν θα προτιμούσε τις συνεχείς αναβολές,
δεν θα μπορέσει να αποφύγει το ναι ή το όχι στην προσφυγή του Ριχάρδου Σωμερί
τηκατά του MEGA. Οφείλει, διότι αυτό θεσπίζει ο νόμος, να κρίνει αν το MEGA, που
ιός τώρα το αρνήθηκε, πρέπει ή όχι να ικανοποιήσει το αίτημα του δημοσιογράφου
για «αποκατάσταση της τιμής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του». Αρχίζοντας
από την τιμή και την αξιοπρέπεια του πατέρα του Στράτη Σωμερίτη, διακεκριμένου
αντιστασιακού, ο οποίος χαρακτηρίστηκε εμμέσως... «δωσίλογος».
Ό,τι κι αν λέγεται (προφανώς σκόπιμα) σε διάφορες εφημερίδες και από διαφό
ρους κομματικούς εκπροσώπους, το ΕΣΡ δεν έχει να κρίνει τη Μαλβίνα Χαριτοπούλου ή την εκπομπή της αλλά το κανάλι που τη χρησιμοποιεί. Η προσφυγή του Ρ. Σω
μερίτη στηρίζεται στις διατάξεις του νόμου 2328, ο οποίος ψηφίστηκε σχεδόν ομό
φωνατο καλοκαίρι του 1995. Το άρθρο 3, § 12, του νόμου αυτού θεσπίζει ότι:
«Κάθε πρόσωπο του οποίου η προσωπικότητα, η τιμή ή η υπόληψη ή ο ιδιωτικός και
οικογενειακός βίος ή η επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτι
κή ή άλλη συναφής δραστηριότητα προσβάλλεται από τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκ
πομπή, ο σύζυγος και οι συγγενείς μέχρι τέταρτου βαθμού νεκρού, η μνήμη του οποί
ου προσβάλλεται καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, του οποίου
προσβάλλεται η φήμη ή το επιχειρηματικό συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει επανόρ
θωση από το σταθμό που μετέδωσε την επίμαχη εκπομπή μέσα σε αποκλειστική προ
θεσμία δέκα ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση της εκπομπής. (...) Το σχε
τικό αίτημα υποβάλλεται στο σταθμό με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (...)
»Το δικαίωμα του θιγομένου για επανόρθωση και η αντίστοιχη υποχρέωση του
σταθμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν αστικής ή ποινικής ευθύνης(...)».
§13 «0 σταθμός αποφασίζει για το αίτημα μέσα σε 48 ώρες και ειδοποιεί τον ενδια
φερόμενο (...)».
§14 «Αν ο σταθμός απορρίψει το αίτημα, υποχρεώνεται να το διαβιβάσει αμέσως
και το αργότερο μέσα σε 24 ώρες στο ΕΣΡ. Το ΕΣΡ, και σε περίπτωση κατεπείγοντος ο
Πρόεδρος, αποφασίζει μέσα σε τρεις ημέρες χωρίς να δεσμεύεται από διαδικαστι
κούς τύπους, δικαιούται δε να ζητήσει περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Η
απόφαση του ΕΣΡ ή του Προέδρου είναι υποχρεωτική για τον σταθμό (...)».
Τι έγινε με την προσφυγή Σωμερίτη; Δύο φορές ο Σωμερίτης ζήτησε από το
MEGA επανόρθωση και το MEGA δεν απήντησε και επί πλέον δεν ενημέρωσε -ως
όφειλε-το ΕΣΡ. Έτσι, ο Ρ. Σωμερίτης αναγκάστηκε να ζητήσει αυτός την παρέμβα
σητου ΕΣΡ για να πετύχει την επανόρθωση.
Ενώο νόμος προβλέπει ότι το ΕΣΡ δεν δεσμεύεται από διαδικαστικούς τύπους, το
ΕΣΡδιαχειρίζεται την προσφυγή με τις διαδικασίες που προβλέπονται για άλλες πα
ρεμβάσεις του. Ήδη αυτό αποτελεί σαφέστατη ένδειξη μιας πρώτης υποταγής του
ΕΣΡσε πολιτικές πιέσεις. Και ενώ οι διαδικασίες αυτές είχαν ουσιαστικά περατωθεί,
ανέβαλε την απόφασή του με το πρόσχημα της καθυστερημένης κατάθεσης του μη

αναγκαίου υπομνήματος του MEGA, αποφεύγοντας μάλιστα να εγγράφει το ζήτημα
και στην επόμενη συνεδρίασή του.

Τι μπορεί να συμβεί τώρα;
Ορισμένα μέλη του ΕΣΡ, που οι πιέσεις και η δημοσιότητα έχουν κυριολεκτικά
τρομοκρατήσει, φαίνεται να εναποθέτουν τις ελπίδες τους να ξεφύγουν από το καθήκοντους σε μια «συμβιβαστική λύση» που, όπως μας εδήλωσε ο Ρ. Σωμερίτης, δεν
πρόκειται να αποδεχθεί τονίζοντας: «Τι σημαίνει συμβιβασμός όταν το ζητούμενο εί
ναι η επανόρθωση που προβλέπει ο νόμος;».

Τρία ενδεχόμενα υπάρχουν:
• Να επιλεγεί η διαρκής αναβολή απόφασης, πράγμα το οποίο φυσικά θα οδηγή
σει στον πλήρη εξευτελισμό του θεσμού.
• Να προχωρήσει σε απόφαση σύμφωνη με τις επιθυμίες όσων έχουν πολιτικο
ποιήσει το θέμα, οπότε όμως, χάριντης Μαλβίνας, του ΚΚΕ και μερικώντης Ν.Δ., θα
υπάρξει δεδικασμένο ότι ο νόμος Βενιζέλου δεν υφίσταται και ότι οι πολίτες δεν
έχουν το δικαίωμα να απαιτούν επανόρθωση από τους σταθμούς όταν εξευτελίζο
νται και συκοφαντούνται. Πώς θα επιζήσειτο ΕΣΡ, αν αποφασίσει ότι ο νόμος ισχύει
μόνον όταν τον αποδέχονται οι συκοφάντες;
• Να προχωρήσει σε απόφαση επανόρθωσης σύμφωνη με το αίτημα του Ρ. Σωμε
ρίτη. Θα προκληθεί τότε ο γνωστός «πολιτικός θόρυβος» και θα υπάρξουν ορισμέ
νες τριβές μέσα στο ΕΣΡ, οι οποίες όμως θα υπάρξουν και αν δεν ληφθεί μια τέτοια
απόφαση. Όμως θα εδραιωθεί το δικαίωμα των πολιτών να υπερασπίζονται την τιμή
και την αξιοπρέπειά τους αμέσως, όπως στις εφημερίδες και τα περιοδικά, και όχι
μόνο δύο ή τρία χρόνια μετά τη συκοφαντία, εφόσον τόσο διαρκούν οι δικαστικές
διαδικασίες.
Είναι σαφές ότι τα μέλη του ΕΣΡ έχουν τελικώς δύο επιλογές: Ή αυτοκαταργού
νται διαλύοντας το θεσμό ή αίρονται υπεράνω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Μην
λησμονούμε ότι λ.χ. ο ευαίσθητος εκπρόσωπος του ΚΚΕ Κοψίδης στην περίπτωση
του ANTENNA λυσσομανούσε προτείνοντας το κλείσιμό του επί μήνες, ενώ κάποιοι
άλλοι πλειοδοτούσαν στο ποσόν του προστίμου, μιλώντας για μισό δισ. Κάποιοι απ'
αυτούς τώρα, στην περίπτωση του MEGA, δεν βλέπουν το λόγο για μια επανόρθω
ση, ενώ μερικοί εξ αυτών πανεπιστημιακοί εμφανίζονται άτολμοι. Και με το δίκιο της
η Κυρία ψεύδεται και κομπάζει από την εκπομπή του Τρύπα στην κρατική NET
(24.2.98) ότι ο Σωμερίτης «δεν πήγε σ' αυτό που ήταν η ουσία, το φινάλε: “ή τα εκ γε
νετής παχύδερμα". Εγώ παχύδερμο τον είπα, δεν έβρισα τον πατέρα κανενός».
Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασιμάτης, αντιπρόεδρος: Αντώνης Μανιτάκης, Τακτικά μέ
λη: Π. Σούρλας, Ρ. Σωμερίτης (αυτοεξαιρέθηκε), Κ. Ρέμελης, Τ. Αθανασιάδης, I. Μο
σχοβίτης, Ν. Κοψίδης, Λ. Βάσσης, Τζ. Βαρνάβα-Σκούρα, Αναπληρωματικά μέλη: Κ.
Παττακός, X. Οικονόμου, Δ. Δρούγκας, Α. Μακρυδημήτρης, Ν. Κουλούρης, Π. Αλέπης, Ν. Κάίμάκης, Β. Αρτινοπούλου.

Μανώλης Βασιλάκης
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« Η μ ό ν η ε ν χ ά ρ ιΐ
ΜΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΟ

του Ηλία Κανέλλη

Μετά τις Μεσιτείες του αοράτου, ένα βιβλίο με κείμενα για την αρχιτεκτονική που
πρόσφατα κυκλοφόρησε, ο Πέτρος Μαρτινίδης ετοιμάζεται να επανέλθει στα εκδοτικά
πράγματα, αυτή τη φορά με κάτι εντελώς απροσδόκητο: με μια αστυνομική νουβέλα που
θα έχει τίτλο Κατά συρροήν (εκδ. Νεφέλη). Με αφορμή την κατάδυση του συγγραφέα σε
ό,τι, αρκετά χρόνια πριν (όταν είχε εκδοθεί το βιβλίο του Συνηγορία της
παραλογοτεχνίας) συνέδραμε ως θεωρητικός, κάναμε μαζί του τη συζήτηση που
ακολουθεί.
•Κύριε Μαρτινίδη, είστε αναγνώστης τον
ΑΝΤΙ για κάπου 25χρόνια και
σποραδικός συνεργάτης του για σχεδόν
20. Πείτε μας, ειλικρινά, πώς
αποφασίσατε να γράψετε ένα αστυνομικό
μυθιστόρημα;
—Ίσο)ς για τον ίδιο λόγο που συνέβη να
«ρχίσιυ να γράφω άρθρα στο Αντί, αφού
διετέλεσα χχνχχγνχυστης του επί έξι ή επτά
χρόνια. Μυθιστορήματα διχχβχχζο) κάπου
χτχχρχχντα χρόνια τώρα. Ή ταν καιρός να
γρχχψχυ ένα.
•Ε ν τοιαντη περιπτώσει αργήσατε. Με
μια πολιτική και πολιτιστική επιθεώρηση
όπως το Αντί, σας χρειάστηκε πολύ
λιγότερος χρόνος για να περάσετε από
την κατάσταση του αναγνώστη σ' εκείνη
του συγγραφέα.
—Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχιυ σε με
γαλύτερη εκτίμηση τη λογοτεχνία απ' όσο
την πολιτική και τον πολιτισμό εν γένει
-ιδίως όταν αυτός περιλαμβάνει, κι ασφαλιός περιλαμβάνει «έξυπνες» βόμβες και
κουτά τηλεοπτικά «σόου»! Πάντως, πέρα
από αστεϊσμούς, πιστεύο) ότι με τη λογοτε
χνία οι λέξεις βρίσκουν τον κατ' εξοχήν
προορισμό τους. Η ανθρωπότητα δεν επι
νόησε τις λέξεις για vex συντονίζει επιχει
ρήσεις ή vex εξαγγέλλει απαγορεύσεις. Οι
λέξεις έγιναν για να λέγονται παραμύθια.
Να τις χρησιμοποιεί κανείς μόνο για vex δί
νει εντολές ή, έστω, για vex συνάγει μελχχγχολικχχ συμπεράσματα είναι, κχχπιυς, oexv
να συντηρεί τη φλχϊγχχ ενός αεροστιχτου
μόνο γιχχ vex ζεσταίνεται· κχχλχ) είνχχι κχχπχπχχ στιγμή vex το απογειχόσει. Αυτχ) τχ>ν
σκοπί) εξυπηρετούν τχχ χχερχίχττχχτχχ.
•Και, εκτός από το να χρησιμοποιήσετε
τις λέξεις εκεί όπου αρμόζουν καλύτερα,
τι άλλο σας ώθησε στη συγγραφή ενός
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μυθιστορήματος; Και γιατίαστννο/ιικού;
—Αχττυνομικού γιχχτί, πρχυτον, θεο)ρχό τον
εχχυτό μου περισσότερο εξοικειωμένο με
το είδος. Γιχχτί, δεύτερον, η θηριοχδης παρχχγοιγή ορισμένχυν εκδοιικχυν οίκων, στη
σημερινή Ελλάδα, προσφέρει κάθε μέρα
κι χχπό ένχχ πολύ σοβαρό μυθιστόρημα,
γηγενές ή μεταφρχχσμένο. Η περιοχή έχει
τικτο κορεσθεί, ώστε vex σου χρειάζεται
τύχη χχνθριύπου που πιχχνει εξχχρι στο Λ ότ
το γιχχ vex πετύχεις ένχχ έστω μετρίως καλχλ Evei) με τχχ χχστυνομικχχ μυθιστορήματα
χχποκλείεται vex χιταθείς τόσο άτυχος. Τον
τελευταίο κχχιρό, όμως, χχκόμη κι εκεί, ο
μετχχμοντερνισμός έχει κχάνει το θχχύμα
του. Πέφτω χτυχνχχ χτε αστυνομικά που για
vex πχχρχχπέμψχπιν σ’ ένα χχλλο, συμβολικό,
επίπεδο κατχχστρέφουν κάθε πρχυτο επί
πεδο αχρήγησης - μυστηρίου και λύσης
του. Έτσι, ένας ακόμη λίϊγος συγγραφής
χχχττυνομικού, χχπχ) μέρους μου, ήταν για
vex έχχυ vex διαβάζω κάτι σαν εκείνα τα
χχχττυνσμικχχ που νοσπαλγώ. Εξάλλου το
έγρχχψχχ, περίπου, σε ρυθμό υπχχγόρευχτης. Σχχν να κχχτέγραφχχ μιαν αφήγηση
ενχίσω την άκουγα. Η πρχυτη γραφή του,
μχ)υ πήρε κχχπου εικοσιπέντε μέρες.
Αρχική χυθηση στάθηκε μια απολύτως
τετριμμένη, καθημερινή έκφραση που,
κχχπχηχχ στιγμή, σκέφτηκχχ χ5τι θα μπορού
σε vex χχπχττελέσει το «κλειδί» ενός αστυ
νομικού μυθιστορήματος. Έ χοντας βρει
το «κλειδί», λοιπόν, έπρεπε να κατασκευχχχτχο την κλειδχυνιά, το θύρχυμα κι όλο το
υπόλοιπο σπίτι -ήγουν, τις 250 σελίδες
του συνόλου- γιχχ να τχχιριάσει το «κλει
δί» τχυν πέντε λέξεων χχυτού του κοινότο
που σχήμχχτος. Κι όπως γίνεται πάντα, σε
κχχθε λογοτεχνίχχ, ήτχχν μια κατχχσκευή
«μπρικολάζ». Με ό,τι διέθετε ο περίγυ

ρός μου κι όποιες διολισθήσεις ή προσιη
μογές χρειάζονταν ώστε να προκόψει μι
συνεκτική ιστορία. Ό χι, ασφαλώς, γιαν
παραλλάξου αληθινά πρόσωπα ή γεγονι
τα. Ή θελα ν ’ αφηγηθώ ένα παραμύθι,ό;
να «πετάξιυ καρφιά», σύμφωνα με μια
άλλη τετριμμένη έκφραση. Πήρα, έτο
μερικά τοπία της Θεσσαλονίκης και ττ
Αθήνας, την πυρκαγιά του Σέιχ-Σου σι
αρχές του περασμένου Ιουλίου, μια γνο
ριμή μου ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα, δυ
περιστατικά από την ιστορία της τέχνης:
ό,τι χχλλο βόλευε τέλος πάντων...
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Πήρατε, δηλαδή, υλικό από παντού
και... «κατά συρροήν»!
—Μπορείτε να εξηγήσετε κι από εκεί
τίτλο. Η αλήθεια είναι πως όσο το έγ
είχα σκεφτεί ως τίτλο το: Acting out.
δεν ήθελα έναν ξενόγλωσσο όρο ωςτίι
μολονότι κι αυτό συνηθίζεται πλέον. Η
επίσημη μετάφραση του όρου είναι ελάχ
στα εύηχη: Εκδραμάτιση. Αν, πάλι, ί
έκανα: Εκπλήρωση, μας παρέπεμπε
λού. Σε μιαν ενδιάμεση φάση σκεϊ
το: Παρανομίνες και παρωνυμίες. Αλλ<
ακουγόταν λίγο σαν Τζέην Ώστιν (Sem
and sensibility, Pride and prejudice) κι
πλέον περιείχε μιαν άγνωστη, για
κόσμο, λέξη. Εννοιύ, προφανώς, τη
«παρανομίες»(!) Εντέλει, από το
συρροήν ατοπήματα, που σκέφτηκα λί
πριν την έκδοση, και με την προχρι
ενός συναδέλφου σας δημοσιογρά
του κ. Καλαμαρά, έμεινε μόνο το: Κατή
συρροήν, οχς πιο πολυσημικό. Δεν ξέι
αν είνχχι ό,τι καλύτερο αλλά, πέρα από
τίτλο, υπάρχει και το περιεχόμενο.
• Εκτός από όσα μας λέτε για την ακαοι
αφορμή, τη «μαγειρική» των υλικών και χο<
δύστοκο τίτλο, μήπως θέλετε να μας πάτε|
κάτι για το περιεχόμενο;
—Ό χ ι περισσότερα χχπό όσα αναγρά
νται ήδη στο οπισθόφυλλο. Μια εξα(ρά'
ση φοιτητή, μια πιθανή δολοφονία κα
γητή, μια διάρρηξη για την κλοπή κά:
χον πινάκχον ώστε να χρειάζονται ταψί
ενός ιστορικού της τέχνης... Αυτά. Kate

η εξα π ά τη σ η »
ΕΤΡΟΥ

Μ Α Ρ Τ ΙΝ ΙΔ Η

λλα, όπως σε κάθε αστυνομικό μυθι.)ημα, όλο το «κόλπο» έγκειται σε μια
ίληξη, στην οποία ο προσεκτικός
γνώστης διαπιστιύνει ότι ο συγγραςτού υπεδείκνυε με πάρα πολλές ευχίες τη λύση αλλά και τον εξαπατούιόστε να μην την αναγνωρίσει. Αυτή
ci, κυρίως, η χαρά που προσφέρουν
Αστυνομικά. Και, κατά πάσα πιθανόχ, πρόκειται για τη μόνη περίπτωση
οποία χαιρόμαστε να μας εξαπα, ενιίχ σε κάθε άλλη οργιζόμαστε,
ίρτε παράδειγμα την οργή όλιυν των
ρολάγνων που επιδιώκουν να κερδίν πολλά λεφτά, παίζοντας με λίγα, σε
•ρορα καζίνα κι έπειτα γίνονται έξαλλοι
κάνουν εκκλήσεις για ένα καθεστιίίς
έρα-προστάτη, που θα προφυλάσσει τα
λλόγιστα «παιδιά» του από τις συμπαχχρτοΰσες εξαπατήσεις. Ξεχνοχντας (Vu,
τα, τέτοια καθεστοχτα προστατεύουν τα
.ίδιά» τους κυρίιος (χπό την έφεση ν(χ αλρυν καθεστώς. Γι’ αυτό, σχχς λέο>, η μό:υχάριστη εξαπόχτηση είναι (χυτή που
,χμαατε από τον συγγραφέα ο οποίος
ρχής μας λέει ποια είναι η λύση και,
ιόχρονα, μας παραπλανά για να μας
ιχποκιχλύψει ο ίδιος στο τέλος.

Î

:ΡΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

)άψατε, δηλαδή, ένα τυπικό
ννυμικό στο στυλ της Αγκάβα Κρίστι;
)χι ακριβώς. Πολύ χοντρικά, όπως
γούσα πριν χρόνια στη Συνηγορία της
γάυγοτεχνίας, υπάρχουν τρεις κατηίες αστυνομικιόν μυθιστορημάτοιν: το
όμενο «ντετέκτιβ-στόρυ», όπου η
ήγηση αναπτύσσεται με τα δεδομένα
• αστυνομικού ερευνητή του Ηρακλή
ί)αρώ’ ας πούμε το λεγόμενο «κράιμρυ», όπου η ανάχπτυξη ακολουθεί την
ική του εγκληματία -όπω ς σε πολλά
ατού Τζαίημς Τσαίηζ ή του Τζιμ Τόμ" και το λεγόμενο «θρίλλερ», όπου η
ήγηση έχει ιυς κέντρο της το θύμα ος την καημένη τη Ρόζμαρυ, του Άιρα
ΐιν. Μποριό να πο> ότι το δικό μου κιιαι κάπου ανάμεσα σε αυτές τις κατη)ίες, έχοντας κάτι από την καθεμιά. Κι

(χκόμη, αν αυτό δεν ακούγεται κάπως
επηρμένο, να πω ότι κάθε έργο τέχνης
οφείλει να υπερβαίνει τις κατηγορίες που
θεσπίζουν οι κριτικοί.
• Κατά κάποιοΝ τρόπο, έτσι, έχετε, ως
συγγραφέας αστυνομικού
μυθιστορήματος, να υπερβειτε τον εαυτό
σας ως κριτικό στη Συνηγορία της
Παραλογοτεχνίας.
—Δεν ξέρω τι ακριβώς έχαχ να υπερβώ.
Είναι αλήθεια ότι, συχνά και σε πάρα
πολλούς τομείς, εκείνοι που αναλύουν
και ξέρουν πο'ις γίνεται κάτι δεν είναι σε
θέση να το κάνουν καλά, ενώ) εκείνοι που
το κάνουν καλά δεν ξέρουν πώς ακριβώς
γίνεται. Αυτή η αρχή (η οποία, ειρήσθω
εν παρόδιο, θα πρέπει να φέρνει σε ιδιαί
τερα δύσκολη θέση τους σεξολόγους) εί
ναι κάτι με το οποίο, πράγματι, είχα να
αναμετρηθώ. Μένει σε σας, στους αναγνοκττες εν γένει, να εκτιμήσετε τι βγαί
νει από την αναμέτρηση. Αλλά είναι και
θέμα ευτυχούς στιγμής. Να πο) για παρά
δειγμα, αν κι αυτό δεν ακούγεται επηρμέ
νο, ότι ο Μίλαν Κούντερα κριτικός (στο Η
τέχνη του μυθιστορήματος) είναι πολύ πιο
ενδιαφέρων απ’ όσο ο Κούντερα συγγρα
φέας (στο Η αθανασία ή Η βραδύτητα)
αλλά, και αντιστρόφως, ο Κούντερα συγ
γραφέας (στο Αστείο ή στην Αφόρητη
ελαφρότητα του είναι) ήταν πολύ καλύτε
ρος απ’ όσο ο Κούντερα κριτικός (στις
Προδομένες διαθήκες).
• Ισχύει το ίδιο και για τον Ουμπέρτο
Έκο;
—Ασφαλυχς. Το Όνομα του ρόδου ξεπερ
νά πολλές αναμασήσεις παλιιόν θείυρητικιόν του κειμένων, ενώ) τα δοκίμιά του για
την Αισθητική του Μεσαίωνα, λόγου χάριν, είναι πολύ πιο συναρπαστικά και από
το Εκκρεμές τού Φουκώ και από το Νησί
της προηγούμενης μέρας...
• Εσείς ως τι θα θέλατε να ακούγεστε πιο
ενδιαφέρων; Ως συγγραφέας
αστυνομικού μυθιστορήματος ή ως
συγγραφέας θεωρητικών δοκιμίων;
—Ειλικρινόχ, δεν ξέρω. Ό πω ς σας είπα,
είχα μια «θεοχρητική» ιδέα -για το ποδς
μια τετριμμένη φρόχση θα μπορούσε να

υποδεικνύει τη λύση ενός αστυνομικού
μυστηρίου ενο) ταυτόχρονα θα περνά
απαρατήρητη- και, καλιός ή κακώς, την
έβαλα σε εφαρμογή... Ίσως να προτιμά)
μια μεγαλύτερη απήχηση για το τελευ
ταίο βιβλίο μου: Μεσιτείες του ορατού,
που πραγματεύεται τους τρόπους της κρι
τικής στην αρχιτεκτονική και την τέχνη.
Ξέρο), όμως, ότι τα βιβλία αυτού του εί
δους δύσκολα ξεπερνούν τις δυο τρεις χι
λιάδες αντίτυπα, ενώ) τα μυθιστορήματα
έχουν πάντα καλύτερη τύχη. Εκτός αν με
σολαβήσουν κάποιες επεισοδιακές διε
νέξεις. Οι Διανοητικές αγυρτείες των Σόκαλ και Μπρικμόν, φερ’ ειπείν, που κατα
γράφουν τα ατοπήματα του Λακάν, της
Κρίστεβα, του Μπωντριγιάρ κ.ά. μπορεί
να διαπρέψουν εμπορικά, μόλις μετα
φραστούν, ακόμη και σε ένα κοινό που
δεν έχει διαβάσει ούτε τον Λακάν ούτε
κανέναν άλλο, εξαιτίας της διαμάχης που
προηγήθηκε. Ενο') δεν ακούω να θριαμ
βεύει η σειρά των κλασικχόν μελετιόν του
Μπούρκχαρντ, του Ελίας ή του Μύλμαν
κ.ά., για τις όψεις του νεότερου ευρωπαϊ
κού πολιτισμού, επειδή λείπει κάποιο πε
ρί αυτά επεισόδιο. Ο πολύς κόσμος αντι
μετωπίζει τα θεοχρητικά κείμενα παρελθουσιόν εποχοϊν με την ίδια επιφύλαξη
που αντιμετωπίζει και τα τυριά ή τα για
ούρτια τιον οποίων έχει παρέλθει η ημε
ρομηνία κατανάλωσης. Είναι κρίμα να γι
νόμαστε, όλο και περισσότερο, ένας πολι
τισμός της άμεσης επικαιρότητας. Αλλά
ποιος δεν επιθυμεί μια ευρεία απήχηση,
έστω και εφήμερη.
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Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ για την απονομή του Χρυσού Με
ταλλίου της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Βικελαία Βιβλιοθήκη/στο πρόσωπο του Εφόρου της Νίκου
Γιανναδάκη, έλαβε χωρά στις 1 ! Φεβρουάριου στο Ηρά
κλειο Κρήτης. Το βραβείο απένειμε εκ μέρους της Συγκλή
του η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χριστίνα Σπυράκη. Ομιλητές ήσαν ο καθηγητής Αλέξης Πολίτης, κοσμή
τορας της Φιλοσοφικής Σχολής, και ο Μιχάλης Τζεκάκης,

μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού, μέχρι
την εποχή που αποφάσισε να επιστρέφει στη γενέτειρά
του. Ο λοι μας €χουμ€ άμεση γνώση των χαρισμάτων και
της παιδείας του Νίκου, Είναι για μας πρώτα πρώτα ένας
πολύτιμος φίλος. Ίσως γι’ αυτό $εν θέλουμε να μιλήσουμε
εδώ γ.α την προσωπικότητά τ ο ,
Τα κείμενα που ακολουθούν διαγράφουν και τη σημασία
της διάκρισης, και την αξία της Βικελαίας Βιβλιοθήκης,
και το έργο που 6ι*αυτής συντελείται στο Ηράκλειο
Κρήτης. Το έργο αυτό δεν γίνεται χωρίς την παρουσία
συγκεκριμένων ανθρώπων. Και είναι έργο που χρειάζεται,
για να πραγματοποιηθεί, να δώσουν κάτι περισσότερο απ<
το περίσσευμα της ψυχής τους.

Το παράδειγμά
ο Ηράκλειο έχει μακρά και πλούσια παράδοση στην ελλι
κή ιστορία tüjv Γραμμάτων και των Τεχνιύν. Και η επισημ*μ»
ση αυτή δεν αφορά, φυσικά, τα προϊστορικά ούτε τα κλασ
υ
t(W
χρόνια, αλλά τη μεσαιωνική και νεότερη περίοδο. Πολύι
λες «στιγμές» αυτής της παράδοσης είναι η ζωγραφική
Εικόνων της Κρητικής Σχολής, η ποίηση του Ερωτοκρίτου και κ
Κρητικού Θεάτρου και τα βαθύτατης μυστικής πνοής έργα ίουÀ
μήνικου Θεοτοκόπουλου.
Ωστόσο, η παράδοση του Ηρακλείου στα Γράμματα χαιτιςΤέχν
δεν είναι παράδοση νεκρή, ούτε, πολύ περισσότερο, ξένη ή «εχθ(
κή» στους άμεσους κληρονόμους της. Σε όλη τη διάρκεια αυτούτ
αιώνα, που είναι και ο αιώνας της πραγματικής ελευθερίας ont
της πόλης ύστερα από πολλούς αιιόνες ανελευθερίας, η πνευματτ
ζιοή άρχισε, με ολοένα καιταχύτερο ρυθμό, να ακολουθεί ξανάαι
δική πορεία - πορεία, της οποίας κυριότεροι «σταθμοί» μπορούν
θεωρηθούν, μεταξύ άλλων, η οργάνωση και η λειτουργία τουΛρ/ί
υλυγικού Μουσείου, η σύσταση της Εταιρίας Κρητικών Ιστοοιχ»
Μελετών και (μέσο) αυτής) η συγκρότηση του Ιστορικού Μονού
Κρήτης και η θέσπιση τιον Κρητολογικών Συνεδρίων, η ίδρυση κά
(βάσει υψηλών διδακτικοί προδιαγράφουν) λειτουργία των/7ανε
στη/ιιακών Σχολών Ηρακλείου και Ρεθύμνου και, τέλος, η συγκ(
τηοη και λειτουργία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναβάθμιση και πολύπλευ
ανάπτυξη, ιδίως κατά την τελευταία δεκαπενταετία, της Βικελαί
Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Β.Δ.Β.) - θεσμού ο οποίος προ πολλοί)
κατά πολύ έχει ξεφύγει από την «πεπατημένη οδό», σχεδιάζονι
και αναλαμβάνοντας πολλές άλλες, μη αυτονόητες για μια τμ
ελληνική βιβλιοθήκη, πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως, λ.χ.,σι
περιοχή τιυν εκδόσεουν, στη διοργάνωση μεγάλοι επιστημονιχ
και καλλιτεχνικών εκδηλοϊσεων και στη συστηματική συγκέντρα;
και έρευνα του σχετικού με την προαγωγή της ιστορικής αυτοσυν
δησίας αρχειακού υλικού.
***

Τ

Ας έλθουμε τώρα στην παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου-εχ
νου που αφορά στην ίδρυση και την εξέλιξη της «Β.Δ.Β.».
Πριότα απ’ όλα, ένα εροπή μα: γιατί ο λόγιος και κοσμοπολίτη?
Βικέλας αποφάσισε να αφήσει την πλουσιότατη και πολυτιμόκ
βιβλιοθήκη του στον Δήμο Ηρακλείου και δεν τη χάρισε ούτε στη
νέτειρά του Ερμούπολη ούτε στην πόλη της αποπερης καταγοι*
του, τη Βέροια;
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στα τέλη του προηγούμενου zaic
αρχές του δικού μας αιώνα φέρνουν στο φως τον Μινωικό Πολ
σμό. Η ανθρωπότητα στρέφει πάνο) του το βλέμμα της με θαυμαο
Ο Βικέλας προβλέπει τις επισκέψεις τιυν ξένοτν. Η Βιβλιοθήκη εί
πια απαραίτητη, και για τη δημιουργία της δο>ρίζει την ανεκιίμ
συλλογή βιβλίων του στο Δήμο Ηρακλείου. Βέβαια, είχαν προη
θεί προσπάθειες για τη δημιουργία βιβλιοθήκης στην πόλη τουΗ|
κλείου, όπιυςη πριότη Δημόσια Βιβλοθήκη το 1863, η βιβλιοθήκη’
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου το 1879, και του Γυμνασίου Ηρακλε
το 1882. Ό,τι απέμεινε από αυτές τις προσπάθειες μετά την τους
κή λαίλαπα παραδόθηκε στη νεοσύστατη Βικελαία Βιβλιοθήκη.
Η πρώτη εγκατάσταση της Βιβλιοθήκης έγινε στα ισόγειαδοη
τια του κτιρίου του Νομαρχιακού Καταστήματος, το οποίο τότε ^
σκόταν στη θέση του σημερινού Πάρκου Θεοτοκόπουλου, στο '
1

ης Βικελαίας Βιβλιοθήκης
ρ>που, κατά χη Βενετοκρατία, υπήρχε το Palazzo del Generale,
τπόσο, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
στείδης Στεργιάόης, «τα παραχωρηθέντα δωμάτια είναι ανήλια
υγρά και ήρξατυ να είναι καταφανής η εκ της υγρασίας βλάβη
βιβλίων»· έτσι, υστέρα από διάφορες περιπέτειες, το 1932, η
Λ.Β.» βρίσκεται εγκατεστημένη στους ισόγειους χώρους του νεητουτότε κτιρίου «Αχτάρικα».
) 1947, επί εφορείας Στέργιου Σπανάκη, μεταφέρεται στον Α’
'φο του κτιρίου, όπου έκτοτε στεγάστηκε επί 40 έτη (μέχρι το
7), οπότε αποφασίστηκε από τον Δήμο Ηρακλείου η παραχώρηιε αυτήν όλιυν τιυν ανωγείων χιυρων, έτσι ιόστε να καλυφθούν οι
γκες που προέκυψαν από την ίδρυση και τη λειτουργία νέων
ιάτιυν της.
***
'στερα από την πριυτη, δύσκολη και περιπετειώδη περίοδο, η
\.Β.», στις αρχές της δεκαετίας του '80, φθάνει σε ένα κρίσιμο
είο, από το οποίο και μετά, σταδιακά, δεν ακολουθεί μόνο την
■-ύΟυνση μιας τυπικής παραδοσιακής βιβλιοθήκης αλλά μπαίνει
δύσβατη περιοχή της παραγωγής ενός πολύμορφου πολιτιστιέργου.
ί βασικά στοιχεία του έργου που ε:χει επιτελεσΟεί από την
1Β.» κατά τη δεκαπενταετία 1983-1998 είναι τα εξής:
I
. Η Βιβλιοθήκη οργανιυνεται σε αυτόνομα τμήματα με καθορινο περιεχόμενο και δρχχστηριότητες. Με βάση (χυτή την κατανοιυντελείται η οργάνωση και λειτουργία του κάθε τμήματος, ο
„λουτισμός του και η εν ροή πραγμάτωση τιυν σχεδιασμών του,
, λογά με τις δυνατότητες που δημιουργούνται (χλλά και τις ανά; των γένι κότερων δραστηριοτήτων της «Β.Δ.Β.» όπου συμμετέ. Τα τμήματα αυτά, λόγω του περιορισμένου χοίρου, θα αρκε^ίμε να τα αναφέρουμε ονομαστικά: α) Τμήμα μη Δανειζομένιυ
αων, β) Τμήμα Εφημερίδων και Περιοδικιυν, γ) Τμήμιχ Αρχείδ) Τμήμα Δανειζομένων βιβλίων, ε) Τμήμ(χ Οπτικοακουστικιόν
των, στ) Τμήμα Μικροφωτογράφισης
ί
I
Θα ήταν παράλεεψη (χν στο σημείο (χυτό δεν κάναμε ιδιαίτερη
ίαστα πολύ σημαντικά Αρχεία που φυλάσσονται στη «Β.Δ.Β.».
ία «θεμέλια» του παλαιού Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου,
)εται το Τμήμα των Αρχείων, όπου σταδιακά πραγματοποιείται:
: 1απόκτηση (με παραχιυρηση από την Ιερά Αρχιεπισκοπή ΚρήIκαι η βασική τακτοποίηση των Αρχείων της «Δημογεροντίας
' χκλείου» και της «Χριστιανικής Ορφανικής Τραπέζης», β) Η
: «τηση σε μικροφίλμ από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας (με τη
εργασία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινιυν και Μεταβυ■ανιόν Σπουδοόν» και με την οικονομική ενίσχυση του Δήμου
>.χκλείου και της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης)
«Αρχείων του Δούκα της Κρήτης και των Νοταρίων του Χάνδαό» - αρχείων που αφορούν στην ιστορία της Κρήτης από το 1217
■ το 1669, γ) Η απόκτηση του «Αρχείου Χειρογράφων» (εκδεδοif οινκαι ανεκδότων) του ποιητή Γκόργου Σαραντάρη, δ) Η απόpç-σηκαι βασική τακτοποίηση του «Αρχείου του Πατριάρχου Με$ υ Μεταξάκη», κ.λπ.
μήμερα, στο Τμήμα Αρχείων (εκτός των προαναφερθέντων πολγ'επιμέρους αρχειακυόν ενοτήτων και συλλογυόν) έχει συγκεντρω
1
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θεί ο βασικός κορμός του αρχειακού υλικού που «παρήχθη» στην
Κρήτη από τους κατακτητές της, στη διάρκεια επτά περίπου αιιύνων
(1217-1898).
Τρεις παραμένουν οι κυριότερες συλλογές δημοσίων εγγράφων
του Τμήματος Αρχείων της «Β.Δ.Β.»:
Α. Τα σχετικά με την Κρήτη Αρχεία της Βενετίας: Στα 1203, ο γιος
του (χυτοκράτορα Ισαακίου Β’, Αλέξιος Άγγελος, παραχωρεί την
Κρ)ήτη, έναντι εκδουλεύσεων, στον Βονιφάτιο Μομφερατικό, εξέχοντα ιππότη της Δ' Σταυροφορίας. Αυτός, με τη σειρά του και ένα
ντι του ευτελεστάτου ποσού των 5.000 χρυσών δουκάτων, την πουλά
στον Ερρίκο Δάνδολο, Δόγη της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βε
νετίας, στις 12 Αυγούστου του 1204. Εντέλει, όμως, άλλος ξένος πρό
λαβε τότε να πατήσει προότος στο νησί - ο Γενουάτης αρχιπειρατής
και κόμης της Μάλτας Ερρίκος Πεσκατόρε. Οι Ενετοί, ωστόσο, δεί
χνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά τους και, έτσι, μετά από πο
λυετείς πολεμικές επιχειρήσεις, στις 11 Μάίου 1219, καταλαμβά
νουν την Κρήτη και ορίζουν προότο Δούκα της τον Ιάκωβο Τιέπολο.
Από τότε και επί 450 χρόνια, στο Palazzo Ducale, στα άδυτα των
αδύτων του «Βασιλείου της Κρήτης», συντάσσονται και φυλάσσο
νται τα διοικητικά και τα λεγόμενα νοταριακά (= συμβολαιογραφι
κά) έγγραφα. Ώσπου, στα 1645, οι Οθωμανοί αρχίζουν την κατάκτηση της Κρήτης. Πολιορκούν τους Ενετούς στον Χάνδακα από τον
Μάιο του 1648 έως τον Σεπτέμβριο του 1669. Τότε, ύστερα από 21
χρόνια, αφού παίρνει τέλος η πλέον μακροχρόνια πολιορκία στην
ιστορία της ανθρωπότητας, ο Φραγκίσκος Μοροζίνι στέλνει τα αρ
χεία του «Βασιλείου της Κρήτης» εκεί όπου διασώζονται και σήμε
ρα - στο περίφημο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας.
Το 1992, η «Β.Δ.Β.» προχιόρησε στην έναρξη ενός εντελώς ιδιαίτε
ρης σημασίας προγράμματος: της απόκτησης, σε μικροφίλμ, των
σχετικιυν με όλη την περίοδο της Βενετοκρατίας αρχείων, που είναι:
1. Το «Αρχείο του Δούκα της Κρήτης», 2. Το «Αρχείο των Νοταρίων
του Χάνδακος», και 3. Το «Αρχείο τιυν Εκθέσεαιν των Προβλεπτιυν». (Εκτός από την απόκτηση του «Αρχείου των Εκθέσεων των
Προβλεπτών», γεγονός το οποίο επίκειται, όλο το υπόλοιπο πρό
γραμμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί.)
Β. Το Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου: Οι Οθωμανοί, νέοι κυρίαρχοι
της Κρήτης, μετά την πτώση του Χάνδακος, εδρακυνουν τη δική τους
εξουσία στο νησί, όχι μονάχα με τα όπλα και την επιβολή του πολιτι
σμικού «μορφώματος» τους, αλλά και, όπως οι Ενετοί, με την καθιέρωση της δΓ επισήμων εγγράφων νομιμότητος των πράξεών τους.
Το Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου αποτελούν, κατά βάσιν, οι χειρό
γραφοι Κώδικες του Ιεροδικείου Ηρακλείου, που εκτείνονται σε
χρονικό διάστημα 230 ετών και είναι γραμμένοι στην τουρκική
γλιόσσα με την παλιά αραβική γραφή - γλιυσσα την οποία μπορούν
να διαβάσουν μόνον όσοι την έχουν σπουδάσει ειδικά. Στους κώδι
κες αυτούς, οι κατήδες καταχωρίζουν όλα τα σχετικά με τη δημόσια
λειτουργία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγγραφα. «Δεν περιο
ρίζονται δε τα έγγραφα των κωδίκων αυτών» -επισημαίνει ο επί
45ετίαν υπεύθυνος του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου Νικόλαος Σ.
Σταυρινίδης- «εις γεγονότα μόνον τον Τμήματος του Χάνδακος, αλ
λά εκτείνονται και εις ζητήματα της κεντρικής και δυτικής Κρήτης.»
Γ. Το Αρχείο της Δημογεροντίας Ηρακλείου: Ο θεσμός των «δημογεροντιών» ίσχυσε στα τελευταία 40 χρόνια της τουρκικής κυριαρ
χίας (1858-1900). Πρόκειται για ένα θεσμό κοινοτικής αυτοδιοίκη53

σης, στο πλαίσιο των προνομίων που παρείχαν οι Οθωμανοί στους
χριστιανικούς κυρίως πληθυσμούς επί τω τελεί της αποφυγής της
έξαρσης τιυν εθνικών επαναστατικών αγώνων - όπως έχει περιγρά
φει εκτεταμένα από την ερευνήτρια Κάλλια Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου. Στη δικαιοδοσία των δημογεροντκόν αναγόταν η επίλυση
προβλημάτων οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, καθιός και
η επιστασία κοινωφελών καταστημάτων, σχολείων, νοσοκομείων
κ.ά. Οι δημογεροντίες παρενέβαιναν και στη διαχείριση τιυν ορφα
νικών περιουσιών. Συγκεκριμένα, επιτρόπευαν τα ορφανά από πα
τέρα ανήλικα παιδιά και διακανόνιζαν τα περιουσιακά τους στοι
χεία μέχρι να ενηλικιωθουν.
Το Αρχείο της Δημογεροντίας Ηρακλείου απεικονίζει ακριβώς το
σύνολο αυτών τιυν δραστηριοτήτων και τη βήμα προς βήμα εξέλιξή
τους από το 1858 έως το 1900 περίπου.
3. Αναπτύσσεται ξεχωριστή δραστηριότητα στον τομέα τιυν εκδό
σεων. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, η «Β.Δ.Β.» συνεργά
ζεται με διαπρεπείς φιλολόγους, ιστορικούς και λογοτέχνες (τουλά
χιστον τριακόσιους τον αριθμό), προσφέροντας έτσι στο αναγνωστι
κό κοινό ένα μεγάλο σύνολο βιβλίων ποιότητος, κάτι που δεν συμ
βαίνει με καμιά βιβλιοθήκη - ούτε του κέντρου ούτε της περιφέρει
ας. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένους χαρακτηριστικούς τίτλους
από το σύνολο των 110 περίπου εκδόσεων της «Β.Δ.Β.»:
α) τα δύο πολύ γνωστά περιοδικά Παλίμψηστον (16 τεύχη) και
Μολυβόοκοντυλυπελεκητής (τα δυο τελευταία τεύχη), β) το βιβλίο
της Μαρίνας Λα μπράκη -Π λάκα, Περί Ζωγραφικής, γ) το μεγάλο
χειρόγραφο με έγχρωμους χάρτες της Κρήτης του Francesco Basili
cata και τίτλο Το Βασίλειον της Κρήτης (συνέκδοση με τις εκδόσεις
Μικρός Ναυτίλος και το Σύνδεσμο ΤΕΔΚ Κρήτης), δ) τα πέντε λευκώματα με έργα Ηρακλειωτών ζωγράφων, ε) τη σειρά Κείμενα
Ελληνικά - έχουν εκδοθεί ήδη 7 έργα της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας, στ) το κατόρθωμα του Ν. Σταυρινίδη, Μεταφράσεις Τουρκι
κών Ιστορικών Εγγράφων σε πέντε τόμους, ζ) το βιβλίο του Νικολά
ου Ν. Παναγιωτάκη, Ο ποιητής του Ερωτόκριτου και άλλα Βενετυκρητικά Μελίσήματα, η) την έκδοση της Γυναίκας της Ζάκυθος του
Διονυσίου Σολωμού από την Ελένη Τσαντσάνογλου, 0) το μελέτημα
του Στέφανου Γοντικάκη, Η παιόεία στην Κρήτη (1878-1889), ι) τον
τιμητικό τόμο για τον Ζήσιμο Αορεντζάτο, Α ντί Χρυσίων, ια) το βι
βλίο του Πιυλ Φορ, Ιερά Σπήλαια της Κρήτης. Τέλος η «Β.Δ.Β.» επιμελήθηκε την έκδοση του δίτομου έργου Κρήτη: Ιστορία και Πολιτι
σμός, καθώς και το έργο του Ρόμπερτ Πάσλεϋ, Ταξίόια στην Κρήτη,
και τα δύο για λογαριασμό του Συνδέσμου ΤΕΔΚ Κρήτης.
4. Αναλαμβάνεται η διοργάνωση (σε συνεργασία με το «Μορφω
τικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης») της «Έκθεσης Ενθυμημάτων
από τον Βίο και την Δημιουργία του Π. Πρεβελάκη», η διοργάνωση
(σε συνεργασία με το Μορφωτικό Τμήμα της Ισπανικής Πρεσβείας
στην Αθήνα) της «Έκθεσης Έργων της Ισπανικής Χαρακτικής», η
διοργάνωση της «Έκθεσης για τα 100 χρόνια της Ιταλικής Αρχαιο
λογικής Σχολής», η διοργάνωση της «Έκθεσης Ενθυμημάτων του
Μακεδονικού Αγώνα», η διοργάνωση της «Έκθεσης του Φωτογρα
φικού Αρχείου των Γκιουζέπε Γκερόλα και Αλεσάντρο Κουρούνι»,
η διοργάνωση της «Έκθεσης για τα 100 χρόνια της Αγγλικής Αρχαι
ολογικής Σχολής», και η διοργάνωση της «Έκθεσης Παλαιών Σχε
δίων Οικιών της Πόλεως του Ηρακλείου» με τίτλο «Από τα παρελ
θόντα έτη...».
Πραγματοποιείται η διοργάνωση (με την επιστημονική ευθύνη
του καθηγητή Νίκου Χατζηνικολάου και με τη συνεργασία της ιστο
ρικού της τέχνης Έφης Φουντουλάκη) της «Έκθεσης για τα 450
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χρόνια από τη γέννηση του Δ. Θεοτοκόπουλου» και του σχετικούμ
την τέχνη του μεγάλου κρητικού ζωγράφου «Διεθνούς Επιστημονι
κού Συνεδρίου» (1990) - διοργάνωση πανελλήνιας σημασίας xc
απήχησης, που υπηρέτησε ουσιαστικά την υπόθεση της προαγωγή
της τοπικής πολιτισμικής αυτογνωσίας.
Πραγματοποιείται η διοργάνωση (με την επιστημονική ευθ
του Εφόρου Βυζαντινοί Αρχαιοτήτων Κρήτης Μ. Μπορμπουδώι
πρώτα στο Ηράκλειο και, εν συνεχεία, η μεταφορά στην Εθνική1
νακοθήκη των Αθηνών, της «Έκθεσης των Εικόναν της
Σχολής» και του σχετικού με αυτές «Διεθνούς Επιστημονικού :
μποσίου».
Με την πολύτιμη συνεργασία της Ευφροσύνης Δοξιάδη, προε
μάζεται η Έκθεση «Από τα Πορτραίτα του Φαγιούμ στις Απαρχι '
της Τέχνης των Βυζαντινιόν Εικόνων» και συναφές διεθνές συμπΓ
σιο. Μια έκθεση που μαζί με τις δύο προηγούμενες του Θεοιοκι
πουλου και της των Εικόνων της Κρητικής Σχολής διαγράφουνε.
πορεία της ζωγραφικής από την όι|;ιμη αρχαιότητα μέχρι την Ανι
I
γέννηση.
5. Η «Β.Δ.Β.» επιφορτίζεται να συνδράμει στην επιμέλεια ΐΓ
αναπαλαίωσης και στη ρύθμιση της λειτουργίας της «Οικίας Χρονι
κη». Στους τοίχους του κτιρίου έχουν αναρτηθεί, προερχόμενοιατ
την «Β.Δ.Β.», πίνακες του ηρακλειώτη ζωγράφου Ευ. Μαρκογιανάκη και 20 περίπου χάρτες και γκραβούρες του Που και 18ουau
να. Επίσης εκτίθεται μικρή συλλογή παλαιών ταχυδρομικών δελτ
ρίων (καρτ-ποστάλ) με φιοτογραφίες του Μπεχαεντίν (κυρίως) κ
θέματα από τη ζωή του Ηρακλείου στις προιτες δεκαετίες του αιιόΠΐ
(δωρεά Γεωργίου Γρατσέα).
Τέλος, σε παράπλευρο του κτιρίου ιδιαίτερο χώρο, είναι τακτ!
ποιημένο το προσφάτως αποκτηθέν Τυπογραφείο «Κείμενα», -ΐ!
Στο πλαίσιο των î Ôiojv αυτών δραστηριοτήτων αναλαμβάνει τι
οργάνωση της Δημοτικής Πινακοθήκης και του Μουσείου Εθνική
Αντίστασης.
***
Όμως, ο οποιοσδήποτε απολογισμός δύσκολα αποκαλύπτει Tiq
αθέατη πλευρά της πραγμάτωσης ενός προγράμματος, η οποία μεν ·
κρυμμένη. Εκεί, τα πράγματα είναι συνήθως χρωματισμένα με ύ %
όχι και τόσο ευχάριστο φως. Γιατί από τον όποιο σχεδίασμά μέχ :
την εκτέλεση ο δρόμος ποτέ δεν είναι στρωμένος με άνθη. Και οδρ^
μος αυτός κουράζει ή φθείρει εκείνους που είναι υποχρεωμένοι^
τον διανύουν, είτε σιόζονται είτε όχι τα αποτελέσματα τα επιθυμητός
Εν τούτοις, και κάποιες άλλες σκέψεις έρχονται δικαιωματικάσ
νου. Αυτές συμπυκνυΥνονται σε δύο διαπιστώσεις: α) ότι η «Β.Δ.Β:.
αναδύεται ακέραιη ύστερα από μια διαδρομή περίπλοκη και β) πι .,
ό,τι πνευματικό απολαμβάνουμε από αυτήν οφείλεται κυρίως <,
τούτη ή την άλλη μορφή πίστης. Στην πίστη του πρώτου δυ^ρητούΐ
Δημητρίου Βικέλα για τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής της πόλ
*
μέσω της γνυκτης. Στην πίστη των παλαιότερων υπευθύνων της (τι.
Γ. Οικονομίδη, του Στεργίου Σπανάκη και του Νικολάου Σταυριν
δη), και των όσων άλλων συνέβαλαν με τη φιλία, το ενδιαφέροντα '
και τη διαρκή παρουσία τους (Μ. Παρλαμάς, Ν. Παναγιωτάκης,,.
Σαββίδης, Θ. και Μ. Δετοράκης), καθώς και των ιδρυμάτων, πουν 1
συνέδραμαν, για την προτεραιότητα του καθήκοντος της διαφύλ
ξής της. Στην πίστη των πολκών της πόλεως του Ηρακλείου για ^
σημασία της στη ζωή τους. Και, τέλος, στην πίστη τόσο της παλαιι !
όσο και της νέας Δημοτικής Αρχής για τη δυνατότητα μετεξέλιξ '
της «Β.Δ.Β.» σε ένα πρότυπο «Κέντρο Γραμμάτων» -ένα «Κένη
Γραμμάτων» στην κατεύθυνση που το είχε οραματιστεί, στα 1938. ■·
μάρτυς δήμαρχος Μηνάς Γεωργιάδης.
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Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ κ.ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΑΚΗ

Πνευματικά κέντρα,
το Πανεπιστήμιο και η Βιβλιοθήκη
ια τη Βικελαία, τον Έψορο και τους συνεργά
τες της, τους θαμώνες της, τους χρήστες
του πλούσιου υλικού της, η σημερινή τιμητιίιάκριση που της απονέμεται δεν αποτελεί
τότυπο γεγονός. Η Βικελαία έχει τιμηθεί με το
Ηείο των αθανάτων -το βραβείο της ΑκαδηΑθηνών-, ο έφορός της με το βραβείο «Καζακης».
φήμη της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Ηρακλείου Κρήτης έχει ξεπεράσει τα όρια της
ΐς και του νησιού. Η έναρξη λειτουργίας της
ημοτικής βιβλιοθήκης σηματοδοτείται με την
αγήτου λογίου, μη Κρητικού, Δημητρίου Βικέα δωρίσει τα βιβλία του -αγαπημένη συλλογή
; ζωής- στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι γνωστή για
■ϋλύτιμα μοναδικά αρχεία που αποτελούν τον
ιτο της, για τις διαδικασίες δανεισμού βιβλίων
.έχει υιοθετήσει, για τις έξοχες εκδόσεις της
( έχει με επιτυχία αναλάβει και περατώσει, για
ιθέσεις και εκδηλώσεις που έχει και πρόκειται
οργανώσει, για τη γενική σημαντική συμμετοης στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του κόσμου που
τεριβάλλει.
I σου γνωστή, αγαπητή και σεβαστή είναι η όρ
ο με τη Βικελαία συνδεδεμένη -τουλάχιστον
ας, τους σύγχρονούς το υ - φυσιογνωμία του
σου της. Φυσιογνωμία που επ έλεξε χαμηλούς
ψς παρουσίας, αλλά που αναμφισβήτητα
,νακλά τον άοκνο και σεμνό εργάτη μιας ζηής πνευματικής δραστηριότητας,
το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η απονομή χρυσού
λλίου και διακρίσεων επίσης δεν αποτελεί
1 :οτυπία. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τιμήσει
ογα ανθρώπους των γραμμάτων, τη ς τέχνης,
; ιολιτικής. Έχει τιμήσει άτομα που το υπηρέ: ν και του συμπαραστάθηκαν στο δύσκολο ξε: ιάτου. Επίσης, άτομα που ως Κρητικοί ξεχώώ/ και έφεραν τη γενέτειρά τους και την Ελλά'. : επίπεδα παγκόσμιας αναγνώρισης,
οότι, όπως ανέφερα, ούτε για τους τιμώμεf ούτε για τους τιμώντες η διαδικασία τιμητιλ διακρίσεων αποτελεί πρωτοτυπία, το σημερι,ργονός σε συνδυασμό με χωρικές και χρονικές
ίΐυρίες έχει ιδιαιτερότητα μοναδική. Είναι ποΜμαντο και τροφοδοτείται με συγκίνηση, αυτή
^προκαλεί η προγραμματισμένη συνάντηση
Κ^πό χρόνια τυπικά χωρισμένων αδελφών. Δυο
Μφών που, ουσιαστικά, ζουν το ίδιο νόημα
,· >ξης, έχουν τους ίδιους στόχους και εμφανί,. παρόμοια πορεία δυσκολιών επιβίωσης στην
ιωνική πραγματικότητα.

Η Βικελαία Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο Κρή
της είναι δύο καθιερωμένα πνευματικά κέντρα,
συλλογής, παραγωγής, διάδοσης της γνώσης και
με σεβασμό στην πολιτιστική παράδοση. Η Βιβλιο
θήκη είναι ένα άλλο Πανεπιστήμιο που έχει άλλου
τύπου, λιγότερο πολύπλοκες, περισσότερο ευέλι
κτες διαδικασίες που δεν φθείρονται με εσωτερι
κούς ανταγωνισμούς, έτσι ώστε να αντιμετωπίζο
νται με επιτυχία οι δυσκολίες που επιβάλλουν
ισχυρές εξω τερικές συνθήκες και παράγοντες. Η
Βικελαία έχει επιτυχίες, παρά τις εξω τερικές αντι
ξοότητες. Το Πανεπιστήμιο τα καταφέρνει σε μια
ανοδική πορεία παρά τον έντονο εξωτερικό αντα
γωνισμό, παρά τις έστω και λίγες αλλά οδυνηρές
εσωτερικές αντιπαλότητες. Ευελπιστούμε και
εμείς να αποκτήσουμε αυτό που πολύ εύστοχα εί
χε κάποτε γράψει ο Μανόλης Καρέλλης ότι διαθέ
τει η Βικελαία: «το κοκκαλάκι της νυχτερίδας ώστε
μπροστά της να σταματούν οι αμφισβητήσεις, οι
έριδες, η πολεμική».
Είναι ευτυχής συγκυρία που η τελετή της απονο
μής του χρυσού μεταλλίου αποφασίσθηκε να γίνει
αυτή την περίοδο. Συμπίπτει -μ ε λίγες ημέρες δια
φ ορά- με τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης στη νέα Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Συμπίπτει με κάποιες
εβδομάδες διαφορά - με την απόφασή μας για
σχεδίασμά Κεντρικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθή
κης στα Σταυράκια. Βιβλιοθήκης που ίσως δεν θα
θυμίζει τίποτα από τις παλιές, αλλά θα αποτελεί
πρωτοπορία στην αφομοίωση και εφαρμογή νέων
τεχνολογιών. Επιθυμούμε να είναι και αυτή μονα
δική στον ελληνικό -και ίσως όχι μόνο- χώρο.
Οι δυσκολίες τη ς σταδιακής μεταστέγασής μας
σε αποδεκτές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις,
θα μπορούσαν να παραλληλισθούν με τις αλλε
πάλληλες μετακινήσεις της Βικελαίας, με τις ανα
ζητήσεις της να εκπτυχθεί σε ευρύτερους χώ
ρους, να αναπνεύσει. Συμμεριζόμαστε τις επιθυ
μίες της και τις απαιτήσεις. Τη διαβεβαιώνουμε ότι
τα όνειρα δεν εξαφανίζονται παρά μόνο όταν
πραγματοποιηθούν. Το Πανεπιστήμιο έχει αρχίσει
να ζει μερικά από τα όνειρά του. Εύχεται και στη
Βικελαία να νιώσει τις ευχάριστες εμπειρίες του,
γρήγορα.
Οι παράλληλοι βίοι και η κοινή πορεία Βικελαίας/Πανεπιστημίου δεν περιορίζονται στις οδυνη
ρές αναδρομές· επεκτείνονται σε ευχάριστες ανα
μνήσεις. Σε αυτές συγκαταλέγεται μία από τις δύο
μεγάλες καλλιτεχνικές διοργανώσεις που έγιναν
τα τελευταία χρόνια με την κεντρική φροντίδα της
Βικελαίας. Η έκθεση έργων και το Διεθνές Επιστη

μονικό Συμπόσιο για τα 450 χρόνια από τη γέννη
ση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Ο καθηγητής
της Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρή
της Νίκος Χατζηνικολάου, πρωτεργάτης αυτής
της δραστηριότητας, πλαισιώθηκε σε όλη τη δύ
σκολη διαδρομή του έργου από τη Βικελαία. Και
εμείς απολαύσαμε το αποτέλεσμα και χειροκρο
τήσαμε. Αλλά η συνεργασία των μελών του Πανε
πιστημίου Κρήτης με τη Βικελαία δεν άρχισε, ούτε
σταμάτησε εκεί. Υπάρχει μια συνέχεια που δεν
έχει -και εύχομαι να μην έχει- τελειωμό. Πανεπι
στήμιο Κρήτης και Βικελαία ανήκουν στην ίδια οι
κογένεια και έχουν αναπτύξει διάχυτα, συναισθή
ματα εκτίμησης, που οδηγούν σε δεσμούς αγά
πης. Το Πανεπιστήμιο νιώθει εκτίμηση και αγάπη
για την Βικελαία και τον Έφορό της, για τους αν
θρώπους της.
Με τον Έφορο -που δεν μπορεί να είναι μαζί μας
απόψε- λίγο πριν τα είπαμε στο σπίτι του, η παρέα
του Πανεπιστημίου και αυτός. Στους συνήθεις χα
μηλούς τόνους του Νίκου μιλήσαμε. Ήταν όμως
τόσο εύκολο να αναγνωρίσουμε τον ενθουσιασμό
του γι’ αυτό το νέο που ετοιμάζει και που σε λίγους
μήνες θα απολαύσουμε. Την έκθεση Φαγιούμ, ένα
άλλο αποτέλεσμα της Βικελαίας και των ανθρώ
πων της, ένα αποτέλεσμα που θα καλύπτει τον κό
πο, τις πικρίες, τις αντιξοότητες μέσα από τις οποί
ες κάποιοι λίγοι εκλεκτοί περνούν για να προσφέ
ρουν ενθουσιασμό και θαυμασμό στο πλήθος.
Η σημερινή τελετή για μας είναι μια ενδοοικογενειακή υπόθεση, γι’ αυτό είναι έξω από πρωτόκολ
λα και περιορισμούς. Για πρώτη φορά το Πανεπι
στήμιο Κρήτης βγαίνει από τους χώρους του και
έρχεται στους χώρους της Βικελαίας για να την τι
μήσει, αυτήν και τον Έφορό της, με χαμηλούς τό
νους, όπως φαντασθήκαμε ότι θα το 'θελε ο Νίκος
Γιανναδάκης. Ήλθε ένα από τα πνευματικά στερ
νοπαίδια της Κρήτης να τιμήσει το σχεδόν αιωνό
βιο πρωτότοκο! Είναι πολυσήμαντο και μοναδικό
για μας το γεγονός, όπως πολυσήμαντη, πολυσχι
δής και μοναδική είναι η δράση της Βικελαίας. Γι’
αυτή την δράση θα σας μιλήσουν οι ειδικοί, ο κο
σμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητής, κ.
Αλέξης Πολίτης, και ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μιχάλης Τζεκάκης.
Εμείς, όσο θα τους ακούμε, θα συνειδητοποιούμε
ότι η Βικελαία και ο Νίκος Γ ιανναδάκης δεν αναζη
τούν τη βράβευση, μήτε την οποιαδήποτε τιμητική
διάκριση. Βρίσκονται για να υπενθυμίζουν και να
επικυρώνουν τα βραβεία, για να δίνουν χαρά και πε
ρηφάνια σε αυτούς που τους τα προσφέρουν.
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Β ιβλιοθήκες και διανοούμενοι
του Μ ιχάλη Τζεκάκη

ρώτα πρόκα, πρέπει να δοκτουμε έναν ορισμό του όρου
διανοούμενος, γιατί όπως κολλά πράγματα και έννοιες,
είναι από τους όρους που έχουν ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα
στις μέρες μας. Διανοούμενος στους καιρούς μας καταντησε να σημαίνει είτε τον άνθρωπο που αεροβατεί και
δεν έχει καμιά επαιρή με τα καυτά προβλήματα και την πραγμα
τικότητα του καιρού του, είτε αυτόν που χρησιμοποιεί τη γνυ'κτη
και την ενασχόλησή του με τα έργα του πολιτισμού και της δια
νόησης ιος μέσο επίδειξης μιας δήθεν καλλιέργειας και ιος άλλο
θι ή ένα παραπλανητικό στρυηια, κάτιο από το οποίο μετά βίας
κρύπτονται κενές φιλοδοξίες και ανασφάλειες.
Μακριά από το να του δοκτουμε οποιαδήποτε αρνητική χροιά
και χωρίς να πέσουμε στον πειρασμό σοβαροφανιόν αναλύοειυν,
για μας ο διανοούμενος εκφράζει τον τύπο του ανθριυπου που,
σπάζοντας τα όρια των βιολογικιόν και βιοποριστικοί του (xvuγκιόν, ανάγεται σε μια γενικότερη μελέτη και Οειόρηση της ατο
μικής και κοινωνικής ζωής, (χυτής που υπήρξε, (χυτής που είναι

Π

και (χυτής προς την οποία πορευόμαστε.
Είναι ο άνθρωπος που έχει καλλιεργήσει το αυτί του ώστε ν
είναι ευαίσθητο στα μηνύματα των καιροιν του και η ευαισθηα
του αυτή τον σπριόχνει να ενδιαφέρεται, να ενημερώνεται, ν
συλλογίζεται, ν(χ προβληματίζεται και να αγωνιά για την πορε(
τη δική του, τυ>ν δικών του και τιον συνανθροχποχν του.
Ό σ α προαναφέραμε μας βοηθούν στο να ξεκαθαρίσουμε!
οι διανοούμενοι δεν συνιστσύν μια κοιναινική ομάδα ή κάσταχι
δεν προέρχονται αναγκαστικά από κάποια συγκεκριμένα επα·
γελματικά ή κοινοινικά στριάματα, όπιυς είναι οι δάσκαλοι!
στοίχε κάδους ή της μέσης βαθμίδας της εκπαίδευσης, ή ακί
(χυτοί που διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, ή αυτοί που γενικάολι
ός μας ονομάζει επιστήμονες, γραφιάδες, ή οι γιατροί ή οι.διχ
γάροι και γενικά όσοι δεν ασκούν ένα χειρωνακτικό επαγγελμ
Ο τύπος του ανθροάπου που εμείς εννοούμε χαρακτηρίζει
περισσότερο από τη στάση, τον τρόπο ζ(»ής και το βαθμό εγρ
γορσης και ανταπόκρισης στα ερεθίσματα του καιρού του και)
1

Στο πλαίσιο των περί καθήκοντος αντιλήψεων

I

ΊΟ
ϊ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
κ μ έ ρ ο υ ς το υ α δ ε λ φ ο ύ μου έχω
σ ή μ ερα την τιμή να π α ρ α λ ά β ω
το Χρυσό Μ ετάλλιο το υ Π ανεπι
στημίου Κ ρήτης, μια τιμή π ο υ ο ίδιο ς
ξέρει ότι ανήκει π ρ ώ τα και κύρια σε
ολόκληρη τη Βικελαία Β ιβλιοθήκη,
στην οποία και σ υ ν τό μ ω ς θα π ερ ιέλ θει.
Με την ευκαιρία τη ς αποψ ινή ς β ρ α 
διάς, ο α δ ελ φ ό ς μου, που λόγοι υ γεί
ας δεν του επιτρέπουν να παρασ τεί,
αισθάνεται την υ πο χρ έω σ η να σ α ς
αναφέρει κάποια π ρ ά γμ α τα τα οποία
και στο παρελθόν έχει εκφ ράσει.
1. Η συμμετοχή του στην όλη ε ρ γ α 
σία ανακαίνισης, α να διο ρ γά νω σ η ς και
ανάπτυξης τη ς Βικελαίας κατά τα τ ε 
λευταία δεκαπέντε χρόνια κινήθηκε
πάντοτε μέσα στο πλαίσιο τω ν π ρ ο 
σωπικών του περί καθήκοντος αντιλή
ψεων. Ως εκ τούτου, αυτή η σ υ μ μ ετο 
χή δεν συνιστά κάτι το εξαιρετικό
ώστε να ελκύει ή να δικαιολογεί κατ’
ουσίαν την ο π ο ιο σ δή π ο τε μ ο ρ φ ή ς
προσωπική του βράβευση.
2. Η εν λόγω συμμετοχή -π ρ έ π ε ι επ ι

Ε

προσθέτους να σ η μ ειω θεί-, εκ τό ς α π ’
το ότι πλαισιώ θηκε από την α γά π η και
το εν δια φ έρ ο ν όλω ν α ν εξα ιρ έτω ς τω ν
σ υ να δέλφ ω ν του, σ τη ρίχθη κε και
στην αμέριστη σ υ μ π α ρ ά σ τα σ η τ η ς
δημοτικής α ρ χ ή ς -π ο υ δια δοχικά την
εκ π ρ ο σ ω π ο ύ σ ε ο Μ ανόλης Κ αρέλλης
(ο αρχικός θεμ ελιω τή ς και π ά ντα ο
π λ ο ύ σ ιο ς σε ιδ έ ες φ ίλο ς και υποστηρικτής τη ς π ρ ο σ π ά θ ε ια ς ανακαίνισης,
α ν α δ ιο ρ γά νω σ η ς και α ν ά π τυ ξ η ς τ η ς
Βικελαίας), ο Κ ώ στας Κ ληρονόμος
(που στάθηκε όχι α π λ ώ ς έν α ς τυ π ικ ό ς
σ υ νεχισ τή ς αλλά και ουσ ια σ τικ ό ς στυλ ο β ά τη ς τ η ς Βιβλιοθήκης), ο Μιλτιά
δ η ς Φ α ρ σ ά ρ η ς (που κατά τη ν ολιγόμηνη θητεία το υ έδειξε πολυποίκιλο
και στοργικό ενδια φ έρο ν) και ο Κώ
σ τα ς Α σλάνης (που με απεριόρισ τη
εμπιστοσύνη και α γά π η περιβά λλει
σ ή μ ερα ό λ ο υ ς τ ο υ ς σ χ εδ ια σ μ ο ύ ς που
κατατείνουν με το ν ένα ή το ν άλλο
τρ ό π ο τό σ ο στη συντήρηση όσ ο και
στην π α ρ α π έ ρ α ανάπτυξη ε ν ό ς ήδη
μεγά λου, ό π ω ς είναι η Βικελαία, δ η μ ο 
τικού έρ γο υ ).

Σε όλα τα ανω τέρω , οπωσδήποτεI ;
π ρ έ π ε ι να π ρ ο σ τεθ εί η μεγάλη ßc ■
θεία που η Βιβλιοθήκη βρήκε από ά ί
τα Δημοτικά Συμβούλια μετά το 19
και μέχρι σήμερα.
3. Ο α δ ε λ φ ό ς μου θα ήθελε επίσ
να π ρ ο σ θ έ σ ε ι ότι έχει πλήρη συν
δ η σ η τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς ότι μέχρι τώι
έ χ ε ι υ π η ρ ε τ ή σ ε ι τη Βιβλιοθήκη αλ
και τ ις α ν θ ρ ω π ισ τικ ές σπουδές γε 1(
κ ό τερ α , ω ς α π λ ό ς «εργάτης» καιι ,
ω ς ε ιδ ικ ό ς «επιστήμονας». Πολ.
λά θ η και α δ υ ν α μ ίε ς στην όλη δκ.
γ ά ν ω σ η τ η ς Βιβλιοθήκης οφείλονγ.
α π ο κ λ εισ τικ ά σε αυτόν, ο οποίος
χ ε τ α τ ε λ ε υ τ α ία δεκαπέντε χρό*
και τη ν κεντρική ευθύνη.
4 . Αυτά τα λίγα, μεταφερόμενα Η
α π ό εμ ένα εδώ , νομίζω ότι δείχνι
και την όλη δυσκολία του αδελψ
μου για τη ν α π οδοχή , στο πράσα: !|
του , τ η ς εν λό γω τιμής. Πάντως, αι
π ο υ α π ο μ ένει να προστεθεί, και r "
το νιώ θει ω ς ά ν θ ρ ω π ο ς εκ βαθέων, :
ναι να σ α ς μ ετα φ έρ ω το μεγάλο Π| Ί'
σω πικό το υ «ευχαριστώ».
^
----------------- ------------------------------------------- :

%
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ρο από τα εκπαιδευτικά ή ακαδηύ του προσόντα.
ΒΛΙΟ0ΗΚΕΣ

ιό τα αρχαία χρόνια, οι βιβλιοθήίχπετέλεσαν τους χοίρους καταγρακαι αποθησαύρισης της ανθριόπιεμπειρίας. Είναι πραγματικά εκ«ικό το γεγονός ότι, από την εποχή
Σουμερίων και του Χαμουραμπί
η τις μέρες μας, μέρες του ηλεινικού λόγου, ο ρόλος και οι στόχοι
βιβλιοθηκοχν δεν έχουν αλλάξει ριΚΐ χωρίς δόση απλούστευσης, ()α
ιμε ότι τρεις είναι οι βασικές λειιγίες μιας βιβλιοθήκης:
η κτήση του υλικού, η συγκέντριυου σε συλλογές, η συντήρηση και
ήρησή του
η ευρετηρίαοη και οργάνωση του
υ που απαρτίζει τις συλλογές
ΐ| ανάκτηση της πληροφορίας που
κεται αποθησαυριομένη στις συλς της βιβλιοθήκης, η επεξεργασία
_αι η παραγιυγή νέας πληροφορίας.
βιβλιοθήκη ήταν και παρέμεινε πάντα ο χοίρος, το κτίριο συ|||ιρο)σης τιυν μνημείων του εγχάρακτου έντυπου ή ηλεκτρονι|·\όγου. Στις μέρες μας, λόγω τοιν τεχνικιόν μέσων που διαθέε, οι βιβλιοθήκες άρχισαν να επεκτείνουν τα συλλεκτικά
ενδιαφέροντα και προς το χιυρο της εικόνας και προς αυτόν
ίχου.
ιλούτος μιας βιβλιοθήκης τονίστηκε πόχντα ιος το βασικότεέοιχείο για την αξιολόγηση και αποτίμησή της. Δεν υπόχρχει
.’βόλια ότι είναι σημαντικότατο στοιχείο, αλλά δεν αρκεί
:εμιένου μια βιβλιοθήκη να αξιολογηθεί ως υψηλού επιπέ3
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ιέθυδος, ο τρόπος οργάνιοσής της, είναι επίσης ζιοτικής σημς στοιχείο. Χωρίς μέθοδο και σύστημα οργάνωσης η βι)ήκη είναι ένας θησαυρός αναξιοποίητος, μια επένδυση
^,φορη.
: ιε όμο^ς το στοιχείο αυτό κρίνεται από μόνο του επαρκές για
χχταξίιυση μιας βιβλιοθήκης. Το υλικό της βιβλιοθήκης και
οστήματα που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθηκάριοι για την ορί ισητους αποτελούν εν δυνάμει αγαθά, μια επένδυση, η αξία
ό σημασία της οποίας θα κριθεί από την απόδοσή της. Μποϊ 'ί ανταποκριθεί στις ανάγκες πληροφόρησης της κοινωνίας;
ΐί: τελικός απολογισμός είναι θετικός, τότε η επένδυση είναι
Ωοφόρος- αν είναι αρνητικός, η επένδυση κρίνεται τελικά
ρφορος.
ζοτην άποιβη τιυν ανθριόπιυν που συναλλάσσονται ή σχετίζο
μ ε τον α’ ή β’ τρόπο με τις βιβλιοθήκες διακρίνουμε τις εξής
iες;
’ ouç πνευματικούς δημιουργούς, τιχ έργχχ των οποίων απο;υρίζονται στις βιβλιοθήκες.
βους βιβλιοθηκάριους, που συλλέγουν, οργανιυνουν, συντη0.αι διατηρούν τα έργα τιυν πνευματικιόν δημιουργών.
β(τ°υς χρήστες, που αξιοποιούν και δίνουν νόημα στο μόχθο
uανθρώπων που ανήκουν στις δύο προηγούμενες ομάδες. Ε ί

Η Β ικ ε λ α ία Δ η μ ο τικ ή Β ιβ λιο θ ή κ η στο Η ρ ά κλειο .

ναι επίσης το είδος τυιν χρηστών που καθορίζει αποκλειστικά το
χαρακτήρα της Βιβλιοθήκης.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Είναι φυσικό ότι ο χιόρος τυιν Βιβλιοθηκών για τους διανοού
μενους υπήρξε πόχντα ιδιαίτερα θελκτικός. Ή ταν γι’ αυτούς ένας
λειμιυνας, ένα περιβόλι, όπου ο πεινασμένος και παθιασμένος
για μάθηση και έρευνα άνθρωπος μπορούσε να εντρυφήσει και
να χορτάσει. Στα νεότερα χρόνια, το κίνημα για τη δημιουργία
και την οργάνωση Βιβλιοθηκιύν εντάσσεται στο πλαίσιο της ευ
ρύτερης προσπάθειας για την ανάπλαση της κοινωνίας μέσω της
εκπαίδευσης και της καλλιέργειας τιυν γραμμάτων. Στην κίνηση
αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι λόγιοι και οι δια
νοούμενοι. Είναι αυτοί που περισσότερο από κάθε άλλο συνει
δητοποιούν και βιώνουν τη βαρύτητα του «ουκ επ’ άρτω ζήσεται
μόνον άνθρυ^πος» και ότι η ανθριυπινη ζωή δεν καταξιώνεται με
μόνη τη βιολογική επιβίωση.
Δεν θα είναι υπερβολικό να πούμε ότι πίσω από κάθε σημαντι
κή Βιβλιοθήκη πρέπει να αναζητήσουμε έναν κύκλο λογίοχν και
διανοουμένων, ο οποίος τη δημιούργησε, τη στηρίζει και τη συ
ντηρεί. Η περίοδος ακμής και ανθοφορίας της Βιβλιοθήκης συ
μπίπτει με την περίοδο ακμής και ανθοφορίας της παρέας αυτής,
ενιό η παρακμή της είναι επακόλουθο της παρακμής του κύκλου
των διανοουμένων που δημιούργησε την κίνηση για τη Βιβλιοθή
κη. Συμβαίνει εδώ κάτι ανάλογο με αυτό που παρατηρείται στα
περιοδικά που εκδίδονται κι αποτελούν έκφραση μιας ομάδας
λογιών και διανοουμένου.
Τα πιο σημαντικά περιοδικά στη χυχρα μας αλλά και διεθνοχς
είναι, στην πράξη, έκφραση της ζωής, τοιν ενδιαφερόντοχν και
τιον αναζητήσεων μιας ομάδας. Ό σο η ομάδα αυτή είναι ακμαία
και θαλερή, οι σελίδες του περιοδικού σφύζουν από ζωή και δύ
ναμη· όταν έλθουν τα χρόνια της παρακμής για την ομάδα, είναι
μοιραία και προδιαγεγραμμένη η συρρίκνο>ση και η πτωτική πο
ρεία του περιοδικού.
57

Το πιο κοντινό μας παράδειγμα είναι αυτό των Κρητικών Χρο
νικών - ένα περιοδικό που αποτελεί τιμή και κλε'ος για το Η ρά
κλειο και την Κρήτη. Πιός θα μπορούσε να επιβιώσει το περιοδι
κό αυτό, χωρίς τον Καλοκαιρινό, τον Πλάτωνα, τον Παρλαμά, τον
Αλεξίου και τον κοινωνικοπολιτισμικό τους περίγυρο, τον οποίο
εξε'ψραζε: κάθε προσπάθεια επιβίωσης ή αναβίωσής του χιυρίς
την παρουσία της αντίστοιχης ομάδας θα μοιάζει με ξαναζεσταμε'νο, ανούσιο φαγητό.
Βιβλιοθήκες, Σχολεία, Πανεπιστήμια, είναι καρποί ή -α ν θέλε
τε- αποτελούν θεσμούς μιας προχιυρημένης αστικής κοινωνίας
στην οποία η παρουσία των διανοουμένων διαδραματίζει αποφα
σιστικό και καίριο ρόλο.
Η ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΚΑΙ 0 ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΗΣ

Υπήρξε μια ακμαία αστική κοινωνία στα Ηράκλειο, το πριότο
μισό του ού αιώνα.
Η κοινιυνία αυτή σημαδεύεται από την παρουσία ενός κύκλου
λογίων και διανοούμενων αστιίίν που όμοιο του ίσως δεν έχει να
παρουσιάσει καμία άλλη πόλη της χώρας μας. Θυμίζω ενδεικτικά
τα ονόματα του Νίκου Καζαντζάκη, τιον αδελφών Αλεξίου, του
Στέφανου Ξανθουδίδη και τόσων άλλων. Συγχωρήστε με για τα
πολλά άλλα ονόματα των συμπολιτιόν σας εκείνη την περίοδο,
που δεν αναφέρονται εδώ. Η λεπτομερής απαρίθμησή της θα ξέφευγε από τους στόχους αυτής της εισήγησης.
Δεν είναι τυχαίο που η Βικελαία Βιβλιοθήκη εμφανίζεται ακ
μαία αυτά τα χρόνια και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πίσω από τη
δημιουργία και την ανάπτυξή της βρίσκεται ο κύκλος τιον λογιών
και τιον διανοουμένων, που άνθησε στο Ηράκλειο στο πριότο μι
σό του φθίνοντος αιώνα.
Όταν η προηγούμενη γενιά τιον λογίων που αναφέραμε αποσύρεται, το έργο της συνεχίζεται από τους επιγόνους της. Είναι ο
κύκλος των λογίων και διανοουμένιυν που έχουν ος κέντρο της
δραστηριότητάς τους τόσο τη Βικελαία Βιβλιοθήκη όσο και το πε
ριοδικό Κρητικά Χρονικά. Καρπός της ίδιας προσπάθειας και
του ίδιου κύκλου διανοουμένιυν είναι η καθιέρωση του θεσμού
τιον Κρητολογικών Συνεδρίων.
Γύρω στη δεκαετία του ’60 ανιχνεύεται μια έντονη κρίση στη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Είναι εποχή που, αυτός που μιλά, είχε ξεκι
νήσει την καριέρα του ως βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη της γει
τονικής πόλης του Ρεθύμνου - και θα ήθελε να σας παρακαλέσει
να του επιτρέψετε να μεταφέρει ορισμένες από τις προσωπικές
του εμπειρίες εκείνης της εποχής που σχετίζονται με το θέμα μας.
Στο Ρέθυμνο έχει ξεκινήσει γύρω στο 1945 δειλά δειλά η Βι
βλιοθήκη της πόλης, καρπός και αυτή μιας κίνησης λογίων και
διανοουμένιυν - ανιίμεσά τους βρίσκουμε δύο δικηγόρους, ένα
γιατρό, δύο καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης που αργότερα έγι
ναν έγκυροι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι (δεν είναι τυχαίο αυτό),
τον Κωνσταντίνο Καλοκύρη και τον Νικόλαο Δρανδάκη.
Την ίδια περίοδο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη τιυν Χανίων, αντίθε
τα με τη Βικελαία, περνούσε περίοδο μεγάλης ακμής. Ψυχή της
κίνησης στα Χανιά είναι ο Αεωνίδας Μανολικάκης, ένα υπέροχο
παράδειγμα ανήσυχου και δημιουργικού κρητικού διανοούμε
νου. Είναι μεν διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιιόν του Δή
μου Χανίιυν, αλλά οι πραγματικές του αγάπες είναι η Δημοτική
Βιβλιοθήκη και ο Φιλολογικός Σύλλογος Χρυσόστομος. Είναι αυ
τός που σήκιυσε όλο το βάρος για την οργάνωση του Β' Κρητολογικού Συνεδρίου στα Χανιά το 1996. και χαρακτηρίστηκε από τα
πιο επιτυχημένα.
Οι άνθριυποι που ασχολούνται με τις βιβλιοθήκες είναι οι πριό2 0
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τοι που διαπιστώνουν την ανάγκη για επικοινωνία, συνεργασ
και αλληλοκάλυψη. Συχνά, λοιπόν, ερχόταν ο Μανολικάκης ι
Ρέθυμνο, επισκεπτόταν τη Βιβλιοθήκη του και, στη συνέχεια,]
τευθυνόμαστε στο Ηράκλειο, να επισκεφθούμε τα βιβλιοπωλ
και τη Βικελαία. Μιλούμε για την περίοδο μέχρι το 1975. Η εικ<
να λοιπόν που εκείνη την περίοδο έδινε η Βικελαία θα μπος
να αποδοθεί με το μήνυμα που έστειλε το αρχαίο Μουσείο;
τον αυτοκράτορα Ιουλιανό: «απέσβετο και λάλον ύδωρ». 0 Στ
γιος Σπανάκης είχε προ πολλού παύσει να ασκεί τα καθήκον
του Εφόρου, ο Σταυρινίδης γηρασμένος είχε απομονωθεί
γωνία του Τουρκικού Αρχείου και μια απεσπασμένη από το Δή
υπάλληλος, με την βοήθεια ενός κλητήρα και χωρίς υλική ή η
υποστήριξη, προσπαθούσε ηρυηκά αλλά απεγνωσμένα να αντί,
ποκριθεί αβοήθητη σε ένα δύσκολο και βαρύ έργο. Πέτυχε β.
βαια κάτι πολύ σημαντικό. Να κρατήσει άσβεστη μια μικρή σπ
θα, κατάλοιπο αλλά και υποθήκη των παλαιών καλών ημερώ
Μια μικρή σπίθα που υπομονετικά περίμενε καλύτερες μέρεςγι
να ξαναφουντώσει. Πρόκειται για την πάντα σεμνή και «αφανι
Αργυροί Καρούζου.
Είναι αργότερα, γύρα) στα μέσα τη δεκαετίας του ’80, που εκ:
στρέφει στο Ηράκλειο ο Νίκος Γιανναδάκης. Είχε προηγηθείμ
πλούσια σε εμπειρίες οδύσσεια που περιελάμβανε εκτός των ά
λων σπουδές στην Αθήνα και την Γαλλία, ενεργή συμμετοχή σχτ
κίνηση που περιέβαλλε το περιοδικό Αντί, θητεία στις φυλακ
και το «σιοφρονιστήριο» της δικτατορίας, επιμέλεια σοβαρών ε
δοτικοίν σειροίν, γυρίζει πίσω χο>ρίς μεγαλόσχημους τίτλους κ
διδακτορικά, πα ρ ’ όλο που είναι από τους λίγους που έχει μυηθ
στην αρχαία φιλοσοφική σκέψη και ιδιαίτερα τους προσωκρακούς. Το πρόβλημά του είναι ότι, ο>ς πραγματικός διανοοΰμενικυνηγά την ουσία και αδιαφορεί προκλητικά για το κομμάτι εκι
νο της κοινωνικής δικαίωσης που σχετίζεται με συλλογή τίτλι:
και τυπικοίν προσόντοχν.
Με την πίκρα στο στόμα έντονη από τις διαψεύσεις και τις απ
γοητεύσεις, που στην περίπτωση πλήθους σοβαρών διανοητώ
διαδέχθηκε την ευφορία τιον προίτων μεταπολιτευτικών μας χρ ;
νων, εγκαταλείπει την προπεύουσα επιστρέφοντας στη γενέθΓ;
πόλη. Στην προσπάθειά του για ένα νέο ξεκίνημα στο Ηράκλε
ανοίγει ένα βιβλιοπωλείο. Το θυμάμαι εκείνο το στέκι. Ένα β
κρό μαγαζί και γύρο) γύριυ, ταιριασμένες ως κομμάτια ενός τερ
στιου νοητού ψηφιδωτού, όλες οι αγάπες και οι αναζητήσεις τ ji
Νίκου, οι φανερές και οι ανομολόγητες. Όταν πήγαινα ως |
βλιοθηκάριος να αγοράσω βιβλία από εκείνο το μαγαζί δεν είγ
καμιά ανησυχία. Ή ξερ α ότι την επιλογή την είχε κάνει πριν α
μένα και πολύ καλύτερα από μένα ο Νίκος.
U
Η προσπάθεια του βιβλιοπωλείου δεν είχε συνέχεια γιατρψ,
κυρίως λόγους;
J
• το μικρό εκείνο στέκι δεν είναι αρκετό να χωρέσει τις πο) ,
πτυχές ανησυχίες ενός τόσο πληθοορικού χαρακτήρα,
• η επιχειρησιακή πλευρά και η οικονομική πρόοδος της πς ,
σπάθειας δεν ήταν στις πριυτες επιλογές του εμπνευστήτης,
• είναι εποχή που όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και στα άλ
αστικά κέντρα της χώρας, και ιδιαίτερα σε αυτά που ο τουρισμ *
απορροφά το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομικής και κοινωνική
τους ικμάδας, τα βιβλιοπωλεία κλείνουν από αναδουλειά και J
θέση τους καταλαμβάνουν μπαράκια, snacks, σουβλατζίδικα >
πιτσαρίες.
Είναι ακριβώς ο καιρός που ο δήμαρχος του Ηρακλείου, ο Μ
νόλης Καρέλλης, προβληματίζεται ιδιαίτερα για τα μέτρα που 'i
πρέπει να πάρει, προκειμένου να σταματήσει ο κατήφορος
6
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ήταν τυχαία. Ή ταν ένα δείγμα γραφής της νέας διοίκησης και
μια υπόμνηση ότι στις πνευματικές υποθέσεις δεν υπάρχει παρ
θενογένεση, αλλά ότι το καινούργιο αναγνιυρίζει και τιμά το πα
λιό, μια και αποτελεί φυσική συνέχειά του.
• Ο κύκλος και οι φίλοι της Βικελαίας
Και το δεύτερο επίτευγμα του εφόρου μας σχετίζεται με τον άνθριυπο. Συγχωρήστε μου το ανορθόδοξο τιυν επιχειρημάτων μου.
Μιλώντας για Βιβλιοθήκη θα περιμένατε να αρχίσω την απαρίθμη
ση για το πόσους τόμους απέκτησε, πόσα βιβλία δάνεισε ή πόσες
διαλέξεις διοργάνιυσε. Ό λα αυτά είναι καλά και
Τ άξια, αλλά πιο σημαντική είναι η δημιουργία ενός
δυναμικού ζωντανού ανθροϊπινου περιβάλλοντος.
Ό λα τα υπόλοιπα έρχονται ως φυσική συνέπεια.
Σιγά σιγά, αθόρυβα αλλά μεθοδικά, δημιουρ,
■
γήθηκε με τις πρωτοβουλίες του εφόρου της ένας
1 i\ 4·<Χ0Οι4 " ■'
3y
£'Aftkt
υψηλιυν προδιαγραφών κύκλος φίλων της Βικε11*·**$
λαίας, που αποτέλεσε βασικό άξονα της όλης
MA)>/<
προσπάθειας. Λίγα μόνο ονόματα θα ήθελα να
αναφέρο) εδοι που αποτελούν σήμα κατατεθέν
eohrm4<nivioffnt*)
της σοβαρότητας αυτού του επιτεύγματος: τον
’>**+>*t+SAUf*.
Γ.Π. Σαββίδη, τον Ζήσιμο Λορεντξάτο, τον Νίκο
,v
ipf|
Παναγιωτάκη, τον Μενέλαο Παρλαμά. Ο τελευ
ταίος μάλιστα είχε κάνει τη Βικελαία όχι απλώς
γραφ είο- σπίτι του.
Λ '
Και βέβαια, δεν μπορεί να παρασιωπηθεί η
διακεκριμένη παρουσία του καθηγητή Μιχάλη
Κοπιδάκη, αφοσιωμένου φίλου της Βιβλιοθήκης
και του εφόρου της.
AΝΑΛΕΚΤΑ
• Το περιοδικό
Ο παραλληλισμός στην αρχή της ομιλίας μου
της προσπάθειας για την οργάνωση μιας βιβλιο
θήκης με την προσπάθεια για την έκδοση ενός
περιοδικού δεν ήταν τυχαίος. Ούτε είναι τυχαία η
έκδοση του περιοδικού Παλίμψηστο ως ένα από
τα πρώτα ανοίγματα που έκανε η βιβλιοθήκη με
τον νέο της έφορο, όπιυς και δεν είναι τυχαία η
παρουσία των Κρητικών Χρονικών σε μια προγε
νέστερη περίοδο ακμής της Βικελαίας. Και τα
δύο προϋποθέτουν την ύπαρξη του κατάλληλου
ανθριόπινου κλίματος που είναι απαραίτητο προκειμένου να ευοδωθεί μια τέτοια προσπάθεια.
Πάνω : το πρώτο τεύ χ ο ς
Ξεφυλλίζοντας τους τόμους του Παλίμψηστου,
το υ Π α λίμψ ησ του (1 9 8 5 ).
μπορείς να διαπιστώσεις ιδίοις όμμασι την ποιό
Κάτω:
τητα και τον πλούτο των συνεργαταίν και των φί_
(
σ υΥΚ€νΤΡω τιΚΠ έ κ δ ο σ η κ ειμ έν ω ν χ0)ν
βικελαίας.

ελαίας-και, βέβαια, στα μέτρα (χυτά περιλαμβάνεται η εξεύη ενός προσιόπου.
Νίκος Γιανναδάκης στάθηκε τυχερός γιατί από την πλευρά
δημοτικής αρχής βρήκε πραγματικά αμέριστη συμπαρόχσταtoi) εκφράστηκε με:
την παράβλεφη-παράκαμτμη τυπικιόν δυσκολκόν πάνιυ οτις
ίεςπροσέκρουε η επιλογή του ως επικεφαλής της Βικελαίας.
την επίδειξη πραγματικού ενδιαφέροντος και στοργής για
ανάπτυξη της Βικελαίας και την ευόδωση τιυν προσπαθεκυν
Εφόρου της.
την παροχή κάθε ηθικής και οικονομικής
θείας.
τη μεταστέγαοη του Λ ηξιαρχείου, που μέχρι
ΐι| στεγαζόταν στο κτίριο της Βικελαίας, την
•ση της εμπορικής εταιρείας που λειτουργού
σα) ισόγειο και τη διάθεση στη βιβλιοθήκη
■ιντων χιόρων του όντος πολύτιμου αυτού κτί
ne*»*»«»«***
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την ανάδειξη της Βικελαίας οε αποκλειστικό
r επίσημο όργανο για την έκφραση, την οργόχΓτη και τη λειτουργία της όλης πολιτιστικής
. »απάθειας του Δήμου.
.)μο>ς και ο Δήμος Ηρακλείου, και κυρίως αυ,στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός με την επιλογή του
, νναδάκη, διότι κατά πριυτο λόγο όλα τα παρα
γιό δεν ήταν από την αρχή αυτονόητα και ούτε
,.ιιξαν ξαφνικά με το διορισμό του οι κρουνοί
L οικονομικού και ηθικού ενδιαφέροντος από
μεριά του Δήμου. Αντίθετα, κερδήθηκαν με το
ιθί και σταδιακά, αφού πρώτα πείστηκε η ηική αρχή πιος η νέ(χ κατάσταση που άρχισε να
' μορφώνεται στη βιβλιοθήκη, με το διορισμό
την παρουσία του νέου εφόρου, ενέπνεε εμπι"σύνη και επέτρεπε το ρίσκο της επένδυσης,
άς δούμε όμως πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα
τεύγματα της Βικελαίας και του εφόρου της
'ί δικαιώνουν την πρωτοβουλία του ΠανεπιFιμίου για την οργάνοιση της αποψινής τιμητιt ; βραδιάς. Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω και αξιοΙήιόντας τα βήματα και τις επιδόσεις που σημει
ακόν με αφετηρία το διορισμό του Νίκου
ύ(νναδάκη στη διεύθυνση της Βικελαίας, καταώίφουμε τα εξής σημεία-πλευρές.
I * Σεβασμός και αγάπη στη ζωντανή ιστορία,
>παράδοση και αυτό που θα ονομάζαμε παρεληηςΒικελαίας
το υ Μ ε ν έ λ α ο υ Π α ρ λ α μ ά .
(...)
Η
Μου αρκεί το γεγονός ότι η Βικελαία αποτελεί μια από τις λί
θπως αναφέραμε, ()ταν ανέλαβε ο νέος έφορος τη Βιβλιοθήκη,
γες και ίσως τη σοβαρότερη προσπάθεια που αναλήφθηκε όλα
I Ίίχος Σταυρινίδης ζούσε, αλλόχ ήταν έκδηλα τα σημεία της επι(χυτόχ τα χρόνια στο νησί, προκειμένου να δημιουργηθούν οι ανα
(ίμενης κατάρρευσης. Τον στήριξε ψυχολογικοί και ηθικά, δίδογκαίες προϋποθέσεις και να δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα
-ίςτου από την πριότη στιγμή να καταλάβει ότι όχι μόνο δεν κινπου θα επιτρέψουν στο μέλλον την ένταξη στην τοπική κοινωνία
; νεύε η θέση του στο Τουρκικό Αρχείο, είχε τέτοιες φοβίες και
μιας σοβαρής ακαδημαϊκής κοινότητας στα τρία αστικά μας κέ
ασφάλειες ο αγαθός εκείνος γέροντας, αλλά: ιος νέος Έ φ ορος
ντρα, στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Από την άποψη
ιορούσε ως προπαρχικό καθήκον του να διευκολύνει τη μετα(χυτή, η από μέρους του Πανεπιστημίου διοργάνωση της αποψι
ική του εργασία στο αρχείο και να φροντίσει για τη βελνής εκδήλοκτης προς τιμήν του εμπνευστή και δημιουργού αυτής
οσητιον συνθηκο'ιν διαβάοσής του, που εκείνο τον καιρό ήταν
της προσπάθειας αποτελεί επιβεβλημένο καθήκον και χρέος, αλ
)λιες. Δεν είναι υπερβολή να πο> ότι τον φρόντισε, τον γηροκό|σε και του παραστόχθηκε με τον τρόπο των παλκόν Κρητικών
λόχ συγχρόνιυς τιμά την Πρυτανεία και τους ακαδημαϊκούς που
ίοςτους γονείς τους, έτσι (όστε τα τέλη της πολυκύμαντης ζωής
είχαν την ωραία αυτή έμπνευση και ανέλαβαν την ευγενική αυτή
>υνα έλθουν και ανεπαίσχυντα και ειρηνικά. Η κίνηση αυτή δεν
πρωτοβουλία.
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Οι βιβλιοθήκες
και η πνευματική ζωή
του Α λέξη Πολίτη

χι, δεν πρόκειται να σας εκθέσω τα αυτονόητα, πόσο δηλα του. Φυσικά, συλλογιζόμαστε ότι στα χρόνια εκείνα η σχολική διι
δή συντελεί μια καλά οργανιυμένη και καλά εμπλουτισμένη δικασία βρισκόταν αποκλειστικά στα χέρια της Εκκλησίας - wot
βιβλιοθήκη στην πνευματική ανάπτυξη ενός τόπου. Θα επι σο θα ήταν λάθος να συνδέσουμε στενά τη μαθησιακή διεργασία| '
χειρήσω να εξετάσιυ το ζήτημα από ιστορική σκοπιά, και τις μοναστηριακές βιβλιοθήκες. Ό σο μπορούμε να ξέρουμε, η ε
θα χρησιμοποιήσω το τεκμήριο βιβλιοθήκη από μιαν (άλλην παίδευση περιοριζόταν, για το μέγιστο ποσοστό των μαθητοίν,σα
στοιχειώδη αλφαβητισμό: λίγη γραφή, συλλαβιστική ανάγνωο
οπτική γιυνία. Πώς συγκροτήθηκαν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές
και οι βασικές αριθμητικές πράξεις. Διατρέχοντας τον «κι
βιβλιοθήκες, πόσο διαφορετική μορφή είχαν στο πέρασμα τιυν ενίοτε
αι
ώνων, και τι σήμαινε για την πνευματική, τη διανοητική και γενι δικά» της μητρόπολης Λαρίσης, το κατάστιχο δηλαδή που καταγρ
κότερα για την κοινωνική ζωή η ετερόμορφη, κάθε φορά, συστατι φονταν οι γάμοι, τα βαφτίσια, τα μνημόσυνα, τα διαζύγια, καιηα
κή υφή τους. Πώς δηλαδή η διανοητική διαμόρφωση της κοινιυ- ληλογραφία τοιν μητροπολιτιόν έο>ς τα μέσα του 18ου αιοδνα, ένι
νίας καθρεφτίζεται διαρκώς μέσα στο αντικείμενο που λέγεται βι λίγο μεταγενέστερος λόγιος, ο Κοινσταντίνος Κούμας, απελπιζ “
ταν: «Γράμματα με βαρβαρικήν σύνταξιν, με ανορθογραφίαν ω
βλιοθήκη.
Ο χώρος μας θα είναι βέβαια ο ελληνικός, και ο χρόνος μας η θανυν και εις αυτάς των μητροπολιτών τας νπογραφάς γεμίζονο
νεότερη ιστορία. Θα αρχίσουμε έτσι από τα χρόνια της τουρκο τον ειρημένον κώόικα», έγραφε. Αυτά ώς τα 1730 περίπου, οπότι
κρατίας, και, άλλοτε με μικρά, άλλοτε με μεγάλα βήματα, άλλοτε -σταδιακά-τα πράγματα κάπως βελτιώθηκαν.
Όσοι ερευνητές προσπάθησαν να εμβαθύνουν στη συγκρότηι
και με άλματα, θα πλησιάσουμε ιός τα πιο πρόσφατα χρόνια.
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, λοιπόν, ας πούμε (ττον 16ο, στον τιυν μοναστηριακοί βιβλιοΟηκοώ διαπιστώνουν πως δεν πρόκι
17ο, στον 18ο αιώνα, δημόσιας μορφής βιβλιοθήκες συναντάμε ται, ακριβοδς, για δημόσιες βιβλιοθήκες: απλοδς, στους ιερό
σχεδόν αποκλειστικά στα μοναστήρια, τις σπουδαιότερες στα μο εκείνους χώρους κατέληγαν οι προσο)πικές ιδιωτικές βιβλιοθήκ
ναστικά κέντρα, το Άγιον Ό ρος, τα Μετέωρα, αλλά και m a αυτό ορισμένων λογιών πατριαρχών, άλλοτε απλοίν ηγουμένων ή κ
νομα, όπως στην Πάτμο, τη μονή Προδρόμου στις Σέρρες, το Ντού- δασκάλιον, που τα κληροδοτούσαν στη μονή της μετάνοιας τοΓ
σικο στη Θεσσαλία. Ακριβέστερα, δεν υπήρχε μοναστήρι με κάποι Τα βιβλία φυλάσσονταν, όμο^ς αυτό σημαίνει μονάχα ότι δεν π
αν ακτινοβολία και παράδοιτη που να μη διαθέτει τη βιβλιοθήκη τάγονταν. Αποτελούσαν μια σκευή, αλλά σπάνια ένα εργαλε

Ο

ΒΙ Κ Ε Λ Α Ι A
Η Βιβλιοθήκη που αναζήτησε το κοινό της
ΠΡΩΤΑ ΕΜΑΘΑ το όνομα, και πολύ αρ
γότερα γνώρισα το πρόσωπο. Ο Νίκος
Γιανναδάκης ήταν γνωστός από την αντι
στασιακή του δράση. Όλοι εμείς που δεν
τολμήσαμε όσο θα θέλαμε, όσο θα έπρε
πε, νιώθαμε έντονο θαυμασμό και σεβα
σμό για τους φυλακισμένους. Αλλά δεν
ήταν μονάχα ο ηρωισμός, η λεβεντιά. Ο
Νίκος Γιανναδάκης επεξεργαζόταν μέσα
στη φυλακή το όραμά του, προσπαθούσε
να το φανταστεί σ’ όλες του τις λεπτομέ
ρειες· ίσως γι’ αυτό και το τροποποιούσε
διαρκώς. Μαθευόντουσαν όλα ετούτα,
και μερικοί προσέχαμε και τιμούσαμε ξε
χωριστά την ανεξαρτησία και τον προσω
πικό στοχασμό που έδειχνε η σκέψη του.
Αργότερα συναντηθήκαμε κάποιες φο
ρές, και καθώς το όνομα έπαιρνε σάρκα
και μορφή, κρυστάλλωνε, με τον καιρό,
και η άμεση, προσωπική εικόνα: μια πολύ

60

ισχυρή βούληση, μαζί με μια εντυπωσια
κή πραότητα, ένα οξύ εταστικό μάτι και
ταυτόχρονα ονειροπόλο, σπάνιοι δηλα
δή συνδυασμοί. Οι ιδέες μας είχαν στα
ματήσει πια να συμβαδίζουν, όμως αυτό
δεν βάραινε, και ο Νίκος ολοένα ανέβαι
νε στη συνείδησή μας.
Δεν είναι ωστόσο τα ατομικά χαρίσματα
που τιμούμε απόψε - αυτά συνιστούν μο
νάχα τις προϋποθέσεις. Απόψε τιμούμε
τις δημόσιες αρετές, εκείνες που εκδη
λώθηκαν μόλις ο Νίκος Γιανναδάκης ανέ
λαβε τη διεύθυνση της Βικελαίας. Όλοι
εμείς, όσοι συγκεντρωθήκαμε εδώ, γνω-*
ρίζουμε τη σχεδόν μαγική της μεταμόρ
φωση: όταν το βουνό δεν πάει στον Μω
άμεθ, λέει η παροιμία, πάει ο Μωάμεθ
στο βουνό. Έτσι και η Βικελαία: οργανώ
θηκε, εμπλουτίσθηκε κι αναζήτησε αυτή
το κοινό της. Τους αναγνώστες, τους δω

ρητές, τους συνεργάτες - ίσως είναι η
στιγμή να μνημονεύσουμε τώρα και τον
Μενέλαο Παρλαμά. Στήθηκαν εκθέσεις
που η ακτινοβολία τους ξεπέρασε τα
όρια του νησιού και του τόπου, ξεκίνη
σαν εκδοτικές σειρές αξιοζήλευτες, πή-,
ρε πάνω της το βάρος σημαντικών περιο
δικών.
Όμως το θέμα μου απόψε δεν είναι να
αναπτύξω τη σπουδαιότητα του έργου
που συντελέστηκε στη Βικελαία Βιβλιοθή
κη ούτε να ευφημίσω την αξιότητατου δι
ευθυντή της. Πιο ταιριαστό είναι να τιμή
σω και το θεσμό και το πρόσωπο με τρόπο
πλησιέστερο προς τις δικές μου αρμοδιό
τητες, και να σας προτρέψω να διερευνήσουμε μαζί ένα ζήτημα φιλολογικό, σχετι
κό με την ιστορία, τις διαφορετικές μορ
φές των παλαιότερων βιβλιοθηκών...
Α λ έξη ς Πολίτης

ιήσης. Όταν, γΰρω στα 1785, ένας ευρωιίος φιλόλογος τριγύρναγε τα μοναστήα της καθ’ ημάς Ανατολής, αναζητιόντας
ίποιον τόμο με ομηρικά σχόλια, χαραήρισε αυτές τις βιβλιοθήκες, κάπως πιιόχολα, «βιβλιοτάφους». Εμείς δεν χρειχταινα συνταχθούμε μαζί του. Μπορού; απλώς ν(χ διαπιστώσουμε, αυτό είναι
>υμας ενδιαφέρει τώρα, πως η βιβλιοθή|, μικρή ή πλούσια, ήταν ακόμα υπόθεση
ιωτική. Μόλις πέρναγε στον δημόσιο χώ), αποστεωνόταν.
Τα σημάδια ενός διαφορετικού πνευμαχού ορίζοντα άρχισαν να διαφαίνονται
:ις ελληνόφωνες περιοχές γύροι στα
' : πρόκειται για το φαινόμενο που ονοχζουμε πριόιμος διαφωτισμός, και ξέρουί πως μια καινούργια κοινωνική τάξη, οι
αναριώτες, θα αποτελόσουν τους φορείς
ιυ. Επιφανέστεροι εκπρόσωποι, η οικοίνεια τοιν Μαυροκορδάτων, αρχικά υψη)ί αξιωματούχοι και σύντομα ηγεμόνες
:ις παραδουνάβιες χιόρες. Και είναι
«ιριβιός ένας Μαυροκορδάτος, ο Νικόλα;,που θα συγκροτήσει πρώτος μια διαφο
ρικής υφής βιβλιοθήκη, γύρω στα 1720. Διαφορετική από κάθε
ποψη, πριότα πριότα ως προς το μέγεθος: χιλιάδες οι τόμοι. Αλλά
■ν είναι τόσο αυτό, είναι νομίζω δύο άλλιχ της χαρακτηριστικά
υ φανερώνουν την καινούργια τροπή των πραγμάτων.
Τοπριότο είναι η «βιβλιοφιλία». Ο Μαυροκορδάτος δεν αγορά,π βιβλία απλιυς για να διαβάσει. Συλλέγει σπάνια αντίτυπα, συχεντρώνει (ίσο μπορεί όλες τις παρόμοιες εκδόσεις, γυρεύει να
υγκροτήσει, είτε για τον ίδιον είτε για την αυλή του, ένα κανονιDφιλολογικό σπουδαστήριο, ιόστε κάποια στιγμή μπορεί να δηώσει με υπερηφάνεια: «omnes editiones Theophrasti extant in
ostia bibliotheca» - υπάρχουν (ίλες οι εκδόσεις του Θεόφραστου
ιη βιβλιοθήκη μας.
Το δεύτερο είναι μια συστηματική, μια εξαιρετικά συστηματικά
ροσπάθεια να Θησαυριστεί στη βιβλιοθήκη του το πλήρες σώμα
ης νεοελληνικής πνευματικής παραγωγής, να αποκτήσει δηλαδή
ντίγραφα από όλα τα γραμμένα σε γλιόσσα ελληνική, διάσπαρτα
εποικίλες βιβλιοθήκες, χειρόγραφα έρ)γα.
Είμαστε μπροστά στο φαινόμενο της ηγεμονικής βιβλιοθήκης,
Φαινόμενο που το ξέρουμε καλά από την Ευριόπη. Εκεί ο βασιιάς, ή ο μερικότερος τοπικός ηγεμόνας, θέλει να συγκεντρώσει
τη βασιλική βιβλιοθήκη το σύνολο της παγκόσμιας* ή έστω της
ιμόγλωσσης με αυτόν, παραγωγής. Εργαλείο χρήσης, πιθανόν,
ίλλάκαι μέσον επίδειξης, δύναμης, κύρους. Και κάτι παραπάνω,
,ιμως: εξουσίας. Δεν επιτρέπεται ο βασιλιάς να μην κατέχει κάτι
Ιου το κατέχει κάποιος άλλος, κατυότερός του. Στη σύλληψή τους,
.οιπόν, οι ηγεμονικές βιβλιοθήκες δεν είναι δημόσιες, κάθε άλλο:ίναι ο καθρέφτης της αξίας και της δύναμης του ενός. Μονάχα
ίου, και αυτό είναι το σημαντικό, όπως συχνά συμβαίνει, η μεγάU] ποσότητα αλλάζει αθέλητα και την ποιότητα: η συγκέντρωση
ίλης της γαλλικής, λόγου χάρη, παραγωγής στη Βασιλική Βιβλιο
θήκη του Παρισιού, βοήθησε αποφασιστικά στην ενοποίηση της
Ιαλλικής πνευματικής παράδοσης και στη συγκρότηση της εθνι
κής συνείδησης, αυτής που, περνιόντας πια (τε διαφορετικά χέρια,
)αανέτρεπε το βασιλιά και θα ονόμαζε «εθνική» τη βιβλιοθήκη
2 0
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του. Να προσθέσουμε, λοιπόν, ότι από τον κύκλο του Νικόλαου
Μαυροκορδάτου, και σίγουρα υπό την εποπτεία του, γράφτηκε
και η πριότη ιστορία των νεοελληνικιύν γραμμάτων.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν τόσο ώριμα στην ελληνική Ανα
τολή. Γύρω στα 1750, πολύ σύντομα δηλαδή, η οικονομική δυ
σπραγία χτύπησε την οικογένεια των Μαυροκορδάτων, και η τε
ράστια αυτή, και σημαδιακή για την πορεία της νεοελληνικής δια
νόησης βιβλιοθήκη, πουλήθηκε στους δρόμους της Κωνσταντινού
πολης. Διαφάνηκε έτσι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της νεότε
ρης ιστορίας μας, η ασυνέχεια, ή, πιο σωστά, η αναντιστοιχία ανά
μεσα στη βούληση κάποιων φωτισμένων και στην αντοχή της κοι
νοτικής πραγματικότητας. Όμως, ας μην ανοιγόμαστε πολύ σε
θέματα που ξεπερνούν τα όρια τα οποία έθεσε ο τίτλος μας.
01 ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Τα πράγματα προχώρησαν πιο αργά, με μικρότερα βήματα, από
άλλους δρόμους. Ή ταν η εμπορική τάξη που θα έπαιρνε τελικά το
Διαφωτισμό στα χέρια της, και ήταν τα σχολεία που αυτή ίδρυσε,
προς το τέλος του αιώνα, που θα έφερναν τις πρώτες βιβλιοθήκες
με δημόσιο χαρακτήρα στον δικό μας χώρο. Μικρές, σε σύγκριση
με τη μαυροκορδάτειο, βιβλιοθήκες, που κι αυτές από τους ιδιώ
τες κληροδοτήθηκαν ή χαρίστηκαν, αλλά που η δυναμική της επο
χής τούς προσέδωσε ευρύτερη, χρηστικότερη προοπτική. Και
ακριβώς επειδή η ποσότητα είναι ένα κρίσιμο μέγεθος για τις βι
βλιοθήκες -μια βιβλιοθήκη δεν στήνεται από τη μια μέρα στην άλ
λη- είναι ακριβιός στο Βατοπέδι, στο Αγιον Όρος, που συγκροτή
θηκε η πριότη σχολική βιβλιοθήκη. Αλλά κι εδώ η ασυνέχεια: λίγα
χρόνια μετά την ίδρυσή του, το σχολείο αυτό διαλύθηκε και τα επι
βλητικά του κτίρια ρήμαξαν. Είπαμε, οι έμποροι έφερναν το και
νούργιο στην ελληνική κοινωνία, κι έτσι οι σχολικές βιβλιοθήκες
ρίζωσαν στις εμπορικές πόλεις: στη Ζαγορά του Πηλίου και στις
Μηλιές αργότερα, στην Κοζάνη, τη Σμύρνη, τις Κυδωνιές, και, η
σημαντικότερη απ’ όλες, στη Χίο. Αξίζει να κρατήσουμε στο νου
μας μια χρονολογία: 1813, τότε εγκαινιάζεται, στην Κοζάνη, το
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προότο αυτόνομο κτίριο σχολικής βιβλιοθήκης, κι ακόμα πως στις
παραθαλάσσιες πόλεις, Σμύρνη, Χίος, Κυδωνιές, κοντά στις βι
βλιοθήκες ιδρύθηκαν και τυπογραφεία. Σημάδια όλα τούτα μιας
ευρύτερης δυναμικής.
Πόσο χρηστικές, πόσο εργαλειακές στάθηκαν άραγε οι και
νούργιες βιβλιοθήκες; Λιγοστά είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε:
κάποιες αποδείξεις δανεισμού, που φανερώνουν την κοινή χρή
ση, ορισμένα σημειώματα στα λευκά φύλλα ή στα περιθώρια τιυν
βιβλίων, που δεν έχουν διόλου συστηματικά διερευνηθεί, κάποιες
αναφορές στις αλληλογραφίες τιυν συγχρόνων ή στη φιλολογική
εφημερίδα που τυπωνόταν στη Βιέννη, τον/1 όγιο Ερμή. Αυτά τα
λίγα μάς επιτρέπουν πάντως να θεωρούμε πως ο κύριος αγωγός
της γνώσης περνούσε ακόμη από τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες, αλλά
ταυτόχρονα και πως μια διαφορετική δυναμική είχε αρχίσει να
κάνει αισθητή την παρουσία της.,
Μπορούμε μάλιστα να συνυπολογίσουμε στα στοιχεία μας και
επιπλέον ενδείξεις. Εκεί, προς τη δεύτερη δεκαετία του περασμέ
νου αιώνα, λίγο πριν από την Επανάσταση, η ομάδα των εμπό
ρων, που σταδιακά συγκροτούσε την αστική τάξη, άρχισε να δημι
ουργεί δημόσιες βιβλιοθήκες και για ενήλικες. Στη Σμύρνη ήταν
το Καζίνο, η λέσχη δηλαδή τιυν εμπόρων, στην Πόλη η Φιλολογική
Εφορεία τον Συστήματος των εν Κωνσταντινονπόλει Γραικών
Εμπόρων. Λίγα πάλι πράγματα και αναιμικά, αλλά πάντως και
νούργια, διαφορετικά.
ΚΟΡΑΗΣ: «ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Εδώ μας χρειάζεται νομίζω πάλι κάποιος παραλληλισμός με τα
ευρωπαϊκά τεκταινόμενα: συχνά πυρήνες των επαναστατικοόν εξε
γέρσεων των καρμπονάρων ή τιυν άλλιον δυναμικοόν οργανοόσειυν
στάθηκαν τα δημόσια αναγνωστήρια, τα cabinets de lecture. Ίδιες
ρίζες πρέπει να έτρεφαν και τα ελληνικά αντίστοιχα ιδρύματα, ανε
ξάρτητα από την εμβέλεια που τελικά κατόρθωσαν να αποκτήσουν.
«Έπεμτβα εις την Βουλήν τα Ηβικά και Πολιτικά του Αριστοτέλους, τον Ονήσανδρον και τον Βεκκαρίαν», έγραφε τον Οκτυόβριο του 1823 ο Κοραής, «ως πρώτον θεμέλιον ή (αν αγαπάς)
προζύμιον της μελλούσηςτου έθνους δημοσίου βιβλιοθήκης- περί
της οποίας επρόβαλα και σχέδιον, πώς έχουν να την συναθροίσωσιν εγρήγορα». Έ χει ήδη καταστραφεί η Χίος, και μαζί με το νησί
χάθηκε και η βιβλιοθήκη του, τέκνο πνευματικό κι αυτό του Κοραή, αλλά το-πάθος του γέροντα το φουντώνει το πείσμα. Τώρα
δεν είναι η Χίος, τώρα είναι η Βουλή τιυν ελεύθερων πια Ελλήνων
που θα αποτελέσειτο κέντρο του έθνους. Έχουμε μπει σε διαφο
ρετική τροχιά, και η έννοια του εθνικού κράτους δομείται πάνω
στη σύλληψη «πρωτεύουσα και ακτίνες της περιφέρειας». Δεν
ήταν μόνος του ο Κοραής· πολλοί λόγιοι έσπευσαν να συνεισφέ
ρουν, και το 1828 συστήνεται ένας πρώτος πυρήνας στην Αίγινα,
το 1832 συγκροτείται r\ Δημόσια Βιβλιοθήκη, που θα μεταφερθεί
τρία χρόνια αργότερα στην Αθήνα. Λίγο αργότερα θα μετονομα
στεί Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, θα συστεγαστεί για πολλά
χρόνια μαζί με την πανεπιστημιακή, υόσπου στα 1902 θα μεταφερ
θεί στο μεγαλεπήβολο κτίριο που στεγάζεται και σήμερα.
Με την ίδρυση του εθνικού κράτους, οι Έλληνες θα χωριστούν
σε ελεύθερους και υπόδουλους. Και ενώ στην υπόδουλη Ελλάδα
οι τοπικές βιβλιοθήκες θα συνεχίσουν με τρόπο αχνό, και χωρίς
την παλιά δυναμική, τα πρότυπα που είχαν δημιουργηθεί στην
προεπαναστατική περίοδο, στην ελεύθερη θα υποταχθούν σε κά
ποιους κεντρικούς σχεδιασμούς. Το κράτος θα αναλάβει την ευ
θύνη τιυν βιβλιοθηκοόν του, και μπορούμε να διακρίνουμε τρεις
τύπους βιβλιοθηκιόν: τις δύο κεντρικές, την Εθνική και τη Βιβλιο
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θήκη της Βουλής, τις περιφερειακές των μεγάλων ή μικρών δή
μων, και τις σχολικές. Είναι προφανές πως από άποψη λειτουργι
κή, χρηστική, το βάρος έπεφτε στις τελευταίες.
Το όνομα των Ζωσιμάδο^ν, m>v ευεργετών αυτών που απότιι
αρχές κιόλας του 19ου αιοόνα χρηματοδοτούσαν την έκδοση βι
βλίων και φρόντιζαν να τα μοιράσουν στα προεπαναστατικά σχο
λεία είναι γνοΛστό, νομίζω. Μετά το 1830, το κράτος βρέθηκε μι’
ένα διαθέσιμο απόθεμα αρκετοόν τέτοιων βιβλίων, που πλουτιζό
ταν κι από άλλες μικρότερες δο)ρεές. Και με αυτά τα βιβλία,ταγέρασμένα πια, έκρινε πως θα μπορούσε να εμπλουτίσει τις σχολι.,
κές βιβλιοθήκες. Ό πω ς παλιότερα στις μοναστηριακές, έτσικα
τώρα στις σχολικές, τα βιβλία δεν αγοράζονταν, πολύ περισσότε
ρο, δεν παραγγέλνονταν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Βι
βλιοθήκες υπήρχαν σε αρκετά σχολεία, μα υπήρχαν για ναυπάρ
χουν. Οι διευθυντές τις κλείδοτναν συνήθως σε υαλόφρακτα ερ
μάρια, οόστε να τις παραδυόσουν άθικτες στους επόμενους. (Όσο '
σπουδάσαμε σε δημόσια σχολεία, θα ξέρουμε πως οι πρακτικέ
αυτές επιβίοισαν έως τις μέρες μας). Καμιά φορά -και δεν θ(
βγάλο) το παράδειγμα που θα σας αναφέρω από τον νου μου-ση.
μερινοί ερευνητές της τύχης σχολικοόν βιβλιοθηκοόν βρίσκοντα
μπροστά σε πακέτα ομοειδών βιβλίων που δεν λύθηκαν από τι
1840, τότε που είχαν σταλεί για να χρησιμοποιηθούν από τους μα
θητές και τους δασκάλους. Η ελληνική εκπαίδευση παρέμεινε μ
το μοναδικό εγχειρίδιο - και αυτό σε μια κοινοτνία που η βιβλίο
παραγιογή της έφτανε στο δεκαπλάσιο της αντίστοιχης παραγω
γής τιον βαλκάνιοχν γειτόνων.
Δεν είναι μόνο για λόγους συντομίας που δεν θα αναφερθώ σα
κατά τόπους δημοτικές βιβλιοθήκες. Η μοίρα τους συνοψίζετα
στην ίδια πικρή φράση: υπήρχαν για να υπάρχουν. Ο εμπλουτι
σμός γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από κληροδοσίες, εκτός ανκά
ποιο δημοτικό συμβούλιο αποφάσιζε να ενισχύσει έναν διάσημι
συμπολίτη. Και αν μεγεθύνουμε τα ποσά, και αφαιρέσουμε τις μι
κροδιακυμάνσεις, μπορούμε να πούμε πως περιγράψαμε και τη
τύχη τιυν δύο κεντρικυόν βιβλιοθηκοόν, της Εθνικής και της Βουλή;'
Δεν είναι ο στόχος μου να οικτίρο}, πολύ περισσότερο να καταγ
γείλυ). Αναφέρθηκα πριν σε μιαν αξιοσημείοπη βιβλιοπαραγιυγή
υπήρχε, οι κοινωνικές ροπές δεν τείνουν ποτέ προς τη μία μονάχι
κατεύθυνση. Βιβλία και γράφονταν, και, σε έναν βαθμό, μικρότε
ρον οποισδήποτε, διαβάζονταν βιβλιοθήκες σχηματίζονταν, αλλ<
στο ιδιωτικό κυρίως επίπεδο. Παράδοση δημόσιυτν βιβλιοθηκών
δεν αποκτήσαμε στον τόπο μας, ίσως επειδή η ανάπτυξη του δη
μόσιου αισθήματος απαιτεί μια μακρόχρονη καλλιέργεια, και εί
ναι χαρακτηριστικό πιο ανεπτυγμένιον κοινιυνιών. Ωστόσο, έχο
υποτυποόσει, πολύ αχνά, κάποια γενικότερη αρχή, έναν δείκτν
αποτελεσματικότητας της κοινιυνικής βούλησης. Νομίζω πως εί
ναι ενδιαφέρον να θυμηθούμε πως κατά τις τελευταίες προεπα:
ναστατικές δεκαετίες παρατηρείται μια τάση από το ιδιωτικι
προς το δημόσιο. Αυτήν την τάση του δείκτη τη διαπιστώνουμε ε|
φανέστερα σε άλλου τύπου εκδηλυόσεις, κοινωνικές είτε διανι
τικές, όμως δεν είναι δίχως σημασία ότι εμφανίζεται και
ανάπτυξη των βιβλιοθηκοόν. Σε στιγμές που η αόριστη κοινωνι:
βούληση μετατρέπεται σε πράξη, σε προϊόν θα έλεγαν οιτε
κοί, το αίσθημα του δημόσιου υπερτερεί του ιδιωτικού - η Επανι
στάση του
είναι ένα κορυφαίο πασίγνωστο παράδειγμα, ΐ<
χρόνια της Κατοχής ένα δεύτερο.
Αν τον δείκτη αυτόν τον συναντάμε και στις δραστηριότητες τη
Βικελαίας Βιβλιοθήκης, τότε μπορούμε να είμαστε καιπερή
νοι, και αισιόδοξοι. Αρκεί η βούληση της φωτισμένης ηγεσίας
να μην ανατραπεί.
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ιονσταντίνος Καβουλάκος,
ούργχεν Χάμπερμας: Τα
ιιελια του Λόγον και της
ιτιχήζ κοινωνικής θεωρίας,
4 . Πόλις, Αθήνα 1996
]
4ε τις σημαντικότερες πλευ,ίςτου έργου του J. Habermas,
ός από τους μεγαλύτερους
,.ίγχρονους διανοητές, κατα
γίνεται το βιβλίο του Κ. Καιυλάκου Γιούργκεν Χάμπερις: Τα θεμέλια τον Λόγου και
ς κριτικής κοινωνικής θεωας, που εκδόθηκε από τις εκίσεις Πόλις.
Πνευματικό τέκνο της πλούας γερμανικής φιλοσοφικής
ιράδοσης, ο J. Habermas συΙδεσε αρχικά το έργο και την
«χδημαϊκή του δραστηριότηι με τη σχολή της Φρανκφούρ|ζ, ενο') στη συνέχεια ανέπτυ·, με ιδιαίτερα συστηματικό
)όπο, το θεωρητικό πεδίο της
τικοινωνιακής αλληλόδρασης
ονκοινωνικών υποκείμενοιν.
0 Κ. Καβουλάκος παρακο3υθεί τη διαδρομή της σκέψης
)ΐι Habermas ξεκινιυντας από
ή «διαμάχη γύρω από το θετι
κισμό» έως τη διατύπιοση και
νάπτυξη της θεωρίας του επι' οινωνιακού Λόγου με πλήρη
ττίγνωση του ενδιαφέροντος
Όυ αυτή παρουσιάζει1. Από
Ιηναρχή του έργου του έως σήίερα, ο Habermas πραγματο
ποιεί πολυσχιδή διάλογο είτε
;ε διάφορους τομείς της επι
στημονικής έρευνας είτε με τα
ιΐαφορετικά ρεύματα του φιρσοφικού στοχασμού. Μέσα
ιπότην υποβολή σε συστηματιίό και ουσιαστικό έλεγχο των
επιχειρημάτων του, μέσα από
ίνα «διάλογο πάνω στο διάλο
γο» παρακολουθούμε την εξέ

λιξη της χαμπερμασιανής προ
βληματικής.
Οι βασικοί κόμβοι αυτής της
εξέλιξης, επάνω στους οποίους
ο Καβουλάκος εστιάζει την
προσοχή του, είναι οι ακόλου
θοι:
α. Η διπλή κριτική του Ha
bermas στους υπερασπιστές του
κριτικού ορθολογισμού αλλά
και στη Οειόρηση του Marcuse
για την τεχνική, την ιδεολογία
και τη νεωτερικότητα.
Στις ιχρχές της δεκαετίας του
’60, ο Habermas αποκαλύπτει,
στο πλαίσιο ολομέτωπης επίθε
σης στα θεμέλια του κριτικού
ορθολογισμού τιυν Popper και
Albert, ότι ο θετικισμός είναι
ένα «ιδιάζον είδος πραγματο
ποιημένης ιδεολογίας» και, ταυτοχρόνως, ότι η απόφαση υπέρ
του ορθού Αόγου μένει αυθαί
ρετη εφόσον δεν εμπεριέχει ένα
ορθολογικό πρακτικό διαφέρον, δεν θεμελιώνεται δηλαδή
στο χιόρο της πράξης. Ωστόσο, ο
Habermas δεν αναλαμβάνει την
ευθύνη του συνόλου των συνε
πειών της διαλεκτικής του πρα
κτικού διαφέροντος για τη νειυτερικότητα (αναγωγή της τεχνι
κής σε πολιτική κυριαρχία) και
την επιστημονικοτεχνική εξέλι
ξη (σχετικοποίηση της τεχνικής
προόδου), όπως ο Marcuse. Με
το επιχείρημα της «σταθερής λο
γικής της τεχνικής εξέλιξης», ο
Habermas αποδέχεται μέρος
της θετικιστικής προβληματικής
περί της αναγκαιότητας του ση
μερινού τεχνολογικού πολιτι
σμού, ακροβατώντας ανάμεσα
στο σχετικισμό και στον αντικειμενισμό. Με τη διπλή ωστόσο
αντιπαράθεσή του με τον
Popper και τον Marcuse κρατά
ως πολύτιμη υποθήκη για τη μετάπειτα επικοινωνιακή θεμε-

λιώση του ορθού Λόγου την
εκλέπτυνση των εννοούν που
κληρονόμησε από τη σχολή της
Φρανκφούρτης, όπως αυτών του
εργαλειακού/επικοινιυνιακού
πράττειν και του βιοκόσμου/
υποσυστημάτων.
β. Η απόπειρα μιας «γνιυσιοανθρωπολογικής θεμελουσης»
της κριτικής κοινωνικής θεω
ρίας και οι αντινομίες της δια
λεκτικής του «αναστοχασμού».
Η διαλεκτική του διαφέροντος,
όπιυς αναπτύσσεται στο Γνώση
και Διαφέρον (1968), έρχεται να
ικανοποιήσει τη διπλή αξίιυση
για σύνδεση της θεμελίωσης του
Λόγου με το πεδίο της πράξης
και για συστηματική και εκλε
πτυσμένη κριτική κοινιυνική θεωρία. Ο Καβουλάκος εντοπίζει
με σαφήνεια τη σημασία της έν
νοιας του αναστοχασμού για τη
χαμπερμασιανή γνωσιοανθρωπολογία των τριών γνιυστικών
διαφερόντων. Στο πρώτο επίπε
δο, αυτό των εμπειρικιυν-αναλυτικιυν επιστημιυν, ο αναστοχασμός παραπέμπει στο τεχνικό
διαφέρον. Η ιστορία τιυν γεγονότιυν του πνεύματος φωτίζει,
σε ένα δεύτερο επίπεδο, το πρα
κτικό διαφέρον, που συνίσταται
στην απόπειρα ερμηνείας της
πολιτισμικής παράδοσης και την
εφαρμογή της στα σημερινά πο
λιτισμικά δεδομένα. Στο τρίτο
και τελευταίο επίπεδο, ο αναστοχασμός καθοδηγείται από το
διαφέρον για χειραφέτηση, αλ
λά επίσης εμψυχιυνει καθολικά
την ίδια τη γνιυσιοανθριυπολογική α ναστοχαστική διαδικασία,
διασφαλίζοντας το γνωσιοανθρωπολογικό οικοδόμημα στο
σύνολό του. Ο Καβουλάκος πα
ρακολουθεί πολύ στενά τη συζή
τηση γύρο) από το Γνώση και
Διαφέρον καθώς και τις αντιρ-

Χιώτης την καταγωγή, ο
Ανδρέας Συγγρός άφησε,
εκτός από τις οικονομικές
ευεργεσίες του, και μία
παρακαταθήκη
κοινωνικού και
οικονομικού
προσανατολισμού, ένα
μοναδικό τεκμήριο
ιστορίας. Τα
Απομνημονεύματα (εκδ.
Εστία, 1998) του Ανδρέα
Συγγρού πρωτοεκδόθηκαν
το 1908 με πρωτοβουλία
της γυναίκας του και με τη
φροντίδα του Γ. Δροσίνη
και του Δ. Βικέλα. Το
εκδοτικό βάρος το σήκωσε
και τότε ο έκδοτικός οίκος
της «Εστίας» και την
εκδοτική επιμέλεια
ανέλαβε ο Δημήτριος
Βικέλας. Στην πρώτη
επανέκδοση, ύστερα από
ενενήντα χρόνια, την
επιμέλεια της έκδοσης
υπογράφουν ο Αλκής
Αγγέλου και η ΜαρίαΧριστίνα Χατζηιωάννου.
Από το 1841 έιυς το 1893 ο
Συγγρός αναφέρεται σε
όλα τα ζητήματα της
ελληνικής πολιτικής,
οικονομικής και
κοινωνικής ζωής. Η
διαμόρφωση του homo
economicus, που
ενδεχομένως σήμερα μας
φαίνεται αυτονόητη,
διαγράφεται μέσα από τη
δημιουργία τοιν σύνθετων
οικονομικών του
δραστηριοτήτων. Ο
Συγγρός διαμόρφωσε
τους όρους για μια
ρεαλιστική αντιμετώπιση
της ζωής που θέτει την
οικονομική ζιυή στο
κέντρο των κοινωνικών
πρακτικών. Μία συνθήκη
που -είτε μας αρέσει είτε
όχι- διέπει το σύνολο της
σύγχρονης κοινιυνίας.
Ψήγματα χρυσού μέσ ’απ ’
τις στάχτες των

κρεματορίων. Η
Φραγκίσκη
Αμπατζοπούλου με την
εξαιρετική μελέτη της Ο
Ά)1ος εν Δ ιωγμώ. Η εικόνα
τον Εβραίον στη
Λογοτεχνία. Ζητήματα
Ιστορίας και Μνθοπλασίας
(εκδ. Θεμέλιο, 1998)
ανέλαβε και
πραγματεύτηκε με
ευθυκρισία και περισσή
συστηματικότητα ένα
ευαίσθητο και κορυφαίο
ζήτημα· αυτό του πολέμου
και της γενοκτονίας μέσα
από τη διαπλοκή ιστορίας
και λογοτεχνίας. Το
σύνθετο εγχείρημά της
συγκροτείται σε μία
διμερή μελέτη. Αφενός
εξετάζει ζητήματα που
αναφέρονται στην
πρόσληψη και τη
λογοτεχνική
αναπαράσταση του
πολέμου και της
γενοκτονίας· και
αφετέρου εξετάζει την
εικόνα του Εβραίου στη
διεθνή και ελληνική
πεζογραφία σε σχέση με
τα ιστορικά, κοινωνικά
και λογοτεχνικά
συμφραζόμενα.
Συγχρόνως, επιχειρεί την
ε ικονολογ ική ανάλυση
έργων της μυθοπλασίας
για τη ναζιστική
γενοκτονία της περιόδου
1945-1990. Η
προτεινόμενη πολιτισμική
εικονολογία ως μέθοδος
ανάλυσης διαθέτει και το
πρόσθετο αγαθό ότι
μπορεί να αποβεί ένα
πρώτης τάξεως εργαλείο
για τη διερεύνηση της
εικόνας του Αλλου στις
ποικίλες εκδοχές του. Το
βιβλίο αυτό, εκτός από το
ενδιαφέρον που
παρουσιάζει για τους
ειδικούς, αξίζει να
διαβαστεί απ’ όλους μας.
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ρήσεις και τα αδιέξοδα που ακο
λουθούν το φιλόδοξο εγχείρημα
του Habermas. Κεντρική θέση
στην προβληματική του Καβουλάκου για την εξέλιξη του έργου
του μεγάλου διανοητή κατέχει η
άποψη ότι από τις αρχές της δε
καετίας του '70, κάτιυ από το βά
ρος τιυν προβλημάτιυν που αντι
μετωπίζει η γνωσιοανθριυπολογική Οεμελίωση του Αόγου, ο
Habermas διαφοροποιεί τον
ορίζοντα της προβληματικής του
και στρέφεται σε μια απόπειρα
διατύπωση μιας εμφατικής θεω
ρίας (βασισμένης σε μια «καθο
λική πραγματολογία της δυνα
τής ομιλίας»), ριζικά διαφορετι
κής τόσο από την «αρνητική»
κληρονομιά της Σχολής της
Φρανκφούρτης όσο και από τον
βασικό κορμό τής έως τότε δική
του κριτικής θειόρησης. Ως χα
ρακτηριστική της μεγάλης στρο
φής -και κυρίως ενδεικτική για
την αδυναμία του Habermas να
ξεπεράσει δημιουργικά το δί
λημμα αντικειμενισμού-σχετικισμού- ο Κάβουλάκος επιλέγει
την κριτική του Habermas στον
Gadamer. Ο Habermas ελέγχει
ιυς σχετικιστική την ερμηνευτική
εμμονή του Gadamer, λησμονιόντας ότι η αποκάλυψη της νοηματοδότησης του Είναι -που
υπάρχει ιυς γλιόσσα- είναι καταρχήν προϋπόθεση διάγαυσης
των υλικών και πνευματικών
εξαρτήσειόν του, και με αυτήν
την έννοια αποτελεί και μεθοδο
λογική προϋπόθεση της αλήθει
ας.
γ. Η Οεμελίωση του Λόγου μέ
σα από την επεξεργασία της
θεωρίας της επικοινωνιακής
δράσης.
Μακριά τόσο από τις μεθοδο
λογικές αξώσεις της ερμηνευτι
κής όσο και από τις συντακτικού
τύπου βλέψεις της αναλυτικής
φιλοσοφίας, ο Habermas θα
αναζητήσει τα θεμέλια του Λό
γου ιτε μια γενικευμένη προβλη
ματική της επικοινωνίας. Ξεκι
νώντας από τη διάκριση μεταξύ
συγκρότησης της εμπειρίας (το
πρόβλημα της αντικειμενικότη
τας) και διαδικασίας ελέγχου
των αξιώσεων ισχύος (το πρό
βλημα της αλήθειας), προσβλέ

πει σε μια «ιδανική ομιλιακή κα
τάσταση» που αποτελεί τη διυποκειμενική διαλογική διαδικα
σία ελέγχου των ατομικών απο
φάνσεων. Ό πω ς υπογραμμίζει
ο Καβουλάκος, προκειμένου να
θεμελιώσει το πρόβλημα της
αλήθειας στο πεδίο του επικοινωνιακού πράττειν, ο Habermas
είναι αναγκασμένος να παρου
σιάσει την επιλογή υπέρ του επικοινωνιακού Λόγου «ως το ίδιο
αναγκαία με την ομιλία και την
επικοινωνία ενγένει» (σελ. 321).
Ο Καβουλάκος αρνείται να δε
χτεί αυτό το επιχείρημα με το αιτιολογικό ότι το επικοινωνιακό
πράττειν είναι καταρχάς ιστορι
κό και συγκεκριμένο, δεν επιπί
πτει δηλαδή στο πεδίο μιας κα
θολικής ορθολογικής επικοινω
νίας, παρά μόνο στο βαθμό που
η συμμετοχή στο διάλογο αποτε
λεί αντικείμενο απόφασης.
Τόσο σε ό,τι αφορά την από
πειρα θεμελίωσης του Λόγου
στο επικοινωνιακό πράττειν όσο
και σε ό,τι αφορά τη θεμελίωση
της «ηθικής του διαλόγου» (που
προτείνει ο Habermas), παρα
κολουθούμε τον Κάβουλάκο να
καταδεικνύει μία προς μία τις
πτυχές της φιλοσοφικής και
ιδεολογικής ταυτόχρονα ανα
δίπλωσης του Habermas προς
όφελος μιας συντηρητικής εμ
φατικής θεωρίας της νεωτερικότητας, όπου εκτός τιυν άλλων
το δυτικό παράδειγμα κατα
λαμβάνει μάλλον άδικα την κυ
ρίαρχη και ίσυις αποκλειστική
θέση.
Στις παρυφές της κριτικής στο
ύστερο έργο του Habermas, ο
Καβουλόχκος βρίσκει τρόπο να
προτείνει εναλλακτικές προ
βληματικές γύρο) από το δίλημ
μα
σχετικισμού-αντικειμενισμού, αλλά και γύρω από τις
δυνατότητες θεμελίωσης μιας
ριζοσπαστικής κριτικής της
σύγχρονης κοινωνίας χωρίς την
ανάγκη προσφυγής σε ένα συλ
λογικό υπερβατικό πανιστορικό υποκείμενο. Χωρίς να επε
κταθούμε, σημειώνουμε επι
γραμματικά τις δύο βασικές συ
νιστώσες, πάνω στις οποίες αρθριόνεται τόσο η κριτική όσο
και η θέση του Καβουλάκου:

α. Άρνηση της δυνατότητα:
ήτας να
θεμελιωθεί ο Λόγος εB i «
με καθολική αξίωση.
β. Αποδοχή του βασικού κορ
μού το)ν επιχειρημάτων τη; ερ
μηνευτικής οπτικής.
Οι συνισιώσες αυτές οδηγοιλ
σε «αρνητική θεμελίωση» τοι
Λόγου (στο σημείο δηλαδή
όπου η επιμέρους συλλογικότητα φθάνει να «αναγνωρίσει τηι
τυχαιότητά της»), Ο Καβουλά
κος μοιάζει να έχει συναίσθηοι
του ασταθούς και υπό συνεχι
αίρεση ορίζοντα στον οπού
προσβλέπει η άποψη αυτή. Μι
αυτήν την έννοια θέτει κατά
προτεραιότητα το πρόβληματηι
αυτονομίας και αφήνει σε δεν
τερο πλάνο το πρόβλημα τηι
αλήθειας, θέλοντας έτσιναυπο
γραμμίσει ότι μόνο σε όροικ
πραγμάτωσης της ιστορίας εί
δυνατή και η αναζήτηση :
κριτηρών της αλήθειας.
Στο σύνολό της η προσπάθειι
του Καβουλάκου αποτελεί μιι
εμπεριστατωμένη και σύστημα
τική εργασία. Εμπεριστατωμενι
με την έννοια ότι εξαντλεί, κάτι
το δυνατό, τα διαθέσιμα επιχείί
ρήματα, συστηματική με την ενι
^ργυι
νοια ότι η ανάγνωση του έργοι
ήτοι'
του Habermas και η κριτική
θέαση υπακούουν αυστηράίστου
αρχικό σχεδιασμό αλλά και στη'
τάξη που διέπει το χαμπερμα
σιανό έργο εν γένει. Ιδιαίτερτ
μνεία πρέπει να γίνει στη βιβλία
γραφική πληρότητα και αυσιη
ρότητα της εργασίας, κυρίως ω
συγκριθεί με το εύρος και το βά
θος τυτν έργων, με τα οποία αναμετρήθηκε ο συγγραφέας τη;
Συμπληρωματικά σε σχέση μι
ό,τι έχει αναφερθεί παραπάνω
η εργασία του Καβουλάκου δια
θέτει δύο μεγάλες αρετές: προ)
τον, έχει σαφή και συνεκτική κε
ντρική θέση, μέσα από την οποίΐ
ξετυλίγονται αρμονικά διαφο
ρετικές προβληματικές για ση
μαντικά φιλοσοφικά και κοινοί
νικά ερωτήματα. Δεύτερον, α
ντιμετωπίζει τον Habermas ω(
τον φιλόσοφο που με το έργοτοι
κλονίζει, λιγότερο ή περισσότε
ρο συνειδητά, την ίδια τη θεμε
λιώδη αξίωση της σκέψη; τοιΐ
δηλαδή την αξίιοση καθολικότι
I

, του φιλοσοφικού στοχα1 Από την πρώτη αρετή, αυτης σαφούς και συνεκτικής
ρικής θέσης, η εργασία του
ουλάκου αντλεί επιστημονι'δύναμη, ιχπό τη δεύτερη
εί πρυποτυπία και ερευνητιροσιά.
τό που ίσως ξενίζει στην
ισίατου Καβουλάκου είναι
ένας ερευνητής που θέλγερανερα από την ερμηνευτιιροσέγγιση παραμένει αυ
τά προσηλιυμένος σπχ χα^ώματα των επιχειρημάτων,
άζοντας ίσως να αγγίξει
ψεύτικα το ιστορικό πλαίμέσα στο οποίο διαμορφοόπ το έργο του Habermas,
να φωτίσει έτσι περισσότεην απογοήτευση και την έλ,ιη ανατρεπτικής διάθεσης
καταγράφονται στην ύστετερίοδό του. Είναι πιθανό
,το ίδιο το χαμπερμασιανό

έργο ϋποβάλλει/επιβάλλει στον
μελετητή του αυτήν την εμμονή
στον κορμί) τιυν θεωρητικών
επιχειρημάτων, εμποδίζοντας
έτσι μια περισσότερο σύνθετη
εργασία, που να αγγίζει ταυτοχρόνως και το πεδίο της ιστο
ρίας τιυν ιδεών.
Εν κατακλείδι, η εργασία του
Καβουλάκου, εκτός από το ότι
αποτελεί μια καλή ευκαιρία για
ν ’ αρχίσει (ή για να τελειώσει)
κανείς με τον Habermas, έχει
και το θάρρος να προτείνει μι
κρές αλλά ανθεκτικές εναλλα
κτικές μορφές σκέψης για με
γάλα ζητήματα του φιλοσοφι
κού στοχασμού. Παρά το γεγο
νός ότι θα προτιμούσαμε η αναδυόμενη έννοια της αυτονομίας
να συνδέεται κυρίως με την
ελευθεριακή δυνατότητα τιυν
ανθρώπιυν να αναγνωρίζουν
και να μεταλλάζουν τα δεδομέ
να τιυν αναγκών της ζωής τους,

δεν μπορούμε παρά να ανα
γνωρίσουμε ότι οι θεωρητικές
προτάσεις του συγγραφέα
(που, Θεμιτά, δανείζονται στοι
χεία από τον Gadamer ή τον
Καστοριάδη) είναι άξιες προ
σοχής και συνέχειας.
Ιωάννης Παπαδογεώργης
1. Δεν πρόκειται απλά και μόνο
για καθαρά θεωρητικό ενδιαφέ
ρον. Στην εξέλιξη του έργου τού
μεγάλου σύγχρονου διανοητή
-που περιγράφεται ορθά από τον
μελετητή Καβουλάκο ο)ς πορεία
από την κριτική θεώρηση του κό
σμου σε μια θεωρία με την εμφατική έννοια- αντανακλιύνται εν μέρει η περιπέτεια τιυν ιδεών αλλά
και της πρακτικής της Αριστερός,
τα πλαστά ή πραγματικά αδιέξοδα
των εναλλακτικών του καπιταλι
στικού συστήματος στρατηγικών,
αλλά και το περιβάλλον των αντι
παραθέσεων μέσα στο οποίο αυτές
ιχναπτύσσονται.

: Το ηθικό και το πολιτικό
■

οςΛίποβατς,
'ανάλνοη-Φιλοσοφία
ιτιχή Κουλτούρα:
ιλεχόμενα Κείμενα,
.Πλεθρον, Αθήνα 1997
αυτόν τον τόμο ο συγγρα:ς έχει συμπεριλάβει άρθρα
^ που καλύπτουν το φάσμα
σύγχρονης θειυρητικής συΓ|σης. Ο Θ. Λίποβατς θέτει
•ροπήμα «τι είναι ένα υποιενο» και δίνει απαντήσεις
ιίς δογματισμούς, ξεκιναό
ς από τη φροϋδική και λαΊκή ψυχανάλυση,
ο άλλο εριότημα που θέτει εί«τι είναι τυ Πολιτικό)» και
»τείνει μια απάντηση που δεν
οθεί την ύπαρξη του υποκειωυ μέσα στο πολιτικό πράτ/ - κάτι πολύ συνηθισμένο
ν κοινοΜολογία. Ταυτίσεις,
θυμίες, φαντασιώσεις, άγχη,
ολογίες και μυθολογίες παί)ν έναν Θεμελιακό ρόλο στο
IΚ)της πολιτικής κουλτούρας,
έλος, ο συγγραφέας διερωαι για τη σχέση ανάμεσα στο

Ηθικό και το Πολιτικό, ένα
κατ’ εξοχήν εριότημα της πολι
τικής φιλοσοφίας. Η σχέση αυ
τή δεν είναι για τον συγγραφέα
ούτε απλή ούτε μονοσήμαντη
και δεν τρέφει αυταπάτες για
τη δυνατότητα συνύπαρξης του
Ηθικού με το Πολιτικό, όμως
δεν θειυρεί αυτό τον προβλημα

τισμό άνευ πρακτικού ενδιαφέ
ροντος, τουναντίον παίρνει θέ
ση ενάντια στον πολιτικό σκε
πτικισμό και στον πολιτικό φα
νατισμό. Πέραν αυτοόν, υπάρ
χουν και άρθρα με αναφορές
σε επίκαιρα θέματα της ελληνι
κής πολιτικής κουλτούρας.
Σωτήρης Ντάλης

Ο ι Π ρ ω θυ π ο υ ρ γ ο ί τη ς Ελλάδος - Αντώνης Μακρυδημήτρης
Εκδόσεις. I. Σιδέρης, Αθήνα 1997
Πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση που αναλύει σε βάθος το πλήρες ιστορικό
διάγραμμα των πρωθυπουργών της Ελλάδος, από τον Καποδίστρια έως
τον Κ. Σημίτη.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύονται διεξοδικό και περιεκτικά οι
171 θητείες των 90 πρωθυπουργών.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, βιογραφούνται με τρόπο γλαφυρό 30
πρωθυπουργοί, όσοι, δηλαδή, άσκησαν την εξουσία για διάστημα άνω
του έτους και με την εμπιστοσύνη των αντιπροσωπευτικών σωμάτων. Οι
βιογραφίες συνοδεύονται και από εντυπωσιακές προσωπογραφίες των
ιστορικών προσωπικοτήτων. Τέλος, το βιβλίο συμπληρώνεται με σειρά
διαφωτιστικών πινάκων και διαγραμμάτων με ημερομηνίες και στατιστι
κά στοιχεία, καθώς και εκτενή βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Το βιβλίο είναι ένα πλούσιο έργο που ανάγλυφα και γλαφυρά ιστορίζει
τις πολιτικές καταστάσεις του τόπου μας από το 1828 μέχρι σήμερα.
Η έρευνα, η ανάλυση και η κριτική γίνεται διά μέσου των προσώπων που
έγιναν πρωθυπουργοί για ελάχιστα, μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήμα
τα και ανάλογα με τη συμβολή τους στη διαμόρφωση και την εξέλιξη
των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων και των εθνι
κών θεμάτων.

Έ χει το χάρισμα του
γλαφυρού λόγου, την
ακρίβεια του
επιστημονικού και την
τόλμη του ελεύθερα
σκεπτόμενου ανθρώπου.
Πρες σχόλης ωθούν σε
αναγνώσεις
ευθυμογραφημάτων.
Ωστόσο, όλο και
λιγοστεύουν οι ώρες
σχόλης, καθοός και τα
ευ θυμογραφή ματα.
Άλλοιστε, ένας
ευθυμογράφος που κάνει
«στα σοβαρά» τη δουλειά
του βρίσκει τον τρόπο να
μας διασκεδάζει
σοβαρολογώντας. Αυτή
είναι η περίπτωση του
Γιώργου Καραμάνου, μια
γνήσια λαϊκή φωνή, που
αξίζει να την ακούσετε
διαβάζοντας τις
Λαχανίδες και
Λαχανάκια Βρυξελλών
(εκδ. Δήμου Μιδέας,
1997).
Ανθολογίες και
ανθολογούμενοι· ειδικές
κατηγορίες, χρονολογικές
κατατάξεις, τοπικοί
προσδιορισμοί είναι τα
κύρια κριτήρια επιλογής,
που συνδέονται πάντοτε
με τα προσωπικά κριτήρια
του ανθολόγου. Κρατώ
στα χέρια μου την
Λνθολογία
Κωνοταντινουπολιτών
Ποιητών τον Εικοστού
Λιώνα φτιαγμένη με
μεράκι από τον
Χαράλαμπο Κ. Βάιο (εκδ.
Σύνδεσμος των εν
Αθήναις
Μεγαλοσχολιτοόν, 1997):
«Θαύμα οι μανόλιες κι
όργιο / το καλοκαίρι του
'50 / στην όχθη του
Βοσπόρου / την ασιατική. \
Τρελάιθηκεν ο Αύγουστος /
-από καιρό κι εγώ...».
ο χαρτοκόπτης
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ΣΤΗ ΔΙΝΗ του γαλλικού Μ άη τοΰ ’68, ό Μ ω ρίς Μ π λ α νσ ό μ α ζί μέ μιά ομάδα φίλων,
«ένωμένιον άκόμη κ α ί μέσα στις δ ια φ ω νίες τους», συμμ ετέχει στις « Ε π ιτρ ο π ές δράσης»
οπού «δεν υ π ή ρ χα ν φ ίλοι άλλα σ ύ ντρ ο φ ο ι πού αμέσω ς μιλούσαν μεταξύ τους στόν
ενικό». Ό Γάλλος σ υ γγρ α φ έα ς ομολογεί: « Π α ρ ά τις π ρ ο φ υ λ ά ξεις μας, μέσα στις
Ε π ιτ ρ ο π έ ς δράσ η ς κ α ί άλλου, σ υνεχίζουμ ε νά π ρ ο κ α λ ο ύ μ ε έπ ιφ υ λά ξεις, γιατί ή φιλία
δέν π α ρ α μ ερ ίζει μ π ρο σ τά στη σ υντροφ ικ ότη τα . Σ τούς σ υ ντρ ό φ ο υ ς μιλούσαμε μέτόέσύ,
ώ ς φ ίλοι όμω ς δέν μιλούσαμε μεταξύ μας στόν ένικό». Ω σ τ ό σ ο , στό τέλος τού κειμένου
του -Υ π έ ρ τή ς φ ιλ ία ς , ό τίτ λ ο ς- ό Μ πλανσ ό π α ρ α δ έ χ ε τα ι ότι «ό μόνος φίλος» μέ τόν
όποιο συνομιλούσε στόν ένικό ήταν ό Λ εβινάς.
ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΚΡΙΝΩ ούτε ν ά ά π ο φ α ν θ ώ κ α τά πό σ ο ν είναι δικαιολογημένη ή
συγκεκριμένη δια φ ορετική χρήση τού ρηματικού π ρ ο σ ώ π ο υ τήν ο π ο ία προκρίνει ό
Μ πλανσό. Α ύτό πού μέ ενδια φ έρ ει είναι ή στάση π ο ύ υ ιο θετεί ό κριτικός σήμερα,
κυρίω ς - ό χ ι όμω ς κα ί ά π ο κ λ εισ τικ ά - μέσα ά π ό τις τα κ τικ ές σελίδες τω ν εφημερίδων.
Π ολύς λόγος γίνετα ι τελευτα ία γιά μιά σ ύγχρονη «άριστερή» κριτική. Παλαιότερα ή
έννοια αύτή ήταν συνυφ ασμένη μέ τή συντροιρικότητα, κ α ί οί δ ια φ ω νίες μεταξύ των
άριστερώ ν συντρόφ ω ν κριτικώ ν ή τα ν σχεδόν π ά ν το τε όμ α δοποιημ ένες: οί μέν εναντίον
τω ν δέ. Π οτέ δέν είχε δια νο η θ εϊ κανείς vex ισχυριστεί κα ί vex δείξει ότι υπήρχαν καί
άλλες, ίσω ς περισσότερες, έξιχτομικευμένες κριτικές διχοστχχσίες μέσα στόν ίδιο τό χώρο
τω ν μέν καί τω ν δέ. Ό κριτικός λόγος έπνιγε τή διαιρορετικότητα στό όνομα τής
ιδεολογικής συνοχής.
ΣΗΜΕΡΑ, ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ μιας κριτικής πού θ ά σ τη ρίζετα ι σε αύτού τού είδους χή
συντροιρικότητιχ είνιχι πχχριυχημένο: ή κριτική ιρωνή -ε ύ τ υ χ ώ ς -ε ίν α ι ιδεολογικά
λιγότερο ομοιογενής, α λ λ ά -δ υ σ τ υ χ ώ ς - μ ονότονα κα ί έπ ικ ίν δ υ ν α εξατομικευμένη,
ύπιχγορευμένη εν πολλοΐς ά π ό τά συμιρέροντα κ α ί τόν άντα γω νισ μ ό τώ ν εκδοτών, τή
διχχιρημιστική προκιχτιχσκευχχσμένη προβολή , τόν ξέιρρενο, έιρήμερο ρυθμό τής
προσφορι'χς τού πολιτιστικού π ρ ο ϊό ντο ς, τις π ρ ο σ ω π ικ ές φ ιλοδοξίες, τις υπολογισμένες
εύκαιριχχκές συμμαχίες. Ύ π ’ χχύτές τις σ υνθή κες πολλοί κριτικοί, άκόμη καίέκεϊνοιπού
κχχλύπτοντχχι κχ'χτω ιχπό τή ιττέγη μιας ύ π ό ρ ρ η τη ς συντροιρικότητας, ενισχύουν τήν
ύ π ο π τη , κιχιροσκοπική κριτική το υ ς στάση π ρ ο σ π α θ ώ ν τα ς vex οχυ ρ ω θ ο ύν πίσω άπό τή
συλλογικότητιχ μιχχς κ α τ’ όνομα ιριλίας. Δ έν είναι λίγοι οί άρθρογράχροι πού
ιχντιχλλάσσουν «συνχχλλασσόμενες» ιριλοιρρονήσεις χρ η σ ιμ ο π ο ιώ ντα ς κατά περίσταση,
εύκιχιριιχκά κιχί ίδιοτελώ ς τό χα ρα κ τη ρ ισ μ ό «ό φ ίλος μου», άκόμη κα ί γιά πρότερους
δεδηλιομένους εχθρούς.
ΦΡΟΝΩ ΟΤΙ Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ κα ί ή φιλία πού στη ρίζετα ι στήν οίκειότηταχοϋ
«εσύ» είντχιϊσαις ό μεγιχλύτερος έχθρ ό ς τή ς κριτικής. Ή οικειότητα αύτή δέν έπιτρέπει
στόν κριτικό vex κρατήσει τις ά πο σ τά σ εις ά π ό το ύ ς κρινομ ένους, ν ά διατηρήσει τήν
ετερόδοξη κρίση του χω ρίς ν ά δ ια ρ ρ ή ξει συντροιρικούς, ιριλικούς δεσμούς.
Η ΠΑΗΘΥΝΤΙΚΗ προσφ ώ νηση τού Μ πλανσό π ρ ό ς τόν ιρίλο μάς δείχνει τό δρόμο πού
πρέπει νά βαδίσει ή σημερινή κριτική. Στήν εποχή μιχς, τού όξυμμένου άτομικισμοΰ και
τού άνελέητου, δίχω ς ιχρχές, εκδοτικού χχντιχγιυνισμού, ό π ο υ δο κ ιμ ά ζετα ι τόσο ή
συντροιρικότητα όσο κιχί ή πρχχγματική ιριλία, χχπχχρχχίτητη π ρ ο ϋ π ό θ εσ η γιά μιά
άμερόληπτη κριτική, χχπαλλιχγμένη χχπό τή λογική τώ ν άντχχλλαγμάτων, τής
συναλλιχγής, τής ύ π ο κ ρ ισ ία ς κα ί τού κ αιροσκοπισμ ού είναι ή διαχρύλαξη καί
κιχτοχύρωση τής δυνιχτότητιχς vex κρίνεις μιλώ ντας -ά ν ε ξ α ιρ έ τ ω ς - σέ συντρόιρους,
ιρίλους, γνω στούς κχχί ιχγνιοστους, άκόμη κ α ί έχθρούς, μέ τό «εσείς». Ά κ ό μ η καί όταν ό
φίλος πού κρίνετιχι είνιχι ό Λ εβινάς...
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Το Χρονικό
των επιστημονικών ανακαλύψεων
Μια σπουδαία επιστημονική εγκυκλοπαίδεια
για την ιστορία των επιστημών και των ανακαλύψεων
Πρόκειται για μια σπουδαία επιστημονική εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία των επιστημών και των ανακα
λύψεων, από την εμφάνιση των πρώτων ανθρωπιδών το 4.000.000 π.Χ. και την τιθάσευση της φωτιάς το
500.000 π.Χ. έως και τις επιστημονικές ανακαλύψεις που κατέγραψε το Ασίμωφ μέχρι το 1992. Ερευνώντας
διεισδυτικά όλα τα επιτεύγματα των επιστημών στη διαδρομή του χρόνου, ο Ασίμωφ εξετάζει, μεταξύ
άλλων, τις ανακαλύψεις και εφευρέσεις στην αστρονομία, τη βιολογία, τη φυσική, τη χημεία, τα μαθημα
τικά, αποκρυπτογραφώντας κάθε γεγονός με το δικό του, μοναδικό ύφος, επιτρέποντάς μας να συμμερι
στούμε τις συγκινήσεις και να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα των επιστημών στο πέρασμα των αιώνων.
Σύντομα κείμενα, που ακολουθούν τις επιστημονικές ανακαλύψεις κάθε περιόδου και έτους, δείχνουν πώς
οι επιστήμονες επηρέασαν τον κόσμο και πώς ο κόσμος ανταποκρίθηκε στις επιστημονικές προόδους. Εδώ
θα δει κανείς την ανακάλυψη των πλανητών και των ιών, θα μάθει πώς εφευρέθηκαν τα ατμόπλοια, τα τηλε
σκόπια και τα διαστημόπλοια. Θα γνωρίσει τις συνθήκες οι οποίες συνδέονται με την κατασκευή της πρώ
της χειράμαξας (400), με το πηρούνι (1071), τα ματογυάλια (1249), το κανόνι (1346), τον περίπλου της Γης
(1523), τους διεστιακούς φακούς (1784), τις ακτίνες X (1895), την ανακάλυψη του Πλούτωνα (1930), το
πρώτο παιδί του σωλήνα, που γεννήθηκε το 1978... και πολλά άλλα. Γεγονότα ελάχιστα γνωστά ζωντανεύω
ουν στις σελίδες αυτού του περιεκτικού χρονικού, προσθέτοντας έναν ανάλαφρο, αλλά πάντα διδακτικό,
τόνο στην αφήγηση.
[17 χ 24 cm, σελ. 880 - 9000 δρχ.]
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