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ν ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗ ΑΛΚΗ

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΥΝΡΟΜ ΗΤΕΣ ΣΤΟ UVT I !
ΘΑ Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Ε Τ Ε Μ Ι Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε Β Ι Β Λ Ι Α
πώς, προτιμούν να το προμηθεύονται αμέσως - έστω και και
πιν αναζήτησης.
Υπάρχουν όμως και πολλοί μη συστηματικοί αναγνώστες
γνώστες που θα ήθελαν να παρακολουθούν το περιοδικό αλλά
χνούν να το αναζητήσουν κάθε δεύτερη Παρασκευή ή εγκατι
πουν την προσπάθεια αναζήτησής του. Γϊ αυτούς κυρίως κάνου
αυτή την καμπάνια για εγγραφή νέων συνδρομητών.
Γ ραφτείτε λοιπόν συνδρομητές στο ΑΝΤΙ γιατί έτσι βοηθά
και το περιοδικό. Ή κάνετε δώρο στους/ις φίλους/ες σας πι
δεν το αγοράζουν τακτικά ή το αμελούν μια συνδρομή. Εμι
κάνουμε μια προσφορά για τους νέους συνδρομητές:
Στέλνο\Λτας το έμβασμα για μια νέα συνδρομή, από σήμερ
και μέχρι το Πάσχα, το ΑΝΤΙ θα στείλει σε σας ή σε όποιο φΰ^
σας σημειώσετε και ένα πακέτο με βιβλία ως δώρο!
Θα στείλετε το ποσό της ετήσιας συνδρομής συν 500 δρχ.γ
τα ταχυδρομικά του δώρου και εμείς, εκτός από το περιοδικ
θα σας στείλουμε ένα πακέτο με τα εξής βιβλία:

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
ΓΙΑΝΝΗ

Ε. Μπαλιμπάρ, Τ. Λουπορίνι, Α. Τόζελ:
Η Κριτική της ΠοΑιτικής στον Μαρξ
Μ. Αλεξανδρόπουλος: Φύλλα-Φτερά
Γιάννης Ιωάννου: Ο Τρίτος Δρόμος
Γιάννης Καλαϊτζής: Τσιγγάνικη Ορχήστρα
Κατερίνα Σαιν Μαρτέν: Ααμπράκηδες

ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΤΙΙΓΙΑΝΙΚΗ
Στείλετε λοιπόν
το ποσό των 10.000 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.
Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας!
ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ, Θ ΕΛ Ω ΝΑ ΓΡ Α Φ Τ Ω Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η ΤΗ Σ ΣΤΟ ΑΝΤΙ
ΚΑΙ Ε Π ΙΘ Υ Μ Ω ΝΑ Μ Ο Υ ΣΤΑΑΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΑ ΙΑ

φύλλα-φτερά
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
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Αποστέλλυ) με επιταγή το ποσόν τιυν 10.500 δρχ,. Παρακαλιόνα·^
μου στείλετε, μαζί με το πρώτο τεύχος, και την προσφορά σας,
πακέτο με τα πέντε βιβλία.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
, 1 J ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ: Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ; Τα αιματηρά
επεισόδια των τελευταίων ημερών στο Κοσσυφοπέδιο έφεραν πάλι στο
προσκήνιο τη φιλολογία για επικείμενη έκρηξη στα Βαλκάνια.
Κι όμως. Τώρα, μοιάζει ότι είναι, περισσότερο από ποτέ, η ώρα της
διπλωματίας. Γράφουν: Κατερίνα Καρύγιαννη, Σωτήρης Ντόλης, Χ.Γ.Π.
Και ο ιστορικός Ευάγγελος Κωφός αναλύει διεξοδικά όλες τις πτυχές
του προβλήματος.

ΕΛ. 22

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΚΛΕΙΔΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Η «ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ»; Το νέο επεισόδιο στη διαρκή κρίση
της Ν.Δ. - του Τάσου

ΣΕΛ>24

Παππά

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ Πίσω από την προσωπική
ιστορία του δημοσιογράφου Ηλιο Π. Δημητρακόπουλου, ένα
ρεπορτάζ που δείχνει την αμερικανική διείσδυση στην Ελλάδα
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και την ανοχή ορισμένων ελλήνων πολιτικών - του Ρεπόρτερ

ΣΕΛ. 28

«ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ»
Η συνέντευξη του Θ. Πάγκαλου στη Μιλλιέτ - του Σαμί Κοέν

ΣΕΑ, 31

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ: Βοσνία: Το παράδειγμα του Μόσταρ - του Σωτήρη

Ντάλη. Τσαντ: Το τέλος της βίας - του Αστέρη Χουλιάρα
Π ερ ίο δ ο ς B' · Έ το ς 2 5 o ■ Τ ε ύ χ ο ς 6 5 6
Παρασκευή 12 Μ α ρ τ ίο υ 1 9 9 8 Δ ρ χ . 5 0 0

ANTI - Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η
ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 6 0 , 115 21 Α θ ή ν α
. Τηλ. 7 2 .3 2 .7 1 3 -7 2 .3 2 .8 1 9 FAX: 7 2 .2 6 .1 0 7
ANTI O N -LIN E : h t t p : / / w w w 3 .e n e t . g r / a n t i
Ε mail: a n ti@ c o m p u lin k .g r
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χ ρ ή σ το ς Π α η ο υ τσ ά κ η ς
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Η λ ία ς Κ α ν έ λ λ η ς
(ΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠ ΙΜ ΕΛΕΙΑ: Δ η μ ή τρ η ς Γ κ έκ α ς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛ Η Σ: Μ ά χ η Γ ε ω ρ γ ιά δ ο υ
«ΤΥΠΩΣΗ: Λ ΙΘ Ο Τ Υ Π Α.Ε. Ια σ ίο υ 5, Π ε ρ ισ τέ ρ ι
Τηλ. 5 7 .2 2 .2 0 1
ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ:
τήσια συνδρομή: 2 6 τεύχη,. Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΙΤΕΡΙΚΟ Y : Ε ξαμ. 5 .0 0 0 δ ρ χ ., Ετήσια 1 0 .0 0 0 δ ρ χ .,
ίσια Ο ρ γα νισ μ ώ ν , Τ ρ α π εζώ ν , κ.λπ.: 4 0 .0 0 0 δ ρ χ .
J:
Φ οιτητική ετή σ ια : 8 .0 0 0 δ ρ χ .
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ε Υ Ρ Ω Π Η - Μ Ε Σ Ο Γ . ΧΩ ΡΕΣ:
Εξαμ.: 38 δ ο λ ., Ετήσια: 7 5 δ ο λ .,
ΗΠΑ - Κ Α Ν Α Δ Α Σ - Α Σ ΙΑ - Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ ΙΑ :
Εξαμ. 4 4 δ ο λ ., ετή σ ια 8 8 δ ο λ .
ιΛΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χ ρ ή σ το ς Π α η ο υ τσ ά κ η ς
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 6 0 , 115 21 Α θ ή ν α
ΤΙΜ Η Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : ΔΡΧ. 5 0 0 ,
Π Α Λ ΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΔΡΧ. 1 .000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η : Για τα β ιβ λ ιο π ω λ ε ία
της Α θ ή ν α ς : Π ε ρ ιο δ ικ ό Α Ν Τ Ι,
για τα β ιβ λ ιο π ω λ ε ία τη ς Β. Ε λ λ ά δ α ς:
έντρο του β ιβ λ ίο υ - A Π ο υ λ ο υ κ τσ ή και Σ ία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η , τηλ. (031) 2 8 5 .8 5 7

ΣΕΑ. 38

ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Πανηγύρια και παράπονα - του Γιώργου

ΣΕΛ. 46

Φρέρη

ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Έ θετε προβλήματα, μετέδιδε
γνώσεις - του ομότιμου καθηγητή

ΣΕΛ. 50

Π.Α. Βοκοτόπουλου

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Σχετικά με την παραπομπή του
επιμελητή της Πινακοθήκης Μάνου Στεφανίδη στο Πειθαρχικό
του ΥΠΠΟ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
«Π εραστικά, Ν .Δ .»!, σελ. 4

ΛΟΓΙΚΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Γκόργος Φ ιλόισάκσς, σελ. 5

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Αντήνωρ, σελ. 6

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια, σελ, 8

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Ελένη Κολιοπούλου, σελ. 30

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Επιστολές, σελ. 40

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ. 42

ΜΙΚΡΑ ΣΥΓΚΡΙΤΟΑΟΓΙΚΑ
Λίζυ Τσιριμάικου, σελ. 60

ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ
Κώστας Ακριβός, σελ, 66

•Εξώφυλλο: Φωτ. ΕΡΑ/ΑΠΕ

ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ, N A !
Η «ΓΚ Α Ν ΤΕ Μ ΙΑ » που δ έρ ν ει τη Ν έα Δ ημοκρατία, το κόμμα της α ξιω μ α τική ς α ντιπ ολίτευσης, κορυφώθη κε — εξω θ εσ μ ικ ά ! — με τον*τραυματισμό του νεα ρ ού π ρ οέδρου της σ ε έναν ερ α σιτεχνικό ποδο
σφ αιρικό αγώνα. Κ α ι παρά το ότι θα έπ ρ επ ε να του συμπα ρα σταθούν φ ίλοι και αντίπαλοι, το ατύχημα
έγινε αφορμή σκω π τικώ ν σχολίων. Ε μ είς του ευχόμ α στε π ερ α στικά .
«Π ΕΡΑ ΣΤΙΚ Α » δεν μοιόχζει όμως να είναι τα προβλήματα της Ν .Δ. Ο κ λ εφ το π ό λ εμ ο ς εναντίον του Κ.
Καραμανλή που έχ ει συντονιστεί μέσα στο γενικό αλαλούμ (κ α ι) της εσ ω κ ο μ μ α τικ ή ς αντιπολίτευσης
με τα πήγαιν’-έλα του κυρίου Επιτίμου και οι α κ ρ ο δ εξ ιές κ ο ρ ώ ν ες τω ν Κ α ρ α τζα φ έρ η δ ω ν έχουν οδη
γήσει το κόμμα της θεσμικής αντιπολίτευσης σ ε μ ία γ εν ικ ευ μ έν η κρίση.
TA M M E έχουν στη μ ένες τις πα γίδες τους στις κινήσεις κόχθε σ τελ έχ ο υ ς —πρω τοκλα σά του ή δευτεροκλασάτου, α δ ια κ ρ ίτω ς— και αλιεύουν δηλώ σ εις, ξεσ π ά σ μ α τα , σ υ ν εν τεύ ξεις. Π(ύς να μαζέψ εις τώρα
πια τους π ολιτευτές της Ν .Δ... Σ οβ α ροί και μη, έχουν χ ω θ ε ί όλοι σ ε ένα τσουβ ά λι κα ι γρονθοκοπούνται.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ της κομματικής ιεραρχίας, ο κ. Κ αραμανλής, με τις μόχλλον κ ω μ ικ ές, μουσολινικής αι
σθητικής χ ειρ ονομ ίες του, εκ φ ω ν εί λόγους καταγγέλλοντας την « εσ ω σ τ ρ έφ εια » κ.λπ., κ.λπ., νομίζο
ντας (;) ότι έτσ ι διασοίζει το κόμμα του και ότι το οδη γεί σ ε νικη φ ό ρ ες, μ ελλοντικές εκ λο γ ικές αναμε
τρ ήσεις...
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ μόνο τα θεα τρ ικά στοιχεία του δράματος. Για τί η άλλη ότβη αυτής της ιστορία ς δεν πρέπει
να π ρ ο ξεν εί τον γέλω τα και την ειρω νεία . Στη Ρηγίλλης π α ίζετα ι ένα αληθινό δράμα. Και δεν είναι οι
«έξυπνοι» χειρ ισ μ ο ί του Π Α Σ Ο Κ που έχουν π ερ ια γά γει τη Ν .Δ. στη σημερινή κα τά στα ση , σχεδόν ένα
βήμα πριν α π ’ τη διάλυση...
ΕΙΝΑΙ Η ΧΡ Ο Ν ΙΑ Α Δ Υ Ν Α Μ ΙΑ (χυτού του κόμματος να σ υ σ π ειρ ώ σ ει γύρω από κ ά π ο ιες δ 'κ έ ς του και νέες
ιδ έες τους συντηρητικούς η»ηφοφόρους και να α π ευ θυ ν θεί στο ευρύ κοινό. Η παρακμιακή πορεία της
Ν.Δ. οδηγεί το κόμμα σε συρρίκνωση και σ ε συ σπ είρ ω σ η γύρα) από τα πιο κ α θυ στερ η μ έν α πολιτικά
στελέχη που προτείνουν παρω χημένα και ακραία συντηρητικά «οράματα». Δ εν μπορούμε να αναμέ
νουμε τίποτε πια από το κόμμα αυτόστη σημερινή μορφή του - και με τη σημερινή η γ εσ ία του.
ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ευχόμαστε στον κ. Κ. Καραμανλή. Κ αταλαβαίνει όμω ς ότι δεν μ π ό ρ εσ ε να π ρ ο σ φ έρ ει στην
παράταξή του όσα όχι μόνον οι οπαδοί της περίμεναν από αυτόν; Θ α κ α τα λά β ει άρα γε τις ημέρες αυ
τές της θερ α π εία ς του ότι το θεσμ ικό κόμμα της αντιπολίτευσης δεν είναι μια αλόχνα για παιδικά παι
χνίδια αλ λ ά κάτι πολύ σοβ α ρ ότερ ο που έχ ει να κά νει με την π ο ρ εία της χώ ρ α ς, σ ε κάποιους δρόμους
που επιλέγονται ύ σ τερ α από διόχλογο μεταξύ σοβαρώ ν συζητητών κα ι αντιπάλων;
ΑΥΤΑ περιμένουν οι πολίτες από τους πολιτικούς που τβηφίζουν για να τους εκπροσω πούν. Ό χ ι πεισματικά εφ ηβικά παιχνίδια.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ

εκαττενθ ήμερο
Κανείς όεν «χαρίζει» εκλογές
•

ΤΙ «ΠΟΥΛΑΕΙ» περισσότερο: Η Κρίση στο
Κοσσυφοπέδιο ή η «εμπόλεμη κατάσταση»
στη Νέα Δημοκρατία; Το ερώτημα -ιός την
περασμένη Κυριακή- απαιτχολσύσε τους
αρχισυντάκτες Δελτίων Ειδήσεων λογής
MME. οι οποίοι ναι μεν κατέγραφαν τη
«διεθνή ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφ λε
ξης στα Βαλκάνια», από την άλλη, όμως,
τους «συνέπαιρνε» η αντιπαράθεση μεταξύ
προέδρου και επιτίμου προέδρου στη Νέα
Δημοκρατία... Τι θα έδινε η συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είχε ορισθεί για την επομένη, Δευτέρα 9 Μαρτίου;
Ενδεχόμενη αποχώρηση από τη Νέα Δημο
κρατία του επιτίμου Κ. Μητσοτάκη (και δη
μιουργία νέου κόμματος), θα ήταν, ασφα
λώς «μέγα θέμα» που θα τροφοδοτούσε, επί
μέρες, επί εβδομάδες, την πενιχρή εγχιόριά
μας ειδησεογραφία... Τελικά, οι μεγάλες
αντιπαραθέσεις αποφεύχθηκαν: Ούτε ο Κ.
Μητοοτάκης απεχιόρηοε από το κόμμα, ού
τε ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συνέχισε τις
εκκαθαριστικές του επιχειρήσεις κατά των
Αλβανόφωνων του Κοσσυφοπεδίου !
ΩΣΤΟΣΟ, και μετά τη συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο κ. Επίτιμος
«έριξε μια μπαλοθιά»: Κάποιοι -ε ίπ ε σπριόχνουν το κόμμα στην καταστροφή και
«χαρίζουν τις επόμενες εκλογές στον κ. Ση
μίτη». Η δήλωση Μητσοτάκη τάραξε πάλι
τα νερά και ανησύχησε την ευδαίμωνα διά
θεση που επικρατούσε, το πρωί της Τρίτης,
στο επιτελείο της Ρηγίλλης. Οι πλέον θερ
μόαιμοι εισηγήθηκαν «άμεση διαγραφ ή
του», άλλοι, όμως, είπαν ότι «ο Μ ητοοτάκης
έφυγε» (πήγε Παρίσι) και ότι ήταν αρκετή
μια ανακοίνωση αποδοκιμασίας του. Αυτί)
και έγινε. Η ανακοίνωση έλεγε ότι τόσο ο
κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο
ελληνικός λαός γενικότερα, «κρίνουν ποιος
με τα λόγια και τις π ρ ά ξεις του βοηθάει την
προοπτική της παράταξης».
«ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΣ “ΧΑΡΙΖΟ ΥΝ” ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ;»
Η ΔΗΑΩΣΗ Μητσοτάκη ενέτεινε τον
«πειρασμό» (που εξακολουθεί να συνέχει

ορισμένα
κεντρικά
στελέχη
του
ΠΑΣΟΚ...) για πρόωρες εκλογές. Αφού
μας «χαρίζουν» τις εκλογές -διαμήνυσαν
στον πρωθυπουργό Κ. Σημίτη- γιατί να
μην αδράξουμε την ευκαιρία;... Στους «επειγομένους», όμως, απάντησαν άλλα
(επίσης κεντρικά) στελέχη του ΠΑΣΟΚ:
«Ηρεμήστε, γ ιατί κ α ι μ ε ις δ εν υστερούμ ε σε
εσω κ ομ μ ατικ ές τριβές κ α ι προβλήματα»...
ΥΠ Ο ΤΙΘ ΕΤΑ Ι ότι στο επίκεντρο της
προσοχής του κυβερνώντας κόμματος εί
ναι, αυτή τη στιγμή, «η δραστη ριοπ οίη ση
όλου του στελεχικού δυναμ ικού τον
ΠΑΣΟΚ, ενόψει των δημοτικώ ν κ α ι ν ο μ α ρ 
χιακώ ν εκλογών του Ο κτωβρίου». Το κόμ
μα -δήλωσε ο γραμματέας του Κ. Σκανδαλίδης—«πρέπει να στηρίξει ανοιχτά το κ υ 
βερνητικό έργο». Και, στην πορεία προς το
συνέδριο, «να κ αταβάλ λ ου μ ε κόιθε π ρ ο 
σ π ά θ εια για την εξάιλειψη των διαχω ριστικών γραμμώ ν κ αι των εσω κομ μ ατικώ ν σ υ 
γκρούσεων». Όμιυς, άλλο οι ευχές, οι πα
ραινέσεις, και άλλο η πραγματικότητα.
Στην Πάτρα, λόγου χάρη, οι τοπικοί παρά
γοντες του ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν τον νυν δή
μαρχο (που είναι επανεκλόγιμος) Α. Καράβολα, ενιό στον Πειραιά, η πλεκνψηφία
των μελιόν της νομαρχιακής επιτροπής
επικρίνει την υποψηφιότητα Χρ. Φωτίου.
Προβλήματα όμως καταγράφονται και στη
Βοιωτία (όπου οι εκεί βουλευτές Α. Ακριβάκης και Δ. Αποστολίδης αντιδρούν στην
εκ νέου υποψηφιότητα Σταμούλη), στη Λ έ
σβο, (ττη Λάρισα και σε αρκετές άλλες
εκλογικέςπεριφέρειες.
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, όμως, δεν πάνε καλά
ούτε στο θέμα τιυν συνεργασιών με άχλλα
κόμματα. Ο Συνασπισμός κατηγορεί το
ΠΑΣΟΚ για «ηγεμονισμό)», αφού το κυβερνών κόμμα δεν δέχεται να στηρίξει κανέναν υποψήφιο του ΣΥΝ, πλην εκείνων
που αναδείχθηκαν στις εκλογές του 1994
(όταν ο Συνασπισμός ήταν εκτός Βου
λής...) - διάβαζε τους Π. Σκοτινιώτη, στη
Μαγνησία, και Α. Πέτσα, στα Γρεβενά. Ο^
Συνασπισμός επιμένει στις υποψηφιότη
τες σειράς προβεβλημένων τοπικών στελε-

χών του (όπιυς είναι οι περιπτώσεις
Παναγιώτη Πεβερέτου, στην Αργοί
του Θανάση Πετράκου στη Μεσσηνία
Π αν αγαστή %Μυριντζή στη Λέσβο),
αναμένει την οριστική απάντηση
ΠΑΣΟΚ για τις υποψηφιότητες Μπαρ
κα (Καισαριανή), Ιωακειμίδη (Ρέ
Νταή (Ηγουμενίτσα), Αρμένη (Ζάκυύ
Κατά τα άλλα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ «τα
σκουν», με σιγουριά, μόνο στο κοινό
φοδέλτιο της Αθήνας, με επικεφαλί
Μαρία
Δαμανάκη...
Από πλε
ΠΑΣΟΚ μετέχουν στο ψηφοδέλτιο (

Φιλίνη, κ.ά.
il
Κ 0 Σ 0 Β 0 : ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙ
ΠΑΜΕ (Μ Α ΛΛΟ Ν ) ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ...
ΤΕΛ ΙΚ Α , αφού κόπασαν οι εκκαί
στικές επιχειρήσεις, μετρήθηκαν οι
κροί (έστιο και με ασυμφιυνία, ως ;
τον αριθμό τους), ακούσθηκαν οι από
της διευρυμένης Ο μάδας Επαφής (κα
δικότερα οι απειλές της κ. Μ. Ολμπρ
ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς έκρινε όι
μπορούσε ν' ανοίξει διάλογο με την
σία τιυν. Αλβανόφωνων του Κοσσυφοι
ου, υπό την αίρεση ότι θα αποκήρυι
τόσο την τρομοκρατία, όσο και τις απι
στικές τους τάσεις.
Φ Υ Σ ΙΚ Α , όσο κρατούσαν οι εκκαί
(πικές επιχειρήσεις, ο Μιλόσεβιτς επ
νε ότι τα συμβαίνοντα στο Κόσοβο ι
«εσω τερική υπόθεση της ΓιουγκοολΛ
και πέραν ου! Όμο)ς, την αναγκαίο
διαλόγου είχαν ζητήσει, πέρα απί
ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, Ιταλίο
Ρωσία (τα μέλη της Ομάδας Επαφής’
πέντε βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Β
γαρία, Ρουμανία, ΠΓΔ της Μακεδα
it -v
και Τουρκία), αλλά και μια σειράκ uδιεΙ
ματα1
οργανώσεις, ευαίσθητες σε θέματ
θρωπίνων ή μειονοτικοόν δικαιιωμά
Καθώς, μάλιστα, από πλευράς της
Π)ζ|

ιπαφής, ζητήθηκε η σύγκληση του
ουλίου Ασφχχλείας, γκχ την επιβολή
θετισν κυρχυσεχυν κχχτχχ της Γιουγκο,ίχχς, ο Σλ. Μιλόσεβιτς υποχρεχόθηκε
χκρουσει πρύμνχχν.
ΣΙΚΑ, πολλά ερχυτηματικχχ υπχχρχουν
) ποιος εξοπλίζει τον «Απελευθεριυτι:ρατυ» τιυν Αλβχχνχΐφχυνχυν, γκχ το τι
|ίη Ομάδα Επαφής με τον όρο «διευνη αυτονομία» ή για την χχπίθχχνη
δη με την οποία το Διεθνές Ποινικό
στηριοτης Χάγης (που αχτχσλείπχι με
'κλήμχχτχχ πολέμου στη Βσσνάχ) ιχνιχοσε την έναρξη έρευνχχς για τις ευθύονσερβικών αιττυνομικχυν δυνάμεων,
χη διάρκεια των πρόχτφχχτων επιχει
ρών τους στο Κοσσυφοπέδιο. [Κατά
ίωση, το Δικαστήριο αυτό ποτέ δεν
λήθηχε με τα «εγκλήματα πολέμου»
■ϊιέπραξαν, λόγου χάρη, Κροέχτες σε
ςΣέρβχυν αμάχων]. Αλλά ερωτήματα
ουν και για τις εκρήξεις βομβιυνστο
ς της ΠΓΔ της Μακεδονάχς. Οι
,.ξεις αποδίδονται στον «Α πελευθερω■Στρατό» τχυν Αλβχχνχυν του Κοσχτυφο)ΐ). Που στοχεύουν, όμως, οι εκρήξεις
;; Ποιος έχει να κερδίσει από την τυΊύλυση της ΠΓΔ της Μακεδονίας;
I
***
|\ΙΑΛΟΓΟΣ Μιλόσεβιτς - ΑλβχχνχίDVπροδιαγρέχφεται εξαιρετικέχ δυής. Οι Αλβχχνόφχυνοι «ακτιβιστές»
, Κοσσυφοπεδίου δεν εμπιστεύοντχχι
A
μετριοπαθείς ηγέτες τους (τύπου
αήμ Ρουγκόβα), που υποστηρίζουν
ίς την παθητική αντίχτταση... Ηδη
ταλος του μετριοπαθούς κχχι «δυτιλου» Ρουγκχίβχχ (γκχ την ανάδειξη
ιδρού της αλβανικής κοινότητας) εμζεται ο Γκάζμεντ Πούλιχ κχχι κανείς
’ ■ίναι σε θέση να εκτιμήσει, επχχκρισήμερα τη φθορά που υπέχττη η ποήτης παθητικής αντίστασης του Ρουία. Από την άλλη, ο Μ ιλόσεβιτς, που
;ρεώθηκε από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
αραδιόσει στους Κροέχτες « π ρ ο αιώ οερβικές εστίες», στην Κρέχινα κιχι τη
ίονία, είναι φυσικό να πχχρχχμένει
ρετικιχ επιφυλακτικός σε οποιοάήί : διάλογο που θα απεμπολούσε, ου
νιτικά, το Κοσσυφοπέδιο, το οποίο,
: διάρκεια της χιτλερικής κατοχής, είΑσωμχχτχυθεί στην Αλβανάχ...
ΝΑΙΟΔΩΡΗ Η «Φ Ο Ρ Μ Ο Υ Λ Α » - ΑΛΛΑ
\0ΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΤΗΝ Α Π Ε Ρ Ρ ΙΨ Ε ...
ΗΡΙΔΗΣ και Σημίτης συμφώνησαν

-κχχτά την πχχρχχμονή του πρώτου στην
τη συζήτηση του θέματος (της συμμετο
Αθήνχχ- ότι η φόρμουλχχ χτυμμετοχής τιυν
χής ή μη συμμετοχής της τουρκικής κοιΤουρκοκυπρίων χττις εντχχξιχχκές διχχνότητχχς στις ενταξιχχκές διχχπραγματεύπρχχγμχχτεύχτεις πρέπει νχχ είνχχι «ελκυστι
σεις Κύπρου / Ευρωπαϊκής Ένχυσης), οι
κή» κχχι «γενναιόδω ρη». Αυτό συμφχυνηβουλευτές δύο τουρκοκυπριακχύν κομμάχτχχν, χχυτχ) χχνχχκοίνιυχτχχν χττσυς δημοσιοτχυν, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
γρχχφους κχχι χχνχχχιυρησαν γιχχ το Αονδίκχχι του Κχψιματος της Κοινοτικής Απενο, προκειμένου νχχ πχχρουν μέρος χττην
λευθέρχυσης ψήφισαν υπέρ της συμμετο
Ευριυπαϊκή Διάσκεψη, η οποία άρχισε
χής! Ό πω ς είναι γνωστό, εκπρόσωποι
χθες, με τη συμμετοχή της Κύπρου κχχι δ έ
τιυν δύο χχυτών κομμχχτων είχαν πάρει μέ
κα χιυρχυν της κεντρικής και ανατολικής
ρος στο Διήμερο που είχε οργανχυσει, τον
Ευριυπης (Ουγγχχρίχχς, Πολχυνίας, Τσεπερχχσμένο Δεκέμβριο, ο Συνασπισμός,
χίχχς, Σλοβχχκίχχς, Εχτθχινίχχς, Σλχ>βενίχχς,
χττο Ζάππειο, με θέμα το Κυπριχχκό. ΣυΒουλγχχρίχχς, Ρουμχχνίχχς, Αιθουχχνίχχς κχχι
μπέρχχσμχχ χχρ. 1: Κχχι στην Κύπρο, όπχυς
Λεττονίχχς). Φυσικά, στη διχχσκεψη μ ετέ
κχχι στην Τουρκία, υπάρχουν νηφάλιοι
χουν οι ηγέτες κχχι τιυν 15 κρατιυν-μελιών
Τουρκοκύπριοι, νηφάλιοι Τούρκοι. Οι
της Ευρωπχχϊκής Ένχυσης, οι οποίοι, μαζί
οποίοι θέλουν την προσέγγιση με την ελ
με τους «δέκχχ», θχχ συζητήσουν θέμχχτχχ
ληνική πλευριχ, στην Κύπρο ή στην Ελλάεξιυτερικής
πολιτικής,
δικχχιοσύνης,
δχχ. Συμπέρασμχχ χχρ. 2: Η επαφή, ο διά
χχχτφχχλειχχς, «χωρίς να α π ο κ λ ε ίε τ α ι η ε ξ έ 
λογος, κχχνει κχχλό...
ταση θεμ άτω ν κ α ι α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά κ ο ιν ο τ ι
κής α ρ μ ο δ ιό τη τα ς» . Από τη διχχσκετ|>η
χχπουσιάζει η Τουρκίχχ, «φοβερχχ χολχυμέΑΝΤΗΝΩΡ
νη», γιχχ τη στχχση
τιυν Ευρχυπχχίιυν χχυμμχχχιυν της, χχρνουμένιυν νχχ τη χτυμπεριλχχβουν μετχχξύ τχυν
υποψηφίιυνγιχχ έντχχξη χχορχόν...
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ · ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998

*
ΠΑΗΝ, τχχ περί «ελ
κυστικής» κχχι «γεννα ιόδ ω ρ ης» φό ρ μου λχχς, σε χ5,τι χχφορχχ τη
συμμετοχή
των
Τουρκοκυπρίων στις
εντχχξιχχκές διχχπρχχγμχχτεύσεις, ουδσλχυς
συγκίνηιταν τον Ρχχουφ Ντενκτχχς, ο
οποίος επιμένει ότι η
ιττχχση της Ευρχυπχχϊκής Ένχυσης «κχχτχχχττρέφει» τις... προο
πτικές επίλυσης του
Κυπριχχκού κχχι χχνχχτρέπει την ισορροπίιχ εγγυήχτεχυν που
υπήρχε την Κύπρο,
μετχχξύ Ελλχχδχχς κχχι
Τουρκίχχς. Η στχχση
χχυτή του Ντενκτχχς,
δεν χχποτελεί, χχχτφχχλχυς, «είδηχτη». Είίίηχτη, όμιυς, χχποτελεί
τχ> γεγονιίς ότι, κχχτχχ
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Το «Καλειδοσκόπιο» είναι
μια αστική, μη
κερδοσκοπική εταιρεία.
Σκοπός της είναι να
συμβάλει στην κοινωνική
και επαγγελματική
αποκατάσταση ατόμων
με προβλήματα ψυχικής
υγείας, νοητική
υστέρηση, κινητικά
προβλήματα, κ.ά. Στο
πλαίσιο αυτό
οργανώνεται (19-22
Μαρτίου στο ξενοδοχείο
Ξενία, στο Ηράκλειο
Κρήτης) η 1η Πανελλήνια
Έκθεση Προϊόντων από
Ειδικά Εργαστήρια
Θεραπευτικές
Συνεργατικές Μονάδες,
με τη συμμετοχή
Εμπορικών Φορέων.
Οι δημιουργοί των έργων
και οι εκπαιδευτές τους,
που θα συνοδεύσουν τα
έργα, έχουν να
επιδείξουν δείγματα
καλής ποιότητας, σε
προσιτές τιμές. Τα
προϊόντα τους
(κεραμεικά, εικόνες,
υφα\σά, οικολογικές
κατασκευές, έργα
ξυλογλυπτικής, κ.λπ.)
είναι συναγωνίσιμα με
εκείνα που κυκλοφορούν
στην αγορά.
Κατά τη διάρκεια της
έκθεσης θα υπάρχει και
σειρά άλλων
εκδηλώσεων:
Μαριονέπες από ομάδα
απεξαρτημένων
γυναικών, επίσκεψη σε
ειδικά εργαστήρια της
Κρήτης, βιντεοταινίες
γύρω από την κοινωνική
επανένταξη, παράσταση
από τη θεατρική ομάδα
του Θ.Ψ.Π. Χανίων
: «Σχοινοβάτες», ομιλία σε
«στρογγυλό τραπέζι»
από ειδικούς
επιστήμονες, κ.ά.
Γκ.Κ.
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καθηγητής Νίκος Οικονομίδης, που υποδείχτηκε από την κυβέρνηση για να γίνει ο νέος
πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, διαδεχόμενος τον κα(). Αδαμ. ΙΙεπελάση,
έχει στο ενεργητικό του λαμπρή επιστημονική και
πανεπιστημιακή καριέρα: μετά το διδακτορικό
του, το 1961 στο Παρίσι, εργάστηκε κατά την περίοδο 1961-69 ως ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών, υπήρξε κατά την περίοδο 1969-81 καΟηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ.στον Καναδά (όπου κατέφυγε λόγιο της αντί-δικτατορικής του
δράσης στο πλαίσιο της αντί-δικτατορικής οργάνιυσης «Δημοκρατική Άμυνα», ενώ είχε υπάρξει
πριν από τη δικτατορία μέλος του «Ομίλου Αλέξανδρος Παπαναστασίου») και από το 1987 καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας στο Παν/μιο Αθηνιόν και από το 1995 Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνιόν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
είναι επίτιμος διδάκτωρ του Παν/μίου της Σόφιας,
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και
της Σερβικής Ακαδημίας, συγγραφέας 12 βιβλίων
και 150 άρθρων. Όμως η -υποψηφιότητα του Ν. Οικονομίδη απορρίφθηκε από την Επιτροπή Εξω τερικιόν και Αμυνας της Βουλής, γιατί καταψηφίστηκε από τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που ανήκουν στην καλούμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. τους κ.κ. Δ. Βερυβάκη, Γ. Καψή. II. Οικονόμου
και Σ. ΙΙαπαθεμελή. συν επίκουρο ύμε νους από τον
προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ ανεξάρτητο βόυλευτή X. Κηπουρό και ευθυγραμμιζόμενους με τους
βουλευτές της Ν.Δ. και του ΔΗΚΚΙ (οι βουλευτές
του ΚΚΕ -σύμφιυνα με την πάγια τακτική- δήλωσαν απλά «παρών»).
Η καταψήφιση του καθ. Ν. Οικονομίδη έγινε όχι
γιατί κρίθηκε ότι σ υποψήφιος δεν διαθέτει τα ανά-

λογά προσόντα, αλλά για τις απόψεις που υπ
ρίξε σ ε άρθρο του στην εφημερίδα Το Βψ
6.10.97, σχετικά με το οριστικό όνομα της Π)
και για το οποίο η Ε λ ευ θ εροτυ π ία της 6.3.96
ψε: «Ό π οιος κ α λ ό π ισ το ς δ ια β ά σ ει ολόκληροί
θ ρ ο τον καθηγητή Ο ικονομίδη θ α παραδεχτεί
κι ανδιαψ οονεί, ότι τεκμηριώ νει με στοιχεία χά
χ ειρ ή μ α τα την επιστημονική άποψ ή τον, τψ ί
κ α λ ό θ α ήταν α π ό χ ρόν ια να είχε λάβει νπ'ό\
όλη η πολιτική ηγεσία». Ο «μακαρθισμός»,γι
οποίο μίλησε, πολύ σωστά, ο βουλευτής του|
σπισμου Σπ. Δανέλλης, ολοκληρώνεται μ|
προσπάθεια ενίων βουλευτών να ζητήσουν α!
καθ. Ν. Οικονομίδη να αποκηρυξει τις con
του! Ας μας επιτραπεί να θυμίσουμε ότι το «μα
θικό» πνεύμα δεν ήταν άγνωστο στο ΠΑΣΟΚ,
ήρθε για πρώτη φορά στην εξουσία το 198ΐ|
τις 'θηριώδεις εσωκομματικές εκκαθαρίσεις«
ριόδου 1975-77. Πολλοί είναι αυτοί που δια»
καν, ταπεινώθηκαν. αποκλείστηκαν με τη öc
των «πρασινοφρουρών». Αλλά και πολύ αργα
όταν ο Κ. Σημίτης -ιος υπουργός Βιομηχο
Έ ρ ευ να ς και Τεχνολογίας- υπέδειξε για Γι
Διευθυντή ενός Ερευνητικού Κέντρου Κοινοί
Επιστημών επιστήμονα διεθνούς κύρους, καί
τή σ ε μεγάλο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού,
ψηφιότητά του απορρίφθηκε από τον Α. Ik
δρέου (ή το περιβάλλον του), γιατί κάποτε ο
γω πανεπιστημιακός είχε γράψει ένα επικ
σχόλιο για τον ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, τον οποίοι!
παλαιότερα παραλληλίσει με τον Ελευθέριοί
ζέλο! Οι τέσσερις του ΠΑΣΟΚ θέλησαν απλό
συνεχίσουν αυτί) την παράδοση.
Σπήλιος ΓΙαπασπηλιό.τοι

01 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΑ MME
ΣΤΗ ΧΘ ΕΣΙΝ Η ΕΚΠΟΜ ΠΗ του
Σ τέλ ιο υ Κούλογλου υπήρξαν
συντριπτικά στοιχεία για το πιυς
κατασκευάζονται τα ειδ η σ εο γραφικά σιόου που καταναλιόνουν οι κεχηνότες τηλεθεα τές.
Οι π ερ ισ σ ό τερ ες σφ α ίρες που
ρίχθηκαν στα πρόσφατα βίαια
γεγονότα της Αλβανίας ρίχθη
καν για τις ανάγκες των ελληνικιόν MME, επισημάνθηκε.
Είναι κοινός τόπος πλέον για

τους υποψιασμένους πολίτες ότι
η ειόησεογραφία στα ηλεκτρονι
κά M M E δεν σ το χ εύ ει παρά
στον εντυπωσιασμό. Η καθημε
ρινότητα θεαματοποιείται - κι
αν η εικόνα που την αναπαριστά
δεν ταυτίζεται μαζί της, τόσο το
χειρότερο για την πραγματικό
τητα.
Γ ι’ αυτό το ζοφερό τοπίο της
δημοσιογραφίας, τέσ σ ερ α πα
ραδοσιακά έντυπα της Α ρ ι

σ τ ερ ό ς, η Α υγή, η ΕποI
Π ολίτη ς και το Αντί, απί
σαν να συνεργαστούν χ.|
διοργανιόσουν, από κοινΙ
την ομάδα «Πολίτες σε δα
ημερίδα με θέμα την είδη
γραφία στα MME και, ευι
ρα, τις λεγάμενες ενήμερα«
ζώνες. Η ημερίδα θα γίνει
αρχές Απριλίου. Λεπτομεβ
στο επόμενο.

ΤΑ Π Α ΙΔ ΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ
Κ ΙΝ ΔΥΝ ΕΥΟ ΥΝ
Η κατάσταση της υγείας και
διατροφής του ιρακινού
πληθυσμού βρίσκεται σε
τέτοια απελπιστικά επίπεδα,
ώστε η ψυχραιμία του
εμπρός στην απειλή των
αεροπορικών επιδρομών
δεν προκαλεί έκπληξη.
Ο ιρακινός λαός
-απομονωμένος τελείως
από τη διεθνή κοινότητα
λόγω του απάνθρωπου
δετούς εμπάργκοοδηγείται σε αφανισμό. Η
ελληνική αποστολή
αλληλεγγύης στον ιρακινό
λαό διαπίστωσε ότι τα
παιδιά πληρώνουν το
βαρύτερο τίμημα, αφού ήδη
500.000 έχουν χαθεί από τις
τραγικές ελλείψεις
τροφίμων και φαρμάκων,
ενώ χιλιάδες άλλα
αργοπεθαίνουν καθημερινά.
Γκ.Κ.
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ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΑΣ!
ώρα κατανοούμε τους ακριβείς λόγους για τους οποίους ο
ευγενής κατά τα άλλα κ. Σημίτης αποφάσισε να συμπεριλάβει ως υπουργό στην κυβέρνησή του τον κύριο Ευάγγελο
ιαννόπουλο. Τον φοβάται ο άνθρωπος! Σκεφτείτε τον κ. Γιαννό|υλο εκτός κυβερνητικού πόστου και την αντίστοιχη εικόνα του
|ατηλεοπτικά σώου: Ou βομβιίρδιζε καθημερινά τον κ. Σημίτη με
κίπυ που ούτε η Μαλβίνα έχει τολμήσει...
Αυτά σκεφθήκαμε όταν έφταίτε στα γραφεία μας το φαξ που ο
ύφος υπουργός απηύΟυνε στον συνεργάτη μας Στέλιο Καφαντάη και το οποίο είχε διακοσμήσει με ιδιόχειρες φιλόφρονες «παάτηρήσεις». Απολαύστε:
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«I. Βλακείες γράψεις, a μπελοφ ιλόσοφ ε της δεκάρας. /7ο/α είναι
προσφορά σου στον Λ α ό κ αι την π α τ ρ ίδ α κ. Καφαντάρη;». Συνε
ίχε «2. Ποιο είναι το β ιογ ρα φ ικ ά σου, ψ ευτοδη/ιοσιογράφ ε της
λάκας;». Και καταλήγει: «3. Σ' α ρ έσ ε ι; Ή σε τσούζει να σου παουσιάιζει κανείς την ψ ευτοΰπαρξή σου;».
Το τηλεοπτικό ήθος του κ. Γιαννόπουλου είναι πασίγνωστο
τους Πανέλληνες, ιδίως από την εποχή των αλήστου μνήμης εκ-

πο[ΐπο')ν του στο Κανάλι 29. Τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να αναπλάσουμε την εικόνα του και ως εργαζόμενου υπουργού: να κάθε I
ται στο μεγαλοπρεπές γραφείο του, να συντάσσει τέτοιου είδους
κείμενα και ύστερα να τα φαξαρει! (Εκτός και αν δίδει εντολές
«προς διεκπεραίοχτιν» στη γραμματεία του...)
Καλά, αυτά κάνουν οι υπουργοί σας, κύριε Σημίτη: Θα μας πεί
τε: και αν δεν ήταν υπουργός, τι θα έκανε; Μα, απλούστατα, θα
έστελνε ανάλογα μηνύματα προς τον κ. Σημίτη, αυτοπροσο'ιπως
και με κάθε πρόσφορο μέσο.
ΥΓ. Για τα αυτόγραφα Γιαννόπουλου, ο συνεργάτης μας Στέλιος
Καφαντάρης σημεκυνειτα εξής:
Ε υχαριστώ τον Υπουργό Δ ικαιοσύνης κ. Ευάγγελο Γιαννόπουλο
που μ ου έκανε την τιμή να ασχοληθεί με το κείμενό μου «Γιαννόπουλος. Υβριστής Επικράτειας» (Αντί 27.2.98). Έ τσι απυόεικνύεται (hi τουλάχιιπον το όιέτρεξε, π ράγμ α που δεν είμαι βέβαιος ότι
συμβαίνει με σχόλιά μου που διαλαμβάνουν άλλες προσω πικότη
τες.
Τα εκ φ ρ α σ τικ ά μ έσ α που επέλεξε ο Υπουργός επιβεβαιώνουν
κ α τ ά τον κ α θ α ρ ό τ ερ ο τρ όπ ο τις π αρατη ρή σεις μου για τη χρήση
των ύβρεων α π ό τον κ. Γιαννόπουλο. Οσοι σχολιάζουμε την τρέ
χ ουσα πολιτική συγκυρία γράφουμε, ως ένα βαθμό, διαψεύσιμα
κείμενα. Η αντίδραση του Υπουργού με ύβρεις, και μάλιστα ιδιό
γραφες, είναι μ ια τροπή ανέλπιστα υποστηρικτική των επιχειρημάτω νμου, τόσο ιδανική π ου μ οιάζει με φ άρσα του εκδότη.
Σ. Καφαντάρης
9
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ΑΒΡΑΜΟΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ριν αλέκτορα φωνήσει και πριν
συμπληρωθεί μήνας από το άρθρο
μας στο Α ντί με τίτλο «Ο Δήμαρ
χος των πανηγύρεων -ο Δήμος για τα
πανηγύρια» και ξέσπασε το κανόνι των
παρκομέτρων, το οποίο απεκάλυψε πα
ρανομίες, σκάνδαλα, φαβοριτισμούς
κ.ο.κ. Και επειδή η τηλεοπτική εικόνα
-που τόσο αγαπά ο κ. Αβραμόπουλοςείναι άτεγκτη, είδαμε τονκ. δήμαρχο για
πρώτη φορά συνοφρυωμένο και κατηφή
-προεκλογική περίοδος γαρ. Και γι' αυ
τί) θυμήθηκε τα «χρέη» του προς τους πο
λίτες. Και ισχυρίσθηκε το αδύνατο: να
τους εξοφλήσει με ταχυδρομικές επιτα
γές. Έ τσ ι λήγουν όλα: το νομοθετικό και
το χωροταξικό μπάχαλο, οι οικονομικές
ρεμούλες -παρόχ την «αμαρτωλή» σύμ
βαση. η παρκοεταιρεία του Δήμου Αθη
ναίων καθυστερούσε την κανονισμένη
καταβολή των οφειλών της προς τον Δή
μο-, η απίστευτη αναστάτωση της πόλης,
το απαράδεκτο ράβε-ξήλωνε, η διαιώνι
ση του καρκινιόματος της στάθμευσης

Π
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κ.ο.κ. Σ' εκείνο το ιχρθρο μας είχαμε
υποσχεθεί αποκαλύψεις, αλλά μας πρό
λαβε το Συμβούλιο Επικράτειας.
Παρ' όλο το θόρυβο όμως, ο Δήμαρχος
βγήκε να κάνει αυτοκριτική, δεν συζήτη
σε -π ά λι- τις εναλλακτικές λύσεις για το
εκρηκτικό θέμα της ελεγχόμενης στάθ
μευσης, δεν επανεξέτασε την πλήρως
αποτυχούσα πολιτική του, δεν προσπάθη
σε, έστω και την ύστατη στιγμή, να εξα 
σφαλίσει υπόγεια ή υπαίθρια δημοτικά
πάρκινγκ αλλά, ως γνήσιο προϊόν του συ
στήματος και τηλαυγής αστέρας του πολι
τικού μάρκετινγκ, «πρόσφερε» προεκλο
γικά «δώρα» και bonus στην πελατεία
του. Έ σ τω κι αν έτσι επιβαρύνει απίστευ
τα τα ήδη οικτρά οικονομικά του Δήμου.
Ο κ. Δήμαρχος υπόσχεται ανεπιγνώτως
(;) ταχυδρομικές επιταγές. Τίτον νοιάζει;
—Μήπιος από την τσέπη του πληρώνει;
Ο πολιτικός αμοραλισμός στο φόρτε του.
Τελικά αυτός ο άνθρωπος είναι επικίν
δυνος.
Γράφαμε, στο τεύχος 654: «Ο κ. Α β ρ ά -

• Μ ικροί κ α ι μεγάλοι π ό λ ε
μοι μ αίνονται κ α ι το μ όνο π ου
αλλάζει στα ρ ε π ο ρ τ ά ζ π ου
τους καλύπτουν ειδη σεογ ραφ ικά είναι ο αρ ιθ μ ός των θυ
μ άτω ν κ αι οι τόποι ο π ού δ ια 

δραμ ατίζονται...
• Η σύρραξη στο Κόσοβο που πυκνώνει και πάλι τα σύννεφα
του πολέμου πάνα) από τα Βαλκάνια. Ο εμφύλιος πόλεμος ανά
μεσα στους ισλαμιστές και την κοσμική εξουσία στην Αλγερία
έχοντας έως τώρα ως απολογισμό χιλιάδες θύματα. Ο εμφύλιος
στη Σιέρρα Λεόνε που πλέον έχει γενικευθεί σε όλη την επικρά
τεια της χώρας. Πρόκειται μόνο για μερικά από τα αιματοκυλί
σματα που σημαδεύουν αυτή τη στιγμή τον πλανήτη.
• Η Δόση «ανησυχεί», «προβληματίζεται», «σκέφ τεται να επέμβει» μόνο όπ ου τι/ν αφ ορ ά, μ όνο ό ταν νιώθει ότι οι αιμ ατοχ υ σίες
θέτουν σε κίνδυνο της ευη μ ερία της. «Τι Σαντάμ, τι Μιλόσεβιτς,
όπ οιος και να είναι ο π α ρ α β ά τη ς, εμείς είμ αστε οι αστυνόμ οι του
πλανήτη», μ οιάζει να συλλογίζεται ij Ολμπράατ κ αι οι επιτελείς
του αμ ερ ικ α ν ικ ο ύ πενταγώνου.
• Ένα μεγάλο ηλεκτρονικό αρχείο σε τρεις διαφορετικές
γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά) υπάρχει εδώ και λίγες
μέρες στο Ίντερνετ. Ονομάζεται 6<S και περιέχει χρονολογία,
εικόνες, μουσική και κινηματογραφικά πλάνα από τα εργατικά,
φοιτητικά και δημοκρατικά κινήματα των τελευταίων δεκαε-
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μ ό π ο υ λ ο ς α π ο τ ε λ ε ί εύγλωττο παράόειγ
μ α π ο λ ιτικ ο ύ μ ε τ ά την πολιτική· όηλαόή
έχουμ ε μ ια ν κ α τ α σ κ ε υ ή δημόσιας εικόνα
π ο υ λ ειτου ρ γ εί μ έ σ α α π ό τις τηλε-εικόνε
κ α ι έτσι κ α το χ υ ρ ώ ν ει κ α ι τη δημοτικότη
τ α κ α ι την επ ικ οιν ω ν ιακ ή της τακτική
ω ς έν α virtual reality πολιτικό σκενα
σμ α. . Ο κ. Α β ρ α μ ό π ο υ λ ο ς είναι τομελ
χ ιο ύ φ ος του, η δ ια ρ κ ή ς συγκατάνι
κ α ι η μ εθ ο δ ικ ή προβολή, όσο είναι και
:αιαι
γ ρ α β ά τ ε ς π ο υ επιλέγει ή ο τρόπος τί(ή
σ τ έ κ ετ α ι ε μ π ρ ό ς στην τηλεοπτική κάμε
ρ α . Θ α έλ εγ α α π λ ώ ς ότι απολαμβάνουμε,
το π ιο α π ο δ ο τ ικ ό κ α ι εξελιγμένο προϊή
του εγχ ώ ριου π ολ ιτικ ού μάρκετινγκ. A
μ ά λ ισ τ α σ κ εφ θ εί κ α ν είς την εύνοια πο
του δείχνει το Σ υγκρότημα, τότε έχουμ
π ρ ο φ α ν ώ ς έν α ν - α κ ό μ η - πρωθνπονργ
σ ε αναμ ονή ...» .
— Μήπως τα γεγονότα τρέχουν τα;
τέρα από ό,τι προεικάσαμε; Μήπως η
λεοπτική μας δημοκρατία είναι ήδη
πρίζα;
Μάνος ΣτεφανιΊ

Η

τιών. Ανάμεσα στις δώδεκα ιστορίες που παρουσιάζονται διε
ξοδικά, περιλαμβάνεται και η Χούντα των συνταγματαρχώι
στην Ελλάδα και η Αντίσταση. Στη δημιουργία του αρχείουσυμ
μετείχαν η γαλλική εφημερίδα L e M onde και ο εκδοτικός οίκοι
της ιταλικής εφημερίδας II Manifesto, ενώ η αρχειοθέτηση καιι
καταγραφή στοιχείων θα συνεχιστεί μέχρι το 2000. Για όποιοι
ενδιαφέρεται. μπορεί να ανατρέξει στην ηλεκτρονική διεύθυν
ση www.meclia68.com. Η χρηματοδότηση του προγράμματοςγί
νεται από την Ευρωπαϊκή Έ νω ση ...
• «Αυτή τη στιγμή εκ φ ρ ά ζ ο ν τ α ι οι σοσιαλισταί, εκφράζονται ο
αρ ισ τερ οί, εκ φ ρ ά ζο ν τα ι οι κομ μουνισταί, εκφράζονται οι κι
ντρώ οι κ α ι οι δ ε ξ ιο ί δεν εκ φ ρά ζον ται. Ε ίναι φ οβερό αυτό!» Τάόι
έφη ο Κ ω νσταντίνος Π λεύρης σε συνέντευξή του στο κωστοπον
λ ικ ό Big 7του κυκλοφ ορεί.
• Μπας κι έγινε και η επανάσταση και δεν το καταλάβαμε;
• Κ α τ ά τ ’άλλα ο ηγέτης της αλησμόνητης 4ης Αύγουστονπρ<
ναγγέλλει τη σύσταση π α τ ρ ιω τ ικ ο ύ μ ετώ που, ακραιφνώς όεξι<
το ο π ο ίο δεν θ' αργή σει να εισέλθει στον πολιτικό στίβο, ω
στις επ ικ είμ εν ες δη μ οτικές εκλ ογ ές ετοιμ άζεται να κατεβά
υποψ ήφιο-έκπληξη στο Δ ήμο Α θηναίω ν μ ια «προσωπικότητ
π α γ κ ό σ μ ια ς εμβέλειας».
• Με τις υγείες σου, Ν.Δ.!
• Με το ένα κ α ι μ ε το άλλο, μ ε τα κ α λ ά κ α ι τα άσχημα τονφά'/c
μ ε κι αυ τόν το χειμώνα. Πόιμε γι' άλ λ α!
Λ.Β
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Τα αιματηρά επεισόδια των τελευταίω ν ημερών στο
Κοσσυφοπέδιο έφεραν πάλι στο προσκήνιο τη
φιλολογία για επικείμενη έκρηξη στα Βαλκάνια.
Εκ των πραγμάτων, οι παράμετροι αυτής της
κρίσης δεν αφήνουν πολλά περιθώρια
ελιγμών ούτε στον Μιλόσεβιτς αλλά ούτε
και στον μετριοπαθή ηγέτη των
Αλβανοφώνων Ιμπραήμ Ρουγκόβα.
φ
Πολύ περισσότερο που η απουσία
σύμπνοιας και αποφασιστικότητας της
διεθνούς κοινότητας δεν επιτρέπει να ασκηθεί
αποτελεσματική πίεση και στις δύο πλευρές.

ο «ίμα που χύΟηχ.τ u ç τελευτα ίες μέΰ ες , και ήτΗν
πολύ -τουλάχιστον 80 σλ|)(χν(Κρωνοι και

ίπου 1()

Σερβοι έχασαν τη ζωή τους κατά τις εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις των σέρβικων δυνάμεων χττις όποιες '
εστίες αντίστασης στο Κ οσσυφ οπ έδιο- δεν φχχίνετχχι
να συνέβαλε κατ' οιονδήποτε τρόπο χττη cSuxöLX(xc7i<x
:ι επίλυσης του θέματος. Ισα ίσχχ, κ α τεδειξε με τον πιο
τρόπο την πολυπλοκότητα του.
τριοπαθής ηγεσία του Κοσσυφοπεδίου έχει από καιρό
έλθει σε δύσκολη θέση, καθώ ς οι σκληροπυρηνικοί που
ατευτηκαν γύρα) από τον «Α πελευθερω τικό Στρατό του
ακροπεδίου» έχουν κερδίσει έδαφος στη συνείδηση του
,/οιρωνου πληθυσμού. Ακριβούς στο πλαίσιο αυτό
(.ίταικαιη σκλήρυνση -την περασμένη Τ ρ ίτη -τη ς στάσης
ιπραήμ Ρουγκόβα. Την επομένη της ανακοίνιυσης του
.ραδίου για προώθηση του ειρηνευτικού διχχλόγου, ο
ίόβα έσπευσε να διακηρύξει ότι μόνο η πλήρης
μρτησία μπορεί να ικανοποιήσει τους Αλβανοφώνους και
ιπιστροφή στο παλιό καθεστώ ς της αυτονομίας δεν
^ΐί παρά να οδηγήσει στη δκχκόνιση τι^ς παρούσας
ενης κατάστασης. Ο Ιμπραήμ Ρουγκόβα, βέβαια, έχει
; |συνείδηση ότι δεν έχει μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ
L oi διακηρύξεις τους (χυτές δεν αποτελούν πχχρά προϊόν
Εσωτερική κατανάλωση. Ο ειδικός απεσταλμένος των
στην πρώην Γιουγκοσλαβία Ρόμπερτ Γκέλμπαρντ
Ιάρισε στον Ρουγκόβα ότι ούτε λόγος δεν γίνεται για
ιρτησία και ότι αν το παρατραβήξει θα χάσει την
,ήριξη της Δύσης.
δεδομένα για το Βελιγράδι, χχπότην άλλη πλευρά,
ρφώνονται ως εξής: το ενδεχόμενο επιστροφής στο παλιό
πώς της αυτονομίας -μ ε το οποίο θα ικανοποιούνταν οι
νόφωνοι- θα έδινε τροφή πιθανόν σε αποσχιστικες τάσεις
Μαυροβούνιο. Οι τά σεις αυτές καλλιεργούνται από καιρό
;ουν πάρει μεγαλύτερες δαχστόχσεις μ ε τ ά την
T/.ρυνση από την εξουσία του προέδρου Μ πουλάτοβιτς
κόπου του Μ ιλόσεβιτς) και την ανάληψη τΊΚ εξουσίας χχπό
ξουγκάνοβιτς.

U

Ισιος δεν πρέπει νιχ το προχωρήσουμε παραπέρα, αλλά γιατί
να μην υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να εγερθεί αίτημα
αυτονομίας τόσο στις περιοχές της Βοϊβοδίνας και του Σανζάκ,
που εντάσσονται επίσης στα όρια της Νέας Γιουγκοσλαβίας.
Το τρίτο στοιχείο της κρίσης είναι η στάση της διεθνούς
κοινότητας στο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου. Η έλλειψη
σύμπνοιας είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι οικονομικές
κύριό σεις που απείλησαν οι πέντε της «ομάδας επαφής» ότι θα
επιβάλουν στο Βελιγράδι, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί,
δεν φαίνεται ικανό μέσο άσκησης πίεσης αφού η Ρωσία είναι
αντίθετη στη λήψη τέτοιων μέτρων, ενώ και η Κίνα σιγοντάρει
την πολιτική της Μόσχας. Από την άλλη πλευρά, τι πρέπει να
υποθέσει κανείς για τις καλές προθέσεις να επιλυθεί το
πρόβλημα, όταν παρασκηνιακά καθεμία από τις καθέκαστα
κυβερνήσεις προωθεί «τα καλά και συμφέροντα». Πώς αλλιώς
μπορεί να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι τη στιγμή που ο
διάλογος Μιλόσεβιτς - Ρουγκόβα φαίνεται να επικεντρώνεται
στο εκπαιδευτικό -το εκπαιδευτικό αποτελεί την αιχμή του
δόρατος από το 1991, όταν το Βελιγράδι έκλεισε το
αλβανόφωνο Πανεπιστήμιο της Πρίστινα και των
αλβανόφωνων σχολείων-, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία
στηρίζουν τη λειτουργία του παράνομου Πανεπιστημίου που
δημιουργήθηκε στην Πρίστινα, περιορίζοντας έτσι τη
διαπραγματευτική ισχύ του Ρουγκόβα έναντι του Μιλόσεβιτς,
αφού του αφαιρούν τη δυνατότητα να «παζαρέψει» το κλείσιμο
αυτού του παράνομου Πανεπιστημίου που έχει μετατραπεί σε
φυτώριο σκληροπυρηνικών.
Τι μέλλει γενέσθαι; Το μόνο που μπορούμε να
υποστηρίξουμε με σχετική βεβαιότητα είναι ότι αποκλείεται το
ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης από τις δυτικές
δυνάμεις. Τι περιθώρια μπορεί να έχει ένας διάλογος
Ρουγκόβα- Μιλόσεβιτς; Αν δεν μεταβληθεί η στάση του
συνόλου της διεθνούς κοινότητας -όπ ω ς την περιγράψαμε
παραπάνω- δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
Κατερίνα Καρύγιαννη
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Ώρα για κοινές
πρωτοβουλίε
του Σωτήρη Ντάλη
Η δυτική διπλωματία ε ίχ ε αρχίσει να π είθ ετα ι ότι τα Βαλκάνια
εισ έρχονται, επ ιτέλ ο υ ς, σε π ερίοδο ηρεμία ς και σταθερότητ)
όταν η έκ ρ η ξη βίαιων γ εγ ο ν ό τω ν στο Κοσσυφοπέδιο ήρθε να
διαψ εύσει π ο λ λές από τις ελ π ίδ ες τη ς Δύσης. Λίγες ημέρες
πριν από τις α ιμα τηρ ές σ υγκρούσ εις, ο αμερικανός
α π εσ τα λμένος Ρόμπ ερτ Γ κ έλ μ π χ α ρ τ βρισκόταν στο Βελιγράί
όπου συζήτησε με τον π ρόεδρο Σλόμπ ονταν Μιλόσεβιτς τις»
π ροοπ τικές συνεργασίας. Στο Βελιγράδι, λοιπόν, ο κ.

ί

Γ κέλμπχαρτ, αφού εγκω μία σ ε το ρόλο και το έργο του
Μ ιλόσ εβιτς στη μ ετά -Ν τέυ το ν εποχή, καταδίκασε και την

.

τρομοκρατική δράση τω ν αλβανόφω νων του Κοσσυφοπεδίου.

Μ

ετά, όμυ)ς, από τις τελευταίες εξελίξεις και τους ί
6ες νεκρούς τιυν τελευταίων ημερών στο Koocruq
6ιο, οι αμερικανοί μεσολαβητές προσπάθησαν να
λάβουν τις εξελίξεις, πραγματοποιώντας στροφή:
μοιρών, σημειώνει ο M arc Almond της Wall [\

Journal.
Έ τσ ι, ο Ρόμπερτ Γκέλμπχαρτ προειδοποιεί σήμερα τον Μι
βιτς ότι. η πολιτική της βίας, που εφαρμόζει στο Κοσσυφο:
«θα σημάνει το τέλος της κυβέρνησής του».
«Οι τελευταίες δ ρ α μ α τ ικ ές εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο μι
ρυύν την κ α τά ρ ρ ευ σ η της δυτικής πολιτικής στην πρώην Για
σλαβία, κ αθ ώ ς τα γεγονότα δείχνουν να υπακούουν σε μια αν
μη δυναμική κ α ι η β ία α π ε ιλ ε ί μ ε αποσταθεροποίηση ολό>\
|
την περιοχή», υποστηρίζει ο Marc Almond.
Μπροστά στα νέα δεδομένα, η διεθνής κοινότητα, κραδαίνι
την απειλή οικονομικοί αλλά και πολιτικιάν κυρώσειυνκαιη
τέρω απομόνωσης του Βελιγραδιού, έδωσε πίσιωση ολίγωτ ^
ριόν στον Μιλόσεβιτς, προκειμένου να προχωρήσει σε διάλο
τους αλβανόφωνους του Κοσσυφοπεδίου.
Στο κοινό ανακοινωθέν τιον χωριυν της «ομάδας επί
(ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ρωσία) που<
ντήθηκαν στις 9 Μαρτίου στο Λονδίνο καταγράφεται η πρι
της Δύσης να ασκήσει σοβαρές πιέσεις στον Σλόμπονταν Μι
βιτς, προκειμένου να αλλάξει συμπεριφορά απέναντι στου
σοβάρους.
Η διαφοροποίηση όμως της Μόσχας από τους υπόλοιποι
«ομάδας επαφής» (η Ρωσία συναίνεσε μόνο σε συμβολικά |
εναντίον του Μιλόσεβιτς), σύμφωνα με αναλύσεις μεγάλα)
θνιυν πρακτορείων, όπως το Ασσ. Πρες και το Ρώυτερς,έφει1
μία ακόμη φορά στο προσκήνιο, μετά την ιρακινή κρίση, τφ 1
ναμία της Ουάσινγκτον να επιβάλει την εξωτερική της πο »
(βλ. εφημ. Καθημερινή 10.3.1998).
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ηιάδα επαφής» αποφάσισε να προωθήσει ψήφισμα στο Συμ3 Ασφαλείας που Θα επιβάλει εμπάργκο οπλών, να εμποδίσει
φ χή οπλισμού που ()α μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κα
λή στο εσωτερικό της χώρας, την απόρριψη αιτήσεοιν για βίζα
Ιιτων αξιωματούχων της πρυεην Γιουγκοολιχβίας και ειδικά
|είναι υπεύθυνοι για τις δολοφονίες στη σέρβική επαρχία και
ωμα της χρηματοδότησης για εξαγωγές και για ιδιωτικοποιήιη Σερβία. Η Ρωσία, η οποία είχε διαφοροποιήσει τη θέση της
(ής, συμφώνησε στην επιβολή μόνο των δύο πρώτων μέτρων,
έξι χώρες διακήρυξαν ότι ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς θα πρέπει
οαχωρήσει στο Κοσσυφοπέδιο «ενισχυμένη θέση» ιττο πλαί; γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας, κάτι που σημαίνει «σημαντιπχλυτερο βαθμό αυτονομίας» και «σημιχντική (χυτοδιοίκηση».
Ιλληλα, υπογράμμισαν ότι δεν ζητούν την ανεξαρτησία του
οροπεδίου και καταδίκασαν τις τρομοκρατικές ενέργειες
Απελευθερωτικού Στρατού του Κικτσυφοπεδίου». «Κ αταδιμε τις αποσχιστικές τά σ εις , την τρ ο μ ο κ ρ α τία , αλλά κ α ι την
ηβία, αντιτιθέμεθα στη μ εταβ ολή των υπαρχόντω ν συνόρων,
,.ηρίζυυμε τα αν θ ρώ π ιν α δ ικ α ιώ μ α τ α κ α ι κ α τ α δ ικ ά ζ ο υ μ ε
' ϊαιη καταστολή της ελεύθερης έκ φ ρ α σ ή ς τους», ανέφερε χα
ριστικά ο έλληνας πρωθυπουργός στον αλβανό πρόεδρο,
τ Μεϊντάνι, κατά την επίσκεψη του δεύτερου στην Αθήνα,
ταφιόντας έτσι την ελληνική θέση για το πρόβλημα του Κοσ:εδίου. Η ελληνική κυβέρνηση επ έλεξε από την πριότη στιγ- έναρξης των συγκρούσεων στο Κοσσυφοπέδιο ν α διόσειτο
της, λαμβάνοντας πριυτοβουλίες που θιχ μπορούσαν να
λουν στην εκτόνωση της κρίσης και παράλληλα να αναβαθμ το ρόλο της στην περιοχή. Έ τσ ι, το ταξίδι του Υ Π ΕΞ Θ.
•ιλουστσ Βελιγράδι μόνο θετικά μπορεί να κριθεί.
, παράλληλα με την πρωτοβουλία της «ομάδας επαφής»,
ι σε εξέλιξη η κοινή προσπάθεια Βουλγαρίας, Ελλάδας,
νιας και Τουρκίας για μεγαλύτερη αυτονομία του Κοσσυίου, χωρίς όμως να διαταράσσεται η εθνική κυριαρχία της
.{οσλαβίας. Τη συγκεκριμένη προσπάθεια προτίθεται να
.ηρίξει και η ΠΓΔΜ, η οποία εμφανίζεται εξαιρετικά προτισμένη για την κατάσταση στην περιοχή.
, ..ωτοβουλία για πενταμερή δήλωση (Βουλγαρίας, Ελλάδας,
της Μακεδονίας, Ρουμανίας, Τουρκίας) υπέρ της σταθερόπο Κοσσυφοπέδιο ανήκει στη βουλγάρα υπουργό Εξωτεριαντέξντα Μιχαήλοβα. Η πρωτοβουλία αυτή κάποια στιγμή
éf
Ειπο σημείο ν α ακυρωθεί, λόγοι της ρουμανικής υπαναχιόη οποία φαίνεται (ίτι έγινε ύστερα από αμερικανικές προ
ς αν δεχθούμε το σενάριο που παρουσίασε στα Βήμα της 8ης
ου 1998 ο Ν. Μαράκης. Κατά την ανάλυση ελλήνων αρμο
ί απόφαση του Βουκουρεστίου να μποϋκοτάρει την προιτοΐ ι«συνδέεται με κ ά π ο ια μ εταστροφ ή της αμ ερ ικ αν ικ ή ς σ τ ρ α 
ς ενδεχομένως σε λιγότερο ειρηνικές κατευθύνσεις».
rU)u, η πρωτοβουλία των βαλκανικών χωρο'ιν φαίνεται να
λ ΐείται παράλληλα με αυτή της «ομάδας επαφής», με στόχο
.βάλει στην εκτόνωση της κρίσης και στην εξεύρεση ειρηνισης.
ό .οί αναλυτές έχουν υποστηρίξει (ίτι ο πόλεμος στη Γιουγκοιξεκίνησε στο Κοσσυφοπέδιο, όταν ο Μιλόσεβιτς αφαίρε^Jτους Κοσοβάρους το καθεστώς αυτονομίας που τους είχε
■ωρηθεί, και θα τελειώσει σε αυτό.
__% τα πρόσφ(χτα αιματηρά γεγονιίτα, κλείνει επιτέλους έν(χς
Iicfiiç κύκλος για τους λαούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας, τότε
γ :υρύτερη περιοχή των Βαλκανίων μπορεί να ελπίζει σ ’ ένα
ιξ#'ΐρο μέλλον.

S i / θ γ ν \ ο ϊ'

1798- 1998
Τιμούμε τον Εθνικό μ α ς Π οιητή
για τα διακόσια χρόνια από την γέννησή τον

ΓΕΩΡΓΊΟΥ Ν. ΠΑΠΑΝIΚΟΜΟΥ
Συγγραφέα - Φιλολόγου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗ Ν Ο ΓΛΩ ΣΣΟ ΕΡ ΓΟ ΤΟΥ
Βιογραφία - Κείμενο - Ερμηνεία - Παραλλαγές - Τυπικό - Εικόνες
Με 787 σελίδες, 200 εικόνες και 1 χάρτη
ΤΟΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ

ΤΟ ΙΤΛΛΟ ΓΛΩ ΣΣΟ ΕΡ ΓΟ ΤΟΥ
Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια - Επιστολές - Επιδράσεις
Σχήματα Λόγου - Ιδιαίτερα Στοιχεία - Μετρική
Αντισολωμικές Κριτικές - Κριτική Ανθολογία - Γενική Κριτική
Ψήγματα Στοχασμών - Γλωσσάριο - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο
Με 844 σελίδες
«Είναι έργο άξιο για κάθε έπαινο και αποτελεί προϊόν
ενσυνείδητης εργασίας και προσφορά σημαντικότατη
στη Φιλολογία μας»
Μ. Δ. Στασίνόπονλος πρώην Πρόεδρος Ελλ. Δημοκρατίας

Ε

Κ Δ Ο Σ Ε I Σ

ΠΑΠΑΑΗΜΑ
Π ρ οσ φ ο ρ ά στον Π ολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 36.27.318
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«0 Μιλόσεβιτς έγινε γνωστός το 1989, όταν κατέλυσε την αυτονομία του Κοσσυφοπεδίου. Η δόξα καιηδίιναι
του τελειώνει υστέρα από δέκα χρόνια. Και πάλι εξαιτίας του Κοσσυφοπεδίου». Αυτά σημειώναμε πριν απόέ’
μήνα (τχ. 654 της 13.2.98) ύστερα από ολιγοήμερη παραμονή στη Σερβία. Και τα όσα γράφαμε τότε για την
κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο και τις προβλεπόμενες εξελίξεις, όσο και αν ακούγονταν περίεργα, αποδείχθηκ
σε λίγες μόλις ημέρες πολύ συγκρατημένα.

α προσπαθήσουμε στις επόμενες
σελίδες να σκιαγραφήσουμε τα
συμβαίνοντα στο Κοσσυφοπέδιο,
πράγμα που δεν είναι εύκολο γιατί
διαπλέκονται σε ένα παζλ ιστο
ρίας, εθνικής διαμάχης και προκαταλήψε
ων. παιγνίων εξουσίας και πολλαπλών και
αντιμαχόμενων ξένων πολιτικών επιρρο
ών και οικονομικιυν συμφερόντων. Το
πρόβλημα, όμως, μας αφορά όχι πια γιατί

0

«>/ Ελλάιόα α π ο τ ελ εί π α ρ ά γ ο ν τα των β α λ 
κανικώ ν εξελίξεω ν». αλλά γιατί διακυβεύονται πολλά που αφορούν άμεσα και την
τύχη της ίδκχς της χώρας μας. Και για το
τελευταίο, φοβούμαστε ότι οι μέχρι σήμε
ρα χειρισμοί —α λ λ ά και οι σημερινές
«πρωτοβουλίες» — είναι τουλάχιστον ανε
παρκείς και, ως συνήθως, γίνονται «έκτων
ενάντιον» και την ύστατη στιγμή.
Ο υπουργός Εξωτερικιυν κ. Θ. ΓΙάγκα-

λος, που πραγματοποίησε την από ίο
προγραμματισμένη επίσκεψή του σ %
λιγράδι και το Μαυροβούνιο την πε( ^
νη Παρασκευή, δήλωσε αυτάρεστ
βλέπει φως στο β ά θ ο ς τον τούνελ. Κ
μία μόλις ημέρα μετά την επίσκεη
Βελιγράδι του άγγλου υπουργού Εξ
κιόν κ. Ρόμπιν Κουκ, ο οποίος, απο :y
ντας, εδήλωνε (5τι «φεύγειμεχειρόΐί^
κάνες κ α ι εντυπ ώ σεις α π ό εκείνες πι ^
Ν
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ταν έφτανε. Ισιος ο κ. Πάγκαλος δεν
ιΰσε, για λιίγους καθαρά πολιτικούς,
βιάσει διαφορετικά, αλλά η ελληνική
στία είχε για άλλη μια φορά τρωθεί.
ΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
ιρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου υπειντχχι πολλοί ξένοι παράγοντες αυτή
/μη, αλλά δεν πρέπει να μας δκχφεύ,είναι κυρίως ζήτημα που έχει άμεση
με τις ενδοσερβικές και τις αλβανι'έσεις. Όπως αναλύεται στο άρθρο
.Ευ. Κωφού που ακολουθεί, το ΚοσΙεδιο έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία
ρβικού έθνους. Και μάλιστα αυτή τη
η -που η Σερβία βγαίνει τραυματιΙ.από τον πόλεμο της Βοσνίας-Ερζεj|ç και τον πόλεμο με την Κροατία
φάινχχ, καθιός οι μνήμες είναι νωπές
ε την παρουσάχ προσφύγων που
κατακλυσει τη γ ώ η α - κάθε ανακίτων εθνικών ζητημάτων προκχχλεί
«σεις και ανεβάζει το θερμχήιετρο.
ηοτιγμή, η αντιπολίτευση σιωπά και
Ιφήσει τον Μιλόσεβιτς νχχ ενεργεί
κάνει την πχχρουσίχχ της ορχχτή.
ιοιχείο αυτό (ραίνεται χίτι δεν έχει ληπ όψιν από τους δκχβουλευόμενους
ο πρόβλημα. Η συσπείρωση γύρω
DV Μιλόσεβιτς, που λίγο χχπαχτχολεί
χεδιαοτές των «διπλιοματικιόν» ή άλσεων, ίσιος να σημάνει νέες —προς
ότερο — εξελίξεις ιττο ειτωτερικό)
(ρβάχς. Γιατί αν ο Μιλόσεβιτς «ιττριί» πολύ ή ανατραπεί αυτή τη στιγμή,
του περιμένει στη γωνία είναι ο Σέε'νας υπερεθνικιστής πολιτικός, ο
είχε άμεση και προιτωπική ανάμει«πολέμαρχος» ιττον πόλεμο της ΒοσΙήμερα, ο Σέσελι συγκεντριόνει ένα
) μέρος της συμπάθειας του σερβι,ού. Κιχι πιχραδίπλιχ, κιχαρικρυλακτεί
ίσκοβιτς, πολιτικός δημχχγιυγός που
ινείται ιχπό το θυμικό και την άμετρη
άξια του. Δυστυχώς για τον σέρβικο
πολιτική τάξη της χιόριχς δεν φαίνεμπορείνα ανταποκριθεί στο σύνθε1προβλημάτων της χχόριχς, εκ των
! κορυφαίο αναδεικνύεται (χυτή την
, ) εθνικό ζήτημα. Αυτή τη οτιγμή δεν
' n κυβέρνηση στη Σερβία γιατί ακό• ρικους μήνες μετόχ τις εκλογές, δεν
*Αννατόν vex «μαγειρευτεί» ένα νέο
' ,/ητικό σχήμα.
(,ιως για τους Σέρβους, το Κοσσυφοείναι η κοιτίδα εθνικιόν οραμάτων
ημαγιατο οποίο δεν (ραίνοντιχι διαt ένοι να κάνουν υποχωρήσεις, την
:Ι': ιγμή είναι η περιοχή όπου χχναδει-
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κνύεται πλήριυς η αποτυχία της σερβικής
πολιτικής τάξης. Μετιχ τις σαρωτικές
επεμβάσεις του Μιλόσεβιτς το 1989 και
παρά την παρουσία μετριοπαθούς —αλλά
πείσμονος— πολιτικής εκπροσυυτησης
των Αλβχχνχόν της περιοχής υπί) τον
Ιμπραήμ Ρουγκόβα, οι πολιτικοί της Σερβίας έκίχναν ότι αγνοούσίχν το πρόβλημα.
Ο Μιλόσεβιτς δεν δέχθηκε ποτέ να συνο
μιλήσει με τον ίδιο τον Ρουγκόβα γαχ τη
ρύθμιση θεμάτων, όπως, λ.χ.,το εκπαιδευ
τικά). Σημεκί)ναμε στο τχ. 654 ότι 3ΘΘ.ΘΘΘ
μαθητές στο Κοσσυφοπέδιο φοιτούν σε
ιδιότυπα σχολεία που λειτουργούν εκτός
του εκπαιδευτικού συστήματος της χιόρας.
Ουδείς ασχολήθηκε επί μία σχεδόν δεκαε
τία με προβλήματα όπ ω ς αυτό. Η περιοχή
επιπλέον είναι η πιο καθυστερημένη οικο
νομικά της Νέας Γιουγκοσλαβίας. Όταν
έγιναν κάποιες ξένες επενδύσεις —συγκε
κριμένα του ελληνικού ομίλου Μυτιληναίου στα πλούσια ορυχεία της π ερ ιο χ ή ς- οι
εταιρείες ακολούθησαν τις επιταγές της
κυβέρνησης Μιλόσεβιτς και στις προσλή
ψεις απέκλεισαν τους Αλβανούς. Οι Κοσοβάροι καταγγέλλουν τη σχετική συμφω
νία και αρνούνται να συνεργαστούν με τον
όμιλο Μυτιληναίου.
Περιθίοριοποιημένοι από την πολιτική,
οικονομική, κοινωνική ζυ>ή της υπόλοιπης
Γιουγκοσλαβίας, οι Αλβανοί άρχισαν να
εγκαταλείπουν τον μετριοπαθή Ρουγκόβα
και vex οργχχνιόνονται γιχχ δυν(χμική (χντι-

παράθεση με τους Σέρβους. Η παρουσία
του «Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσ
συφοπεδίου» έγινε εμφανής τις ημέρες αυ
τές μετά τις συγκρούσεις με τη σέρβική
(χστυνομια κχχι την καταστροφή ενός από
τους πυρήνες του ύστερα από τις «εκκαθα
ριστικές επιχειρήσεις» στο χωριό Ντόνι
Πρεκάζ.
Στο Κοσσυφοπέδιο υπχχρχουν δύο πα
ράλληλες και μη εφαπτόμενες κοινωνίες:
η προνομιούχα του 10% τυ>ν Σέρβων και
εκείνη του 90% τυιν περιθωριοποιημέ
ν ο ι Αλβ(χνιί)ν. Κχχνείς δεν προνόησε για
το γεφύρωμα αυτού του χάσματος. Ο Μιλόσεβιτς μετά το Ντέύτον και τις διαβε
βαιώσεις τιυν Αμερικανχόν, ότι δεν τίθετ(χι θέμχχ χχπόσχισης του Κοσσυφοπεδίου,
συνέχισε vex «ιχγνοεί» το πρόβλημα. Δεν
έκχχνε τίποτε γιχχ τη διασφάλιση ανεκτχυν
συνθηκχόν ζιυής και το σεβασμό των χχνθροιπίνων διακχχιωμάτων το)ν Αλβανών
του Κοσσυφοπεδίου. Ούτε προχχόρησε
με ουσιαστικά βήμιχτιχ σε όσα είχαν συμφιυνηθεί μεταξύ εκπροσχοπων του Ρουγκόβα κχχι της σερβικής πλευράς, τον Σ ε
πτέμβρη του 1996 για το εκπχχιδευτικό ζήτημχχ.
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ ΚΑΙ «ΑΛΒΑΝΙΚΟΤΗΤΑ»
«Το Κ οσσυφ οπέδιο είναι η μόνη υπό καΤ()χή “χ ώ ρα ” στην Ευρώπη», διακηρύσσει
η αλβανική διασπορά. Οργχχνοφιένη κυ
ρίως χττη Βόρεκχ Ευρχόπη, τη Σκανδιναβία,

την Ελβετία και ειδικά στη Γερμανία, αναιτυντάααεται, διαδηλιυνει, ασκεί πιέσεις
στις κυβερνήσεις. Στη Γερμανία εδρεύει
και η εξόριστη κυβέρνηση του Κοσσυφοπεόίου -που χαράσσει ριζοσπαστικότερη
πολιτική από τη «γραμμή Ρουγκόβα»-,
στελεχωμένη από αλβανους πολιτικούς
που εξελέγησαν ύστερα α π ό τις ιδιότυπες,
«παράνομες» εκλογές που διεξήχΟησαν
(Ττο Κοσσυφοπέδιο μετά την κατάλυση της
αυτονομίας. Μετά τις πρόκες συλλήψεις
των εκλεγέντων κοσοβάρων πολιτικών
από τη σέρβική αστυνομία, όσοι τα κατάψεραν δραπέτευσαν στη Γερμανία. Νέες
εκλογές είχαν προγραμματίσει οι Κοσοβάροι για τις 22 Μαρτίου, εκλογές οι οποί
ες φυσικά δεν θα διεξαχθούν με το κλίμα
που επικρατεί αυτή τη στιγμή.
Το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων Γερ
μανίας και ΗΠΑ δεν είναι άσχετο με τη
δραστηριότητα του αλβανικού λόμπυ. Και
αν έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα νέο
κύμα προσφύγων από το Κοσσυφοπέδιο
προς τις γειτονικές χώρες, παράλληλα
έχει αρχίσει μια εκστρατεία επιστροφής
αλβανών «για να πολεμήσουν για την π α 
τρίδα». Τέτοιες δηλιίκτεις γίνονται ανοι
χτά αυτόν τον καιρό οε χώρες της Δ. Ευριόπης, όπως, λ.χ., η Νορβηγία.
Οι Κοοοβάροι διεξάγουν τον αγώ να
τους για πλήρη αυτονομία της περιοχής.
Εκτός από την αλβανική διασπορά που
μαζί με την πολιτική στήριξη παρείχει και
τα οικονομικά μέσα, οι Κοοοβάροι έχουν
στο πλευρό τους τους Αλβανούς των Σκο

πιών και των Τιράνιυν. Πρέπει εδό) να σημειιόοουμε ότι η αλβανική εθνότητα, είτε
βρίσκεται, στη «μητέρα-πατρίδα» είτε στη
Γιουγκοσλαβία είτε στην ΠΓΔ της Μ ακε
δονίας, είναι η πιο καθυστερημένη οικο
νομικά και κοινωνικά εθνότητα στα Βαλ
κάνια. Το επίπεδο ανάπτυξης, άλλωστε,
είναι καθοριστικό στην προιόθηση της ιδέ
ας της «Μεγάλης Αλβανίας». Εκτός από
την έλλειψη δυναμισμού, εκτός από την
κοινωνική και πολιτική διάλυση της Αλβα
νίας, θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπ’
όψιν ότι σε κάθε περιοχή αλβανικής οίκη
σης έχουμε το φαινόμενο της διαοποράς
σε επι μέρους κοινότητες, με χαλαρή συνο
χή ή/και με αντιπαλότητα.
Μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων στην
Αλβανία υπάρχουν μεγάλες αντιπαλότη
τες: Γκέγκηδες από τη μια, Τόσκηδες και
Τσάμηδες από την άλλη. Αλλά και οι Κοσοβάροι, και οι Αλβανοί της Μακεδονίας,
ζώντας σε διαφορετικές κρατικές οντότη
τες και οε σχετική απομόνωση μεταξύ
τους, τονίζουν συχνόχ τη διαφορετικότητά
τους και έχουν υπεροπτική συμπεριφορά
προς τους κατοίκους της Αλβανίας. Ζη
τούν περισσότερο την αυτονομία τους πα
ρά το «συγχρωτισμό» με τους κατοίκους
της Αλβανίας. Οι Κοοοβάροι, που βρίσκο
νται οε συμμαχία με τους Γκέγκηδες του
αλβανικού Βορρά, πιστεύουν ότι προορι
σμός τους είναι να διαδραματίσουν έναν
ηγεμονικό ρόλο στην «Μεγάλη Αλβανία».
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Αν όμιυς αυτά αποτελούν μέρος από τις
παραμέτρους της σερβικής και της αλβανι
κής διάστασης του ζητήματος, στο Κοσσυ
φοπέδιο εμπλέκονται οι γειτονικές χώρες
αλλόχ και οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ε.Ε.
Στη συνάντηση της «ομάδας επαφής»,
που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τη
Δευτέρα 9.3.98, διαπιστωθήκαν οι διαφο)νίες των διαφόρων πλευριόν της διεθνούς
κοινότητας. Η ρωσική διπλυψιατία απα
γκιστρώνεται από τη «σχέση αλληλεγ
γύης» προς τις ΗΠΑ, σχέση που είχε ανα
πτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η ανεξάρτη
τη από τις ΗΠΑ συμπεριφορά της Ρωσίας
είχε βεβαίως με έμφαση τονιστεί στην
πρόσφατη κρίση που δημιουργήθηκε με το
ζήτημα της επιθεώρησης τιυν «παλατιών»
του Σαντάμ. Η αποστασιοποίηση της Ριυσίας από την απόφαση των δυτικών εταί
ρων για την επιβολή εμπάργκο στο Βελι
γράδι και η διαφωνία της με το χαρακτηρι
σμό των μελιάν του «Απελευθερωτικού
Στρατού του Κοσσυφοπεδίου» ως «τρομο
κρατών» σηματοδοτεί τις διαφορές που

υπάρχουν στη διεθνή κοινότητα γκ
πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου.
Με την ενέργεια συνυπογραφηςτης
κήρυξης μεταξύ Ελλάδας, Βουλγα
Τουρκίας, Ρουμανίας και της ΠΓΔ
Μακεδονίας για το πρόβλημα του Ko,
φοπεδίου εκδηλιυθηκαν και πάλι οι ί
νοτουρκικές αντιπαραθέσεις μετά τη
τύπακτη της τουρκικής παραλλαγής
ιδέα σύστασης μεικτής πολυεθνικής δ
μης «αστυνόμευσης» για την περιοχή.
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
Η αμερικανική διπλωματία εμφανίο
σε όλα τα διεθνή forum σκληρή και
φασιστική. Έ χ ε ι τιάρα εξαπολύσει ε:
οη προς τον Μιλόσεβιτς που τον θεωρ
και σε ένα βαθμό είναι— πέτρα τουc
δάλου για όσα συμβαίνουν στο Κοσο
πεδίο. Αυτό όμως που συνεπάγεταια
«σκληρή» στάση είναι η συσπείρωση
από τον γιουγκοσλάβο πρόεδρο όλα1
σερβικού λαού και καθιστά βουβέ
(χδρανή την όποια αντιπολιτευτική ι
στο εσωτερικό της Σερβίας.
Αλλόχ στο πρόβλημα του Κοσσυφοπι
δεν μπορεί να δοθεί μακροπρόθεσμη
με πολεμικές ούτε από την πλευρι
Σερβίας αλλά ούτε και από τη διεθνι
νότητα. Αυτή την σάρα ένα μεγάλου
της Βαλκανικής Χερσονήσου κρα1
απομονιυμένο από την υπόλοιπη Ευβ
δεν είναι μόνον η Κροατία και η Be
είναι και όλη η Νέα Γιουγκοσλαβία
μπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπε ;
και η Αλβανία που γράφουν «λευκό*
ευρωπαϊκό χάρτη. Καμιά προοπτικ ■
συψιάτωσης, καμιά ελπίδα για συνί
σε αναπτυξιακά προγράμματα, κι
αφορά τις περισσότερο χειμαζόμενι ;
ριοχές των Βαλκανίων. Η ύπαρξη ένι ι&
οικονομικών προβλημάτων, οι ανόϋ
κοινιυνικές πληγές, ανατροφοδοτοι S
παλιές εθνικές συρράξεις. Μήπα ■'
έπρεπε να συνδυαστούν οι προσπά
κατευνασμού και ειρήνευσης στην J
χή, η παροχή εγγυήσεων προστάσω ’
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κοσ ,
πέδιο με το άνοιγμα προοπτικών γυ
νωνική και οικονομική ανάπτυξη τι.
ρύτερης περιοχής;

h
Άρθρα σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο
ρ είτε να αναζητήσετε στα ακόλουθο
του Αντί: Ί77, 178,476,477,496.491
551, 558.

0/iPH Zti

Τα στοιχεία
της διαμάχης
του Ευαγγέλου Κωφού
it

ιστορία δεν είναι ανάγκη να επαναλαμβάνεται. Τα μαθήματά της, όμως, διδάσκουν. Με αυτή την παραδοχή, έχει
ίτερο ενδιαφέρον να δει κανείς όλες τις παραμέτρους της κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο - και να διαγνώσει, έχοντας
υπόψη του όλα αυτά τα καίρια στοιχεία, τις προοπτικές επίλυσής της.
οόβλημα του Κοσσυφοπεδίου ήρθε
ιαθνή επικαιρότητα coç αποτέλεσμα
Éλύσης της Ομοσπονδιακής ΣοσιαλιΑημοκρατίας της Γιουγκοσλιχβίας.
)χές της δεκαετίας του '80. μετά το
, ) του Τίτο, η περιοχή είχε αποσπάπροσοχή των διεθνιήν μέσων ενημέ,.με αφορμή τις εκδηλιόσεις διαμαρ• τιον Αλβανοί κιχι την απροκάλυπτη
χχαη τιον ανθριυπίνων δικαιωμάτων
I ; γιουγκοσλαβικές κρατικές αρχές.
,ίάτον Τίτο εποχή, ωστόσο, η διατή]ξ Γιουγκοσλαβίας ως εξισορροπηαράγοντα μεταξύ Ανατολής και Δύiii> , .
'
;
./ πελουσε υψιστη προτεραιότητα και
Γ δύο πλευρές. Τυχόν έντονες επικρίιετρα εκ μέρους της δι εθνούς κοινο■Γιου θα έθεταν το Βελιγράδι στη γω.■ωτων παραβιόχσεων τιον ιχνθρωπί1 ιαιωματων, ήταν δυνιχτό να οδηγή[V®
ΐχοιρα σε αποσταθεροποίηση. Ορι|,Ρ
lfm άρθρο είναι βασισμένο κυρίως σε
Iιε/ς και στοιχεία που συνελέγησαν στη
MJ επιτόπιας έρευνας, που οργανώθηκε
ρ 'ΜΜΕΙΊ, στη Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο,
, Μκαι τηνΑλβανία, τον Μάιο του 1995.
■ τέπτης καθηγητής (Visiting Fellow) στο
’ - Brasenose του Πανεπιστημίου της
ι’: ΐς, παρουσίασα, τον Οκτώβριο 1995, μια
ιψ’κδοχή της μελέτης αυτής στο σεμινάριό
{ΐψ 'λλάδα και τα Βαλκάνια». Στη συνέχεια,
pif 'ευκαιρία να διευρύνω τον ορίζοντα
Φ^και προβληματισμών μου στο θέμα,
,,r τας σε συνέδρια και ειδικές διεθνείς
' ιεις για το Κοσσυφοπέδιο που
'■ m το Ίδρυμα Bertlesmann της
ις, με τη συνεργασία του ΕΑΙΑΜΕΠ, στη
■πτέμβριος 1996) και την Αθήνα (Μάιος
J ) αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί
“_οφατο συλλογικό τόμο, Thanos Veremis,
) >sKotos, editors, Kosovo: Avoiding
t ' ' Sato War, Athens, ELIAMEP and
YofAthens, 1998.

σμένες εξαιρέσεις από την πλευρόχ μη κυ
βερνητικών οργανιόσειυν κιχι ξένιον κοινο
βουλευτικών -ιδίως του αμερικανού γε
ρουσιαστή Bob Dole- δεν διατάραξαν αυ
τή την, τρόπον τινιχ, επιχείρηση συγκάλυ
ψη?·
Το πρόβλημα του Κοσσυιροπεόίου έκανε
και πάλι την εμφάνισή του στη διεθνή σκη
νή στα τέλη της δεκαετίας του '80, όταν η
Σερβία του Μιλόσεβιτς προχιόρησε με νο
μικές, πολιτικές, ακόμη και στρατιιυτικές
μεθόδους, στην κατιχργηση του παλαιού
συντάγματος και την πλήρη ενσιομιχτιοση
του Κοσσυφοπεδίου στη Σερβία. Ξένες κυ
βερνήσεις έδειξαν τότε και πάλι ενδιαφέ
ρον για την περίπτωση του Κοσσυφοπεδί
ου, εξαιτίας του κινδύνου να οδηγήσει στη
διάσπαση της ΟΣΔ Γιουγκοσλαβίας και
στην επέκταση της κρίσης πέρα από τα
εξιυτερικά σύνορα της Ομοσπονδίας.
Το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου προηγήθηκε και, κατά κάποιον τρόπο, πυροδό
τησε την κρίση στην πριόην ΟΣΔ Γιουγκοσλαβία. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή
απέφυγε την αιματοχυσία, εξακολουθεί να
αποτελεί πιθανή εστία βίαιης αναταραχής,
ακόμη και μετά τις συμφωνίες του Dayton
και το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων
ιττο Βορρά. Με αυτή την έννοια, παραμέ
νει ένα περίπλοκο ζήτημα που είναι δύσκο
λο να το ερμηνεύσει κανείς και ακόμη δυ
σκολότερο να το επιλύσει. Αναμφίβολα, το
πρόβλημα έχει αρκετά κοινά στοιχεία της
γιουγκοσλαβικής κακοδαιμονίας (οικονο
μικού, εθνοτικού, κοινωνικού χαρακτήρα)
με τις περιπτώσεις των ιχλλων πριόην ομό
σπονδων δημοκρατιών. Ωστόσο, στο σύνο
λό του, πρόκειται για μοναδικό) ζήτημα που
το συνθέτει -και το φορτίζει- ένας μοναδι
κός συνδυασμός μακροχρόνιας ιστορικής
διαμιχχης, ανταγωνιστικιόν επιδιώξεων,
θρησκευτικών, κοινιυνικιόν, οικονομικιόν
και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων, κα

θώς και σημαντικών δημογραφικών διακυ
μάνσεων.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ;
Το βασικό εριότημα, στο οποίο πρέπει να
δοθεί απάντηση από την αρχή, είναι εάν,
και σε ποιο βαθμό, πρόκειται για ζήτημα
εσωτερικής συνταγματικής τάξης, οπότε τα
κυριαρχικά δικαιώματα της Σερβίας στο
έδαφος του Κοσσυφοπεδίου θα είχαν προ
τεραιότητα απέναντι στα δικαιώματα της
πλειονότητας του πληθυσμού της περιοχήςή, ειχν πρόκειται καθαρά για περίπτωση
αυτοδιάθεσης, που αφορά την απόσχιση
του πλειοψηφούντος αλβανικού στοιχείου,
οπότε θα απέρρεαν ενδεχομένως σοβαρές
συνέπειες για τα διεθνή σύνορα τριιύν,
ίσως και τεσσάρων, κρατιύν. Είναι ευνόη
το, να σημειωθεί ότι την πρώτη υπόθεση
υποστηρίζουν οι Σέρβοι κάθε πολιτικής
απόχρωσης, ενώ τη δεύτερη υιοθετούν οι
Αλβανοί όχι μόνο στο Κοσσυφοπέδιο, αλ
λά και στη Δημοκρατία της Αλβανίας και
την ΠΓΔΜ, καθώς και η αλβανική διασποριχ.
Πίσω από αυτές τις διαμετρικά αντίθετες
αντιλήψεις για τη φύση του προβλήματος,
ελλοχεύουν πλήθος εξαιρετικά περίπλο
κων «μακροπαραγόντιυν» που επηρειχζουν
την εξέλιξή του. Από τη σέρβική πλευρά,
καταγράφονται: η αναβίωση ή διαφύλαξη
του οράματος για μια «Μεγάλη Σερβία»
(προς το παρόν σε κατάσταση λήθαργου,
έπειτα από τις σερβικές ήττες στην Κράινα
και τη Βοσνία και ύστερα από τις διευθετή
σεις της συμφωνίας του Dayton)- η ιστορι
κή κληρονομιά (φαινόμενο που αγγίζει τα
όρια μαζικής ψύχωσης, αλλά και κινητήρια
δύναμη που εξάπτει τον σέρβικο πατριωτι
σμό) και εθνικισμό)- ο φόβος αναβίωσης
της μακραίωνης, θρησκευτικής και φυλετι
κής «βεντέτας» με το αλβανικό στοιχείο- το
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ενδεχόμενο να εκλείιμει εντελιός η σέρβική
παρουσία στην περιοχή εξαιτίας της ταχεί(xç αλβανικής δημογραφικής ανάπτυξης και
της εξόδου των Σέρβων που έχουν απομείνει- και, τέλος, η ανησυχία μήπιυς η απιόλειατου Κοσσυφοπεδίου πυροδοτήσει αλυσιδιοτές αντιδράσεις ιττη Βοϊβοντίνα και το
μουσουλμανικό Σαντζάκ, ή υπονομεύσει
ιχκόμη και τους ιττενούς δεσμούς με το
Μαυροβούνιο. Αναπότρεπτιχ, όλα αυτά θα
υπέσκαπταν τα γεωπολιτικά και οικονομι
κά θεμέλια της Σερβίας, και επτά εκατομ
μύρια Σέρβων θα μεταβάλλονταν σε παρίες
ενός περίκλειστου «γκέτο» των Βαλκανίων.
Από την αλβανική σκοπιά, το αίτημα για
την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιά
θεσης πρέπει να εξεταστεί ολόπλευρα:
πρόκειται απλιός για κλασική περίπτωσν
διεκδίκσης ανθρωπίνων και εθνικιόν δικαι
ωμάτων από μια εθνοτική ομάδα που είναι
αριθμητικά κυρίαρχη μέσα στα σαφώς
προσδιορισμένα όρια του Κοσσυφοπεδίου
ή αποτελεί, ουσιαστικά, το τελικό στι'χδιι
της εκατονταετούς και πλέον πορείας τοι
αλβανικού έθνους προς την ανεξαρτησία
και την εθνική ενοποίηση, οπότε το κίνημα
ξεπερνά τα όρια του Κοσσυφοπεδίου κα
αφορά τόσο τη Δημοκρατία της Αλβανίας
(ίσο και παρακείμενες περιοχές της ΠΓΔίν
και του Μαυροβούνιου.
«Η ΚΑΤΑΡΑΤΗΣ ΚΛΕΙΟΥΣ»
Ή ΤΟ ΑΧΘΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Σε μια γη που την έχει ποτίσει η ιστορία,
δεν είναι παράδοξο οι αναφορές στην τρέ
χουσα διαμάχχη να χρωματίζονται από έντο
νες αντιπαραθέσεις για περασμένα μεγα
λεία ή αδικίες που διαπράχθηκαν αιιόνες
πριν. Μύθος και πραγματικότητα αναμει
γνύονται αξεδιάλυτα. Συνθήματα, σύμβο
λα, ακόμη και η χρήση ονομασίας για φυσι
κά ή ιστορικά αντικείμενα προσλαμβάνουν
μυστηριακές δκχστάιτεις.
Για τους Σέρβους, το Κοσσυφοπέδιο είναι
ένα (χπό τα πιο προσφιλή κέντρα της μεσαι
ωνικής τους αυτοκρατορίας. Είναι ακόμη
γεμάτο από σέρβικά μνημεία και τόπους
θρησκευτικής λατρείας (εκκλησίες και μο
ναστήρια), που δίνουν μια εικόνα του «έν
δοξου σερβικού παρελθόντος», υπενθυμί
ζοντας διαρκώς τη σέρβική πολιτισμική και
ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Στα μά
τια τ<υν Σέρβων, το Κοσσυφοπέδιο (Kosovo
polje) είναι το ένδοξο πεδίο μάχης, όπου το
μεσαιωνικό σέρβικο βασίλειο γ χώρισε τη
συντριβή πέφτοντας <ττα χέρια των οθωμανών κατακτητών, το 1389. Για έξι αιιόνες, το
γεγονός αυτό αποτέλεσε πηγή έμπνευσης
για την επιβίωση, αναγέννηση και το μελ
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λοντικό μεγαλείο ενός ολόκληρου λ(χοι3. Ως
προς αυτό, οι Σέρβοι δεν αποτελούν μονα
δική περίπτωση. Μια εθνική καταστροφή
μπορεί να γεννήσει παρόμοια συναισθήματιχ (ττη συλλογική ψυχή διαφόρων λαιόν.
Μύθοι και δοξασίες γκχ την πτιόση της
Κωνσταντινούπολης το 1453 έπ α ιξα ν τον
ίδιο καταπραϋντικό όσο και ζωογόνο ρόλο
για τους υπόδουλους Έλληνες επί μίση,
σχεδόν, χιλιετία.
Γ κχ τους ανεξοικείωτους με τη βαλκανική
απορία ξένους παρατηρητές, η ταύτιση των
Σέρβων με το Κοσσυφοπέδιο, ιδίως σε και
ρούς κρίσης ή εθνικής συμφοράς, μπορεί
να φαίνεται παράλογη. Κατά την πρόσφατη
βαλκανική κρίση, αρκετοί ξένοι αναλυτές
εφωράΟησαν να αδυνατούν να αποτιμή
σουν αόριστες μεταβλητές στις εκτιμήσεις
τους για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύ
τερη περιοχή τιυν Βαλκανίων. Θα είχαν,
nuπόσο, καλύτερα αποτελέσματα, αν αντι
μετώπιζαν τους «παραλογισμούς» των ιστορικιόν μύθων κατ’ αναλογίαν με τις μαζικές
εκδηλώσεις θρησκευτικής ευσέβειας ή φα
νατισμού που είναι συνήθη φαινόμενα σε
ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομέ-

νης της Δυτικής Ευροόπης και της Αμερη
Υ π ’ αυτό το πρίσμα, το σέρβικο σύνθι.
«το Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια εί
εξίσου πατρίδα και γη της Επαγγελίας
τους Σέρβους, όπως η Ιερουσαλήμ γιαί
Εβραίους» θα παρείχε μια ένδειξη για
επιμονή με την οποία αφηρημένες α|
φαίνεται να επηρεάζουν τη συμπεριΐ
λαιόν1.
Οι Αλβανοί, ιχπό την πλευρά τους, um
νται την «αρχχχιότητα» των σερβικώνTin’
και προβάλλουν το δικό τους προβάδτ
διεκδικιόντας στην απώτερη αρχαίοι
κάποιον ιλλυρικό δεσμό με την «Kose
τους, η οποία κατέχει θέση κοιτίδα; ‘
Αλβανιόν «από τότε που υπάρχουν ως '
ός»2. Αν οι Σέρβοι επαίρονται για τις1
λυάριθμες μεσαιωνικές εκκλησίες τουθ
Αλβανοί μιλούν για ερείπια ναώνJiuim
νολογούνται πριν από την άφιξη τωνΓ
βων. Επιπλέον, οι Αλβανοί επιχειρούν
υποσκάψουν το ιστορικό οικοδόμημα
Σέρβων, περιγράχροντάς το ιος «επινοημ
ιστορία, πλάσμα κυρίως της φανταοΐι
θρύλο, μύθο - ή, ακριβέστερα, μύθο^
ιστορία»3. Η αιχμή, όμως, του αλβανι
"

1 Ν

>φκου επιχειρήματος έχει πιο πρόσφαιαταγιογή, αν και αυτό διόλου δεν μειώιη σημασία του στα μάτια τους: η αλβαί εθνική αναγέννηση συνδέεται γενικά
τη σύσταση του «Αλβανικού Συνδέυ», το 1878. Το γεγονός ότι ο Σύνδες είχε την έδρα του στην Πρίσρενη εχει
γιχγει το Κοσσυφοπέδιο σε λίκνο της
ιχνικής εθνικής αναγέννησης. Σύμφωνα
η διατύπωση σοβαρού αλβανού ιστορι, αν οι Σέρβοι βλέπουν τη δική τους h μαλήμ στο Kosovo, οι Αλβανοί ()α μποσαν να διεκδικήσουν την Kosova τους
ο δικό τους Πεόεμόντιο, εφαλτήριο και
ήνιχτου κινήματος τους για εθνική ενοΡ14·
*)ντας εισέλθει με καθυστέρηση στην
νατών βαλκανικών ανταγιυνισμιυν για
διανομή της οθιυμανικής λείας, στα
Μ9, οι Αλβανοί έχουν έντονη την αίότι έπεσαν θύματα άδικης μεταχεί|ζ. Το ένα τρίτο από τους ομοεθνείς
πέρασε στην κυριαρχία γειτονικιυν
ών. Όπως η κατάρρευση των αυτο
οριών των Αψβούργιυν και των Ρομακιχθιύς και της Οθιυμανικής Αυτοκραjaç, με το τέλος του Α ’ Παγκοσμίου Πό!ρυ, επέφερε μια γενική ανακατανομή
Ισυνόριυν στην κεντρική και ανατολική
ώπη, η διάλυση της γιουγκοσλαβικής
τπονδίας δημιούργησε ελπίδες άτι θα
[ούσε σε νέα και δίκαιη αναδιάταξη
χάρτη των Βαλκανίιυν. Το αλβανικό
χό ζήτημα, υποστηρίζουν, υπήρξε το
χδικό που έμεινε σε εκκρεμότητα μετά
συνθήκες ειρήνης τιυν βαλκανικιυν πο)v. Οι Σέρβοι, έχοντας αναταχθεί ιττην
,χνική ολοκλήριυση, αγιυνίζονταν στην
a να διατηρήσουν ένα είδος αποικιακυριαρχίας πάνιυ σε αλβανικά εδάφη,
ί ήταν η σερβική/γιουγκοσλαβική πολιμετά την προσάρτηση του Κοσσυφοπε,το 1913, παρά την εναλλαγή καθειττιυιττο Βελιγράδι. Η ειρωνεία, σε ά,τι
κι στη μεταπολεμική γιουγκοσλαβική
ιπονδία, είναι ότι δεν αναγνωρίστηκε
ς Αλβανούς υπόσταση έθνους, ενώ
Ιικές εθνοτικές ομάδες, που προπολεήταν άγνωστες ως ξεχωριστές εθνικές
© τητες, έλαβαν τέτοια αναγνιύριση. Καίέ υνέπεια, αυτά τα «νεότερα» έθνη κέρ»; ν την ανεξαρτησία τους ιττα 1991-92,
0" αγνοήθηκαν οι Αλβανοί του Κοσσυφοpm
ρ ό το σημείο αυτί) κι έπειτα ακολουθεί
ατελείωτη διελκυστίνδα λέξειυν και
Wασκόν. Τα τοπιυνύμια αποτέλεσαν τον
)#:!ο στόχο, καθιυς και οι δύο πλευρές
^διορίζουν γειυγραφικούς και κατοιö#
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κημένους τόπους με τιχ δικά τους, εθνικά
τοπιυνύμια. Ακόμα και το όνομα της περιο
χής δεν διέφυγε από τη μοίρα αυτή. Για
τους Σέρβους, ήταν πάντοτε KosovoMetohija, με το δεύτερο συνθετικό να υποδηλιυνει ότι τμήμα της περιοχής αποτελού
σε ιδιοκτησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Αν και το συνθετικό «Μετόχια» είχε απαλειφθεί κατά τις συνταγματικές μεταρρυθ
μίσεις στη Γιουγκοσλαβία, στις αρχές της
δεκαετίας του ’70, επαναφέρθηκε από το
Βελιγράδι μετά την αποκατάσταση πλή
ρους σερβικού ελέγχου το 1989. Για τους
Αλβανούς υπάρχει μόνον η ονομασία
Kosova, ένα όνομα αλβανικό που περιγρά
φει μια ιστορικά και εθνοτικά αλβανική
χώρα.
Η αντιπαράθεση αυτή δεν έχει τέλος και
τείνει να εξαντλήσει την υπομονή ακόμη
και τιυν πιο χαλκέντεριυν μελετητιύν του
προβλήματος. Δεν συμβαίνει όμιυς το ίδιο
με τους πρωταγωνιστές του δράματος. Ο
συνδυασμός ιστορικής μυθολογίας και αι
σθημάτων ιστορικής αδικίας μαζί με εθνι
κιστικά όνειρα για ένα μεγάλο και ενιαίο
«εθνικό κράτος» -κάτι που θυμίζει τα αντί
στοιχα προγράμματα Σέρβιυν, Κροατιών
και Σλαβομακεδόνιυν- έχει πετρώσει σε
μορφή εθνικού δόγματος. Αυτό που γεννά
ανησυχία, όμιυς, για το μέλλον ολόκληρου
του βαλκανικού χώρου είναι ότι τέτοια στε
ρεότυπα διοχετεύονται ιττις νέες γενιές μέ
σα από τις πρόσφατες εκδόσεις σχολικών
εγχειριδίων, που περιέχουν κραυγαλέα μο
νομερείς ιστορικές ερμηνείες. Πράγματι, η
μία πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι χρησι
μοποιεί την ιστορία, κυρίως, <υς μέσο για τη
διαιώνιση εθνοτικών ανταγιυνισμιύν.
Παρ’ όλο που το φαινόμενο της ιστορικής
λαθροχειρίας είναι κοινό όχι μόνο στον
βαλκανικό) χώρο αλλά σε ολόκληρο τον κό
σμο, στο Κοσσυφοπέδιο προβάλλει ιυς «η
κατάρα της Αθηνιχς» -μ ε τη Βυριυνεια έν
νοια- ή, πιο ταιριαστά, ιυς «η κατάρα της
Κλειούς». Έ τσι, η ιστορία δεν είναι απλιύς
ένα ακόμη επιχείρημα για την εξασφάλιση
στέρειυν τίτλων κυριότητας. Αποτελεί το
μέσο με το οποίο οι δύο διεκδικητές αντιμε
τωπίζουν την ίδια γη, κατ’ αποκλειστικότη
τα, ιυς δικό τους εθνικό λίκνο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Κατά συνέπεια, και πάλι ανακύπτει το
ερώτημα: αν η ανεξαρτησία αποδειχτεί,
στην παρούσα φάση, ανέφικτη, θα ήταν δυ
νατό) να συναινέσουν οι Αλβανοί σε διευρυμένη αυτοδιοίκηση, η οποία ρητά θα
απέκλειε την άσκηση του δικαιώματος της

αυτοδιάθεσης; Αυτό, φυσικά, θα σημαίνει
ότι οι αλβανικές βλέψεις για ανεξαρτησία
και ενοποίηση θα παραπέμπονταν στις ελ
ληνικές καλένδες.
Οι πιέσεις, όμως, θα συνεχίσουν να εντείνονται, αν όχι για άλλο λόγο, τουλάχιστον
εξαιτίας του δημογραφικού παράγοντα.
Καθώς οι Αλβανοί έχουν ουσιαστικά πετύχει το στόχο τους για την αλβανοποίηση της
περιοχής από άπο\|η σύνθεσης του πληθυ
σμού, δεν θα ήταν διατεθειμένοι να ανε
χτούν απόπειρες επέμβασης στο εθνολογι
κό καθεστώς της περιοχής. Έ τσι, το μέλλον
εμφανίζεται δυσοίιυνο για τους Σέρβους.
Υπάρχει κίνδυνος, αν αισθανθούν στριμωγμένοι, να μπουν στον πειρασμό να ανα
στρέφουν τους δημογραφικούς συσχετι
σμούς διά της βίας, ελλείψει άλλης μεθό
δου. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εξελίξεις
θα είναι απρόβλεπτες όχι μόνο για το Κοσ
συφοπέδιο αλλόχ και για την ίδια τη Σερβία.
Ερχόμαστε, συνεπιός, πίσω στο θέμα της
διεθνούς μεσολάβησης. Η επιτυχία της διε
θνούς κοινότητας στον πόλεμο της Βοσ
νίας, που έφερε τους Σέρβους στο τραπέζι
τιυν διαπραγματεύσεων και στη συμβιβα
στική λύση, οφειλόταν στη στρατιωτική
επέμβαση τιυν ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Το
ερώτημα παραμένει, κατά πόσο μια παρό
μοια προσέγγιση θα διευθετούσε και τη
διαφορά στο Κοσσυφοπέδιο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η στρατιωτική
δράση στη Βοσνία κατέστη δυνατή επειδή
οι Σέρβοι δρούσαν σε έδαφος έξω από τα
διεθνώς αναγνωρισμένα κυριαρχικά όρια
της Σερβίας/Νέας Γιουγκοσλαβίας. Το
Κοσσυφοπέδιο, όμως, αποτελεί έδαφος της
Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας και ενός από τα συνιδρυτικά μέρη της ομοσπονδίας - της Σερ
βίας. Τυχόν ανάληψη διεθνούς δράσης κα
τά τιυν Σέρβιυν εντός του κυρίαρχου εδά
φους τους θα κινδύνευε να πλήξει σοβαρά
την κορυφαία αρχή του διεθνούς δικαίου
και της διεθνούς συμπεριφοράς, δηλαδή το
απαραβίαστο της εδαφικής ακεραιότητας
τιυν κρατών. Ό χι πιυς δεν έχουν σημειωθεί
παρόμοιες παραβιάσεις κατά την πεντηκο
νταετή ιστορία τιυν Ηνωμένων Εθνών. Η
περίπτωση της Κύπρου, για παράδειγμα,
είναι χαρακτηριστική από αυτή την άποψη.
Τα Βαλκάνια, όμιυς, αποτελούν ασταθή πε
ριοχή, που δύσκολα σηκώνει πειράματα
αυτής της μορφής χιυρίς βαριές συνέπειες
για ολόκληρο το χώρο και ίσως παραπέρα.
Η ΠΓΔΜ πιθανόν να είναι η πριίπη που θα
δεχόταν τον αντίκτυπο μιας τέτοιας επέμ
βασης, καθιυς ήδη αντιμετωπίζει τις πιέσεις
της πολυάριθμης αλβανικής κοινότητας.
Αρνητικές αντιδράσεις θα μπορούσαν να
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προέλθουν και από τι^ν πλευρά της Ρουμα
νίας και της Βουλγαρίας, χώρες με μεγάλες
εθνικές και εθνοτικές μειονότητες στο έδα
φος τους.
Ενδεχόμενη ένοπλη εξέγερση των Κοσοβάρων Bex μπορούσε να μεταβάλει το σκηνι
κό. Θα ήταν, βέβαια, καταστροφική α π ό
πολλές απόψεις, κυρίως για τον αλβανικό
πληθυσμό. Όμως οι αναμενόμενες ανθρώ
πινες και υλικές απιυλειες πιθανόν να μην
αποτρέψουν τους πιο φανατικούς ή πιο
απελπισμένους Κοσοβάρους από το να επιλέξουν την οδό που οδηγεί στην αυτοκτονία
ή στο αλβανικό «πάνθεον». Εκείνο, πάντως,
που δεν μπορούν να αγνοήσουν οι Αλβανοί
είναι ότι, ακόμη και αν η διεθνής κοινότητα
επέμβει για να σταματήσει τη σφαγή ή τη
μαζική φυγή των Αλβανιόν. η λύση που τελικά θα επιβληθεί δεν θα ικανοποιεί τις μαξι
μαλιστικές προσδοκίες των Αλβανιόν. Εξαι
ρώντας κάποια απρόβλεπτη μεταστροφή
της σέρβικης θέσης, η διχοτόμηση του Κοσ
συφοπεδίου ανάμεσα σε Αλβανούς και σε
Σέρβους θα είναι το αναπόφευκτο επακό
λουθο της ένοπλης σύρραξης.
Το ενδεχόμενο διχοτομικής λύσης πρωτοεμφανίστηκε στα αρχικά στάδια της γιου
γκοσλαβικής κρίσης, με έναν υπαινιγμό του
πρώην γιουγκοσλάβου προέδρου Ντόμπριτσα Τσότσιτς. Επανεμφανίστηκε
απροσδόκητα τον Ιούλιο του 1996, όταν ο
πρόεδρος της Σερβικής Ακαδημίας Επι
στημών, Αλεξάνταρ Ντέσπιτς. πρότεινε
την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια ει
ρηνική οριοθεσία και διαχωρισμό της πε
ριοχής σύμφωνα με εθνοτικά κριτήρια. Οι
σέρβοι πολιτικοί δεν έχουν σχολιάσει δη
μόσια την ιδέα, ενώ αλβανοί διανοούμενοι
και πολιτικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί,
αν όχι εχθρικοί, απέναντι της. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι το 1994, ο Μπράνισλαβ
Κρστιτς στο βιβλίο του, Kosovo izmedu
istorijskog i etnickogpmva (To Κ όσοβο α ν ά 
μεσα στα ιστορικά και εθνικά δικ αιώ μ ατα,
Βελιγράδι, 1994) εμφάνισε δεκάδες χάρ
τες, διαγράμματα και στατιστικούς πίνα
κες, για να αποδείξει ότι η εθνολογική κα
τάσταση στο Κοσσυφοπέδιο θα ήταν δυνα
τό να αποτελέσει βάση για εθνοτικό «δια
χωρισμό», και επομένως να στηρίξει μια
συζήτηση για το ενδεχόμενο διχοτόμησης.
Τους τελευταίους μήνες του 1997, δύο ση
μαντικές εξελίξεις -η αύξηση της ένοπλης
δράσης ακραίων Κοσοβάρων και η πιο με
τριοπαθής στάση της νέας αλβανικής κυ
βέρνησης του Φάτος Νάνο- έπεισαν ηγετι
κούς παράγοντες της διεθνούς κοινότητας
ότι ο χρόνος ήταν κατάλληλος για να εν
θαρρύνουν το Βελιγράδι και τους Κοσοβά20
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ρους Αλβανούς να συζητήσουν έν α «ειδικό
καθεστώς» για το Κοσσυφοπέδιο. Τον Δ ε
κέμβριο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ παρέτεινε ιός τις 31 Αυγούστου 1998
τη θητεία της U N PRED EP στην ΠΓΔΜ,
λαμβάνοντας υπ' όψιν την αυξανόμενη βία
και ένταση στο Κοσσυφοπέδιο. Νωρίτερα,
είχε αποφύγει να άρει τις διεθνείς κυριόσεις σε βάρος της Γιουγκοσλαβίας, ενόσω
δεν σημειωνόταν πρόοδος στην κατάσταση
στο Κοσσυφοπέδιο. Μεγαλύτερη σημασία
είχε η κοινή επιστολή που απέστειλαν στο
Βελιγράδι οι υπουργοί Εξωτερικιόν της
Γαλλίας και της Γερμανίας τον Νοέμβριο,
με την οποία παρότρυναν τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς να προχωρήσει σε μια διευθέτηση
με βάση την παραχιόρηση ειδικού καθε
στώτος για το Κοσσυφοπέδιο. Τέλος, στα
μέσα Δεκεμβρίου, το State Department
επέκρινε την αποχιυρηση της γιουγκοσλα
βικής αντιπροσωπείας από τη συνδιάσκε-,
ψη της Βόννης για τη Βοσνία, που έγινε σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για την αναφορά στο
Κοσσυφοπέδιο στο κείμενο του τελικού
ανακοινωθέντος. Επίσης, η Ουάσινγκτον
δήλωσε και πάλι αποφασισμένη να συμβάλει ιτε μια ουσιαστική πρόοδο στο ζήτημα.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, μια επιστροφή στο
προ του 1974 καθεστώς δεν φαίνεται εφι
κτή, καθώς οι συνθήκες που το συντηρού
σαν δεν υφίστανται πλέον. Επιπλέον, κανέ
να από τα δύο μέρη δεν υποστηρίζει κάτι τέ
τοιο. Κάποια παραλλαγή ενός συστήματος

αυτοδιοίκησης θα ήταν ελκυστική σταμι
των ξένων. Οι αμέσως ενδιαφερόμ*
όμως, δεν εμπιστεύονται διόλου τις μοοπρόθεσμες επιδιώξεις αλλήλων. Ταωο
ρα αίτια της διαφοράς επηρεάζουν αχ
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνοντ*
πρωταγιυνιστές τη λύση.
Δυστυχιός, συμβιβαστικές λύσεις μ .
διαπραγματεύσευτν, που απαιτούν εξο ,
τικά υψηλό βαθμό πολιτικού θάρρους
διορατικότητας, συνήθιυς δεν επιτυγχ
νται παρά ιυς αποτέλεσμα καταστροφ
πολεμικιυν αναμετρήσεων. Φαίνεται ό
Κοσσυφοπέδιο -και μαζί του ίσα,.
Π ΓΔ Μ - δεν θα μπορέσει να αποφύγε
τή την καθαρτήρια διαδικασία πριναι
λύση.
01 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΕ0Ν0ΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εφόσον, όμως, οι ένοπλες ενέργειει
το τέλος του 1997- δεν έλαβαν ακφ αναστρέψιμες διαστάσεις, η διεθνήςχ ’
τητα έχει κάποιο περιθώριο να επανε ι
σει τις δικές της προτεραιότητες καθιί Μ
τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενό) ή)
ρών. Αναμφίβολα, μια τέτοια προιερί Ίιί
τα αποτελεί και η πρόληψη της κλιμάκ y
ή της «μετάστασης» της κρίσης σε άλλ ν,
αισθητές περιοχές των Βαλκανίων κι
πέρα. Αλλες επιδιώξεις είναι οι ακψ
Οες:
Ja M
• Μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ^

τινα: κ ο υ Β ε ν το ύ λ α σ το α λ β α ν ικ ό π α ζά ρ ι.

θα εγγυάται τη γεωπολιτική σταθερό, στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι τέτοιο
Απέκλειε την αλλαγή διεθνών συνόρων
ς τη συναίνεση του κράτους ή των λα' υυς οποίους αφορά.
Χκονομική και πολιτική βοήθεια, ώστε
^σφαλιστεί η βιωσιμότητα και πολιτι5,: ;έλιξη των κοινωνιών που πρόκειται να
ικήυθούν από το νέο πλαίσιο μιας συμ(Φxxç.
(■Δημιουργία κατάλληλων κοινωνικών
j ηκιόν και δομών, (άστε να αποτραπεί η
. πυξη ακραίων κινημάτων Ορησκευτι; .φανατισμού που ενδεχομένως θα προ. οόν στις υφιστάμενες εθνοτικές διαμάΓ

y.'

’ _οχυρές διεθνείς εγγυήσεις για το σε/ ό και την ενίσχυση των ανθρωπίνων
•θνοτικιόν δικαιωμάτων των εθνικών
: ιτήτων της περιοχής, καθιός και παροκίσθετων διοικητικιόν προνομίων στις
■ ιητικάπλειοψηφούσες κοινότητες, όχι
1 και το δικαίωμα απόσχισης χωρίς τη
ΐνεση και των άλλων ενδιαφερομένων
ν.
L, πλαίσιο αυτό, είναι προφανές ότι το
“ άνικό εθνικό πρόγραμμα», υπό τη
' ■ ή του οράματος για την ένωση όλων
1 ιλβανιόνσε μία εθνική εστία, δεν είναι
iC kîv να τεθεί στην ημερήσκχ διάταξη,
κ Γην άλλη πλευρά, οι Σέρβοι θιχ απέρf- ν μια διευρυμένη μορφή αυτονομίας
: ιυς Αλβ(χνούς, καθιός αυτή θα οδηγούl/λικά στην απόσχιση ολόκληρης της
Μ'ήας.
ο,ίΐ!"αξύ των μετριοπαθιόν στοιχείων και
μιτύο πλευριόν, θα μπορούσε κανείς να
ιαίνει κάποια υποστήριξη για μια βήμα
βήμα προσέγγιση, υπό την προϋπόθε

ση ότι τα καίρια ζητήματα δεν παραπέμπονται στο αόριστο μέλλον. Αν συμφωνήσουν
και οι δύο πλευρές, τότε οι ιδιαίτερες ανη
συχίες και τα συμφέροντα Σέρβων και
Αλβανίαν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
καλύτερα από ένα μεικτό σύστημα τοπικής
αυτοδιοίκησης με μορφή καντονίων. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ιχνάγκες, τις αξιώσεις
και την ιστορική κληρονομιά κάθε πλευράς,
θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθεΐ ένας
αριθμός από αυτοδιοικούμενα εθνοτικά
καντόνια με αλβανική ή σέρβική πλειονότη
τα, εν ανάγκη με τη βοήθεια μικρής έκτασης
μετακινήσεων πληθυσμού έναντι σημαντι
κών οικονομικών αποζημιιόσεων.
Η προσέγγιση αυτή δεν θα έθιγε τα σημε
ρινά διεθνή σύνορα της Γιουγκοσλαβίας,
τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον- θα
εγγυόταν στους Αλβανούς σχεδόν απεριό
ριστη αυτοδιοίκηση μέσα στα καντόνια
τους- θα εξασφάλιζε στους Σέρβους πλήρη
έλεγχο ορισμένων περιοχιόν της επαρχίας
-μέσω των σερβικιόν καντονίων- πράγμα
που θα ικανοποιούσε ορισμένες συναισθη
ματικές και πρακτικές ανάγκες της Σερ
βίας και του σερβικού έθνους.
Αν, όμως, έπειτα από ένα σαφές χρονο
διάγραμμα -που πιθανόν θα εκτείνεται σε
διάστημα μιας γενιάς-, σι εξελίξεις κατα
στήσουν τη συγκατοίκηση, ακόμη και στα
αυτοδιοικούμενα καντόνια, ανέφικτη, θα
ήταν τότε ευκολότερο να συζητηθεί μια αλ
λαγή καθεστώτος για τα αλβανικά καντό
νια —όπως, για παράδειγμα, η παραχοίρηση καθειπώτος συνιδριτικού μέλους της γι
ουγκοσλαβικής ομοσπονδίας, ή μια μορφή
ανεξαρτησίας υπό προϋποθέσεις- α ν ά λ ο 
γ α με τις περιστάσεις. Έ τσ ι, χωρίς να εκθέ
τουν σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα

και τη γεωπολιτική θέση της Σερβίας -αλλά
και του ευρύτερου βαλκανικού χιύρου- οι
Αλβανοί θα μπορούσαν να εκπληροίσουν,
εν μερει τουλάχιστον, το «εθνικό πρόγραμ
μά» τους. Εξάλλου, κανένα από τα βαλκα
νικά έθνη που αγωνίστηκαν για την εκπλήρωση των δικών τους «εθνικοίν προγραμμάτων», κατά τον 19ο και στις αρχές του
20ού αιώνα, δεν κατόρθωσε να πετύχει
όλους τους στόχους του.
Δίχως αμφιβολία, δεν είναι δύσκολο για
τους ξένους να επινοούν ειρηνευτικά σενά
ρια και να σχεδιάζουν σολομυίντειες λύ
σεις στα σχεδιαστήριά τους, μακριά από τη
σκηνή όπου οι πραγματικοί πρωταγωνιστές
παίζουν σε ζωντανές τραγωδίες. Μπορεί,
μάλιστα, οι ενέργειές τους αυτές να συνιστούν προσβολή, αν όχι και ευθεία πρόκλη
ση.
Ο γράφων, τελειώνοντας αυτήν τη μελέτη,
ομολογεί ότι η σκέψη του διακατέχεται από
τις τραγικές ομοιότητες ανάμεσα στο ζήτη
μα του Κοσσυφοπεδίου και το Κυπριακό,
που αριθμεί ήδη πάνω από τέσσερις δεκαε
τίες. Αξίζει να θυμηθεί κανείς τη σειρά των
διεκδικήσεων των Ελληνοκυπρίων και την
τύχη τους: από τα αρχικά στάδια του αντιαποικιακού τους αγώνα με σύνθημα την ένωση με την Ελλάδα (προφανώς στο πλαίσιο
ενός ακόμη «προγράμματος εθνικής ενο
ποίησης»)· στις ανεπιτυχείς προσφυγές στα
Ηνωμένα Έ θνη με αίτημα την αυτοδιάθε
ση· σε μία ανεξάρτητη δημοκρατία, που
διακυβερνήθηκε, όμως, υπό καθεστιύς συ
γκυριαρχίας με μια μειονότητα μόλις 18%·
μέχρις ότου, τελικά, η εισβολή μιας τρίτης
δύναμης, της Τουρκίας, οδήγησε στην πα
ρούσα de facto διχοτόμηση του νησιού
τους.
Η ιστορία δεν είναι ανάγκη να επαναλαμ
βάνεται. Τα μαθήματά της, όμως, διδά
σκουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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versity, European Civic Centre for Conflict
Resolution, Subotica 1994, pp. 108-114.
3. Fehmi Agani, «Nation, National Minority
and Self-Determination», pp. 205-225.
4. Paskal Milo, «The Albanian Question within
the Current Contest of the Balkan Crisis»,
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Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΥΔΩΝΙΖΟΜΕΝΗ Ν.Δ.

Κλειδί εξελίξεων ή
«περιπλανώμενος Μακιαβελλι;»
του Τόσου Παππά

0α προχωρήσει ο Κ. Μητσοτάκης στη δημιουργία νέου κόμματος; 0α μεταφερθεί η κρίση στο ΠΑΣΟΚ; Αυτά είναι δ
από τα βασικότερα ερωτήματα που απασχολούν τους πολιτικούς αναλυτές. Επειδή όμως η πολιτική απεχθάνεται
διλήμματα και συχνά περιπαίζει τις βεβαιότητες των δοκησίσοφων, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα επί|, ,
αυτά ζητήματα οπλισμένοι με τη δέουσα επιφύλαξη απέναντι στις κατηγορηματικές απαντήσεις.
Ξεκινάμε από το δεύτερο.
διό και καιρό έχει διατυποιθεί μια
θεωρία που υποστηρίζει ότι η συ
μπτωματολογία της κρίσης διατρέ
χει οριζοντίως το πολιτικό σύστη
μα, κυρίως τα κόμματα της εξου
σίας. Έ τσι όταν ο ένας πόλος βυθίζεται
στην ανυποληψία και αδυνατεί να κατα
θέσει μια φερέγγυα πρόταση διακυβέρ
νησης, πολύ σύντομα το ίδιο πρόβλημα θα
αντιμετωπίσει και ο αντίπαλός του. Β ε
βαίως, αυτή η συλλογιστική δεν έχει ακό
μη επιβεβαιωθεί, αλλά οι οπαδοί της επι
μένουν να τη θειυρούν αξιόπιστη. ΓΙαραδόξιος, αυτοί που έδειξαν ν' ανησυχούν
περισσότερο για τις εξελίξεις στη Ν.Δ.
ήταν οι κορυφαίοι παράγοντες του
ΠΑΣΟΚ. Έμπλεοι ανησυχίας έσπευσαν,
μόλις άρχισαν να εμφανίζονται τιχ πριότα
σημάδια της έντασης στη Ν.Δ.. να εκφράσουν τη συμπάθεια τους προς το ταλανι
ζόμενο κόμμα της αξιωματικής αντιπολί
τευσης και να ευχηθούν τη γρήγορη αποκατάσταση της ενότητάς του. Δεν ήταν
απλώς μια αβρότητα προς τον πεσμένο
στο καναβάτσο αντίπαλο, αλ λ ά η εκδήλω
ση μιας ειλικρινούς αγωνίας για την εύ
ρυθμη λειτουργία του δικομματισμού.
Όντως απειλείται ο δικομματισμός αν η
Ν.Δ. διασπαστεί; Κατόχ μία έννοια ναι,
γιατί η απελευθέριυση μιας κρίσιμης μάζας από τη Ν.Δ. και η ευ
τυχής πορεία της στο πολιτικό σκηνικό μπορεί ν' ανοίξει την όρε
ξη σε διάφορους αντιρρησίες και στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν αι
σθάνονται και πολύ άνετα, στο κόμμα του Κ. Σημίτη. Αυτά στο
θεωρητικό επίπεδο, γιατί η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Πρώτα-πριότα στο κυβερνιόν κόμμα δεν υπάρχει πρωτοκλασάτο
στέλεχος με τα πολιτικά χαρακτηριστικά του Κ. Μητσοτάκη. Ο
επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ. απευθύνεται σ' ένα ακροατήριο, που
ξεπερνά τα όρια του κόμματος στο οποίο βρίσκεται, πλεονέκτημα
που δεν έχει κάποιο στέλεχος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.
Επιπλέον, ο παθολογικός τυχοδιωκτισμός του πρώην πρωθυπουργού εμποδίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συμφιλίωσης. Το σπου22

δαιότερο όμως μειονέκτη
της Ν.Δ. είναι η θέση της (
θεσμικό πεδίο. Όντας σ
αντιπολίτευση και με το χρι
των εκλογών ακόμη μακριέ
ηγεσία της δεν μπορεί να ιι
καλεστεί τον πατριωτισμό
στελεχιόν και το>ν μελών, y
το διακυβευάμενο αγαθό
ενότητα) δεν συνδέεται το
την ιόρα ευθέιυς με τη μείζ :
επιδίωξη (εξουσία). Ε .
ασφαλώς πιο εύκολο να ι :
τάσσεις τις επιθυμίες σου τ ;Γ
κειμένου να διατηρηθείς^
εξουσία, από το να συντη
μια έτσι κι αλλιώς επισφ
ενότητα η οποία, όπως ,,
αποδειχθεί, αν δεν συνοδ .
ται (χπό ιδεολογική υπες ^
και ξεκάθαρη πολιτική σ ^
τηγική, δεν «δίνει» εκλογ.q
νίκες. Από τη Νέα Δημοκρ
λείπουν επίσης εκείνα τα
λέχη που θα μπορούσαννο
τουργήσουν σαν αμορτισέι
να απορροφήσουν τους κρ ^
σμούς, αναλαμβάνοντας ι
νευτικές προποβουλίες.
ΠΑΣΟΚ διαθέτει αρκετά στελέχη, τα οποία και αποστι
ιχσφαλείας κρατούν από τις αντιμαχόμενες μερίδες, και ο λ 1
τους στον κομματικό πληθυσμό «μετράει» (Ααλιώτης, Σκαν
δης, Κακλαμάνης). Αντίστοιχη «τριάδα» δεν υπάρχει στη
Δημοκρατία, μιας και όλοι οι κορυφαίοι έχουν εμπλακεί μ '
ένιχ ή τον άλλο τρόπο χττη φθοροποιό αντιπαράθεση.
'S
Όλα (χυτά τα στοιχεία συνομολογούν τη διαφορετικότητι
προβλημάτιον που (χντιμετωπίζουν τα δύο κόμματα εξουσίας
τόχ (τυνέπεκχ, θα μπορούσε ν(χ ισχυριστεί κανείς ότι η Ν.Δ. δ
καταφέρει να αποφύγει τη διάσπαση. Είναι πιθανόν, όχι όμο%
αναπόφευκτο. Είναι κοινός τόπος ότι οποιαδήποτε αποσχι ήιί
κίνηιτη τούτη την ώρα μόνον από τον Κ. Μητσοτάκη μπορ .
\
%ϊ:

ΝΕΦΕΛΗ
έλθει. Οι εχθροί του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ—
είναι πολλοί- λένε ότι ο επίτιμος δεν Oit αποτολμήσει το «πο
ιημένο διάβημα για τρεις λόγους:
Είναι 80 ετιόν. Παρά το γερό στομάχι του και το πλεόνασμα
σμού, η ηλικία του είναι απαγορευτική για τέτοιου τύπου εγήματα.
Εχει κακόφημο παρελθόν. Το άγος της αποστασίας του 1965
ταρακολουθεί και δεν θα ήθελε τιάρα, στο τέλος της πολιτικής
ιέαςτου, να συνδέσει για δεύτερη φορά τ’ όνομά του με ακόμη
διάσπαση. Δεν θα ήταν και πολύ τιμητικό γι’ αυτόν να μείνει
/ιστορία με το στίγμα του περιπλανιόμενου Μακιαβέλλι.
Di πιστοί στον Μητσοτάκη βουλευτές δεν έχουν λόγο να τον
λουθήσουν στην επικίνδυνη πορεία του, γιατί θα είναι σαν να
όνουν το χαλί στη θυγατέρα του, για την οποία ο πρώην πρωτυργός δεν έχει σταματήσει να εργάζεται,
άρχει όμως και ο αντίλογος:
Ιιατί να μείνει ο Μητσοτάκης σ ’ ένα κόμμα που φλερτάρει όλο
χιο έντονα με την ακροδεξιά, που συρρικνώνεται και που δείανήμπορο να καθοδηγήσει τις εξελίξεις:
'ιατί να μην δοκιμάσει την τύχη του στον εκλογικό στίβο επιΊλής ενός σχήματος μικρομεσαίου μεγέθους με καλές εκλογιπροοπτικές (ο εκλογικός νόμος πριμοδοτεί το πριάτο και το
) κόμμα), το οποίο κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να
: ο ρυθμιστικός παράγοντας: Αν όλα τού έρθουν βολικά δεν
ιλείεται το όνειρό του (πρόεδρος της Δημοκρατίας) να σαρ' ’ιατί να κάθεται σ’ ένα κόμμα, του οποίου ο αρχηγός δεν χάνει
ιρία να τον «τσαλακιόνει», επι δκόκοντας την περιθωριοποίησή
αλλά και τον εγκλωβισμό της Ντάρας Μπακογιάννη; Σύμφωνα
, νες τις ενδείξεις -η σημαντικότερη προέκυψε από τη στάση του
!... Κοινοβουλευτική Ομάδα-, ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη
χχσίσει τελεσίδικα τι θαπράξει, Για λόγους τακτικής δείχνει να
|w
. :γει προσωρινιάς το δρόμο τιον απαντήσεων κάθε φορά που θα
αλείται. Είναι φανερό ότι επιθυμεί να κρατήιτει για τον εαυτό
,ο ρόλο του τιμητή των πράξεων και των παραλείψεων της ηλι(«(kv θα δώσω άλλοθι, ούτε ελαφ ρνντικά σ ’ αητούς π ο ν σπρώJ το κόμμα στην κ αταστροφ ή »). Το ζητούμενο είναι πόσο θ'
■ειο Κ. Καραμανλής σ' αυτή τη λογική της «έντασης» που καλ
ιά) επίτιμος. Θα ήταν ευχής έργο για τον πρόεδρο της Ν.Δ. να
ηθείαυτοβούλιος ο επίτιμος προς την έξοδο, συμπαρασύροντας
'■* >υς πιο κοντινούς του. Θα τον απάλλασσε από την ευθύνη της
1 μικής αντίδρασης η οποία, ακόμη κι αν είναι απαιτητή από την
f ιψηφίατης βάσης, θα έχει κόστος.

f
f

ΟΛΟΚΑΙ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
Λ ια κι αν είναι η έκβαση της αναμέτρησης καραμανλικιάν-μηί άκικιάν, το βέβαιο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να
# Iτους πολίτες ότι διαθέτει σοβαρή πρόταση εξουσίας. Τα προ
σιτά είναι πολλά:
}ψ παρουσία τόσων «αρχηγιάν», αρχηγίσκων. εγγυητιάν, κηδεμόίί' m επίδοξων Οεματοφυλάκιυν της ενιπητας. Με τη δράση τους
ÿ1οποιουν την παράταξη.
αραδομένη ιπην εσωστρέφεια, δείχνει ανίκανη να αρθριάσει
Παπικά αντίλογο στη δκχκυβέρνηση Σημίτη.
^όυιτκολεύεται να βρει σαφή θέση στο πολιτικό σκηνικά. Τα περί
•ου πολιτικού χιάρου μοιάζουν με καρικατούρα, ιίταν την ίδια
βΐίΐήτυντόνο δίνουν οι ακροδεξιοί κεκράκτες.
προφανής διαχειριστική ανεπάρκεια των μελιάν της ηγετικής
που περιβάλλει τον αρχηγό.

- ΙΣΤΟΡΙΑ

Διεύθυνση σειράς: Αντώνης Διάκος
Επιμέλεια σειράς: Έφη Γαζή

Λουίζα Πασσερίνι
ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ
Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία
Λ Ο V I /. A Π V 1
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ΗΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΒΙΩΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΝΕΦΕΛΗ

Η Πασσερίνι πλησιάζει τραυματικά ζητήματα
της ιστορίας του λήγοντος αιώνος. Ο φασι

σμός στη διπλή του όψη. Τ ο πρόβλημα της
προσω πολατρεία ς, π ω ς κατασκευάστηκε η
εικόνα του ηγέτη και από την άλλη: ποια είναι
κα ι π ω ς κ α τα γ ρ ά φ η κ ε στην μνήμη τω ν
α π λώ ν ανθρώπων η εμπειρία τους από το
φασισμό. Τ α κινήματα του 1 9 6 8 και οι
κληρονομιές τους. Η τρομοκρατία. Π ώ ς
ερμηνεύεται το κίνημα της πολιτικής βίας
κατά τη δεκαετία του 1 9 7 0 . Τ έλος η μνήμη
μ ετά την κατάρευση τω ν ολοκληρω τικώ ν
κα θ εσ τώ τω ν ...
Σ Τ Η Ν ΙΔΙΑ Σ Ε ΙΡ Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Μ Π Ε Ν Ε Ν Τ ΙΚ Τ ΑΝ ΤΕΡΣΟ Ν :

Φαντασιαχές Κοινότητες
Χ Α ΡΗ Σ ΕΞΕΡΤΖ Ο ΓΛ Ο Υ :

Εθνική ταυτότητα στην Κων/πολη του 19ου αιώνα

ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 106 80 ΤΗΛ.: 36 07 744
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

Η μεγάλη συναλλαγή
του Ρεπόρτερ

παρακολουθούν κάθε Πέμπτη βράδυ στις 11 την πολύ καλή σειρά εκπομπών
ιορτάζ χωρίς σύνορα» του Στέλιου Κούλογλου θα θυμούνται τη σχετική με την
ηνική εκδοχή» του σκανδάλου Γουωτεργκαίητ, που μεταδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου της
ισμένης χρονιάς.
ωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν μια σειρά από αξιόπιστες -αμερικανικές κυρίως—
[ς και διασταυρώθηκαν με τις μαγνητοφωνήσεις συνομιλιών του Νίξον και με τα
νότα της εποχής, προέκυπτε ότι η παραβίαση του γραφείου του Δημοκρατικού
,ατος των ΗΠΑ στο κτίριο Γουωτεργκαίητ έγινε στο πλαίσιο προσπάθειας του
βάλλοντος του προέδρου Νίξον να υποκλέψει όσα στοιχεία διέθεταν οι Δημοκρατικοί
μν παράνομη χρηματοδότηση της εκλογικής καμπάνιας του.
Γοιχεία αυτά είχε παραδώσει στους δημοκρατικούς ο έλληνας δημοσιογράφος Ηλίας Π.
(ΐτρακόπουλος, που είχε μετά από πολλές περιπέτειες δραπετεύσει τον Σεπτέμβριο
67 από την Ελλάδα και είχε καταφύγει στην Αμερική. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο
πανίσχυρος και δραστήριος Τομ Πάππας είχε παραλάβει από τη χουντική ΚΥΠ χρήματα,
ιοία ο τελευταίος είχε καταθέσει στο ταμείο των Ρεπουμπλικανών. Αυτό αποτελούσε
βίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ γιατί, εκτός των άλλων, φανέρωνε την παρέμβαση της
το εσωτερικό: τα χρήματα είχαν κάμει τη διαδρομή CIA-ΚΥΠ-Πάππας-Νίξον.
γνωστή η κατάληξη της ιστορίας εκείνης: Για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ,
ιγκάστηκε ο πρόεδρος της χώρας να παραιτηθεί, προκειμένου να αποφύγει τα
τέρα: δίκη, καταδίκη, φυλακή.

ί

ιπόθεση Γουωτεργκαίητ ξεκίνησε έτσι όπως φαίνεται ότι ξεκαθαρίζεται τώρα πια, ο
; Π. Δημητρακόπουλος ήταν ένα πρόσωπο ιδιαίτερα ενοχλητικό για το αμερικανικό
πημένο. Επιπλέον, οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν ενοχληθεί και από άλλες πλευρές
ραστηριότητας του Δημητρακόπουλου. Είχε πρωταγωνιστήσει στον αντιχουντικό
aστις ΗΠΑ, είχε δουλέψει εντατικά για την επιβολή του αμερικανικού εμπάργκο στην
(ία λόγω της εισβολής στην Κύπρο.
ε ένας άγριος πόλεμος κατασυκοφάντησης εις βάρος του έλληνα δημοσιογράφου:
οιεύματα έφεραν τον Δημητρακόπουλο ως «πράκτορα» διαφόρων ξένων υπηρεσιών. Ο
όμως δεν τα παράτησε. Επωφελούμενος του νόμου «για την ελευθερία της
)φόρησης», διεξήγαγε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες κατά της CIA που είχαν ως
;λεσμσ να παραλάβει εκατοντάδες σελίδων από τα αρχεία της και να μπορέσει να
είξει τις σκευωρίες των μυστικών υπηρεσιών.
ια, ο Ηλίας Π. Δημητρακόπουλος μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένος. Όμως αυτή η
ιση έρχεται έπειτα από 30 χρόνια προσπαθειών. Για μας, η δικαίωση του συμπατριώτη
ΐμοσιογράφου είναι ένα γεγονός που μας προσφέρει μιαν ιδιαίτερη χαρά. Το Αντί είχε
ολλά χρόνια αναφερθεί στις ιστορίες αυτές και αντιμετωπίστηκε με μισοειπωμένες
είες και λοιδωρίες. Δεν ήταν άλλωστε ούτε τα ελληνικά MME αμέτοχα της
\ (ανικής μαύρης προπαγάνδας: Η φήμη του Δημητρακόπουλου ως «πράκτορα» είχε
\ οι στη χώρα μας «ευήκοα ώτα».
/ ελίδες που ακολουθούν δημοσιεύουμε τη συνέχεια μιας ιστορίας που δείχνει την
γή των ελληνικών κυβερνήσεων στις εντολές των αμερικανικών υπηρεσιών
»είας. 0 αναγνώστης που θα ήθελε να έχει συνολική εικόνα αυτής της ιστορίας θα
:ι να ανατρέξει και σε παλαιότερα δημοσιεύματα του περιοδικού, (βλ.τχ. 371 της
Ι8,436της 20.4.90, 634 της 9.5.97 και 635 της 23.5.97).
I

0 ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ
'Οταν ο κ. Νίκολας Μπερνς ήλθε στην
Ελλάδα (ος νε'ος πρε'σβης το)ν ΗΠΑ είχε
φροντίσει ήδη να παρουσιάσει ένα συμπα
θητικά προφίλ. Είχε αρχίσει τις δηλώσεις
του περί τα ελληνικά θέματα με αναφορές
«αυτοκριτικής» για τη μέχρι πρότινος αμε
ρικανική πολιτική στην Ελλάδα. Είπε ότι
και εμείς οι Αμερικανοί έχουμε διαπράξει
σφάλματα ή αδικίες εις βάρος των Ελλή
νων. Τα λόγια ακούστηκαν περίεργα, γιατί
δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτού του είδους
τις εξομολογήσεις από τα χείλη αμερικανιόν επισήμων.
Η ιστορία των αντιαμερικανικών αισθημάτων ιττην Ελλάδα είχε περίεργη διαδρο
μή. Ας θυμηθούμε ότι το ΕΑΜ, τις προπες
ημέρες του Δεκέμβρη του ’44, είχε ξεδιπλώ
σει αμερικανικές σημαίες, αναμένοντας
κάποια αμερικανική μεσολάβηση που θα
σταματούσε την αγγλική επέμβαση. Στη συ
νέχεια, και κατά τον Εμφύλιο αλλά και τα
χρόνια που επακολούθησαν, για την Αρι
στερά αποσαφηνίστηκε ο ρόλος που έπαι
ζαν οι Αμερικανοί. Ήταν εξάλλου τα χρό
νια του Ψυχρού Πολέμου, και τα «στρατό
πεδα» είχαν ξεχωρίσει.
Στα χρόνια της επιβολής των συνταγματαρχιυν, για το σύνολο του ελληνικού λαού,
οι Αμερικανοί φάνταζαν —και ήταν— οι
μεγάλοι προστάτες του δικτατορικού καθεστώτος. Ακολούθησε η τουρκική εισβολή
ιπην Κύπρο, μάθαμε για το ρόλο του Κίσσινγκερ. Στις ημέρες μας, και μετά την πασοκική εξουσία και τα όσα ακολούθησαν
μέχρι και τα πρόσφατα «ευχαριστώ» του κ.
Σημίτη προς τον πρόεδρο Κλίντον, είναι,
για το μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού,
αρνητικά τα αισθήματα για τις ΗΠΑ.
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑ
Αυτά όμως τα διαπιστωτικά περί το «συ
ναισθηματικό μέρος» αποκρύπτουν τις ου
σιαστικές περιπέτειες των ελληνοαμερικανικιυν σχέσειυν. Οι ελληνικές κυβερνήσεις,
εξαρτημένες πολιτικά και οικονομικά από
την υπερατλαντική δύναμη, σχεδόν ποτέ
δεν ανατάχθηκαν στον «ξένο παράγοντα»,
όπυ)ς προσφυιός απεκαλείτο επί σειρά
ετών. Οι κατά καιρούς ελληνικές κυβερνή
σεις συγκατένευαν στις επιθυμίες και τη
25

βούληση τ<»ν Αμερικανοί. Δεν είναι του
παρόντος να αναφερθούμε αναλυτικά σε
αυτά. Προοιμιακά μόνον είναι χρήσιμες
αυτές οι παρατηρήσεις αφού «εξηγούν» —
για να χρησιμοποιήσουμε την πιο ανώδυνη
λέξη — τη στάση των ελληνικών κυβερνήσε
ων στο επεισόδιο που αναφερόμαστε.
Στις σελίδες αυτές δημοσιεύεται για πρώτη φορά ένα μνημόνιο που ο Ηλίας Π. Λημητρακόπουλος έστειλε στις 3 Ιουλίου 1975
στον τότε υπουργό Συντονισμού Ιΐαναγή
ΓΙαπαληγούρα. Το κείμενο του μνημονίου
είναι σαφές και περιγράφει με κάθε λεπτο
μέρεια όσα προηγήθηκαν.
Ήδη, στις 24 Ιουνίου 75, ο Τξακ Άντερσον με το άρθρο του και αφού από ελληνι
κής πλευράς δεν του παρεσχέθησαν οι δι
ευκρινίσεις που είχε ζητήσει, έδωσε στη δη
μοσιότητα άρθρο με τίτλο «Μυστηριώδη
χρήματα» και ιττο οποίο αναφέρει:
«Η ελληνική κυβέρνηση μ αταίω σ ε μ ία
έρευνα, αναφ ορικά κατόπιν αιτήματος της
CIA, που σχετιζόταν με μ ια πληροφ ορία ότι
κονδύλια της CIA διοχετεύτηκαν μέσω της
Ε /λόδος στην προεκλογική εκ σ τρ α τεία του
1968 των Νίξον-Αγκνιου.
»Υπήρχαν ψίθυροι στην Ε λλάδα ότι τα /πι
στικό κονδύλια της CIA διοχετεύθηκαν

στην ελληνική αντίστοιχη Κ ρατική Υπηρε
σία Πληροφοριών, την ΚΥΠ, π ου ξέ πλύνε τα
χρήμ ατα μ έσω μ ια ς ελληνικής κρατική ς
τράπεζας. Τα ξεπλυμένα χρήματα, σύμφω
να ιιε πληροφορίες, εστόλησαν στον έλληνα
επιχειρηματία Τομ Π όππας, ο οπ οίος συ
γκέντρωνε χρή/ιατα για την προεκλογική
εκσ τρατεία των Νίξον-Αγκνιου.
»Οι φήμες δ ιέρ ρ ευ σ α ν στον Τύπο κ α τ ά τη
δ ιά ρ κ εια της π ροεκλογ ική ς εκ σ τ ρ α τ εία ς
του 1968. Ο Π ό π π α ς αρνήθη κε σ θ εν α ρ ά
την κατηγορία. Η ελληνική χούντα, π ου τό
τε ήταν στην εξο υ σ ία στην Αθήνα, ονόμ α σ ε
αυ τές τις φήμες "γελοίες". Αλλά ένας έλληνας εξόριστος, ο έγ κ υ ρος δη/ιοσιογράφ υς,
Ηλίας Δ ημητρακόπουλυς, ισχυρίστηκε ότι
έχει α π ο δ είξ εις των αναφ ορώ ν. Η εντολή
για το ξέπλυ/ια των χρη/ιάτω ν της CIA,
σύμφωνα /ιε την καταγγ ελ ία του Δ ημητρακόπουλου, ερχ όταν α π ό τον υπαρχηγό της
ελληνικής ΚΥΠ Μιχαήλ Ρουφογάλη.
»() εξόριστος δη μ οσιογ ράφ ος διοχέτευ σε
την πληροφ ορία αυτή στον τότε π ρ ό ε δ ρ ο
του Δ η μ οκ ρατικ ού Κ όμ μ ατος Α ά ρ ρ ν θ '
Μ πράιεν, ο ο π ο ίο ς κυκλοφ όρη σε ένα επ ί
σημο δελτίο Τύπου, π ου ελάχιστα τότε
προσέχτηκε. "Ο κ. Ν ίξον κ α ι ο κ. Άγκνιου
θα π ρ έπ ει να εξηγήσουν τις σχάσεις τους /ιε
τον (Π ό π π ας) ", δήλωσε ο Ο'Μπράιεν, μνη

Ο
Εγράφη εις Νέα Υόρκην την 2.00’ μ.μ.
Παρεδόθη για να διαβιβαστή στον παραλήπτη του την 2.40’ μ.μ.
Προς: Υπουργόν Συντονισμού Παναγιώτην Παπαληγούραν
Από: Ηλίαν Π. Δημητρακόπουλον
Ακρως απόρρητον
Περιληπτικόν, εντάχει συνταχθέν, προσωπικόν σημείωμα
1. Την πρωίαν της 25ης Φεβρουάριου 1975 οι γνωστοί δημοσιογράφοι

Τζακ Άντερσον και Λες Χουΐτεν, οι οποίοι συμπαρεστάθησαν θερμώς την
δημοκρατίαν διαρκούσης της δικτατορίας εις Ελλάδα και ετήρησαν φιλελληνικήν στάσιν εις το Κυπριακόν και των οποίων τα άρθρα αναδημοσιεύο
νται εις χιλίας περίπου εφημερίδας καθημερινώς εις όλον τον κόσμον, μου
εζήτησαν τηλεφωνικώς να τους ενημερώσω επί των πληροφοριών του 1968
περί χρηματοδοτήσεως της προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας των Νίξον-Άγκνιου υπό της ελληνικής δημοκρατίας.
2. Την 2.30 μ.μ. της ιδίας ημέρας έθεσα υπ' όψιν των δύο δημοσιογράφων
ολόκληρον τον σχετικόν φάκελλον τον οποίον διατηρώ από του 1968.
3. Κατά την συνάντησιν επληροφορήθην το πρώτον ότι η CIA επιδεικνύει
ιδιαιτέραν ευαισθησίαν διά την υπόθεσιν αυτήν, ιδία λόγω των διεξαγομένων ανακρίσεων υπό του Κονγκρέσσου, και ότι το εις Αθήνας κλιμάκιόν της
διετάχθη να εξαφανίση παν σχετικόν αποδεικτικόν στοιχείον. Οι συνομιληταί μου με διαβεβαίωσαν ότι κατείχον αδιάσειστα στοιχεία επ’ αυτού.
4. Το αίτημά των, πέραν του φακέλλου του 1968, ήτο να διερευνηθή αν η
νέα ελληνική δημοκρατική κυβέρνησις του Ιουλίου 1974 ήτο ενήμερος της

μ ο ν εύ ον τα ς τις α ν α φ ο ρ ές του Τύπου
Π ό π π α ς ήταν α υ τ ό ς π ου “καθοδήγησι
ο ικ ον ομ ικ ή εξόρμ ηση α π ό την ελληύ
χ ού ν τα στο θησαυροφ υλάκιο των Ηξι
Α γκνιου'’.
»Το ζήτημα π α ρ έμ ειν ε στάσιμο έως
Ιούλιο του 1974, ό τα ν δηλαδή έπεσε η
ντα · τα α ρ χ ε ία της ΚΥΠ άνοιξαν και
κ ρίθ η κ ε ο Ρυυφυγάλης.
»Π ροκειμ ένου να πληροφορηθούμι τι
χε δια π ισ τώ σ ει η νέα ελληνική κυβέοη
σ χ ετικ ά /ιε τα κονδύλια της CIA, τα on
διοχ ετεύ θ η καν στην προεκλογική εκστι
τεία του Ν ίξον το 1968, επικοινωνήσαμι
την Α θήνα κ α ι μιλήσαμε με τον νπονι
Τ ύπου Π αναγιώ τη A αμπριά. Μαςαπάι
σε ότι είχε α κ ο ύ σ ει σχετικά με τις αναι
ρ ές α υ τές κ α ι επεσή μανε ότι η κυβέρνι
σ χ έδ ια ζ ε να διερευνήσει το θέμα. Υηοί
θηκε π ερ ισ σ ό τ ερ ες πληροφορίες, ανι·
κυινω νούσαμ ε μ α ζ ί του σε δύο μέρες. L
κ α λ έσ α /ιε τηλεφωνικώς στην Αθήνα £c
αλ λ ά ο Α α /ιπ ρ ία ς δεν εμφανίστηκε ά
στο τηλέφωνο. Συνεχίσαμε τηνπροσπάΐ
μ ε τηλεγράφημα, αλλά ο Αα/ιπρίας .
απ άντη σε.
»Τ ώ ρα γνω ρίζουμε την αιτία. Αξιόπιι .
πηγές, εγγύς του νέου καθεστώτος, ανι
ρουν ότι ο σταθμ άρχη ς της CIA στην/
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υποθέσεως, αν διεξήγαγε σχετικός ανακρίσεις και -εις περίπτωσιν θετι.
απαντήσεως- ποιόν ήτο το πόρισμά των, και αν η σημερινή κυβέρνησις
ραμανλή προετίθετο να διεξαγάγη ανακρίσεις.
5. Την 5 μ.μ. της 26ης Φεβρουάριου 1975, εις τηλεφωνικήν επικοινα
μου μετά του Γεωργίου Μαύρου διεβίβασα το αίτημα. Η απάντησίς
υπήρξεν ότι δεν ήτο ενήμερος του θέματος διαρκούσης της θητείαςτοι
αντιπρόεδρου και υπουργού των Εξωτερικών, πλην όμως εζήτησεπίστο
χρόνου διά να ερευνήση περαιτέρω το ζήτημα.
6. Την 7.30 π.μ. της 27ης Φεβρουάριου ο Γ. Μαύρος μου ετηλεφώνησι '
δεν ηδυνήθη να συγκεντρώση οιονδήποτε στοιχείον το οποίο θα του 17
τρεπε να προβή εις οιανδήποτε δήλωσιν προς τους Άντερσον καιΧουΐτι
7. Ενημέρωσα σχετικώς τους Άντερσον και Χουΐτεν, οι οποίοι κατότι
τού μου εζήτησαν να τους υποδείξω μέλος τη ς κυβερνήσεως εις Αθ
το οποίο θα ήτο δυνατόν να επικοινωνήσουν, δεδομένου ότι θα ι
σαν το θέμα εις βάθος. Τους υπέδειξα τον Τάκη Λαμπρία.
8. Την 9.30 π.μ. της 7ης Μαρτίου 1975 είχαν μακρά, τηλεφωνικήνεπ-.j
νωνίαν με τον Λαμπρία, η οποία εκάλυψε πλείστα όσα θέματα, μεταξύA
οποίων την επικειμένην εις Αθήνας άφιξιν του γνωστού αρθρογράψου
Τάιμς της Ν. Υόρκης Γκραμ Χόβεϋ και τα όσα περί Καραμανλή έγραφε ε ■5^
τελευταίο βιβλίο του Σάιρους Σούλτσμπεργκερ, το οποίο ο Λαμπρίαςμι
ρεκάλεσε να του αποστείλω το ταχύτερον. Μεταξύ άλλων επληροφό( τον Λαμπρία ότι οι Άντερσον και Χουΐτεν ησχολούντο σοβαρώς με την >>,
θεσιν του 1968 των Νίξον-Αγκνιου και ενδιαφέροντο να πληροφορη \
τας αντιδράσεις και ενεργείας της ελληνικής κυβερνήσεως επί του θέμ ^
και ότι επρόκειτο να του τηλεφωνήσουν σχετικώς. Ο Λαμπρίας με ηυ;,Μ
στήσε διά την έγκαιρον προειδοποίησιν, μου ζήτησε να πληροφορήσι .
Άντερσον να του τηλεφωνήση μετά από τρεις ακριβώς ώρας, και μου
σε την γνώμη επί του χειρισμού των ερωτημάτων του Άντερσον. Του

οΣταίησυ Χωλς, έκ α ν ε έν α χαμ ηλόν τόIδιακριτικό διάβη μα, ζητώ ντας α π ό την
ΐέρνηση να μην ασ χ ολ η θ εί μ ε το μυστή) των κονδυλίων τον 1968. Ο Χωλς έδω σ ε
μήνυμα, σύμφωνα μ ε τις πηγές μας, στον
>αρχηγό της ΚΥΠ, τον στρατη γό Κωνιντίνυ Φέτση, ο ο π ο ίο ς μ ετέφ ερ ε την
Βροφορία στον π ολ ιτικ ό τον π ρ ο ϊσ τά μ εΓεώργιυ Ράλλη.
ϊε μια πνρετώδη συνάντηση α π ο φ α σ ίμε να αγνοήσουν τα τηλεφ ω νήματά μ α ς
ρά να διακινδυνεύσουν τη χ ειρο τέρευ σ η
Vσχέσεων με της Η νωμένες Π ολιτείες».
ην επόμενη, το ειδησεογραφικό πραιρείο ΑΡ, αφού αναψερεται στο άρθρο
ιΤζακ Άντερσον, σημειώνει:
\πό τον διευθυντή της Ε π ιτρο π ή ς Πληρυριών της Βουλής των Α ντιπ ροσώ π ω ν
ήθηκε να ερευνήσει τις α ν α φ ο ρ ές σύμναμε τις οπ οίες οι έλληνες επίσημ οι διέpavέρευνα ύσ τερα α π ό αίτη μ α της CIA.
'υυλεντής Ντον Έ ντονορτς, δ η μ ο κ ρ α τ t•από την Καλιφόρνια, είπ ε σε μ ια δ ήλιο - ότι ζήτησε α π ό τον Σ ερλ Φηλντ, διευθυ: της επιτροπής, να ερευνήσει τις κατηίες τον Τζακ Α ντερσον α π ό τη στήλη
r , ότι η CIA επέτυχε να πνίξει έρ ευ ν α της
I ηνικής κυβέρνησης σύμφ ω να μ ε τις

1.

ο π ο ίες “χρήματα της CIA διοχετεύθησαν
από την Ελλάδα στην εκλογική καμπάνια
των Νίξον-Άγκνιου το 1968”».
Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ
Η ερευνά εκείνη κουκουλιόθηκε, όπως
και η άλλη που είχε αρχίσει ο εισαγγελέας
κ. ΙΙαπανικολάου αμέσως μετά την πτιόση
της χούντας και θα ερευνούσε την ανάμει
ξη το>ν αμερικανικιόν μυστικιόν υπηρε
σιών στην επιβολή της δικτατορίας.
Για τη διακοπή εκείνης της έρευνας είχε
παρέμβει ο Χένρυ Κίσσινγκερ στην Ουάσινγκτον. Για την υπόθεση τιον κονδυλάυν
που η CIA διοχέτευσε μέσω ΚΥΠ και
Πάππας ιττα ταμεία του Νίξον, επενέβη
ιττην Αθήνα ο «σταθμάρχης» Σταίησυ
Χωλς.
Ο Κίσσινγκερ εκάλυψε τον Καραμανλή
για το διάβημα που είχε κάνει ο τελευταί
ος στις α ρ χ έ ς του 1967 προς τον στρατηγό
Νόρσταντ για την επιβολή στρατιωτικής
δικτατορίας στην Ελλάδα. Τα σχετικά ντο
κουμέντα είχε αποκαλύψει το Α ντί το 1990
(βλ. τχ. 436) και ανακινήθηκαν πρόσφατα
μετά τη δημοσίευση των αρχείων Καρα
μανλή (βλ. τχ. 634 και 635).
Ο Καραμανλής πάλι, από την πλευρά του,
φρόντισε να καλυφθεί η ανάμειξη της CIA

στην ενίσχυση της προεκλογικής εκστρα
τείας Νίξον-Άγκνιου και τη μεσολάβηση
της ελληνικής ΚΥΠ και του Τομ Πάππας.
Στο Α ντί (τχ. 371), στο πλαίσιο σχετικού
ρεπορτάζ, είχαμε ρωτήσει τον τέιος αρχη
γό της ΚΥΠ Κ. Φέτση, τον κ. Π. Λαμπρία
και τον κ. Γ. Ράλλη να μας διευκρινίσουν
τα «ελλιπή στοιχεία» στην ιστορία αυτής
της τελευταίας συγκάλυι|»ης. Αλλά ή δεν
Ουμόνταν ή μας είπαν ότι δεν είχαν επα
φές με τον Σταίησυ Χωλς. Εντάξει, οι άνθρωποι ξεχνούν ή δεν θέλουν να θυμού
νται. Όμως τα αρχεία υπάρχουν. Εκεί που
είναι καταχωνιασμένα, αν θέλουν, μπο
ρούν να ψάξουν. Όμως δεν πρόκειται να
κάνουν τίποτε. Σας το προεξοφλούμε.
Αλλά έτσι θα αιωρείται για πάντα η υπο
ψία για τουλάχιστον δύο Έλληνες «υψηλά
ιστάμενους» που είχαν «υπηρεσιακή σχέ
ση» με τις αμερικανικές μυστικές υπηρε
σίες, όπως προέκυπτε από τα απόρρητα
έγγραφα των αμερικανικών υπηρεσιιύν
(CIA και USIS) που αποκαλύψαμε τότε
(τχ. 371 της 22.4.88).
Με όλα αυτά, είναι δύσκολο βέβαια να δι
ευκρινιστούν και να μπουν σε καθαρή βά
ση οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όσο και
αν έχουμε τις κατά καιρούς «αυτοκριτικές»
δηλώσεις αμερικανών επισήμων.

Π Α Π Α Λ Η Γ Ο Υ Ρ Α

ίσα ότι κατά την γνώμη μου η ασφαλέστερα απάντησις θα ήτο ότι ήτο
ϊ' οσωπικώς ενήμερος τη ς υποθέσεως από τα σχετικά δημοσιεύματα του
ιθνούς και του ελληνικού Τύπου του 1968, και ότι θα ερευνούσε το όλο
μα.
Λ Εν συνεχεία ενημέρωσα τους Άντερσον και Χουΐτεν οι οποίοι, ως επλη- , φορήθην, προσεπάθησαν μετά τρεις ώρας ανεπιτυχώς να επικοινωνήΓ-υντηλεφωνικώς με τον Τάκη Λαμπρία.
• ΊΟ. Μετά παρέλευσιν 48 ωρών, οι Άντερσον και Χουΐτεν με ενημέρωσαν
ίτης τηλεφωνικής επικοινωνίας των με Λαμπρία και του περιεχομένου
.. ς, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως με τα διαλαμβανόμενα εις το εσω, · ειόμενον άρθροντων Άντερσον-Χουΐτεν, τη ς 24ης Ιουνίου 1975.
;■11. Εν συνεχεία, οι Άντερσον και Χουΐτεν μου εξέφρασαν την έκπληξιν και
,. σφορίαντων διότι ο Λαμπρίας, παρά την σχετική συνεννόησιν, ηρνείτο να
.. αντήση εις τα τηλεφωνήματά των, γεγονός το οποίο αφ ’ ενός καθυστε7 ύσε αδικαιολογήτους την δημοσιογραφική εργασία των, αφ' ετέρου τους
ξ. ίβαλε εις υποψίας.
CI2. Η αρχική των απόφασις ήτο να προχωρήσουν εις την συγγραφή του
■ θρου των με βάσιν την τηλεφωνικήν επικοινωνία των με τον Λαμπρία.
c" Ι3. Ανησυχών διά τας συνέπειας μιας τοιαύτης εξελίξεω ς και προς το
^ μψέρον της κυβερνήσεως, τους συνέστησα να καθυστερήσουν το άρΉτων, να αποστείλουν δε εις τον Λαμπρία τηλεγράφημα διαλαμβάνον
: συμπεράσματα της τηλεφω νικής επικοινωνίας των και ζητώντας του την
··· ιρισιν. 0 Λαμπρίας, προς έκπληξιν και εκείνων και ιδικήν μου, δεν απήC ήσε εις το τηλεγράφημα. Την έκπληξιν συνεμμερίσθη και ο πρεσβευτής
Ουάσινγκτον Αλεξανδράκης, τον οποίο ενημέρωσα σχετικώς και του
Π>ίου την συμπαράστασιν εζήτησα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
[Λερσον και Χουΐτεν, ιδιαιτέρως αυτή την στιγμήν των συζητήσεων εις το
γγκρέσσο κ.λπ. διά την βοήθειαν προς την Τουρκίαν, όταν χρειάζεται η
C -------- — -------- ----------------------------------------------------------------

διατήρησις των καλών σχέσεων με επιφανείς Αμερικανούς δημοσιογρά
φους.
14. 0 πρέσβυς Αλεξανδράκης, προφανώς ανησυχών εκ της εξελίξεως
τη ς όλης υποθέσεως, γνωρίζω ότι επεκοινώνησε δΓ αρμοδίου προσώπου
με τους Άντερσον και Χουΐτεν, προκειμένου να λάβη περισσοτέρας πληρο
φορίας επί του θέματος και ει δυνατόν τους κατευνάση.
15. Ηόλη στάσις του Λαμπρία, ιδία το γεγονός ότι δεν απήντησε εις τα τη
λεφωνήματα των δύο δημοσιογράφων, είχε ως συνέπεια να μη γραφή μεν
το άρθρο με βάσιν την πρώτη δήλωσιν Λαμπρία, να παρακινήση όμως τους
Άντερσον και Χουΐτεν να προχωρήσουν περισσότερον εις βάθος εις την διερεύνησιν του θέματος και δΓ όλων των εις την διάθεσίντων πηγών.
16. Αποτέλεσμα αυτής της εις βάθος διερευνήσεως ήτο να λάβουν γνώσιν απορρήτων αμερικανικών τηλεγραφημάτων από τα οποία κατέληξαν εις
συμπεράσματα διά τους λόγους της περιέργου στάσεως του Λαμπρία.
17. Όταν με ενημέρωσαν, υπό άκραν εχεμύθειαν, τα σχετικά, τούς παρεκάλεσα να μου δώσουν πίστωσιν χρόνου, διότι αντελαμβανόμουν τας συνέ
πειας, ώστε να ερευνήσω το θέμα προσωπικώς κατά την διάρκεια της επικειμένης μεταβάσεώς μου εις Αθήνας.
18. Κατά την εις Αθήνας παραμονή μου όλες μου οι προσπάθειες όπως
υπάρξει κυβερνητική απάντησις εις το τηλεγράφημα των ΆντερσονΧουΐτεν, συνισταμένη εις το ότι η κυβέρνησις ήτο ενήμερος των δημοσιο
γραφικών πληροφοριών του 1968, και ότι θα ερευνούσε το θέμα, απέτυχον,
ως άριστα γνωρίζει προσωπικώς και ο υπουργός Συντονισμού Παναγιώτης
Παπαληγούρας.
19. Η έλλειψις κυβερνητικής απαντήσεως επέτρεψε εις τους Άντερσον
και Χουΐτεν, οίτινες είχον ήδη εις την διάθεσίν των εμπιστευτικά αμερικανι
κά έγγραφα, να διατυπώσουν την βαρείαν κατηγορία κατά της ελληνικής
κυβερνήσεως εις το άρθρο των της 24ης Ιουνίου 1975.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ΜΙΛΛΙΕΤ

«Δεν πρόκειται
να ξεσπάσει πόλεμος στο Αιγαίο »
του Σαμί Κοέν

Απευθυνόμενος προς την τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Θεόδωρος Πάγκαλι
είπε ότι, για να επιλυθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές, θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις m
δύο χωρών και προτείνει την παραπομπή όλων των προβλημάτων στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ι
αρά την ένταση που κυριαρχεί στο Αιγαίο και η οποία
κατά καιρούς παρουσιάζει εξάρσεις, ο υπουργός Εξιυτερικών της Ελλάδας Θεόδωρος Πάγκαλος θεωρεί ότι είναι
εκτός πιθανοτήτιον μια σύγκρουση. Ο υπουργός εκφράζει
την αναγκαιότητα για την έναρξη μιας νέας περιόδου
με σκοπό τη διευθέτηση των διαφοριόν στο Αιγαίο και
προτείνει η αρχή να γίνει από τα ζητήματα των
οποίων η επίλυση είναι ευκολότερη. Σύμφωνα
με τον Πάγκαλο, η Αθήνα επιθυμεί να παραΙζ .
μείνουν ανοιχτές οι πύλες της Ε.Ε. για την
>
Τουρκία και ισχυρίζεται ότι είναι λανθα;
; -j-, ;
σμένη η εντύποκτη ι>τι η Ελλάδα είναι
■
υπεύθυνη για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τις υπό ένταξη στην Ε.Ε. χιό|,, ζ ρες (δηλαδή γκχ την απόφαση της συνό
δου του Λουξεμβούργου). Ο υπουργός,
ιυστόσο, δίνει το μήνυμα χ>τι δεν θα
πρέπει να αναμένεται κάποια αλλαγή 111
ιττη στάχση της Ελλάδας στο θέμα της
υποψηφιότητας της Τουρκίας - άρα και ζ '
στην πολιτική της παρεμπόδισης της ευ
ρωπαϊκής οικονομικής βοήθεκχς που ακο
λουθεί. Στο Κυπριακό, ο κ. Πάγκαλος τονί
ζει ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί ποτέ την
ύπαρξη δύο ξεχωριστιόν κρατικών οντοτήτων, ^
που θα σήμαινε τη διχοτόμηση του νησιού, και χα
ρακτηρίζει «αστείο» τη σχετική τουρκική πρόταση.

Π

σετε τη σύγχρονη ο ό ό ... Οι το ύ ρ κ ο ι ηγέτες μ ά ς υπενθυμίζουν συ]
ότι είναι ισχυρότεροι. Μ π ορ εί ο πληθυσμός και οι ένοπλες όν
μ εις της Ε λ λ άδας να είναι μ ικ ρό τερες, οι Έλληνες όμως δεν £
κ ειται να δεχθούν την επιβολή μ ια ς λύσης με αυ τό τον τρόπο.:
είναι δυνατόν στην εποχή μ α ς να επιβληθεί λύση με τη βία. ύ
υπ άρχ ει τέτοια λύση. Η κ α τά σ τα σ η αυτή είναι οε τ
κή ανάλυση σπ ατάλ η χρημάτω ν και χρόνου xakt
τις δύ ο πλευρές»... Με αυτά τα λόγια ο Π(ή
λος επιρρίπτει την ευθύνη για την ένταση'
* γ,
ελληνοτουρκικές σχέσεις εξ ολοκλή
ώόό στην Τουρκία και υποστηρίζει επίμ
γόγζώώ1 τον τρόπο λύσης που προτείνει η ΑΘη
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ 0 ΤΡΟΠΟΣ;
«Οι δ ια φ ο ρ ές π ρέπ ει να ε.
δ ιά της νομικής οδού. Λυτό επιτυ, .
νεται τηρώ ντας τις διεθνείς συμφίι
κ α ι π ροσφ ευγοντας σε όργανα
■’η
θνούς δ ικ α ίο υ - όπω ς είναι το Διε
Δ ικ α σ τή ρ ιο της Χάγης... Ta ôiùcf
/
π ροβλή μ ατα, α π ό τον εναέριο χώρο
f την υφ αλοκρη π ίδα, μπορούν να βροι
λύση τους μ όνο α ν αποφασίσουμε ποιο
έχει τον τελ ευταίο λόγο. Εμείς προτείνι 1
να π ροσφ ύγουμ ε για κ ά θ ε θέμα που διαφω
μ ε σε έναν τρίτο, δηλαδή στη Χάγη».

ΣΤΗ Χ Α ΓΗ
ΠΟ ΙΟ Σ Φ ΤΑΙΕΙ;
Ο Πάγκαλος εξέφρασε εκτενώς τις απόψεις του αυτές σε συνέ
ντευξη που παραχώρησε στη Μιλλιέτ. Όσον αφορά το λόγο που οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις ακολουθούν σταθερή πορεία και το για
τί δεν εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα στο Νταβάς, στη Μαδρίτη,
στην Κρήτη και σε (άλλες συναντήσεις, ο υπουργός απάντησε στη
σχετική ερυπηση λέγοντας: «Υπάρχουν όνο τρόποι για τη διευθέτηση των μ ετα ξύ μ α ς όιαφ ορώ ν. Είτε, όπ ω ς π α λ α ιό τερ α , θα κ άνετε
επίόειξη ισχύος καταφ εύγ οντας στη χρήση β ία ς είτε θα ακ ολ ου θή •
• Ησυνέντευξη του Θεόδωρου Πάγκαλου στον Σαμί Κοέν δημοσιεύθηκε στη
Μιλλιέτ, στις 25.01.1998, και τη μετάφραση έκανε ο συνεργάτης του
ΕΛΙΑΜΕΠκαι του Αντί, Γιάννης Μανδαλίδης.
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Μεταξύ τιυν προβλημάτων που επιθυμεί να παραπεμφθουν
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ο Πάγκαλος απαριθμεί κατ
χάχς το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας, αλλά και αυτά του εναε
χιόρου, τιυν χωρικών υδάτων, ακόμη και της στρατιωτικοποΡ
των νησιών.
• Υφαλοκρηπίδα: «Μ πορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδιχ
εξεύρεση ς λύσης α π ό τα π ιο εύ κ ολ α θέματα. Μπορούμε ν αέ
τήσυυμε διμ ερώ ς το θέμ α της υφ αλοκρη πίδας. Αν δεν συμφχ
σουμε, μ π ο ρ ο ύ μ ε να π ροσφ ύγουμ ε στο Διεθνές Δικαστήριι
Χάγης. Λ υτή είναι μ ια λογική πρόταση».
D
• Εναέριος χοίρος: «Τα τ ο υ ρ κ ικ ά π ολ εμ ικά αεροσκάφη π)
βιάζουν συνεχώς το ό ρ ιο των 10 μιλιών κ α ι συχνά χάνουν επί\
ισχύος π άνω α π ό τα νησιά. Η Τ ου ρκ ία μ π ο ρ ε ί να φέρει στη.

ον ισχυρισμό της για 6 μίλια... Το πρόβλη μ α α υ τ ό δη μ ιου ργ εί ε π ο
ίνδυνες καταστάσεις. Εγώ όμ ω ς δ εν π ιστεύω ότι το ζήτημα α υ τό
απρυκαλέσει κ ά π ο ια σύγκρουση».
Χωρικά ύδατα: «Τα 12 μίλια δ εν είναι ένα ό ρ ιο π ου η Ε λλάδα
ναγνώρισε στον εα υ τ ό της. Ε ίναι α π ό ρ ρ ο ια μ ια ς διεθνούς συμφωτις (της Σύμβασης για το Δ ίκ α ιο της Θ αλάσσης). Το πρόβλη μ α
ντο όεν μ π ορεί να λ υ θ εί μ ε απ ειλές, α λ λ ά μ ε τη β οή θ εια ενός τρ ι
ημέρους».
• Στραχιωτικοποίηση των νηακόν: «Σημαντικό ρόλο στο θέμ α
ντόπαίζει η έλλειψη α μ ο ιβ α ία ς εμπιστοσύνης. Ίσ ω ς κ ά π ο ια μ έ ρ α
ι είναι δυνατόν να γίνουν σ ο β α ρ έ ς συζητήσεις π άν ω στο θέμ α αν'). Γιατί η Τουρκία δ ια τ η ρ εί 400 α π ο β α τ ικ ά σκάφ η ; Π οιος είναι ο
"μόχυς; Κανείς δεν μ π ο ρ ε ί να ισχ υ ριστεί ότι εμ είς σ κ ο π εύ ο υ μ ε να
Λνυυμε απόβαση στα μ ικ ρ α σ ια τ ικ ά π α ρ ά λ ια ... Και α υ τό είναι
>αθέμαπονη Τ ουρκία μ π ο ρ ε ί να π α ρ α π έμ ψ ει σ το Δ ιεθνές Δ ικατήριοτης Χάγης»...
Εν συντομία, όντας αρκετά σίγουρος για τον εαυτό του (και τις
ίληνικές θέσεις), ο Πάγκαλος εκφράζει την άποψη της μετχχφοάς στη Χάγη όλων των προβλημάτιυν που αφορούν το Αιγαίο.
»!ΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ;
■Με τον Πάγκαλο συζητήσαμε εκτενιυς και τη στάχτη της Ελλόχιςστην Ε.Ε. Η άποψή του είναι, περιληπτικά, η εξής: «Ο ισχυριιόςότι πίσω α π ό οτιδή π οτε εναντίον της Τ ου ρ κ ία ς β ρ ίσ κ ετ α ι η
Όώδα είναι γελοίος. Κ ά π ο ιο ι στην Τ ου ρ κ ία θ εω ρούν την Ε λ λ άδα
ΐιενθυνη για την α π ό φ α σ η της σ υ ν ό δ ου κορυφ ή ς της Ε.Ε. Σ κ εΆείτε για λίγο: Αν η Ε λ λ άδ α δ εν ήταν μ έλ ος της Ε.Ε., θα λ άμ βανε
\οννοδος διαφ ορετική α π ό φ α σ η ; 'Οσοι νομίζουν ότι η α π ό φ α σ η
ιγι ήταν διαφορετική δεν είναι ο ρ θ ώ ς ενημερωμένοι». Ο Πάγκα
λος άφησε να εννοηθεί μέσα από υπονοούμενα ότι η στάση άλονχωρών οδήγησε σε αυτή την απχτφαση και ότι ορισμένες προΙΐ,ταθούν τώρα να εμφανιστούν συμπαθείς. Σημείωσε όμως ότι η
βΟυρκΐα δεν πληροί τους όρους γκχ vex χαρακτηριστεί «υποψή
φια» και ότι ούτως ή άλλως μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει την
ία με ευθύνες που ούτε η ίδιχχ θα ήθελε να αναλάβει (π.χ.
,.σμικές ρυθμίσεις που θα περιορίζουν την χχνεξαρτησία της). Τε.. κά, συμβουλεύει τα εξής: «Π ρέπει να συζητήσετε τα θ έμ α τα αυ . ί στην Τουρκία εκτενούς κ α ι μ ε π ερ ισ σ ό τ ερ η σ οβ α ρότη τα. Η
ουταση για τη συμμετοχή σ α ς στην Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Δ ιάσ κ εψ η είναι
ί"1
, ία ευκαιρία, μην τη χ άσετε. Δ εν έχετε να χ ά σ ετε τίποτα»... Ό σον
!
τη θέση της Νοτίου Κύπρου (sic); Αν η Τουρκία προσέλ. εισχην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη δεν υποχρειυνεται εξαρχής να δε' τεί και την ένταξη της Νοτίου Κύπρου (sic) στην Ε .Ε.; Ιδού η
ιάντηση του Πάγκαλου: «Στην κ υ π ρ ια κ ή α ν τ ιπ ρ ο σ ω π εία θα
' ρίπε/ να συμμετέχουν κ α ι οι Τ ούρκ οι (σ.μ. εννοεί τους Τουρκούπριους). Θα π ρ έπ ει να συμ μ ετέχουν κ α ι εκείνοι στις συνομιλίες,
ντό θα τους εξασ φ αλ ίσει πολλές δυνατότητες. Τ αυτόχ ρονα θα
ι: 'ιψβάλει στην επίλυση του Κ υ π ρ ια κ ο ύ . Η Ε.Ε. θα α π ο τελ έσ ει εγ“ Μ y.ai για την α σ φ ά λ εια των Τ ουρκοκυπρίω ν»... Η άποψη της
^’ϊυρκικής πλευράς είναι ακριβιυς η αντίθετη. Εξάλλου, η Αγκυ
ρα και η Λευκωσία έχουν εγκαταλείψει την ιδέα της διζιονικής
μοσπονδιακής λύσης και υποστηρίζουν τιάραπη λύσΐ] στη βιχση
j)v«δύο κριχτιόν». Ο Πάγκαλος χαρακτηρίζει τη φόρμουλα αυτή
ί'1,στείο και προσθέτει ότι «αυτό σημαίνει διχοτόμηση». Η Ε λλάδα
'ί ενπρόκειται να τη δεχθεί... Ο Ν τενκτάς μ ιλά συνεχώς για το π α ϊ·ε),θόν. Το π αρελ θόν έχει π ια π αρ έλ θ ει. Στην Κ ύπρο, τόσο οι
όύρκοι όσο και οι Έ λληνες επ ιθυμ ούν μ ια σύγχρονη κ α ι άνετη
ιυή. Αν εμείς (Τ ου ρ κ ία κ α ι Ε λ λ ά δ α ) τους βοηθήσουμε, τότε η λύ1}είναι εφικτή»...
m

Ν

ί κ ο ς

Χ

ο υ λ ι α ρ ά ς

Μ ΙΑ Μ Ε Ρ Α Π Ρ ΙΝ
ΑΤΟ Μ ΕΡΕΣ ΜΕΤΑ
ΝΙΚΟΣ ΧΟ ΥΛΙΑ ΡΑΣ
Μ ίά μ έρ α π ρ ιν
ό ν ό μέρες μετά

Ο Νίκος Χουλιαράς επανέρχεται στο χώρο της
πεζογραφίας με ένα καινούργιο βιβλίο. Το μια
μέρα πριν δυο μέρες μετά είναι ένα βιβλίο
συγκλονιστικό όπου μέσα απ’ τις σελίδες του
περνάει η ζωή των ανθρώπων μιας από τις
π αγκόσμιες περιστασιακές κοινότητες του
καλοκαιριού σήμερα.
Τόπος, ένα απ’ τα νησιά της Ελλάδας και
ήρωες, οι άνθρωποι που ζουν σ’ αυτό για λίγο
αλλά κι οι άλλοι που θα μείνουν εκεί για πάντα.
Στις ιστορίες του βιβλίου που η μία συνδέεται
άρρηκτα με την άλλη -σαν τους κρίκους μιας
αλυσίδας που ολοκληρώνει τον κ ύ κ λ ο - ο
Χουλιαράς σκιαγραφεί με διεισδυτικότητα και
χιούμορ τις μοναχικές διαδρομές των ανθρώπων
αυτής, της κοινότητας. Εισχωρεί στον πυρήνα του
δράματος και βγάζει στην επιφάνεια με τρόπο
μοναδικό την αληθινή πλευρά της ζωής μιας
κοινωνίας που παραπαίει.

Μόλις κυκλοφόρησε

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 106 80 ΤΗΛ.: 36 07 744

29

στην αποσιώπηση των γυναικείων προβλημάτων
Επιμέλεια: Ε. Κολλιοπούλου
Κρ υ υ μ ένες α λ ή θειες
Πριν από μερικές μέρες ο
σύλλογος Εμπορούπαλλήλων
υποστήριξε εργαζόμενη, μέλος
του οικείου συλλόγου, που υπήρξε
θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης.
Λίγες μέρες αργότερα, την
περασμένη Δευτέρα, ερ γο δότης
καταδικάστηκε σε J0 ήνες φυλακή
στην Πάτρα για σεξουαλική
παρενόχληση τη ς υπαλλήλου του.
Για πρώτη φορά η ελληνική
κοινωνία ευαισθητοποιείται σε ένα
τόσο ιδιαίτερο ζήτημα, το οποίο η
πλειοψηφία των γυναικών
αποσιωπούσε και σπάνια
ομολογούσε. Η δημοσιοποίηση
του προβλήματος και η
ποινικοποίησήτου συμβάλλει
θετικά στη λήψη μέτρων εναντίον
τη ς διακριτικής μεταχείρισης και
των εκβιασμών που υφίστανται οι
γυναίκες στον εργασιακό χώρο. Οι
καταγγελίες ότι πολλές
επιχειρήσεις και τράπ εζες
αποφεύγουν την πρόσληψη
γυναικών είναι όλο και πιο συχνές.
Οι άνισες αμοιβές το υ ς σε σχέση
με τους άντρες, η κακομεταχείριση
και η εκμετάλλευση κυρίως των
χαμηλόμισθων γυναικών και ακόμα
περισσότερο των αλλοδαπών
σπάνια αποκαλύπτονται. Και
βέβαια δεν πρόκειται για
προβλήματα που παρατηρούνται
μόνο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το
Διεθνές Γ ραφείο Εργασίας, η
αποζημίωση για την άδεια
μητρότητας έχει κατοχυρω θεί σε
120 χώρες αλλά όχι ακόμα στις
ΗΠΑ και στην Αυστραλία! Αλλά και
στον σ τενότερο οικογενειακό
χώρο τα προβλήματα των
γυναικών είναι ακόμα πιο
σημαντικά και ανομολόγητα. Παρ’
όλη την παρακμή τη ς οικογένειας
στην Ευρώπη, ο πατριαρχικός
χαρακτήρας επιβιώνει στις
κοινωνικές συμπεριφορές
και πρακτικές. Γ ια να μην
μιλήσουμε για την απάνθρωπη
θέση τη ς γυναίκας στα κράτη
με έντονο τον θρησκευτικό
χαρακτήρα.
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• • • Η Κατερίνα Αρβανιτάκη, μ έλο ς τη ς
Επιτροπής Γυναικών κατά τη ς βίας τη ς
ΓΣΕΕ: «Υπάρχει παρασιώπηση στα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.
Μ αζί με την Πορτογαλία, είμαστε οι μόνες
χώ ρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν
έχουμε νομοθεσία για τη σεξουαλική π αρε
νόχληση. Ta MME συχνά παρουσιάζουν
σκανδαλοθηρικά τα προβλήματα που α φ ο 
ρούν τις γυναίκες. Ε ξαρτάται όμως και πώς
χειριζόμαστε τα MME. Εμείς προσπαθούμε
κάθε φορά να αναδεικνύουμε το ουσιαστικό
πρόβλημα, χωρίς να δημοσιοποιούμε λ ε 
πτομέρειες για την ιδιωτική ζωή. Οι δύο θε
τικές διακαστικές απ οφ άσεις που εκδόθηκαν τον περασμένο μήνα σχετικά με τα δι
καιώματα των γυναικών οφ είλονται σε μεγάλο
βαθμό στην προσεκτική παρουσίαση των γ ε
γονότων από τα MME. Ο φεμινισμός και η με
λέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
καθημερινά οι γυναίκες βρίσκονται σε ύφεση
σήμερα, λόγω της γενικότερης αδιαφ ορίας
για τα κοινωνικά ζητήματα και τις συλλογικές
δραστηριότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα
προβλήματα δεν υπάρχουν. Η Επιτροπή μας
συστήθηκε το 1996, με αφορμή την υποστήρι
ξη που δώσαμε σε μια γυναίκα που υπήρξε
θύμα βίαιης συμπεριφοράς. Πολλά από τα μέ
λη μας προέρχονται από τη Γραμματεία Γυναικών της ΓΣΕΕ, η οποία από το 1989 δρ α 
στηριοποιείται στην επίλυση των γυναικείων
προβλημάτων. Περίπου 10 γυναικείες ομάδες
και επιτροπές γυναικών συμμετέχουν σε αυ
τήν την επιτροπή, που έχει στόχο την κ α τα γ 
γελία της βίας κατά των γυναικών και τη διεκ
δίκηση μέτρων καταπολέμησής της. Συμμετέ
χουμε στο πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης που περιλαμβάνει: καμπάνια για
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναι
κών, των παιδιών και των εφήβω ν - εκπ αίδευ
ση ειδικών για την αντιμετώπιση του φαινομέ
νου της βίας κατά των γυναικών - χρημ ατοδό
τηση μη κυβερνητικών οργανώ σεω ν για τη
διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων».
• · · Η Ρουλα Σκοΰταρη, μέλος της Επιτροπής
για την καταπολέμηση της ανδρικής βίας κατά
των γυναικών: «Υπάρχουν διπ λά κριτή ρια ηθικής
για τα δύο φύλα. Ζώ ντας σε κοινω νία π α τ ρ ια ρ χ ι
κή. οι ά ν δρες π ρ ο σ π αθ ο ύ ν να ελέγχουν τη σ εξ ο υ 
αλικότητα και τη ζωή των γυναικών. Α κ όμ α και
μέχρι σήμερα οι γυναίκες βιώνουν την περιστολή

Από τις π ρ ό β ες τη ς θ ε α τ ρ ικ ή ς παράστασης Lesl
B lues που α ν ε β α ίν ε ι την επόμενη εβδομάδα
Τεχνοχώ ρο της οδού Μαυρομι;

της σ εξου α λ ικ ό τη τα ς τους κ αι συναντούνμεγα
τερη κοινωνική κ α τα κ ρ α υ γ ή για ορισμένε:
μ π ερ ιφ ο ρ ές σε σύγκριση μ ε τους άντρες. 1
π α ρ α τ η ρ είτ α ι το φ αινόμενο οι γυναίκες να οι
μ α τίζον τα ι π ιο έντυνα για σύναφη προγαμιαία,
εξω σνζυγικώ ν ή υμοφνλοφιλικών σχέσεων. Α.
τέλεσμ α είναι η άσκη ση β ία ς με σκοπό την τι
ρ ία αυτώ ν των γυναικώ ν κ α ι την επαναφορά
στο α π ο δ ε κ τ ό π λ αίσ ιο συμπεριφ οράς για το
τους ή η διοχέτευση ανάλογων ιστοριών -αΛ
νών ή π λ α σ τώ ν - στον Τύπο, με διάθεση /am
σ κ αν δαλ οθ η ρ ικ ή κ α ι μ ε σ κ οπ ό την αύξηση ι
πωλήσεω ν ή της θεαματικότητας».
• · · Η θεατρική ομάδα Lesbian Blues επιχει
να σπάσει τη «σιωπή και τον αποκλεισμό» 1
γυναικιόν με την παρουσίαση του ομώνυμου
γου. Η ομάδα συγκροτήθηκε το 1995 από m
κες της λεσβιακής κοινότητας και το χοίρο!
γυ ναικείου κινήματος. Με τη συνεργασία της
ατρικής συγγρατρέως/σκηνοθέτιδος Χριστώ
Λαμπρινίδη, οι γυναίκες που συμμετέχουν ι
εργαστήρι έγραψαν και παίζουν οι ίδιες τοί
ραπάνω έργο: «Στη σκηνή οι 5 γυναίκες και!
συγγραφ είς π αίζου ν τις μ άν ες τους, μιλάνε xi
κίστικα, κ α τα γ ρ ά φ ο υ ν τη β ία στο σχολείο/an
δρόμ ο, α ν α κ α λ ύ π το υ ν τις διαστροφές τονςϊ
αφηγούνται, ζυυν αληθινές μητρότητες, φΑ
γ ραφ ίζονται ασ ύ στολ α, ανοίγουν τα συρτά)
του σπιτιού κ α ι κ α τ α π α τ ο ύ ν τη μάνα, τον εα
τους κ α ι το σώ μ α τους ό π ω ς τις έμαθαν να τοj
τηρούν... σ αν ν εκ ρ ικ ές π ομ π ές σε φορμόληA
παράσταση αρχίζει την επόμενη Δευτέρα (1
στον Τεχνοχιύρο (Μαυρομιχάλη 161 και£κρ
14) και θα παίζεται για ένα μήνα, κάθε Δευτ
και Τρίτη, στον ίδιο χιάρο.

Επιμέλεια: Σωτήρης Ντάλης

I διεύρυνση στην τελική ευθεία
■

ρχισαν χ θ ες στο Λ ονδίνο οι ερ γ α σ ίες

ϊ;·
ψ·
Η
■

της Ε υρω παϊκής Δ ιά σ κ εψ η ς με τη ουμμετοχή των 15 κρατώ ν της Ε .Ε . και των
11 υποι|.>ήφιων χωροϊν από την Κ εντρική
και Ανατολική Ε υρ ώ π η και την Κύπρο,

/νωστόν, η δω δέκατη χώ ρ α που π ροσκλήθη,/α συμμετάσχει στη Δ ιά σ κ εψ η , η Τουρκία ,
ήθηκε τη συμμετοχή. Η «ανάγκη» για την
βΐύθμισή της σ ε «ο ιον εί υποψ ήφ ια» έχ ει ε ξ ε Ιείσε μείζον πολιτικό ζήτημα που διχά ζει την
ιωπαϊκή Έ ν ω σ η μετά το Ε υ ρ ω π α ϊκ ό Συμβοΐίτου Λουξεμβούργου (Δ εκ έμ β ρ ιο ς 1997), το
ίο καθόρισε μια δέσμη κριτηρίω ν, που Οα
πει να προσυπογράψουν οι χιόρες που π ρ ό
πινα αυμμετάσχουν στη Δ ιά σ κεψ η . Ο σ έβ α 
ς του διεθνούς δικαίου, της κυρια ρχίας και
ξαρτησίας κ ά θε χώ ρ α ς, η επίλυση των διε>ν διαφοριυν με ειρηνικά μ έσα και ο σ έβ α 
ς του δικαιώματος κ ά θ ε χ ώ ρ α ς να προσχω ίει στην Ε .Ε . (βλ. Κ ύ π ρ ο ς) είναι οι β α σικές
;ές που θα έπ ρ επ ε να π ρ οσ υπ ο γρά ψ ει και η
)ρκία για να σ υ μ μ ετά σχ ει στην εναρκτήρια
Όδοτης Διάσκεψ ης.
ό κείμενο τιυν συμπερασμάτιυν της Δ ιά σ κ ε; τονίζονται οι δυνατότητες που π α ρ έχ ει αυτό
ρύρουμγια άμεση κα ι άτυπη ανταλλαγή,
πύ ελληνικής πλευρ ά ς, χ α ρ α κ τη ρ ίζετα ι θετικ ό
γεγονός ότι στο κ είμ εν ο τω ν συμπερασμάτυιν
εται αναφορά στις π α ρ α γρ ά φ ους 5 και 6 τιυν

συμπερασμάτω ν για τη συμμετοχή στην Ευρω παϊκή Δ ιάσκεψ η, οι οποίες ορίζουν ως απαραί
τητη π ροϋπόθεση την αφοσϋυση όλων των μελών
της στην ειρήνη και στην επίλυση εδαφικών δια-

Ως γνωστόν, η
δωδέκατη χώρα
που
προσκλήθηκε
να συμμετάσχει
στη Διάσκεψη,
η Τουρκία,
αρνήθηκε τη
συμμετοχή.

φοροϊν με ειρηνικά μέσα.
Μ ε την εναρκτήρια σύνοδο της Ευρωπαϊκής
Διάσκεχρης ανοίγει ένας κύκλος καθοριστικών
διαπραγματεύσευεν. Στις 31 Μ αρτίου αρχίζουν
οι επ ίσημ ες διαπραγματεύσεις για την ένταξη έξι
χωριόν (Κ ύπρος, Πολωνία, Ο υγγαρία, Εσθονία,
Τ σεχία , Σλοβενία).
Επίσης, οι συναντήσεις των υπουργών Εθνικής
Ο ικονομίας για την ολοκλήρωση των εκ θ έσ εω ν
αξιολόγησης σχετικά με τις χ ώ ρ ες που θα συμμετάσχουν στο ενιαίο νόμισμα (ευροό) στην τρίτη
φάση της Ο Ν Ε , η δημοσίευση στις 18 Μ αρτίου
των προτάσεω ν της Ευρω παϊκής Επιτροπής για
την αναθειόρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής
και της διαρθροοτικής πολιτικής, καθοός και η
πραγματοποίηση του έκτακτου Ευρο)παϊκού
Συμβουλίου στις 1-3 Μ αΐου, αναμένονται με ξ ε 
χωριστό ενδιαφέρον.
Ό σ ο ν αφορά την Ελλάδα, η στάση της είναι ξ ε 
κάθαρη: δεν πρόκειτα ι να συναινέσει στην αναγνοόριση της Τ ουρκία ς ως «υποαρήφιας για έντα
ξη χιόρας», εάν προηγουμένως η Ά γκυρα δεν κ ά 
νει ουσιαστικά βήματα για την επίλυση του Κυ
πριακού και τη διευθέτηση τιυν θεμάτων στο Α ι
γαίο.
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Το παράδειγμα του Μόσταρ
του Σωτήρη Ντάλη

Ένα από τα πλέον δύσκολα διεθνή προβλήματα, το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου επιδέχεται πολλούς προβληματισμού
για τον τρόπο επίλυσής του. Σε μια περίοδο όπου η χώρα μας ασκεί την προεδρία στη Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση (ΔΕΕ
για το πρώτο εξάμηνο του 1998, θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τα θετικά αποτελέσματα που είχει
παρουσία της ΔΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με το πρόβλημ
του Κοσσυφοπεδίου - και πιο συγκεκριμένα στη Βοσνία και στην πόλη του Μόσταρ.

ον Οκτιόβριο του 1993, το Συμβού
λιο Υπουργιόν της Ε.Ε. ζήτησε από
τη Δυτικοευρωπαϊκή Έ νω ση να
εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής
της στη Διοίκηση της πόλης του Μό
σταρ ιττη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στο πλαίσιο
αυτό δημιουργήθηκε και μια ομάδα εργα
σίας, τι οποία στη διάρκεια του πρυΥτου
εξαμήνου του 1994 μελέτησε το οικονομικοτεχνικό σκέλος μιας πιθανής αποστολής
αστυνομικής δύναμης της ΔΕΕ.
Στις 8 Ιουνίου 1994, η Ευρωπαϊκή Έ ν ω 
ση και η Δυτικοευρωπαϊκή Ένω ση προ
χώρησαν σε υιοθέτηση Μνημονίου που
αφορούσε στη διοίκηση της πόλης του Μό
σταρ και το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 5
Ιουλίου 1994.
Σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου,
η Ε.Ε. αναλάμβανε τη διοίκηση της πόλης
του Μόσταρ για τη διετία 1994-96 με στό
χους μεταξύ άλλων:
• την επάνοδο της ομαλής διαβίωσης για
όλους τους πολίτες του Δήμου του Μόσταρ,
• την αναστήλωση των υποδομών της πό
λης,
• τη διασφάλιση της προστασίας των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων,
• τη δημιουργία συνθηκών για την επά
νοδο όλων των μετακινηθέντων πολιτυϊν
του Μόσταρ στις εστίες τους,
• την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας,
• τη διασφάλιση και διατήρηση της δη
μόσιας τάξης,
• και τέλος, τη διασφάλιση της εθνικής,
θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας

Τ
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Ε κ α το ν τά δ ες ά νθρω π οι π ερνούν την νεο χ τισ μ ένη γέφυρα Καρίνσι

που ενώνει το δυτικό με το ανατολικό Μόσκε
της πόλης του Μόσταρ.
—Για την επίτευξη των παραπάνω στό
χων, δημιουργήθηκε και η ενιαία αστυνο
μική δύναμη, η οποία άσκησε τις αρμοδιότητές της υπό την επόπτεία του Διοικητή
της Ε.Ε. στο Μόσταρ. Η δύναμη αυτή πε
ρί ελάμβανε κι ένα στοιχείο διεθνούς συμ
μετοχής, το οποίο παρείχε η Δυτικοευρω
παϊκή Έ νω ση ως μέρος της Διοίκησης της
Ε.Ε.
Η παρουσία και το έργο της αστυνομικής

δύναμης της Δ Ε Ε στο Μόσταρ ολοκληρ
θηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1996. Απόχην
Ιανουάριου 1997, οι αρμοδιότητες τη; J
ρασαν στο υπουργείο Εσωτερικών υ
Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερΐεγοβίνηι
}

Κ ΡΟ Α ΤΕΣ - Μ Ο Υ Σ Ο Υ Λ Μ Α Ν Ο Ι ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
Η Ευρωπαϊκή Έ νω ση, με την ειδικήν
στολή που ανέλαβε στο Μόσταρ, όχι [«ft
αναβάθμισε την παρουσία της στη Βοσν
Ερζεγοβίνη, αλλά πέτυχε και το βασι'

ΒΟΣΝΙΑ
τόχο, που ήταν vex συμφωνήσουν οι
|οίηγέτες-Κροάτες και Μουσουλμάνα διοικήσουν την πόλη <χπό κοινού,
ίλλοντιχς ε'τσι (χποφασιστικά στην ειπική διαδικασία στη Βοσνία,
ήταν λίγες οι περιπτιυσεις που οι δια
λύσεις της ευρωπαϊκής αντιπροσωπεί: τους τοπικούς παράγοντες κατέληε αδιέξοδο, με κίνδυνο να οδηγηθεί η
,οπή που ανέλαβε την επανένωση του
ΐαρ σε ταπεινωτική αποχώρηση,
,ερίπτωση της παραίτησης του Χανς
ικ από τη θέση του αρμοστή της Ε.Ε.
.Ιόσταρ, πέντε μήνες πριν από τη λήξη
ητείας του, δείχνει ανιχγλυφα τις δυίες που αντιμετιόπισε η ευρωπαϊκή
οβουλία στο Μόσταρ.
ερμανός σοσιαλδημοκράτης, πριόην
ρχος της Βρέμης, Χανς Κόσνικ στα
(ρόνια που διετέλεσε αρμοχττής του
;αρ ήταν παριόν σε όλες τις φάσεις
■εθνικιστικής έντασης μεταξύ Μουιάνιυν και Κροατιόν.
κχιτήθηκε από τη θέση του επειδή δεν
ούσε να συνεργαστεί με τους κροάτες
ιατούχους και επειδή δεν είχε αρκε[οστήριξη από τους ευροπαίους δι
άτες1.
ιός δήλιοσε ο ίδιος ο Κόσνικ, αισθιχν!εκτεθειμένος από τη μεταχείρισή του
a από τον υπουργό Εξωτερικιόν της
λανίας Κλάους Κίνκελ όσο και κυρίως
τον πριόην υιρυπουργό Εξωτερικιόν
ΙΠΑ Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ.
ερμανιίς σοσιαλδημοκράτης -α ντίθε
ε την πολιτική των αναγνωρίσεων το
- εξέδωσε διάταγμα για τη δημιουρτο κέντρο του Μόσταρ ενός κροατοουλμανικού διοικητικού «διαμερίX» με την έκταση του οποίου ουδέσυμιριόνησε η κροατική ηγεσία της
γοβίνης. Ίσω ς κι αυτός να ήταν ο λόΊ)υ κροάτες εξτρεμιστές αποπειράθη|ύπις αρχές Φεβρουάριου του 1996 να
άρονήσουν τον Κόσνικ2.
προβλήματα που αντιμετιόπισε ο
1 Κόσνικ στα δύο χρόνια που υπηρέτη
ς αρμοστής του Μόσταρ αντικατοί'υυν και την έκταση των εκκρεμοτή: :ου ανέλαβε να επιλύσει η Ε.Ε.
Επιτυχημένη παρουσία της Ε.Ε. ιττο
στηρίχθηκε σε μια πολιτική και
...ιή βάση πάνα» στην οποία απαντή!i: ν δύο δραστηριότητες, τονίζει ο Κ.
' ιςπου διετέλεσε ombudsman της Ε.Ε.
ιΊόσταρ’.

«Στο π εδ ίο του οικ ον ομ ικ ού χ α ρ α κ τή ρ α ,
το Μ όσταρ υπ ή ρξε ο δέκτη ς μ ια ς ε ξ α ιρ ετ ι
κ ά σημαντικής οικονομ ική ς β οή θειας σε
σύγκριση μ ε την υπόλοιπη Β οσνία-Ε ρζεγυβίνη κ α ι τη Γιουγκοσλαβία. Α απ ανή θη καν
π ερ ίπ ο υ 150 εκ α το μ μ ύ ρ ια ECU σε α υ τ ά τα
χ ρόνια κι έτσι α π ο κ α τ α σ τ ά θ η κ α ν β α σ ικ ές
λειτουργίες της πόλης». Στο πολιτικό πε
δίο, τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα,
υπογραμμίζει ο Κ. Ζέπος, καθυός η πόλη
ήταν χωρισμένη στα δύο και δεν υπήρχε
ελευθερία κυκλοφορίας των κατοίκων του
ενός τομέα προς τον άλλο. Κυρίως οι μουσουλμάνοι. δεν μπορούσαν να περάσουν
στον δυτικό τομέα, που οικονομικά είναι
ισχυρότερος.
Το εγχείρημα της Ε.Ε. στο Μόσταρ, με τη
σημαντική συμβολή της Δ Ε Ε , υπήρξε επι
τυχές αφού κατιχφερε τελικά, μέσα από
πολλά εμπόδια να πετύχει τη διεξαγωγή
δημοτικών εκλογιόν που οδήγησαν σ' ένα
ενωτικό Δημοτικό) Συμβούλιο. «Η ανάληψη
της διοίκησης του Μ όσταρ α π ό την Ε.Ε. -μ '
ένα ε ξ α ιρ ετ ικ ά ενδιαφ έρον, α π ό π λ ευράς
διεθνολογικής ιδιοτυπίας, διεθνές κ α θ ε 
σ τώ ς- a π οτέλ εσε μ ια ιδιαίτερη συνεισφ ο
ρ ά στην ειρήνευση της περιοχής, κυρίω ς
λόγω της δυναμ ικής στην π ρ ο σ π ά θ ε ια συ
νερ γ ασ ίας μ ετα ξύ των αντιπάλω ν κοινοτή
των στη διχασμένη πόλη»\
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
Το διατακτικό αλλά επιτυχημένο βήμα
που έκανε η Ε.Ε. στο Μόσταρ θα μπορού
σε όμως να το επαναλάβει και σήμερα;
Μιχλλον δύσκολα, γιατί η Ε.Ε. παραμένει
σήμερα έντονα προσδιορισμένη από την
οικονομική της διάσταση. Για να μπορέσει
να ενισχύσει τις δυνατότητές της στη λή\|>η
πολιτικών αποφάσεων, η διευρυμένη Ε.Ε.
θα πρέπει να υιοθετήσει προοδευτικά μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση των διεθνών
σχέσεων.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε
να συμβάλει η ενεργοποίηση τόσο των μέ
σων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) όσο και
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Δυ
τικοευρωπαϊκής Έ νω σης (Δ Ε Ε ) για τις
νέες αποστολές που συμπεριελήφθησαν
στη Συνθήκη του Αμστερνταμ. Τα μέσα
που επελέγησαν, στο πλαίσιο της νέας
Συνθήκης της Ε .Ε., για τη χάραξη και την
υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ θα επιτρέιβουν
την ενίσχυση της συνεκτικότητας και της
συνέχειας στις εξωτερικές ενέργειες, ση

μειώνει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκιόν Κοι
νοτήτων στο πρόγραμμα δράσης 2000 (σ.
62).
Μόνο αν η Ε.Ε. αποκτήσει προοδευτικά
τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις
εξωτερικής πολιτικής που να συνεπάγο
νται και τη χρήση στρατιωτικιόν μέσων θα
είναι αξιόπιστες οι εξωτερικές ενέργειες
της Έ νω σης, υποστηρίζει η Επιτροπή και
προτρέπει την Ε.Ε. να ενισχύσει τα επιχει
ρησιακά μέσα της ΔΕΕ, «και τούτο τόσο
για να ικανοποιηθούν οι αν άγ κ ες των νέων
απ οστολ ώ ν π ου π ροβλέπονται στη Συνθή
κη του Ά μστερνταμ όσο και για να επιτευ
χ θ εί για τη Δ Ε Ε μ ια π ο ρ εία εντασσόμενη
ολοένα κ αι π ερ ισ σ ότερ ο στην ανάπτυξη
της ίδιας της Ε υρω π αϊκή ς Ένωσης».
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Βλ. συνέντευξή του στο Newsweek.
Αναδημοσίευση στο Βήμα, 19 Μαΐου 1996.
2. Βλ. την ανταπόκριση του Τ. Τέλλογλου: «Οι
λόγοι παραίτησης του αρμοστή του
Μόσταρ», Καθημερινή της 28ης
Φεβρουάριου 1996.
3. Βλ. τη συνέντευξή του στην Κ υριακάτικη
Αυγή της 26ης Μαΐου 1996.
4. Στ. Περράκης, Η πολιτική της Ευρω παϊκής
Κοινότητας!'Ενωσης για την πρώην
Γιουγκοσλαβία (1991-1996) Κείμενα
Τεκμηρίωσης, εκδ. I. Σιδέρης 1997.

βΕΟΔΙΙΙ’ΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΙΙΗ).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εξουυία και Δικαιοσύνη

κκΔοϊκ.ΐί: πλπλζηςη
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Το Τέλος της Βίας;
του Αστέρη Χουλιάρα

Ο βασικός λόγος στον οποίο οφείλει το Τσαντ την ύπαρξή του είναι ότι οι Γάλλοι δεν κατέλαβαν την Τριπολιτάνια και
την Κυρηναϊκή (που σήμερα αποτελούν τη Λιβύη) τον 19ο αιώνα. Έτσι, η Ρώμη και το Παρίσι χάραξαν αυθαίρετες
γραμμές στο χάρτη, που αποτέλεσαν, με την αποχώρηση των Γάλλων το 1960, τα βόρεια σύνορα του ανεξάρτητου
Τσαντ. Απέχοντας χιλιάδες χιλιόμετρα από τη θάλασσα και χωρίς φυσικά σύνορα, η χώρα αυτή της κεντρικής Αφρική'
παρέμεινε στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα ευάλωτη και φτωχή.

Ο

μικρός πληθυσμός του Τσαντ είναι
εθνικά από τους πιο άνομοι ογενείς της Αφρικής. Οι ανθρωπολόγοι έχουν διακρίνει περισσότερες
από 100 διαφορετικές γλωσσικές
ομάδες στη χώρα. Εντούτοις, κι (χυτές ακό
μη οι ολιγομελείς ομάδες παρουσιάζουν
ελάχιστη εσωτερική συνοχή. Ό πως παρα
τηρεί ένας ερευνητής, «είναι ασυνήθες μ ια
ολόκληρη γλωσσική ή εθνυτική ο μ ά δ α να
κινητοποιηθεί υπέρ ενός ηγέτη ή ενός σ κ ο 
πού»'. Έ τσι ένας εμφύλιος πόλεμος ανά
μεσα (Τίους μουσουλμάνους του Βορρά και
τους χριστιανούς και ανιμιστές του Νότου
εξελίχθηκε γρήγορα σε δεκάδες συγκρού
σεις ανάμεσα σ’ ένα πλήθος παραστρατιωτικιύν ομάδιυν, συγκρούσεις που οδήγη
σαν, το 1980, στην πλήρη κατάρρευση του
κράτους. Η θρησκεία, η εθνότητα, η προ
σωπική νομιμοφροσύνη, ο σππορτουνισμός και η καταγωγή είναι οι βασικοί λό
γοι που ερμηνεύουν τόσο τις διαμάχες με
ταξύ των διαφόρων ομάδιυν όσο και τις
(χπρόβλεπτες συμμαχίες τους.
Πολλοί αναλυτές έχουν δο'ισει έμφαση
στις αντιθέσεις Βορρά/Νότου και στις μνή
μες του δουλεμπορίου (όταν οι Αραβες
πουλούσαν τους μαύρους στα σκλαβοπά
ζαρα της Τρίπολης) για να εξηγήσουν τις
συγκρούσεις στο Τσαντ. Αν και ίσιος αυτός
ο λόγος ερμηνεύει την έναρξη του εμφυλί
ου πολέμου, πολύ σύντομα, ακόμα και οι
ιδιαίτερα διαιρεμένες αραβικές εθνότητες
του βόρειου Τσαντ συμμάχησαν κατά πε
0 Αστέρης Χουλιάρας είναι ερευνητής στο Ινστι
τούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

ριόδους με τις περισσότερες από τις υπό
λοιπες ομάδες της χιυρας που διεκδικούσαν την εξουσία.
0ΛΙΒΥΚ0Σ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΟνοτικές ομάδες του βόρειου Τσαντ,
αντιδριυντας σε μια κυριαρχούμενη από
Νότιους κυβέρνηση, δημιούργησαν το
1965, με την υποστήριξη της Λιβύης, το
Εθνικό Μέτιυπο Απελευθέρωσης του
Τσαντ. Οι στενοί δεσμοί ανάμεσα στις
μουσουλμανικές εθνοτικές ομάδες και
από τις δύο πλευρές των συνόρων ενθάρρυναν τη Λιβύη να δει το βόρειο Τσαντ ως
μια περιοχή όπου Οα μπορούσε να ασκή
σει επιρροή. Με βάση μια ανεπικύρωτη
συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας, ο
Κ α ντά φ ι διεκδίκησε την κυριαρχία του
Αοζοιι, μιας -υπ οτίθεται- πλούσιας σε
ουράνιο στενής λωρίδας γης στα σύνορα
των δύο χωριόνλ Η εμπλοκή της Λιβύης
στα τεκταινόμενα στο Τσαντ κλιμακώθη
κε στη δεκαετία του ’70. Μάλιστα, την π ε

ΤΣΑΝΤ
Β α σ ικ ά Σ τ ο ιχ ε ία

Έκταση: 1.284.000 τ.χ.
Πληθυσμός (1995): 6.460.000
ΑΕΠ (1993): 1.248 εκατομμύρια
δολλάρια
ΑΕΠ κατά κεφαλήν (1993): 200
δολλάρια
Εξωτερικό χρέος (ως ποσοστό του
ΑΕΠ το 1992): 29,4%

ρίοδο 1973-87, όχι μόνο η Τρίπολη πρ<
σέφ ερε πολιτική και διπλωματική υπ
στήριξη σε διάφορες ένοπλες φατρίεςι
Τσαντ, αλλά και οι λιβυκές ένοπλες δι
μεις ενεπλάκησαν σε μεγάλης κλίμ
στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδο
του. Στην αρχή, για λόγους τακτικής,
Hissene H abré, ένας από τους βόρειο
πολέμαρχους του Τσαντ, συμμάχησε
τους Λίβυους. Αργότερα όμως, ζήτησε
βοήθεια των Γ άλλων και των Αμερικαν
προκειμένου να αντιταχθεί στα σχέί
της Λιβύης. Η σύγκρουση μεταξύ των <
νάμεων του Habré (με την υποστήρι
των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Σουδάν?
του Ζαΐρ) κι εκείνων της Μεταβατσ
Κυβέρνησης του Goukouni Oueddei ι
την υποστήριξη της Λιβύης) κυριάρχτ :.
στο βόρειο Τσαντ τη δεκαετία του ’80. ,
1981 ο Καντάφι ζήτησε από
Goukouni να δεχθεί την ένωση Λιβ'
και Τσαντ. Τα κράτη-μέλη του Οργι
σμού Αφρικανικής Ενότητας (ΟΑ y
ανήσυχα με τις εξελίξεις, έπεισαν
Goukouni να αποδεχθεί μια ειρηνευι *
δύναμη του Ο Α Ε η οποία, υποτίθεται, 1
θα τον προστάτευε από τους αντιπάλ '
του. Εντούτοις, η ειρηνευτική δύναμη
ρέμεινε ουδέτερη και το 1982, στερτ
νος από τη βοήθεια των Λίβυων «
Goukouni ανατράπηκε από τον Hal
Τελικά, το 1987 ο τελευταίος επέτυχε t
αποφασιστικής σημασίας νίκη που ( ’ )
γκασε τον Καντάφι να αναθεωρήσει ίο
πολιτική του στο Τσαντ.
Ό μως, παρά το ότι ο εξωτερικός εχΡίΐη
ηττήθηκε, η σύγκρουση εμφανίσθηκι
% II
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ΤΣΑΝΤ
)υ στο εσωτερικό) της χιόρας. Σύντομα
ΐπασαν διαμάχες στην κυβέρνηση για
διανομή των χρημάτων από την πχόληση
ιλιβυκού οπλισμού που οι δυνάμεις του
χχντ είχαν καταλάβει στο πεδίο της μά
ς Η αξία του οπλισμού αυτού (άρματα
χης, πυροβόλα, αεροσκάφη κ.λπ.) υπο(ίστηκε ότι ξεπερνούσε το 1 δισεκατομ)ΐο δολλχχριχχ, δηλαδή υπερέβαινε το
νολιζό ΑΕΠ του Τσαντ4! Μια ομχχδχχ δυ:οεστημένων από τη μοιρχχσιά αξιωμαίχων, με επικεφαλής τον Idriss Deby
τέψυγε στο Σουδάν, απ’ ιίπου ξεκίνησε
: ένοπλη εξέγερση για την ανατροπή
'►Habré. Ο τελευταίος, ύστερα από χχλιάλληλα λάθη τακτικής, ηττήθηκε στο
Κο της μάχης και, αφού λεηλάτησε τα
ιτικά ταμεία, διέφυγε τον Δεκέμβριο
1 1990 στο εξωτερικό. Οι δυνάμεις των
(άρτιόν εισήλθαν νικηφόρες στην πρω
ί, ουσα και ο Déby ανέλαβε την προεδρία
al χώρας. Τον Απρίλιο του 1993 συνήλθε
Εί ιπο Τσχχντ, όπχος και σε άλλες γχχλλό: νεςχιόρεςτης Αφρικής, μια Εθνική Σύ·|ος, με εντυπωσκχκή εκπροσιόπηση των
ρων πολιτικών κχχι στρατιωτικών
ν της χοόρας, κχχι αποφάσισε την ειΓγιογή νέου συντάγματος και τη θέσπιση
, ινοδιχχγρχχμμχχτος για τη διεξαγωγή
,. Μερών και δίκαιων εκλογιόν. Τον Ιού,,, του 1996, ο Déby ανακηρύχθηκε νικη„ του δεύτερου γύρου τιυν προεδρικών
^υγών με το 70% των ψήφων, ανάμεσχχ
κατηγορίες της αντιπολίτευσης για
αμένη νοθεία.

îf

\ITIKH ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ;
κυβέρνηση Déby έδιοσε χττο Τσαντ κά
ιίν'
τι αίσθηση πολιτικής και οικονομικής
if
ιθερότητας. Ό πως κχχι τχχ άλλχχ γαλλό1 νακράτη της Αφρικής, το Τσαντ υποτί' κ. το 1994, το αφρικανικό φράγκο και
[' [ίσε να εφαρμόζει πρόγρχχμμα στχχθε111 ιοίησης της οικονομίας υπό την επίβλετου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
• Λιβύη δέχθηκε τη διαιτησία του Διεί ιύς Δικαστηρίου της Χάγης και το 1994,
f :ντο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η λωρίΡ ΙουΑοζου ανήκει στο Τσαντ, ο Καντχχ' αντιμέτωπος με τις διεθνείς κυρχόσεις
■Iτου είχαν επιβληθεί μετά τη βομβιστιίενέργειχχ του Lockerbie, αποφάσιχτε νιχ
ί0:ιμορφωθεί κχχι νχχ χχποσύρει τις λιβυκές
ίΐίμειςπου είχαν χχπομείνει χττχ) εδχχχμος
Τσαντ5.
ί ΐ Τσχχντ είναι μια χχπό τις φτχοχχντερες

χοόρες της γης. Το κχχτά
κεφχχλήν εισχίδημχχ δεν
ξεπερνχχ τχχ 200 δολλχχριχχ,
ο μέσος όρος ζχοής είνχχι
μχίλις 47 έτη, ενχό μόνο το
2% του πληθυσμού διχχθέτει
ηλεκτρικό
ρεύμχχ.
Έχοντχχς υπερδιπλχχσιχχ
έκτχχχτη χχπ’ χχυτή της Γχχλλίχχς, δεν διαθέτει πχχρχχ
μόνο 3ΘΘ χλμ. χχσφχχλτοστρχυμένχυν δρόμχον. Οι
χδυνχχτότητες χχνχχπτυξης
της οικονομίας του φχχίνοντχχι εξχχιρετικχχ περιο
ρισμένες. Το περίκλειστο
(landlocked) της γεχογρχχφικής του θέσης, οι περι
βαλλοντικές χχπειλές (με
σημχχντικότερη την επέκτχχιτη της ερήμου) κχχι η
σημχχντική εξχχρτησή του
χχπχί ένχχ κχχι μόνο χχγροτικό προϊόν (το βαμβάκι)
είνχχι σημχχντικχχ διχχρθρωτικχχ μειονεκτήμχχτα.
Εντούτοις, με, πρχίσχρχχτχχ
χχνχχκχχλυφθέντχχ, μεγχχλχχ
χχποθέμχχτχχ πετρελαίου,
ε:χει τις δυνχχτχϊτητες νχχ
γίνει σημαντικό γιχχ την
πχχγκόχτμιχχ ενεργειακή
χχγορχχ. Χχχρη σ ’ ένχχν
χχγωγχ) που κχχτχχσκευχχζει
η Exxon, το έτος 2000 το
Τσχχντ χχνχχμένετχχι νχχ
εξχχγει 250.θθθ βχχρέλιχχ
(χργχ)ύ πετρελχχίου την ημέρχχ".
Οι θετικές οικονομικές εξελίξεις κχχι η πο
λιτική στχχθερότητχχ τχον τελευτχχιων ετχυν
îxtxdç σημχχίνουν χ>τι οι βίχχιες συγκρούσεις
χττο Τσχχντ χχνήκχνυν χττχ) πχχρελθόν7. Εντού
τοις. κχχθχός πχχνω χχπχϊ 50Θ.ΘΘΘ χϊπλχχ συνεχίζχνυν νχχ βρίσκχ)ντχχι εκτός του κυβερνητικού
στρχχτού, διχχσπχχρμένχχ χπον ευρύτερο πλη
θυσμό, κχχι κχχθχός «μια ολόκληρη γενιά έχει
μ άθει να ζει μ ε τα άττλα αντί να δουλεύει»*,
τχ> παρελθχϊν τχ>υ Τσχχντ συνεχίζει vxx είνχχι
μιχχ χχπειλή γιχχ τχ> μέλλχ>ν του.
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
Α Ν Α Μ ΕΤΡΗ ΣΗ Ο ΡΙΛΕΡ
ΣΤΗ ΓΕΡΜ Α Ν ΙΑ
Η σαρωτική νίκη του Σο
σιαλδημοκράτη Γκέρχαρντ Σρέντερ στις εκλογές
της Κάτω Σαξονίας (στις
3 του Μάρτη) και η αυτό
ματη αντίδραση του κόμ
ματος να τον ορίσει επι
κεφαλής του προεκλογι
κού αγιόνα κατά του κεντροδεξιού κυβερνητικού
συνασπισμού του καγκε
λαρίου Χε'λμουτ Κολ
έβαλε φωτιά στην προε
κλογική εκστρατεία στη
Γ ερμανία.
Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ
παρουσίασε ένα προε
κλογικό μανιφέστο, χωρίς σαφή ιδεολογικό προ
σανατολισμό, που απευ
θύνεται σε όλα τα γού
στα, όλες τις τάξεις και
όλες τις τάσεις με μοναδι
κό στόχο την άγρα ψή
φων από όλους τους ιδεο
λογικούς χώρους. Η φι
λολογία για το «τέλος της
εποχής Κολ» έχει φου
ντώσει. Πιθανόν δεν πρέ
πει να βιαστούμε να βγά
λουμε συμπεράσματα. Το
βέβαιο όμως είναι ότι ο
Σρέντερ είναι πολύ πιο
επικίδυνος αντίπαλος για
τον Κολ απ’ ό,τι ο νυν
ηγέτης του SPD, Όσκαρ
Λαφοντέν. Με τι μέσα θα
αντεπιτεθεί ο Χέλμουτ
Κολ; Το μεγάλο του χαρτί
είναι βέβαια το ευρωπαϊ
κό όραμα, η σύγκλιση και
η ONE. Το SPD όμως
έχει μεταφέρει ήδη την
αντιπαράθεση στα θέμα
τα που καίνε τον γερμανι
κό λαό, στη μεγάλη ανερ
γία και στους φόρους. Οι
βαυαροί χριστιανοσοσιαλιστές,
κυβερνητικός
εταίρος, του Κολ πήραν
αποστάσεις από τον κα
γκελάριο και ο ηγέτης
τους Έντμουντ Στόιμπερ κάλεσε τον κ. Κολ
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να αφήσει ιττην άκρη το
ευριό και την ΟΝΕ και να
επικεντρώσει την προε
κλογική εκστρατεία στα
καυτά κοινωνικά ζητήμα
τα. Η απουσία σύμπνοιας
στο κυβερνητικό στρατό
πεδο είναι ένα μεγάλο θέ
μα- ο χαρισματικός Σρέ
ντερ με το λαϊκιστικό του
μανιφέστο είναι ένα άλλο,
και η αβεβαιότητα για την
ΟΝΕ είναι ένα τρίτο. Και
όλα μαζί προαναγγέλλουν
μια πολύ σκληρή αναμέ
τρηση που θα καταλήξει
στις γενικές εκλογές του
Σεπτεμβρίου.

ΤΑ Μ Α ΖΕ Ψ Α Ν 0 1 ΗΠΑ
Η ανακοίνωση του εκπροσιυπου του Λευκού
Οίκου, ότι οι ΗΠΑ θα
διαβουλευθούν
με το
Συμβούλιο
Ασφαλείας
πριν προχωρήσουν σε
στρατιωτικό πλήγμα κατά
του Ιράκ, σε περίπτωση
που ο Σαντάμ παραβιά
σει τα συμφωνηθέντα,
αποόεικνύει, αν μη τι όχλλο, ότι η πραγματική επι
δίωξη των ΗΠΑ δεν είναι
άλλη από την προσέγγιση
με το Ιράκ. Η πρόσφατη
κρίση κιχι η συνακόλουθη
εκτόνωσή της με την πα
ρέμβαση του γ.γ. του
ΟΗΕ κατέδειξε ότι το ζη
τούμενο είναι να διατηρη
θούν τα προσχήματα και
να μην φανεί ως υποχιόρηση η αλλαγή στάσης
των Αμερικανυϊν. Ο Μάικ
Μακέρι κλήθηκε την Τρί
τη vex σχολιάσει τις δηλώ
σεις του γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανναν, ότι οι ΗΠΑ δεν
μπορούν να αναλάβουν
μονομερή
στρατιωτική
δράση χωρίς την προη
γούμενη έγκριση του Συμ
βουλίου Ασφαλείας. Αρ
χικά, ο Μάικ Μακέρι δή
λωσε ότι η θέση των ΗΠΑ
διαφέρει απ’ αυτή του κ.

Αννάν, αργότερα όμως τα
μάζεψε δηλώνοντας ότι
δεν είχε κατανοήσει τι
ακριβιυς εννοούσε ο γενι
κός γραμματέας.

ΞΥΛΟ Μ ΕΤΑ Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η Σ
Αυτί) τουλάχιστον προτίθενται να κάνουν οι τουρ
κικές δυνάμεις ασφαλεί
ας, όπως μετέδωσε την
Τρίτη το τουρκικό πρα
κτορείο Ανατολή. Σε τι
ακριβιυς συνίσταται η
«μεγαλοφυής» ιδέα τιυν
ιθυνόντιυν; Στην καταπράυνση τιυν ανδρχυν
ασφαλείας που συμμετέ
χουν στη βίαιη καταστολή
s i

διαδηλιύσεων Κούρδων,
Ισλαμιστών, φοιτητχυν ή
οποιονδήποτε
άλλων
απειλούν το νόμο και την
τάξη στη γείτονα. Μέσα
στις κλούβες που θα μετα
φέρουν τους τούρκους
μπόχτσους στον τόπο τιυν
επιχειρήσειυν θα ακούγεται κλασική μουσική, κα
τά προτίμηση δημιουρ
γίες τιυν Μότζαρτ και
Μπετόβεν. Χρήζουν θα
λέγαμε προσοχής οι με
θοδεύσεις τιυν τουρκικών
δυνάμεων
καταστολής.
Αν και το μόνο που μας
προκαλούν είναι ένα πι
κρό γέλιο.

Πλησιάζει η ùf
της αλήθειας γ
την ΟΝΕ με τηνε
θέση του Ευρωπι
κού Νομισματικέ
Ινστιτούτου, m
αναμένεται στις!
Μ αρτίου. Η γενικ
τερη αΒεβαιόη
για την ΟΝΕ δυσ)
ραίνει όλο καιι
ρισσότερο τη 8έ
του καγκελάρι

X. Κ<

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

0 θάνατος των μεγάλων ενθουσιασμών
του Δημήτρη Καίση

IΙηλιχνόός έχει «πομείνει με μια μόνο ανάγκη
την ανάγκη να φάει, να φάει πατάτες, πάπιες
! πατάτες, το χειρότερο είδος της πατάτας,
αρξ. Οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφ α

ΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΝ ΤΡΟ », είπε ο
φχαρντ Σρέντερ και κέρδισε πανηγυ« τις εκλογές στην Κάτιο Σαξονία,
ίρνοντας συνάμα το χρίσμα του σοσιαλίοκρατικοΰ κόμματος της Γερμανίας
Iτην καγκελαρία.
)λοι οι σχολιαστές συμφωνούν πιυς τώΙκ χ πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότε|γιατον Κολ: ο Σρέντερ είναι εμιρανίσι■ αγαπητός στα M ME. όχι ιδιαίτερα
ΙιπαΟής στους βιομηχάνους.
|ναι λιγότερο συμπαθής στον κομματικό
ιό των σοσιαλδημοκρατίαν αλλά
σημαίνει πια και πολλά πράγμαιμματικοί μηχανισμοί ολοένα πε>οχάνουν τη μάχη από την ανερχόαμητων MME. Οι σχολιαιπές επίρωνούν ότι οι προσεχείς εκλογές
ιανία θα είναι περισσότερο μάχη
ον παρά ιδεών: ουδείς α π ό τους
>υς έχει σπουδαίες ιδέες να συνειχυτές δεν έχουν μεγάλα περιθώρια
τύν ή έδαφος ν' ανθίσουν,
ιύ πήγαν οι ιδέες, αποσύρθηκαν
κ,ά μετά την πτιίκτη του Τείχους
)λίνου;

1

Ι

ει όμως η ανεργία, που δεν είναι
.ά ανάγκη επιβίωσης, μια τανάλια
•συστήματος που σφίγγει: θα αντιμετωθεί με την καλή θέληση τιον αχρεντικών
έτσι κι αλλιώς δεν θέλουν να «διόσουν
V
ϊχοινί να τους κρεμάσουν». Εδιό εμφχχι";ταιο ρχίλος μιας νουνεχούς, πράγματιΤής και κχχπχυς ανθρωπιστικής Οεσπι!' νης Αριστεράς που είτε ιχποκιχλούμενη
Νροαριστερά είτε κάπως αλλιώς (δεν
■ρεί να σβήσει τελείως τα «ίχνη του παΤθόντος») αναλαμβάνει: ν α δημιουργήόπιυς-όπως θέσεις εργασίας, να περιΡ:σει τμήματα Κοινωνικής Πρόνοκχς κ<χι
" μάτια θρυμματισμένης κοινωνικής αλεγγυης. Να περισυκτει κάποιες κοινωk ισορροπίες (να μην ανατριχπούν τιχ
ιγματχχ) χάστε αυτχχς ο καπιτχχλισμχίς με
ακάθεκτες τεχνολογίες vxx μην οδηγή-ή οδηγηθεί- σε ανεξέλεγκτες, «ά-

γριές» καταστάσεις.
Είνιχι μήπως ο χχκρχχτος ηδονοχαρής και
λίγο κενχίς ατομικισμός ή αυτή η χχνχχδυόμενη «αριστοκρατία της γνχάσης» - που
δεν είναι παρά μια μεταλλαγμένη μορφή
παλαόν αριστοκρατκσν εν δημοκρατική
κοινωνία;
Εδιό λοιπόν η θεσπισμένη Αριστερά οχδηγείται περισφιγμένη να δώσει τη μάχη στο
πεδίο της παραγωγικότητας εγκαταλείποντχχς ή σβήνοντας ανομολόγητα το παρα
δοσιακό της πεδίο που ήταν αυτό τιον παραγιογικών σχέσειον: μπορεί να λέει «ας
ιχφήσουμε λίγο στην άκρη τις αρχές, έτσι
που ήρθαν τα πράγματα». Η γραμμή άμυ
νάς της μοιάζει να είναι: να επιτύχουμε θέ
σεις εργασίας πάση θυσία, όπως κι αν εί
νιχι αυτές, με ελεύθερα συμβόλαια, με τηλε-εργασία, με φαστφουντιχδικα και μεταφορντισμό, με ευέλικτη εργασιακή διακύ
μανση από το ένα στο άλλο (έτσι κι αλλιώς
τέρμα οι αλυσίδες παραγωγής), με 5 ώρες
ελεύθερο τηλεοπτικό χρόνο, με υπερλεχυφόρους τιον αυτοκινήτων και των πληρο
φοριών, με Internet εγκυκλοπαίδειας και
πορνό (οι γλυκιές ιχυλες πραγματικότη
τες), στελέχη και «νομαδικές φυλές υψη
λής τεχνολογίας», με προέδρους αγκιστριομένους από τα χρηματιστήρια του
Χονγκ Κονγκ, με χρήμα φαντασιακό και
«τριογλοδύτες του υπανάπτυκτου κό
σμου», με λογισμικά και ντελικάτες πόρ
νες ανεβασμένες στον Λευκό Οίκο, εν τέλει να κρατήσουμε αυτή την κοινιονία που
δεν είναι βέβαια η ιδανική ούτε η δική μας
αλλά να την κρατήσουμε σε λογικά όρια,
σε όρια τέλος πάντιον ανθριόπινων όντων.
Εδιό λοιπόν η θεσπισμένη Αριστερά και
δη ο υπουργός Οικονομικιόν της γαλλικής
κυβέρνησης Nt. Στρως-Καν λέει πως
υπάρχει « π ροτεραιότη τα της π α ρ α γ ω γ ικ ό 
τητας έναντι της αναδιανομής», κι αυτό δεν
αντιβαίνει στο μαρξισμό αφού πώς να μοι
ράσεις στους φτωχότερους αν δεν αυξή
σεις την πίτα, κι ύστερα όλα θα γίνουν φυ
σικά κι αυτόματα (υπάρχει βέβαια και η
πλευρά ποιο ποσοστό θα πάει στα κέρδη
και τι στην αναδιαμονή σε μια παγκόσμια
αγορά κ.τ.λ.).
Αχ αυτή η παραγωγικότητα, να παλεύει
εκεί με την αναδιανομή αφήνοντας πίσω

της εκατομμύρια ανθροόπους υποβιβασμέ
νους, μισοσακατεμένους κι όπως θα λέγα
με παλιά αποξενωμένους (αλλά αν αυτή η
αδυναμία μετατραπεί σε οργή κι αντίδρα
ση πάνω από τους θεσμούς;). Κι ακόμη πε
ρισσότερο: αφήνοντας πίσω της χαμένους
τους μεγάλους ενθουσιασμούς παλιχάν χειραφετητικιόν προσπαθειιόν-ή όπως έγρα
φε στα Grundrisse ο Μαρξ: «Η εξοικονόμη
ση ελεύθερον χρόνου ισοδν ν αμ είμ ε πολλαπ λ ασισμ ό του ελεύθερου χρόνον, δηλαδή
χρόνου για την τέλεια ανάπτυξη του α τ ό 
μου, η ο π ο ία πάλι επ ιδ ρ ά στην π αραγω γι
κή δύναμη της ερ γ ασ ίας σαν η μεγαλύτερη
παραγω γική δύναμη».
Αυτό μπορεί να φαντάζει σαν ειρωνεία -ή
μια μοντέρνα ψηφιακή θεά περιτριγυρι
σμένη από «σχεδόν αόρατα όντα». Αν θα
κερδίσει ο Σρέντερ τις εκλογές, γι’ αυτό
«θα μιλήσουν κι οι αγορές», αυτή η και
νούργια μαγική λέξη: αποτιμιύντας με τον
δικό της τρόπο κατά πόσον «διαθέτει το
πλεονέκτημα να μη διαθέτει πεποιθήσεις».
Εδχύ κάποιος μπορεί να θέσει τις αμφιβο
λίες του: τι είναι όλοι αυτοί οι ατομικισμοί
που ορμούν χιυρίς ιδέες πάνω στα δίκτυα
της εξουσίας;
Υπάρχει και η άλλη πλευρά ενός θριάμ
βου: ενός θριάμβου του επιστημονικού
πνεύματος που ξεκίνηόε αλλιώς κι απελευ
θερωτικά, που άφησε τον εαυτό του να πα
ρασυρθεί από την παλιά αρχή της ματαιοδοξίας, μαγεμένο από τον φαντασμαγορικό
κόσμο των μπιχλιμπιδιών της τεχνολογίας.
Λοιπόν εδώ θέλουν να μας ανασκευά
σουν το σχάμα, τα χρηματιστήρια, τις οθό
νες και τις αισθήσεις μας: σάμπως να διά
βασαν ή να μην κατάλαβαν τον Μαρξ: «Η
καλλιέργεια των ανθρωπίνων αισθήσεων
είναι το έργο ολόκληρης της ιστορίας που
πρυηγήθηκε».
Και τι μας πειράζει αν ο σοσιαλδημοκρά
της Σρέντερ, καμιά 40αριά χρόνια μετά
τον Μπαντ Γκότεσμπεργκ, είναι φίλος με
τον πρόεδρο της Φολκσβάγκεν ταξιδεύο
ντας με το ιδιωτικό του τζετ; Ας υψωθούν
πάνιο από τις τάξεις, ας δώσουν τα χέρια κι
ας μιλήσουν την άτονη πληχτική γλώσσα
του πραγματισμού τους- ας χαιρετίσουν
από τα θειορεία της Όπερας τα πλήθη που
αναδεύονται απελπισμένα στο βάθος. <^|
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Επιτέλους, ύστερα από μακρόχρονες συζητήσεις, υποσχέσεις, αθετήσεις, δημοσιεύματα, απεργιακούς αγώνες
κ.λπ., εφαρμόστηκε το νέο πανεπιστημιακό μισθολόγιο για τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ. Φυσικά, κανείς δεν πανηγύρισε
για τις νέες αμοιβές των πανεπιστημιακών δασκάλων. Αντίθετα, πολλά παράπονα ακούστηκαν, αφού η όποια
αύξηση σχεδόν εξανεμίστηκε από την ταυτόχρονη αύξηση της πρακράτησης φόρων, ενώ παρά την όποια αύξηση
που χορηγήθηκε στο ΕΕΠ, ο πανεπιστημιακός αυτός φορέας εξακολουθεί να έχει ακόμη αποδοχές κατώτερες
των συναδέλφων της Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαίδευσης. Είναι κι αυτό άλλο ένα δείγμα, το μοναδικό μεταξύ
των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μέριμνα του ελληνικού ΥΠΕΠΘ απέναντι σε όσους καλούνται
να διδάξουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
iilifs

Νέο Πανεπιστημιακό Μισθολόγιο
και Ερευνα
του Γιώργου Φρέρη

αυτόχρονα, η πλειοψηφία των σημε
ρινοί πανεπιστη
μιακοί δασκάλων
εχει σιιυπηλά κι
αμαχητί προσαρμοστεί
στη νέα αντίληψη -κι ας
μην την έχει συνειδητο
ποιήσει ακόμη- ότι το πα
νεπιστήμιο έπαυσε να εί
ναι αποκλειστικά το κέ
ντρο παραγο>γής και
νούργιων γνιόσεων. Αντί
θετα, έχει μετατραπεί σε
ένα «αχανές» κι ανεξέλε
γκτο επιχειρησιακό κ έ
ντρο με μικρούς και με
γάλους «επιχειρηματίες»,
όπου τα ερευνητικά και
τα εκπαιδευτικά προ
γράμματα, ανεξάρτητα
από την πηγή χρηματοδό
τησής τους, έχουν σε με
γάλο βαθμό αλλοιοχτει το
χαρακτήρα της πανεπιστημιακής διδα
σκαλίας, αποπροσανατολίσει την πανεπι
στημιακή έρευνα, εξουδετεροκτει τον αν
θρωπιστικό χαρακτήρα της επιστήμης.
Φυσικό επακόλουθο είναι να έχει αλλάξει
και η συμπερκρορά των διδασκόντων, που
από υπομονετικοί λειτουργοί, συχνά «ρο
μαντικοί της επιστήμης», μεταμορφώθη
καν ξαφνικά σε «δραστήριους και φυσικά
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προοδευτικούς επιχειρηματίες». Πώς αλ
λιώς να κατανοήσει κανείς την αδιάφορη
σιιυπή της πανεπιστημιακής κοινότητας,
την «τυπική» διαμαρτυρία των συνδικαλι
στικοί της φορέων όταν, ταυτόχρονα με
την εφαρμογή του νέου μισθολογίου τους,
ανακοινώθηκε και η έμμεση περικοπή
των εκπαιόευτικιόν τους αδειών από το
ΥΠΕΠ Θ;

Σύμφωνα με την ερμτ
νευτική εγκύκλιο «(
2 0 8 5 6 8 0/12210/0022/4
12-97 του Ν.2530/97 το
ΥΠΕΠ Θ, «το επίόομα ά
ό ακ τικ ή ς προετοιμασία
όεν συμπεριλαμβάνετε
στις απ οόοχ ές των μελά.
zl£77 που απουσιάζοι
μ ε εκπαιδευτική άόειι
κ α θ ’ όσον κατά το όΐί.
στημα αυ τό δεν σνντρι.
χουν οι προϋποθέσεις χι
ταβυλής του». Το επίδομ
αυτό, που ανέρχεται ( .
200.000 δρχ. για τον κι1
Οηγητή, 180.000 δρχ. γι '
τον αναπλ. καθηγητ ■
160.000 δρχ. για τον εΐΐ 1
κούρο
καθηγητή κ ΐ
140.000 δρχ. για τον λ '
κτορα, αφαιρείταιαπιΗ
μισθό όσων πανεπιοτ I
μιακών θελήσουν να κ
νουν χρήση του δικαιώματος τους, να π ,
ρουν δηλαδή εκπαιδευτική άδεια για"
συγγράφουν μια μελέτη, να ολοκληρ ]
σουν μια έρευνα απερίσπαστοι από τις <
δακτικές και διοικητικές τους υποχρε ί
σεις, να προετοιμάσουν μια σειρά νέι ij
μαθημάτων, να βρουν χρόνο να ενημερ n
Οούν σχετικά με το ερευνητικό το υ ς ανγ
κείμενο, κ.λπ. Ολοι αυτοί ο ι πανεπιτη t

ιχχκοί δάσκαλοι «τιμωρούνται.» με τη νέα
ιάταξη που ήδη εφαρμόστηκε αυταρχικά
αι απροειδοποίητα, εφχχρμχίζοντχχς την
αλχχιά καλή συνταγή του «χχποφχχσίζουμε
αι διατάζουμε».
ΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Φυσικά, ένας «κοινός νους» μπορεί να
ναρυπηθεί:
-Ο ι πανεπιστημιακοί που έχουν εκπχχιευτική άδεια, ξαφνικά, παύουν να έχουν
ς ίδιες υλικές ανάγκες με τους συναόέλους που δεν έχουν άδεια; Ή μήπως δεν
%/άζονπχι, με την ίδια ένταση, για την
τοπεράτωση μιας έρευνας, την προετοιασία ενός νέου μαθήματος ή τη συγγρχχή ενός δοκιμίου/μελέτης; Ή για (ίσους
ινεπιστημιακούς συγγράφουν ή ερευ)ύν σε ένα πεδίο επιστημονικό, η ενχχ((ίλησή τους (χυτή, μετά το πέρας της εκχιδευτικής τους άδειας, δεν θχχ έχει άμε1 αντίκτυπο αργότερα, στον κύριο κορμί)
|ςδιδασκαλίας τους;
-Ειλικρινά, το ΥΠ ΕΠ Θ πιστεύει ότι η
χνεπιστημιακή άδεια, που εγκρίνεται με
ίση ένα προτεινόμενο ερευνητικά) πρχίκχμμχχ, (χποτελεί πληρχυμένες δκχκοπές;
I νχει τέτοια δείγματα και τχχ χχποκρύπτει;
■V, πάλι, το υπουργείο πιστεύει ιίτι οι πχχίύπιστημκχκοί με εκπαιδευτική άδεια βρί
ζονται σε διακοπές, τότε θχχ πρέπει κχχι το
ΐ'ΐίδομα διδχχκτικής προετοιμασίας νχχ μην
•-ιρηγείτχχι κχχι χττους υπχίλσιπχτυς συνχχδέλ,· )υς κατχχ τχ)υς Θερινούς μήνες, την περίο
πτων διχχκοπχόν του Πάσχχχ κχχι τχον Χρι,. υυγέννων κχχι φυσικχχ σε χίσους, δυστυ,,,ός, έχουν αναρριοτική χχδειχχ. Αλήθειχχ. με
. >ιαλογική το ΥΠΕΠΘ στερεί την χίποιχχ
cr ιολαβή από έναν καθηγητή που έχει πχχ, :ι ετήσια εκπαιδευτική χχδειχχ;
’ -Αν το υπουργείο, μ’ χχυτχίν τχιν «ύπουI» τρχίπχ) θέλει νχχ περιορίσει τις εκπχχιυτικές χχδειες, δεν χίχρειλε νχχ ενημερχό:ι πριότχχ τχ>υς πανεπιστημιχχκχιύς γιχχ τις
»οθέαεις του κχχι μετχχ νχχ εχρχχρμχίσει την
«(£!'·
ιοιχχ ρύθμιση; Κχχι δεν είνχχι άδικο νχχ
χχρμχίζετχχι η νέχχ διχχταξη σ ’ χίχτσυς είχχχν
»ετοιμάσει την εκπχχιδευτική τους χχδειχχ
1: (χνύπχ)πτο χρόνχ), χχμέριμνσι γιχχ χίχτχχ
'" »υτοπχίνηρχχ» τους επιχρύλχχχτχτε η ηγεχτίχχ
1 υΥΠΕΠΘ, βρισκχίμενοι σε χχδυνχχμίχχ νχχ
( διακόφουν τώρχχ, γιχχτί δεν έχχ>υν χχκχίμη
f ; -οκληρχόχτει την ε π ιστη μχ>ν ική - δ ιδχχκτική
^ υς έρευνα;
%ιίνχχι λυπηρό, πχχνεπιχττημιχχκοί, πχιυ κχχί'υν χρήση της ετήσιχχς εκπχχιδευτικής
ιί· υς άδειχχς, ύστερχχ χχπχί έξι χρχίνιχχ εντχχΜής έρευνχχς κχχι διδχχχτκχχλίχχς, προκειμέf ωνχχσυνθέσουν κχχι νχχ χτυγγρχχψουν ορι-
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χτμένες μελέτες κχχι νχχ προετοιμάσουν νέο
εκπχχιδευτικό υλικό, νχχ τιμχυρούντχχι με
στέρηχτη μέρους τχον αποδοχχυν τους. Το
χειρχίτερχ) χίμχος είνχχι χίτι η έκχρρχχση χχυτού
του γραφειοκρχχτικού «πχχραλογισμού»
χχποδεικνύει χίτι:
χχ) η ηγεχτίχχ τχ>υ ΥΠ ΕΠ Θ δεν έχει χχκόμη
χχντιληφθεί χίτι η διδασκχχλία κχχι η έρευνχχ
τχχυτίζονται, κχχι
β) οι διάφοροι κομματικοί ειδικοί σύμ
βουλοι και πχχρχχσύμβουλοι έχουν πλήρη
χχγνοιχχ σχετικά με την πχχνεπιχττημιχχκή εργχχσίχχ, έρευνχχ κχχι ενχχσχχίληση.
Ωστχίχτο, με βάση την χχντίληιμη του
ΥΠ ΕΠ Θ σχετικά με τχ>ν περιορισμχί τχον
εξχίδχον τχον πχχνεπιστημιχχκχόν δαχτκχχλχον,
μπορεί κχχνείς νχχ χτκεφτεί μήπχος θχχ πρέ
πει το μέτρο χχυτχί, της διχχκοπής τχ)υ επιδόμχχτος διδχχκτικής προετοιμχχσίας χχπχί τχχ
μέλη ΔΕΠ, νχχ εφχχρμοστεί κχχι σε χχλλους
τομείς του Δημοσίου. Νχχ πχχρχχκρχχτείτχχι,
π.χ., υπέρ τχ>υ Δημοσίου ένχχ επίδχτμχχ ή μέ
ρος τχ>υ βχχχτικού μισθού τχον βουλευτχόν,
χίτχχν χχπουσιχχζουν χχπχί τις συνελεύσεις
τους. Ισιος μ’ χχυτχίν τον χχποτελεσματικό
τρχίπο κχχι οι πχχνεπιστημιακοί θχχ πχχτβχτυν
νχχ πχχίρνουν εκπχχιδευτικές άδειες, κχχι η
Βουλή μχχς θχχ 'νχχι πχχντχχ γεμάτη.
ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ;
Τχ) γεγχτνχίς πχος κχχνένχχς χχπχί την πληθχόρχχ τχον βουλευτχόν-πχχνεπιστημιχχκχόν κχχθηγητχόν, κχχνενός κχίμμχχτος, δεν έκχχνε
χχκχίμη επερχότηχτη χττη Βουλή γιχχ την
χχντιεργχχτική (χυτή διχχταξη κχχι μετχχχείριση, που αφορά -υποτίθεται- την κύριχχ
επιστημονική ενχχσχχίληχτή τους, υπογρχχμμίζει άλλη μια φορά το «έντονο ενδιαφέ
ρον τχιυς» γιχχ την πανεπιστημιχχκή έρευνχχ
κχχι εκπχχίδευση, την χχφοσίχοσή τους στην
επιστήμη, τη σπουχϊή τους νχχ στελεχχυθούν
χχξιοκρχχτικά τχχ Α ΕΙ με χχτομχχ ικανά, κι χίχι
με κομματικά ή εκλογικά κριτήριχχ.
Οι πχχρχχπχχνχο σκέψεις δεν πηγάζουν κχχι
εκφράζουν μχίνχ) την πίκρα ενχίς εκπχχιδευτικού πχνυ ύχττερχχ χχπχί εικοσιπεντχχετή θητείχχ στην Ανχότχχτη Εκπχχίδευση βλέπει την
πολιτεία νχχ τχ>ν τιμχορεί αιφνιδιαστικά κι
εκβιαχττικχχ. Στοιχειοθετούν τχχυτχίχρονχχ
κχχι την εικχίνχχ μιας κοινχονίχχς που χχποδέχεται την υποβχχθμιση του έργου κχχι τχ)υ
ρόλου του πχχνεπιχττημιακού δασκάλου,
ενχίς υποτιθέμενου πνευμχχτικχπ) τχχγχ>ύ
που μοχθεί πιχχ «επιχειρηματικά» για το
κοινχονικό σύνχ)λο. Το πιο οδυνηρό, τουλχχχιστον γιχχ τον υπογράφοντχχ, είναι χίτι χχυτήν την χχντίληψη, χχδιχχμχχρτύρητχχ, τη χτυμμερίζετχχι κχχι η πλειοτρηφίχχ τχον πχχνεπι(ττη μιχχκχόν δχχσκάλχ»ν.
m
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Πανδώρα
και

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Πλάτωνας

"Αντιμετώπιζα» κάθε ταινία
οαν να είναι u ιιρώτη..."

Εκδόιρια: Ε. Ράμμου
Αρχιοι^ιόιαης: Η. Κανελής

Σια ίχνη της ποιότητας
και του κύρους του
American Cinematographer,
ο ελληνικός
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
αποτυπώνει τα δρώμενα
οτο ελληνικό και
διεθνές κινηματογραφικό
στερέωμα.
Το περιοδικό είναι διμηνιαίο
πλούσιο σε ρεπορτάζ,
αναδημοσιεύσεις επιλεγμένων
άρθρων, κριτικές και σχόλια,
νέες κινηματογραφικές
και τηλεοπτικές παραγωγές,
φεστιβάλ κινηματογράφου,
κινηματογραφική τεχνολογία,
μικρές αγγελίες.
•Η ετήσια συνδρομή (6 τεύχη)
είναι 8 .0 0 0 δρχ. και η λιανική
τιμή τεύχους 1.500 δρχ.
Πληροφορίες-συνδρομές
Τηλ. 64 01 431- 2 Fax: 64 01 433
Λορυλαίου 19, 115 21
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ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΣΚΤ
Μ ας γράφει ο πρύτανης της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών:
Κύριε Διευθυντά,
Σε απάντηση των δημοσιευμάτων του πε
ριοδικού οας με τίτλο «Ένας διαγωνισμός
ιπο βρόντο» και με τίτλο «Μετατροπή ενός
βιομηχανικού κτιρίου οε ανιότατο εκπαι
δευτικό ίδρυμα», της 30.1.1998, το δεύτερο
με συντάκτη έναν εκ των υποψήφιων του
Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
που προκήρυξε η Ανιυτάτη Σχολή Καλιόν
Τεχνών για το κεντρικό κτίριο του συγκρο
τήματος της οδού Πειραιώς 256, σας πληρο
φορούμε τα κατώτεροι:
1. Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλιόν Τεχνιόν σεβάσθηκε απόλυτα την από
φαση της Επιτροπής του Πανελληνίου Αρ
χιτεκτονικού Διαγωνισμού, η οποία, όπως
είχε από το νόμο το δικαίωμα, αποφάσισε
τη μη απονομή πρώτου βραβείου στις μελέ
τες που υποβλήθηκαν.
Με βάση τα δεδομένα αυτά δεν είχε υπο
χρέωση ανάθεσης της εκτέλεσης της μελέ
της του β’ βραβείου και, μέσα ιττα πλαίσια
της διακριτικής της ευχέρειας, αποφάσισε
την μη ανάθεση της εκτέλεσης της μελέτης
που έλαβε το β’ βραβείο. Στη συνέχεια, η
Σύγκλητος αποφάσισε, επειδή η διαδικασία
επανάληψης του Πανελληνίου Διαγωνι
σμού είναι χρονοβόρα, να γίνει πρόσκληση
μελετητικών γραφείων που θα υποβάλουν
προμελέτες επί του θέματος, από τις οποίες
η Σχολή θα επιλέξει-την καταλληλότερη διαδικασία που είναι καθ’ όλα σύννομη.
2. Όσον αφορά τα αναφερόμενα από τον κ.
Αντωνακάκη περί αυθαιρεσιών και παρα
νόμων κατασκευιόν, οας πληροφορούμε ότι
κατ' αρχήν τα έργα που γίνονται δεν αφο
ρούν το κτίριο που ήταν αντικείμενο του
Πανελληνίου Διαγωνισμού, αλλά τα πρώτα
κτίρια στα οποία εγκαταστάθηκε και λει
τουργεί η Σχολή, στα οποία έγινε μελέτη
στήριξης φέροντος οργανισμού επισκευής
και αποκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, με την έγκριση και
την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην
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οποία υπαγόμαστε.
Κατόπιν αυτού θα σας παρακαλούσα να
δημοσιεύσετε την απάντησή μας, για απο
κατάσταση της αλήθειας, και για οποιαδή
ποτε πληροφορία πρόκειται να δημοσιεύσε
τε σχετικά με το Ίδρυμά μας να ζητείτε ενη
μέρωση και από την πλευρά του Ιδρύματος,
την οποία ευχαριστίας θα σας παρέχουμε
για την αποφυγή ανακριβείων και δυσφημιοτικιόν, για το Ίδρυμα, δημοσιευμάτων.
Ο Πρύτανης
Ιω. Παπαδάκης
• Ο Δημ. Αντωνακάκης στον οποίο
θέσα μ ε υπόψη την επιστολή του κ.
Παπαδάκη, απαντά τα εξ ή ς :
Σε ιτχέση με την απάντηση του κ. Παπαδά
κη που είχατε την καλοσύνη να μου γνωρί
σετε, θα ήθελα να σημειώσω τα παρακάτω:
1. Σύμφωνα με τα πρακτικά της κρίσης του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, η επιτροπή
κρίσης στην οποία προήδρευε ο σημερινός
πρύτανης κ. Παπαδάκης, αντικαθιστιόντας
τον τότε πρύτανη Ν. Κεσσανλή, αποφάσισε
μεν να μη διόοει α’ βραβείο -πράγμα που
ήδη έχω σχολιάσει ιττο προηγούμενο κείμε
νο που δημοοι εύσατε- αλλά ταυτόχρονα συνέιττησε ΟΜΟΦΩΝΑ στη Διοίκηση της
Σχολής την ανάθεση του έργου στους μελε
τητές του β’ βραβείου, με την προϋπόθεση
ενσωμάτωσης στη μελέτη τους των παρατη
ρήσεων που τυχόν θα είχε η σχολή οε σχέση
με λειτουργικά στοιχεία του προγράμματος.
Σύσταση που κάθε άλλο «σεβάστηκε απ όλ υ 
τα» η Σύγκλητος της Α.Σ.Κ.Τ. υπό την προε
δρία του κ. Παπαδάκη.
2. Σύμφωνα με την προκήρυξη, αντικείμενο
του διαγωνισμού ήταν «η σύνταξη της αρ χ ι
τεκτονικής μελέτης προσχεδίω ν για τις νέες
κτιριακές εγ κ αταστάσεις της Α.Σ.Κ. Τ. (ανέ
γερση κεντρικού κτιρίου ή κ αι άλλων κτισμάιτων, επ εμ βάσεις κ αι προσθή κες σε υφι
στάμενα κτίρια) σύμφωνα μ ε τους όρους...
κ.λπ.». Δεν είναι λοιπόν ακριβές ότι «τα έρ
γα που γίνονται δεν αφ ορούν το κτίριο που
ήταν αντικείμενο του Πανελλήνιου Διαγωνι
σμού...» ούτε είναι ανακρίβεια αυτί) που ση
μείωνα στο κείμενό μου, πράγμα που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, εκτός

α π ό τη δική μας, και πολλές άλλες λύσι
που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισμό είχ
παρέμβει στα υπάρχοντα κτίσματα επιχ
ρ(όντας να βελτιώσουν τις συνθήκες διάί
ξης, θέας, φωτισμού, αερισμού κ.λπ.
Το βασικό όμως πρόβλημα δεν είναι αιπ
οι λεπτομέρειες που αποδεικνύουν απ
την προκατάληψη του κ. Πρύτανη με αυτή
γράφειοκρατική του απάντηση. Το πρόβ!
μα είναι ότι τα κτίρια της Ανωτάτης Σχο)
Καλών Τεχνών χτίζονται αυτή την ώρα)
ρίς συνολικό προγραμματισμό, χωρίς συ1
λική μελέτη του συγκροτήματος, αλλά μει
μειακές παρεμβάσεις, διορθώσεις, υποο
λώσεις και κατεδαφίσεις που δεν ακολ
θούν μια τεκμηρκυμένη και εγκεκριμι
πρόταση.
Ό σο για την απόφαση της Α.Σ.Κ.Τ.
προχυ)ρήσει σε «πρόσκληση μελετψο
γραφ είω ν π ου θα υποβάλουν προμελέτες
του θέματος... δ ια δ ικ α σ ία κ α θ ’ όλα ον\
μη», «επειδή η δ ια δικ α σ ία επανάληψης
Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγώνιοι
είναι χρονοβάρα» ( I), όταν αυτό λέγεται
χρόνια μετά την έκδοση των αποτελεσ
τιυν του προηγούμενου διαγιυνισμού πρι
να ομολογήσουμε ότι δεν είναι ως επιχει
μα ιδιαίτερα πειστικό. Και δεν θα έπρ
άραγε να ισχύει και κάποια ηθική δέομε
της Σχολής απέναντι στους μελετητές
την τίμησαν με τη συμμετοχή τους στο ι
γωνιομό για την επιλογή των μελετητι
γραφείων; Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιι
ρία.
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότιι
απάντηση του πρύτανη κ. Ιω. Παπαδ
δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό σχόλιο
το «παράδειγμα» που θα ’πρεπε να δό
τα ανιότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ρας και ιδιαίτερα μια Σχολή ΚαλοινΤε)
απέναντι στο αρχιτεκτονικό έργο ως ι
πολιτισμού και τον σεβασμό του - εκδι
οη πρωταρχικής σημασίας για έναν ι
που διακονεί την καλλιτεχνική δημιου(
Έχο) άδικο να εκπλήσσομαι και να αν
χώ;
Ευχαριστώ για τη φιλοξ
Δημήτρης Αντωνακό
αρχιτά

ATHENS

Η ΚΤΗΜ

Με την ενοποίησή της με τη ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ κάνει
ένα τολμηρό βήμα και τάσσεται στην 1η γραμμή των σύγχρονων
τραπεζικών εξελίξεων.
Στο κατώφλι του νέου αιώνα, η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ προβάλλει σήμερα
πιο δυνατή, σε κάθε τομέα τραπεζικής δραστηριότητας.

Ένας νέος ισχυρός τραπεζικός φορέας δημιουργείται
•Το δίκτυο επεκτείνεται
•Το στελεχειακό δυναμικό αυξάνεται
• Η στεγαστική πίστη ισχυροποιείται
•Η καταναλωτική πίστη διευρύνεται
•Τα ίδια κεφάλαια και το ενεργητικό μεγιστοποιούνται
•Οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις αυξάνονται
• Νέα πρωτοποριακά προϊόντα προωθούνται στην αγορά
Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με σταθερή κοινωνική πολιτική και σωστά
χρηματοοικονομικά κριτήρια, είναι σήμερα πιο δυνατή στην υπηρεσία
των πελατών της.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

επισημαίνουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
Εν μέσω της ανάγκης ή όχι για κατεδαφίσεις, απαλλοτριώσεις, για διαμορφώσεις
περιφερειακών χώρων στο τραπέζι, «έπεσε» και η πρόταση για «εξυγίανση» μιας
ολόκληρης περιοχής της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, στο σημείο όπου ενώνεται με την
Πλάκα. Το αίτημα ακούστηκε στη συζήτηση για την ενοποίηση των αρχαιολογικών
χώρων, την περασμένη Δευτέρα στο υπουργείο Πολιτισμού, όπου συνεδρίασε το ΚΑΣ.
Η «εξυγίανση» δεν αφορούσε αντικείμενα που ενδεχομένως σωρεύονται στην
περιοχή. Αφορούσε ανθρώπους, που κατά την άποψη του κ. Μπούρα, ο οποίος έθεσε
το αίτημα της εξυγίανσης, προκαλούν «ιώσεις» στην περιοχή, άρα πρέπει να...
εξυγιανθεί. Κι ο μόνος τρόπος είναι αυτός που χρησιμοποιείται και στα αντικείμενα: η
απομάκρυνσή τους από την περιοχή.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδες ανθρώπων, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
-εμφανισιακά ή επαγγελματικά- γίνονται οι αποδιοπομπαίοι τράγοι συνοικιών,
πόλεων ή περοχών. Δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδες ανθρώπων, περιθωριακές
λόγω στάσης ζωής, επιλογών ή καταγωγής, ωθούνται σε μεγαλύτερη
περιθωριοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο επιτυγχάνεται. Οι περιοχές
εξωραΐζονται, και έτοιμες πια (έτοιμες για το κοινό γούστο, έτοιμες για την
ομοιόμορφη εμφάνιση) παραδίδονται στους επισκέπτες τους, αφού έχουν
απομακρυνθεί όμως ζωντανά κομμάτια τους.
Τώρα, στο στόχαστρο μπαίνει το Μοναστηράκι με τους μικροπωλητές κοσμημάτων,
κεριών, αρωμάτων και... χαμένης ανεμελιάς. Ιδιαίτερα αυτή η τελευταία δεν χωράει
στο κάδρο του καθωσπρεπισμού μιας πρωτεύουσας. Δεν χωράει στις κεντρικές
αρτηρίες των τουριστικών διαδρομών, κι ας μην ενοχλούν καθόλου τους τουρίστες ούτε και τους ντόπιους άλλωστε. Επειδή όμως μπορεί να ενοχλήσουν (πού το
ξέρουμε; Ασε που έρχονται και Ολυμπιακοί αγώνες!) να απομακρυνθούν, να
«εξυγιανθεί» η περιοχή. Ενδεχομένως να μπουν κι άλλα κάγκελα, όπως αυτά που
περικύκλωσαν την υπόλοιπη πόλη, οροθετώντας την... ευταξία. Τοκυριότερο, όμως,
το πρωτεύον, και οπωσδήποτε το ανέξοδο, είναι να απομακρυνθεί το διαφορετικό, το
«ξένο», αυτό που αποφασίζεται ότι ενοχλεί τους πολλούς. Τι σημασία έχει πώς είναι ο
κόσμος πίσω από τις κεντρικές αρτηρίες, πίσω από τις λεωφόρους α π ’ όπου περνούν
οι λιμουζίνες των πολιτικών; Αρκεί στη διάρκεια της διαδρομής να μην υπάρχει κάτι
που χαλάει την εικόνα τού προς εξαγωγήν τουριστικού παραδείσου.
ΟΑΓΑ ΣΕΑΑΑ

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ
Δ είτε: Την
έκθεση φω
τογρ α φ ία ς
των Seydou
Keïta
και
Μ a I i c k
Sidibé, στο
χώρο σύγ
χρονης τέ
χνης Επίκε
ντρο, Αρμο
δίου 10 και
Αθήνας

(Βαρβάκειος Αγορά).
Εικόνες πο
λιτισμού από μια εξιδανικευμένη Αφρικί
έμφαση στα πρόσωπα και «δυνατό» ααπρΙ
μαύρο.
Ακούστε: Τους ομιλητές της ημερίδας ρ
θέμα «Αρχεία πολιτικών κομμάτων και πι
λιτικών προσωπικοτήτων: Διαχείριση κ
πρόσβαση», που γίνεται αύριο Σάββατο οι
αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ (Πατησίων 69 κ
Ανιάνος 2), στις 9.30 το πρωί. ΣυμμετέχΙ
οι: Φίλιππος Ηλιού, Παναγής Κουτουφά
Ελένη Μπέλλου, Παύλος Πετρίδης, Κω
σταντίνος Σβολόπουλος, Γιάννης Σουλαδ
κης, Ζήσιμος Συνοδινός, Βαλεντίνη Τσε?
κα.
•Δ είτε: Τις Σοφολογιότατες του
ρου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λαζάνη
το θέατρο Τέχνης-Κάρολος Κουν ('
χου 14). Ο Μολιέρος σαρκάζει τις
κουλτουριάρες» της εποχής του και
μπουκέτο δροσερά παιδιά, μαθητές
θεάτρου Τέχνης, σε μια παράσταση π
*1
εκπλήσσει.

01 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνιόν, διοργανοίνεται έκθεση για.
τους «Θησαυρούς της Αρμενίας»
(3.4-30.6). Είναι η πρώτη φορά που
θα εκτεθούν στη Δύση τόσο πολλοί
από τους μεγάλους θησαυρούς της
αρμενικής παράδοσης που προέρχο
νται από τρία μεγάλα μουσεία της
Αρμενίας: το Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Αρμενίας, το Μουσείο
Ιερατικών
Αντικειμένων
του
Erchmiatdzin, το Κρατικό Κέντρο
Χειρογράφων Matenaclaran καθώς
και από το Μουσείο Μπενάκη.
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Θα παρουσιαστούν πέτρινα )
πτά, έργα μικρογλυπτικής και αρ
ροτεχνίας, χειρόγραφα και ιερ·
κά αντικείμενα που καλύπτουν
ρίοόο δεκατραόν αιώνων (5ος-1
αι.).
Στην έκθεση θα φιλοξενηθ :
επίσης αντικείμενα αγγειοπλα 1
κής της καθημερινής ζωής, κενττ ΐ
τα και κοστούμια έως τον 19ο <!®
να. Την επιμέλεια της έκθεσης !>Ι
η κριτικός τέχνης κ. Έφη Ανδ( '
δη.
(Il:
Π

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ
1970, ΟΤΑΝ «τα ’σκιαζε η οροβέρα», ο ζωίφος Ασανχούρ Μπαχαριάν δημιούργηένιχνχιόρο έκφρασης, ο οποίος έμελλε να
ιοξενήσει πλήθος ζωγραφικυ'ιν εκθέσεων
άμεσα τους, και τους νέους αναπαραμικούς), την Ώρα, στην ο ftiS ΞενοφωI, κοντά ιπο Σύνταγμα. Δεν επρόκειτο,
Κ. ιχπλιός για μια γκαλερί. Ή ταν ένας
»ος συνάντησης πνευματικυχν ανθρώχπων
μνθρώπυχν της τέχνης, που τους ένιυναν
CDVW
Xγια την πνευματική παραγωγή αλut το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας IVαρχή η δικτατορία, αργότερα οι περιιειες της Αριστερός. Στην Ώριχ ξεκίνησε
,εριπετεκχ της ετήσιας έκδοσης του Χρο,οΐ, ενός ετήσιου αλμιχνάκ που παρακοχθοόσε (με άποιμη και συνέπεια εντομο/ου) την πνευμιχτική κίνηση της χρονιάς,
ι μετά τη δικτατορία, το 1976, πάλι με
ιΐΐοβουλία του Μπαχαριάν. ξεκίνησαν οι
ήιτιες συναντήσεις νέων δημιουργών».
) Μπαχαριάν, διορατικός καθώς ήταν,
κρτηκε και υλοποίησε το αυτονόητο. Να
πει βήμα προβολής στους νέους καλλιτέ"Ιπου, ιδιχχίτερα εκείνη την περίοδο, δεν
,:χνκαι πολλές δυνιχτότητες να παρουσιάJVδημόσια τη δουλειά τους. Ανέθεσε σε
Ί'ματικούς ανθρώπους να επιλέγουν κάχρύνο όσους απ’ τους νέους καλλιτέχνες
/ίγνωσκαν ότι έχουν να συνεισφέρουν τη
ιιουργική τους φλόγα - και το εγχείρημα

πέτυχε, επαναλήφθηκε,
έγινε θεσμός. Ωσπου, το
1990, πέθανε ο ζωγράφος, τα οικονομικά προ
βλήματα της Ώ ρας οξύνΟηκαν, το Χρονικό έφθινε
και, δυο χρόνια μετά, έγι
νε 1] τελευταία συνάντη
ση. Ύ στερα, σιγή...
Πέντε χρόνια μετά, πέ
ρυσι, το επιτελείο της
Σχολής Βακαλό είχε την
ιδέα της αναβίωσης του
θεσμού. Κινήθηκε γρήγο
ρα και, παρά τις δυσκο
Κ. Μ α χ α ίρ α ς , Κ α ιρ ό ς ή τα ν .
λίες ενός καινούργιου εγ
Π ρ ο β ά λ λ ε τ α ι την Κ υ ρ ια κ ή σ το Π α λ λ ά ς .
χειρήματος, κατορθώθη
αννίδης), ενιίχ θα απονεμηθούν τα βραβεία
κε να γίνει ξανά πράξη ο θεσμός της Ώρας.
και στους υπόλοιπους τομείς. Στη ζοχγραφι
Την επόμενη Κυριακή, στις 7 μ.μ., στον κινη
κή επιλέχθηκαν οι Ε. Περικλεούς, Σ. Αλαματογράφο Παλλάς της Βουκουρεστίου, θα
φούζος, Ε. Φίρμπα. Στη φωτογραφία οι Σ.
προβληθούν οι ταινίες που επιλέχθηκαν (οι
Μιζάρα, Α. Μπελτές, Μ. Καμινάρη, Κ.
μικρού μήκους Κ αιρός ήταν του Κ. ΜαχαίΟυργκιουπλούογλου, I. Κωνσταντίνου.
ρα, Π αντρολόγησα του Γ. Μπακόλα, 24X50
Και στα κόμικς ο Σ. Καμάρης. Οι δουλειές
a n του Σπ. Ρασιδάκη, Ο Ηρακλής, ο Αχελώ
στους τρεις τελευταίους τομείς θα εκτίθε
ος κ αι η γιαγιά μου του Δ. Κουτσιαμπασάνται από την προσεχή Δευτέρα στο κτίριο
κου και η μεγάλου μήκους Δ ρόμοι και ττορτης σχολής (Λάμπρου Κατσοχνη 26, Λυκα
τοκόίλια της Αλίκης Δανέζη-Κνούτσεν), θα
βηττός).
αναγνωσθούν αποσπάσματα από τα λογο
Αξίζει να δούμε τη δημιουργική σπίθα των
τεχνικά κείμενα που βραβεύθηκαν (I. Βασινέιυν καλλιτεχνών που καίει περιμένοντας
λούδης, X. Νικολόπουλος, Ν. Καλαϊτζής
την ευκαιρία να φουντώσει.
και ο συνεργάτης του Α ντί ΙΙαναγιώτης Ιω-

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κ Α Ρ Υ Δ Η Σ γεννήθηκε το 1923 στο Ντάντσιχ (σημεινό Γκντανσκ) και μεγάλωσε στη Δρέσδη. Σπούδασε μουσική
την Αθήνα και ολοκλήρωσε τις σπουδές
xi' στη Μουσική Ακαδημίχχ της Βιέννης
που πήρε το δίπλωμα Διεύθυνσης ΟρχήΎ)(χς. Υπηρέτησε ως μαέστρος στην όπερα
π1Γκρατς, της Κολωνίας, και στην Κρατιΐ]Όπερα της Βιέννης. Ως προσκεκλημένος
ίιεστρος ανέβασε έργα στις Ό π ερ ες της
υρεμβέργης, του Μονάχου, της Φλωρεπας, του Μπουένος Αύρες, της Volksoper
|çΒιέννης και στην Εθνική Λυρική Σκηνή,
ko το 196Θ ώς το 1985 υπήρξε καλλιτεχνι1 X διευθυντής και αρχιμουσικός της
hilarmonia Huiigarica, της Φιλαρμονικής
ρχήστρας του Ό σλο, τΐ|ς Συμφωνικής
ρχήστρας του Ντούυνσμπουργκ, της
ρχήατριχς Tonkünstler της Βι έννης και μόμυς αρχιμουσικός της Δανικής Ραδιοφωνίας στην Κοπεγχάγη.
ç προσκεκλημένος μαέστρος διηυθυνε σχεδόν 12Θ ορχήστρες

της Ευριυπης, της Αμερικής και της Άπω Ανατολής. Επίσης διηύθυνε τις πρώτες ερμηνείες περίπου 75 έργων. Είχε λάβει μέρος
στα διεθνή Φεστιβάλ Βερολίνου, Βιέννης,
Ζάλτσμπουργκ, Μπέργκεν Αουκέρνης,
Δρέσδης, Πράγιχς και Αθήνας. Το 1981 τι
μήθηκε με το Μετάλλιο Μπέλλα Μπάρτοκ
γιχχ τη δημιουργική προσφορά του στη διά
δοση του έργου του ούγγρου συνθέτη. Το
1991 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνυχν
και από τον πρόεδρο της Αυστριακής Δη
μοκρατίας για την πολυετή καλλιτεχνική
προσφορά του.
Στις 7 και 8 Μαρτίου επρόκειτο να διευ
θύνει ιπο Μέγαρο Μουσικής τα Carmina
Burana του Καρλ Ορφφ, τα οποία είχε πα
ρουσιάσει πρώτος στην Ελλάδα το καλο
καίρι του 1966 στο Ηρώδειο. Ο Μιλτιάδης
Καρύδης έφυγε από κοντά μας το Σάββατο
28.2, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό ιπη μουσική ζωή της χώρας μας.
Α .Ζ ,

ΜΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 4 Μ ΑΡΤΙΟΥ 1998, στις 8
μ.μ., ατό Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (Θ ε
μιστοκλέους 37) έγινε μια συνάντηση, όπου
ό Νόσος Βαγενάς καί ό Ήλίας Λόγιος άνέγνωσαν έκαστος έκ περιτροπής ποιήματα
τού άλλου.

Ήλίας Λάγίος
Σ Τ Ο Ν N . Β ., Α Ν Τ Ι Δ Ω Ρ Ο Ν
Δυό άνθροοποι, λοιπόν σκοπηλοί. Έ ν τώ μέσο) μετέστην καί μή άρξασθαι.
(’Οιρείλει έδ(ύ νά σειέται όκνή ή φυλλωσιά μιας φοινικιάς.) "Ησυχη συγκίνηση
καθώς οί δυό τους από δρόμους απροσδόκητους, επάλληλους τώ μηδενί
συγκλίνουν προς αίρεση νοήματος, προς χρόνο φωτιάς μυστικής.
Ά π ύ Δόξα γεννήθηκες, κατάγομαι από Αναγέννηση,
κι ομιυς σπουδάσαμε μαζί μιαν όντως εσφαλμένη άλγεβρα.
Αυτήν: πώς ένα καί ένα ποτέ δέν αθροίζονται σέ κύκλο,
σέ όγκο, σέ νύχτα, σέ τεμνόμενες ευθείες, σέ κορυδαλλό, σέ συνημίτονο άλλα
σέ δεξίωση ψυχής· νά υποδέχεσαι, νά είσαι τό εκείνο, τό ευφρόσυνο έτερον.
Κάπως έτσι μέ κίνηση αργότατη εύρέθημεν έν ένί.
Κι είμαστε πιά ένας «άσπούδαχτος» τυπογράφος, είμαστε
τώρα κ α ίέσα είύ Πάτροκλος Γιατρός, πολιτικός κρατούμενος, μεταφραστής.
Πεθαίνουμε Πάτροκλε, σ’ ένα διυμάτιο φτωχικό τού Πειραιά.
Μια αδαής σπιτονοικοκυρά θά κλείση τά μάτια μας έν ειρήνη
κι ύστερα θά πετάξη τά χαρτιά μας στά σκουπίδια. Πρός τό τέλος
μάς μέλλεται νά εγκωμιάσουμε ο,τι μισήσαμε, αυτό άκριβώς πού έπιθυμούμε.
Ί 1ψυχρή σελήνη, τό στήθος τρυφερό μιάς γυναίκας, ή ψευδαίσθηση επανάσταση,
τό συρματόπλεγμα τής Μακρονήσου σεληνιασμένο, ό μονότονος άντίλαλος
των ιάμβων.
Όνομα δέν έχουμε. Τά στήθη μας, τά χέρια μας, τά πρόσωπά μας
συμφύρονται. Σιγά σιγά τό αληθινό μας σώμα σχηματίζεται.

Τό τέλος τής βραδινής ποιητικής συνομι
λίας τό έπιλόγισε μια απρόβλεπτη χειρονο
μία. Ό Ήλίας Λόγιος, με την αιφνιδιαστική
έκφώνηση ενός ποιήματος του (σύνθεση τής
τελευταίας στιγμής γιό τή συγκεκριμένη περί
σταση), υπενθύμισε στόν έκπληκτο ομότεχνό
του -άλλα καί στό ακροατήριο- (ότι εφέτος ό
Νόσος Βαγενάς εορτάζει τό λογοτεχνικό ιω
βηλαίο του. Πράγματι, τό κείμενό του «Πά
τροκλος Γιατρός ή Οί ελληνικές μεταφράσεις
τής 'Έρημης Χώρας» δημοσιεύτηκε τήν πε
ρίοδο τής δικτατορίας τής 21ης ’Απριλίου
στό σΟεναρώς άνΟιστάμενο περιοδικό Ή συ
νέχεια (τχ. 6, Αύγουστος 1973). Ουσιαστικά
πρόκειται γιά τό πρώτο δημοσιευμένο πρω
τότυπο λογοτεχνικό του κείμενο.
Τούτη ή χρονολογική συντυχία δεν στα
ματά εδώ. Τό 1977, ένας νέος ποιητής, ό
Ήλίας Λόγιος, διαβάζει στή Συντεχνία (Κέ
δρος, 1976) τού Ν. Βαγενά τόν έπανεκδιδόαενο Π άτροκλο Γιατρό -αύτόν τόν "Ελληνα
μπορχεσιανό ήρωα, υποτιθέμενο μεταφρα
στή τής 'Έρημηςχώρας του Έ λ ιο τ- καί άποφασίζει άμέσως νά διεκπεραιοόσει ό ίδιος
αύτό πού θέλησε άλλά δέν κατάφερε ό Για
τρός: νά μεταφράσει ή μάλλον νά (με
ταγράψει τήν 'Έρημη χώρα τού ’Έλιοτ σύμΐ|ωνα μέ τά ιδεολογικά προτάγματα τής άρι44

Λέγομαι Πάτροκλος Γ ιατρός. Πριν γεννηθώ έν δόξη καί τιμή καί θαύματι
γιά σάς τούς δυό έχο) πεθάνει.
στερής του συνείδησης καί τις συγκεκριμέ
νες ιστορικές συνθήκες μιάς ολόκληρης
έποχής. Τό έναυσμα γιά τήν πλήρη «μετα
φραστική» έπαναγραφή τής 'Έρημης χ ώ ρας
άπό τόν Ήλία Λόγιο δέν ήταν μόνον ή ιδεο
λογική συγγένεια του μέ τόν Γιατρό, άλλά
καίμιά παράδοξη χρονική σύμπτωση. Κατά
τόν Ν. Βαγενά, ό κομμουνιστής Γιατρός
υπογράφει δήλωση καί «στις 5 Ιουλίου
[1958] αφήνεται έλεύθερος», καί «μέσα σέ
λίγα χρόνια κατορθούνει νά μεταφράσει ορι
σμένους στίχους» τού έλιοτικοϋ έργου.
Ιδού όμ<υς ή έκπληκτική συντυχία: τήν ίδια
ημέρα πού αποφυλακίζεται ό Γ ιατρός, ίδιος
μήνας, ίδιο έτος, γεννιέται ό Ήλίας Λόγιος...
Συμπαιγνία ή ένα άκόμη clinamen τής λογο
τεχνικής καί ιστορικής πραγματικότητας;
Ή όλοκληριομένη μετάφραση τού νεαρού
ποιητή θά κυκλοφορήσει τόν Όκτούβριο
τού 1984 έκτός έμπορίου, μέ τόν τίτλο «Ή
έρημη γή» καί μέ τό ψευδώνυμο Ά λέξης
Φωκάς (Α σκήσεις, έκδ. Ώλήν). Τόν Ό κτώβ ρ ι ο τού 1996 τό κείμενο τού Ήλία Λόγιου
δημοσιεύεται (έκδόσεις Έρατ<ί>) μέ τόν τίτ

λο Ή έρημη γή σέ αύτόνομο τόμο, οπού
τέλος συνυπάρχει καί ό Πάτροκλος
τ ρ α ς τ ο ν Νόσου Βαγενά.
Συνεπώς ή πρόσφατη βραδινή συνάνττ
τών δύο ποιητών δέν είναι ή πρώτη· '
είχαν προετοιμάσει μυστικά άλλες πο|
δόξες συνευρέσεις καί συντυχίες, πού >
σκολα θά μπορούσε κανείς νά άποφαί
ποιές ήσαν πραγματικές καί ποιές γένη
τής μυθοπλασίας.
Έ κτό ς τών άλλίον, έκτός τών άδηλωννερών μυστικών του, τό ποίημα πού ό,
λουθεί προϋποθέτει ύπόρρητα αυτές
χρονικές συμπτώσεις, συγκυρίες καί ά?
συνάφειες, μέ τή ρητή ομολογία βεβε
τής οφειλής σέ ιστορικά καί πλασμαγ
πρόσωπα, αυτά πού συνθέτουν τήν π(
ματική ιστορία τής λογοτεχνίας καί
όποια, σέ τελική άνάλυση, θά πρέπε
αντιμετωπίζονται, νά αναγνωρίζονται
κάθε συγγραφέα ώς τό έκάστοτε λογ ί
χνικό πρόσιοπο τού ’Άλλου πού δίκαιο
δεξίωση καί φιλοξενία.
Βαγγέλης Μπάσο

PETER

BROWN

0 ΚΟΣΜ ΟΣ
Τ Η Σ Υ Σ Τ Ε Ρ Η Σ Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ
150-750 μ .Χ .
•Το καλό να λέγεται ' χ άρη στη χορη γία τον Ζ αχαρία
Πορταλάκη στάθη κε δυνατή η α ξ ιο π ρ επ ή ς μ ε τ α φ ο ρ ά της
Αναδρομικής τον Δανιήλ στην Π ινακοθήκη.
•Αναμένεται και η, εξαιρετική, αναδρομική του Αλεξη
Αχ.οιθάκη.
•Τι είχαμε, τι χ άσ αμ ε ..
•Ωραία αυτή η ιστορία με τον άρτι διορισθέντα και
αμέσως απομακρυνθέντα νέο (παλαιό) διευθυντή του
-δραματικού- Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Και
πάνω απ' όλα, αποθέωση της εκσυγχρονιστικής λογικής.
Γιατί εκσυγχρονισμός σημαίνει να μην γνιορίζει η
νΐντροόεξιά τους τι ποι εί η κεντροαριστερά τους...
•Ξέρετε ποιος είναι ο π ιο ενφ νής άγιος:
-ΟΆι-Κιου.
•Και ο πιο ευφυής υπουργός;
-ΟΆι-Βενιζέλος.
•Γm i:
-Αυτό είναι άλλο ανέκδοτο.
•Πλάκα πλάκα, ο κ. Βενιζέλος έχει καταφέρει να
τσακωθεί με τους πάντες. Με δωρητές, με καλλιτέχνες, με
Επιτροπές, με δημοσιογράφους, με επιμελητές. Μόνο με
ιηνκ. Πλάκα τα έχεικαλέχ. Πλακάκια που λέμε.
•Σχετικάμάλιστα μ ε την επ ερώ τη ση τον βουλευτή τον
ΪΥΝστη Βουλή Π. Κ ουναλάκη, π ο υ α φ ο ρ ο ύ σ ε την
τειθαρχική δίωξη τον Μ άνου Στεφ ανίδη, ο κ. Β ενιζέλος
'.αντίστηκε πλήρως μ ε τη γραμ μή της κ. Π λ άκα κ αι
οχνρίστήκε α ν α κ ρ ίβ ειες αλλά κ α ι κακιούλες,
επιχειρήματα της π λ άκ ας, δηλαδή.
•Ακόμη κι ότι ο Στεφανίδης, το I 994, σε έκθεση στο Νέο
-Φρούριο της Κέρκυρας, περί έλαβε «προσφιλές» του
τρόσωπο. Τέτοιο παράπτωμα.
•Και μάλιστα « π αράπ τω μ α» α ν α φ ερ ό μ εν ο τέσσερα
ρονιά μετά.
ί ·Όλα κι όλα, ο κ. Βενιζέλος (ίσον αφορά την τήρηση τυιν
; υμών είναι άτεγκτος.
s 'Επίσης α π ό τον β ή μ ατος της Βουλής ο κ. Ε υάγγελος
Βενιζέλος ισχυρίστηκε ότι «τα ά ρ θ ρ α του κ. Στεφ ανίδη δεν
έχουν δα τόση απήχηση» αλλά επίση ς τόνισε ότι εξ α ιτ ία ς
: ηςστάσης του (του Σ τεφ ανίδη ) στην Κ έρ κ υ ρ α
όιαταράχθηκαν οι ελΣηνογαλλικές σχέσεις». Τ ώ ρα π ου το
ϊ κέφτομαι και ο εμφ ύλιος στην πρώ ην Γ ιουγ κ οσλαβ ία α π ό
Yον σύνεργά τη μας, επιμελητή της Π ινακοθή κης ξεκίνησε.
ιέ'Έλεος, Άι-Κιου.
1Απόψε το βράδυ, για να κοιμηθείτε, να δ ια β ά σ ετ ε το
ώακτορικότου κ. Βενιζέλου. Και όχι β έβ α ια το Αντί.
;(ΐ 'Εξάλλου, ωςγνοκπόν, το/ίντέδιαβαζόταν μιίνο τότε
' ου έγραφε σ' αυτό και ο κ. Βενιζέλος. Κατόπιν εκείνος
f φοσιιόθηκε στους λιίγους τιφς κ. Λιάνη και εμείς
Ilf! ρχίσαμε να χάνουμε κοινό. Άι-κιου. βοήθεια...
ιίί
P'Î |

Μανωλάκης ο Βομβιστής

a

P E T E R BRO W N

0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ
Α ρχαιότητας 150-750α.χ.

Πώς και γιατί ο ύστερος αρχαίος κόσμος έφτασε να διακριθεί
από τον «κλασικό» πολιτισμό; Από το 200 ώς το 700 μ.Χ., η
πιο βαθιά ριζωμένοι αρχαίοι θεσμοί χάθηκαν για πάντα. Το 476
η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει στη δυτική Ευρώ
πη. Το 655 η περσική αυτοκρατορία εξαφανίστηκε από την εγ
γύς ανατολή.
Ο Πήτερ Μπράουν δεν αφηγείται απλώς μια μελαγχολική ι
στορία «παρακμής και πτώσης», αλλά εξετάζει επίσης κρίσιμα
νέα φαινόμενα που σημάδεψαν την εποχή, όπως η επικράτηση
του χριστιανισμού στην Ευροόπη και του ισλαμισμού στη Μέση
Ανατολή.
Πρωτοποριακή στη δεκαετία του 70, κλασική πλέον σήμερα
η μελέτη αυτή ανέδειξε την ιδιαιτερότητα μιας παραμελημένης
ιστορικής περιόδου και μετατόπισε το σχετικό ενδιαφέρον από
τη δυτική Ευρώπη στην ανατολική Μεσόγειο. Επισκοπώντας
πεντακόσια χρόνια καταλυτικών πολιτικοκοινωνικών και πο
λιτιστικών αλλαγών, απαντά σ' ένα καίριο ερώτημα της παγκό
σμιας ιστορίας: πώς ο ομοιογενής μεσογειακός κόσμος του 200
μ.Χ. κατέληξε να διαιρεθεί σε τρία αλληλοαποκλειόμενα και α
νταγωνιστικά σύνολα, τη ρωμαιοκαθολική Δύση, το Βυζάντιο
και το Ισλάμ; Μια εξέλιξη που με τις μακρόπνοες συνέπειές της
ζούμε ακόμη σήμερα στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας.

A

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Κεντρική διάθεση: Σόλωνος 133,106 77 Αθήνα, τηλ. 3806305, 3821813, fax 3838173
Βιβλιοπωλείο στη Στοά του Βιβλίου: Πεσμαζόγλου 5 / Σταδίου 44,
105 64 Αθήνα, τηλ. 3311719
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--------------------------------------------- - ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (1909-1998)----------------------------------------------

Έθετε προβλήματα, μετέδιδε γνώσεις
τοϋ Π α ν α γ ιώ τη Α. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο υ
ην 1η Μαρτίου 1998 πέθανε στην ’Αθήνα, σέ
ηλικία 88 ετών, ό διε
θνούς φήμης ιστορικός
τής βυζαντινής καί μετα
βυζαντινής
τέχνης
ακαδη
μαϊκός Μανόλης Χ ατζηδάκης.
Γεννημένος ατό Η ρ ά κλειο καί
μεγαλωμένος ατά Χανιά, ό Χ α 
τζηδάκης σπούδασε στην Φ ι
λοσοφικέ] Σχολή τού Π ανεπι
στημίου ’Αθηνών καί είδικεύθηκε στην βυζαντινή καί τήν
ίσλαμική τέχνη στο Παρίσι καί
τό Βερολίνο κοντά σέ δασκά
λους ξακουστούς, όπως ό Gab
riel Millet καί ό André Grabar.
’Από τά χρόνια έκεΐνα στό Π α
ρίσι χρονολογείται ό σύνδε
σμός του μέ τόν Γιάννη Παππά,
τόν Γιάννη Τσαρούχη καί τόν
Γιάννη Μόραλη. Τό 1941 άνέλαβε τήν διεύθυνση τού Μ ου
σείου Μπενάκη, άπό τήν όποια
άπεχώρησε τό 1973. Τό 1943
διορίσθηκε παραλλήλως Έ ιρ ο ρος Βυζαντινών Α ρχαιοτήτω ν
καί υπηρέτησε αρχικά στην 1η
’Εφορεία Βυζαντινών ’Α ρχαιο
τήτων, πού περιελάμβανε ολόκληρη τή Στερεά Ε λ λ ά δ α . Τό
I960 διεδέχθη τόν Γεώργιο Σωτηρίου στην διεύθυνση τού Β υ 
ζαντινού Μ ουσείου, τό όποιο άναδιοργάνωσε, ίδρυσε στά
πλαίσιά του τό Κεντρικό ’Εργαστήριο Συντηρήσεως, τού
όποιου ή δραστηρίοτης απλώ θηκε σέ όλη τήν Ε λ λ ά δ α , τήν
Κύπρο καί τήν Μονή τού Σινά, καί έφρόντισε νά μετεκπαιδευθούν στό Instituto Centrale del Restaure) τής Ρώμης ζω γρά
φοι τής Σχολής Καλών Τεχνών, πού επί χρόνια διηύθυναν τά
συνεργεία συντηρήσεως. Τήν περίοδο εκείνη συνεργάσθηκε
στενά μέ τόν ’Ιωάννη Παπαδημητρίου στήν άναδιοργάνωση
τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας.
Ή δραστηριότης τού Μανόλη Χ ατζηδά κη δέν περιορίσθηκε μόνο στήν ’Εφορεία του καί στά δύο άθηναϊκά Μ ουσεία
πού διΐ]ύθυνε. Τό 1953, ενώ διαρκούσαν άκόμη οί φοβεροί
σεισμοίτών Ίονίω ν Νήσων, παρέμεινε επί ένάμισυ μήνα στήν
Ζάκυνθο, διέσωσε κάτω άπό δυσχερέστατες συνθήκες πάνω

Τ

• Ό Π α ν α γ ιώ τη ς Α. Β ο κ ο τ ό π ο ν λ ο ς είν α ι 'Ο μ ότιμ ος
Κ αθ η γ η τή ς τής Β υ ζ α ν τιν ή ς ’Α ρ χ α ιο λ ο γ ία ς
τοϋ Π α ν επ ισ τη μ ίο υ ’.Α θ η ν ώ ν .
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άπό 900 εικόνες, ξυλόγλυπ
καί άλλα κειμήλια, καί έν συν
χεία έδημιούργησε τό νέο Moi
σεΐο Ζακύνθου, πού περιέχ
μία άπό τις άξιολογώτερες συ)
λογές μεταβυζαντινών εικόνα
στήν Ε λ λ ά δ α καί έγκαινιάσθί
κε τό 196Θ. Κατέγραψε καί χ|
τέτα ξε τήν σπουδαιότατη συ)
λογή εικόνων τού νεοϊδρυμένο)
Ε λ λ η ν ικ ο ύ ’Ινστιτούτου τή
Β ενετία ς, ήγήθηκε άποστολώ
στήν Μονή τού Σινά, καί μεχί
σχε επί πολλά έτη στήν διεθν
έπιτροπή άναστηλώσεως τα
Παναγίου Τάφου. Προσωπικό
του άθλος υπήρξε ή Θ' Διεθνή
’Έ κ θ εσ η τού Συμβουλίου τή
Ε υρ ώ π η ς μέ θέμα «Ή βυζΟ
ντινή τέχνη τέχνη ευρωπαϊκή)
πού έγινε στό Ζάππειο Μέγαρ
τό 1964 καί άφησε εποχή.
Τ ό έργο τού Χατζηδάκη στή
’Αρχαιολογική Υπηρεσία δια
κόπηκε άποτόμως τό 196’
’Α πομακρύνθηκε τότε άπό τ
Βυζαντινό Μουσείο καίάπόΐ
’Α ρχαιολογικό Συμβούλιο, έτι
0η παρανόμως σέ διαθέσιμου
τα καί τού άφ αιρέθηκε τό διαβατήριο. ’Επανήλθε στήν ένερ
γό 'Υ π ηρ εσία τό 1973 καί μέ τήν μεταπολίτευση άνέλαβεκί
πάλι γιά σύντομο διάστημα τήν διεύθυνση τού Βυζαντινό
Μ ουσείου, μέχρι τήν άποχώρησή του λόγω ορίου ήλικίαςτΙ
1975. Παρέμεινε καί μετά τήν συνταξιοδότησή του μέλος το
’Αρχαιολογικού Συμβουλίου καί άλλων επιτροπών το1
Υ π ο υ ρ γ είο υ Π ολιτισμού, άπό τις όποιες όμως παραιτήθηχ
τό 1977 σέ ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τόν περιορισμό τώ
έξουσιώ ν τού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου καί τήν άλλοίωσ
τής συ νθέσεώ ς του. Τό 1976 έπ α ιξε πρωτεύοντα ρόλο, ώςγί
νικός γραμματεύς τής ’Ο ργανω τικής ’Επιτροπής, στήν έπι
τυχή διεξαγωγή σ τή ν ’Α θήνα τού Ι Ε 1Διεθνούς Συνεδρίου Βι
ζαντινών Σπουδών, πού δέν κατέστη δυνατόν νά συνέλθι
στήν Κύπρο λόγιο τής τουρκικής εισβολής. Τό 1985 έπαθεσ(
βαρό κλονισμό τής ύγείας του άπό τήν κόπωση κατά τήν πρι
ετοιμασία Έ κ θ έ σ ε ω ς Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Ti
χνης, τής όποιας ήταν πρόεδρος τής ’Οργανωτικής ΈΛ
τροπής. Τά τελευταία χρόνια όιηύθυνε δύο μεγάλα προγρά(,
ματα: τό Ευρετήριο τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν Ζωγράφων άπό τό 145
μέχρι τό 1830, πού συνετάγη κυρίω ς βάσει τού υλικού πού σι
νέλεγε επί δεκα ετίες καί τού όποιου ό δεύτερος καί τελεί

I ..................................... &

ιός τόμος κυκλοφ ορεί αέ ένα μήνχχ, κχχί τό Ε υρετήριο των
υζ'αντινχύν Τοιχογρχχχριχύν τή ς Ε λ λ ά δ ο ς , του οποίου ό
ρτος τόμος, με θέμχχ την μνημειχχκή ζχυγρχχχρική τχύν Κ υθήjv, έξεδόθη πέρυσι από την Άκχχχδημίχχ ’Α θηνών.
0 Χχχτζηδχχκης έχει συγγρχ'χψει εϊκοοι περίπου (>ι(»λίχχ -μ ά 
ς ή σέ συνεργασία με άλλους βυζχχντινολόγους- κχχί γύρο)
ίς 150 μελέτες σέ έπ ιστημονικά περιοδικά κ(χί συλλογικούς
μους. Έ θ εω ρ εΙτο χχύθεντίχχ στον τομ έα τής βυζαντινής καί
k«βυζαντινής μνημειακής ζχυγρχχχρικής κχχί τω ν φορητών
[όνων, άλλά τχχ ένδιχχχρέροντχχ του χχπλχυνοντχχν κχχί χτέ
λους τομείς τής βυζαντινής, κχχθχύς κχχί χυτήν δυτική, την
χμική κχχί την νεοελληνική τέχνη. Ε κ τ ό ς χχπό τχχ άρθρχχ
χ έπί μέρους έργχχ κχχί γιχχ χτύνολχχ μνημείχον κχχί την δημοφση χχνέκδοτου υλικού -πχχρουσίχχσε γιχχ πρχότη χρορχχ πχ'χ) χχπό έκχχτό τοιχογρχχχμημένους νχχούς κχχί πχ>λλές έκχχτοαδες εικόνων- συνέγρχχψε σ υ ν θ ετικ ές μ ελέτες γιχχ τήν τέΐ|τού μεσχχιχυνικού, τουρκοκρχχτούμενου κχχί λχχτινοκρχχΰμενου ελληνισμού, όπου τονίζει τον χ’χνθρχυποκεντρικό
ιρακτήρχχ τής βυζχχντινής τέχνης κχχί τήν σημχχσίχχ τής
ρωσικής πχχρχχδόσεχσς. Κ α θο ρ ισ τικ ή ς σημχχσίχχς είνχχι ή
-ιμβολή του στην μελέτη τή ς κρητικής σχολής ζχογρχχφικής
ύ 15ου-17ου χχί., ίδίχυς κχχτχχ τήν περίοδο τής διχχμορχμόκτε1; της κχχί κχχτχχ τό (δεύτερο τέτχχρτο τχ)0 16ου χχί., περίοδο
■)ύ χτχρρχχγίζει μέ τό έργχ> του ό Θεοχμχ'χνης Μπχχθάς, χττόν
φοΐχ) χχχριέρχυσε ένχχ βιβλίο κχχί πολλά, άρθρχχ. Τον είχχχν έπίj |ζχχπχχχτχολήχτει τχχ σχετικά μέ τήν κρητική περίοχδο τού Θ εχ)κόπουλχ)υ προβλήμχχτχχ· χδιχ'χχ(,ορχχ άρθρχχ τχ)υ γιχχ τόν με
λό χχύτό δημιουργό συγκεντρχόθηκχχν σέ βιβλίο (Δ ομ ή ν ι'ςΘ εοτοκ όπ ο υ λ ο ς Κ ρή ς. Κ ε ίμ ε ν α 1940-1990, 1990). Τχχ δη♦οιεύμχχτχχ του διχχκρίνοντχχι γιχχ τήν γλχχχρυρχντητχ'χ τχνυς, τις
υδερκεΐς πχχρχχτηρήσεις κχχί τήν χχύχπηρή μέθοδο. ’Α πό τχχ
βλιχχτου θχχ ξεχώριζχχ τόν Μ ν σ τ ρ ά (1948, 3η έκδχιχτη 1987),
ν Κ ατάλ ογ ο τω ν ε ικ ό ν ω ν τ ο ν Ά γ ι ο ν Γ ε ω ρ γ ίο υ τω ν Έ λ λ ή ρ ν κ αϊ τής Σ υ λ λ ο γ ή ς τ ο ν Ε λ λ η ν ικ ό ν Ι ν σ τ ιτ ο ύ τ ο υ τή ς Β εν εις (1962), τις Ε ικ ό ν ε ς τή ς Π ά τ μ ο ν ( 1977, 2η έκδ. 1995), τήν
.»νογρχχχρίχχ του γιχχ τόν Θεοχρχ'χνη (Ό κ ρ η τ ικ ό ς ζ ω γ ρ ά φ ο ς
οφάνης. Ή τ ε λ ε υ τ α ία φ ά σ η τή ς τεχ ν ι/ς τ ο ν σ τ ις τ ο ι χ ο γ ρ α 
φίες τής Ί ε ρ ά ς Μ ονή ς Σ τ α ν ρ ο ν ικ ή τ α , 1986), τχ)ύς "Ε λ λ η ν ες
’ιγράφ ονς μ ε τ ά τήν Ά λ ιυ σ ι/ (1450-1830), (χπχχρχχίτητο
:
γχχλεΐο γιχχ όποιον χχσχολεΐτχχι μέ την μετχχβυζχχντινή ζχυ'■' ιχχψική (2 τόμοι, 1987, 1998) κχχί τό Σύντχχγμχχ τής μνημειιής ζωγρχχχρικής τχύν Κ υ θήρ ω ν ( Ε υ ρ ε τ ή ρ ιο β υ ζ α ν τ ιν ώ ν
ιχογραφιών Έ λ λ ά ό ο ς . Κ ύ θ η ρ α , 1997). Συγχρόνχυς, χχπό
ν Άπελευθέρχυχτη μέχρι τό I960, χ3 Μχχνόλης Χχχτζηδχχκης
[| ινεργχχζότχχν τχχκτικά μέ έπιχρυλλίδες κχχί βιβλιοκριχτίες χτέ
' ιερήσιες εφημερίδες κχχί περιοδικχ'χ κχχί δημοσίευε κριτική
k ον έκθέσεων χχρχικά στήν Ε λ ε υ θ ε ρ ί α κχχί χ’χργότερχχ στό
f' p a .
1*0 Χχχτζηδχχκης δέν κχχτέλχχβε πχ)τέ πχχνεπιστημιχχκή έδρχχ·
ύ'ΐήνει όμχυς πλήθχις μχχθητχύν πχνύ κχχτηύθυνε στήν έρευνχχ
;ι( ά έπηρέχχσε χ’χποχρχχσιστικχχ, ίδίχυς μετχχξύ τχύν συνεργχχτχύν
[0«όυτήν εποχή πού διηύΟυνετό Β υζχχντινό Μουχτεΐο. Γεννημέ
νος δχχχτκχχλος, δέν άχρηνε εύκχχιρίχχ νχ'χ θέτει πρχιβλήμχχτχχ κχχί
Ji t μεταδίδει γνχόσεις. Ή μνήμη του ήτχχν χχπέρχχντη μέχρι τχχ
[(Ι)ΐΠθειχχ γερχχμχχτχχ κχχί ή κρίση του άσχρχχλτη. Γοητευτικός χτυ^ιί»μιλητής, διχ'χνθιζε τόν λόγο του μέ χ’χνέκδοτχχ κχχί τόν διχχπό, άεμέ λεπτό χιούμορ. Πχχρχχ τήν προχχυρημένη ήλικίχχ κχχί τήν
μ, .ονιχιμένη ύγείχχ του, δέν έπχχυχτε ποτέ νχ'χ έργχχζετχχι έπιχττηL dvlxxx κχχί νχ'χ ένδιχχχρέοετχχι γιχχ τχχ κοινχχ.

À■

Ή πολύπλευρη προχτχυπικότητχχ τού Μχχνόλη Χ ατζηδάκη
χχνχχγνχυρίσθηκε τόσο χττήν Έλλχχδχχ όσο κχχί χπό εξωτερικό.
’Ητχχν Γ ενικός Γ ρχχμμχχτεύς (1959-1979) κχχί έν συνεχείχχ πρόε
δρος τής Χριχττιχχνικής Άρχχχιολογικής Έτχχιρείας, μέλος χχπό
τό 1980 τής Άκχχδημίχχς Άθηνχύν -ό π ο υ ίδρυσε Κέντρο
Έρευνχχς τής Βυζχχντινής κχχί Μετχχβυζαντινής Τ έχνη ς-, καί
διετέλεχτε Γ ενικός Γ ρχχμμχχτεύς τής Διεθνούς Έ ν ώ σ εω ς Β υζαντινχύν Σπουδών (1976-1986) κχχί πρόεδρος τής ’Επιτροπής
Ισ το ρ ία ς τής Τέχνης τής Διεθνούς Έ ν ώ σ εω ς Σπουδών Νοτιοχχνχχτολικής Ε ύρώ π ης. Π ρόεδρος του Συλλόγου Ε λλήνω ν
Άρχχχιολόγχυν στχ'χ πρχύτχχ βήμχχτχχ του, διετέλεχτε επίσης πρό
εδρος τής Ε λλη ν ικ ή ς ’Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών καί
μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Άρχχχιολογικής Έ τα ιρείχχς. Ή Πολιτείχχ τόν είχε τιμήσει μέ τόν Χ ρυσό Στχχυρό τού
Τχχγμχχτος Γεχυργίου τού Α' γιχχ τήν χχνεκτίμητη προσφορά
του κχχτχχ τούς σεισμούς τής Ζχχκύνθου κχχί μέ τόν Ταξιάρχη
τού Φσινικός μετά τήν βυζχχντινή έκθεση τού 1964, ένώ τόν
χ’χνεκήρυξχχν ’Επίτιμο Δημότη ό Δήμος Ήρχχκλείου Κρήτης τό
1980 κχχί ό Δήμος Ζχχκυνθίχυν τό 1996. Τχχ Πχχνεπιστήμια Βρυξελλχύν κχχί Άθηνχύν τόν είχχχν χχνχχγορεύχτει επίτιμο διδάκτορχχ κχχί οί Άκχχδημίες ’Επιστημών τής Βιέννης καί τού Βελιγρχχδίου χ’χντεπιχπέλλον μέλος.
Ό Χχχτζηδχχκης ήτχχν πχχντρεμένος μέ τήν χριλόλογο Ε ύγενίχχ Βέη-Χχχτζηδχχκη ( 1920-1979), χχνεψιχχ τού κορυχραίου βυζχχντινολόγου Νίκου Β έη κχχί έπί πχ>λλχχ χρόνιχχ χτυνεργχχτιδχχ
τχ>υ χττό Μχ)υσεΐχ) Μπενχχκη. Άχρήνει δύο πχχιδιχχ: τήν Κ αθηγήτριχχ Βυζχχντινής Άρχχχιολογίχχς τού Πχχνεπιστημίου Ί ω χχννίνχυν Θεχχνχύ Χχχτζηδχχκη κχχί τόν χχρχιτέκτονχχ Ά λ έξ η
Χχχτζηδχχκη.
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Ιστορικό τοπίο
και ιστορική μνήμη
Π

ροβαίνοντας, σε έναν πρώτο, τρό
πον τινά, απολογισμό των αποτελε
σμάτων της διημερίδας για τη Μα
κρόνησο, που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7
Μαρτίου στο Πολυτεχνείο, πρέπει να κατα
γράψουμε δύο σημαντικά κέρδη: πρώτον,
το γεγονός της συνύπαρξης και του διαλό
γου ιστορικών, νομικών, αρχιτεκτόνων,
αγωνιστών και εκπροσιόπων θεσμικών φορέων. Και, δεύτερον, τον σημαντικό ε
μπλουτισμό, από το σύνολο των ανακοινώ
σεων και τιυν συζητήσειυν, του σώματος των
γνώσειόν μας για τη Μακρόνησο.
«Μακρονησιώτες» και «επιστήμονες»,

αίθουσα και στο ίδιο τραπέζι, είχαμε αρκε
τά δείγματα τιυν προβλημάτων και τιυν δυσκολιών που προκύπτουν από τις διαφορο
ποιήσεις της οπτικής, τιυν αντικειμένων και
των ενδιαφερόντων αλλά, ταυτόχρονα,
και της πορείας υπέρβασής τους, της δυνα
τότητας γόνιμων συνεργασκυν, καθώς οι
διαδρομές που εκκινούν από διαφορετικές
αφετηρίες, μπορούν να συγκλίνουν στην
ίδια κατάληξη, μέσα από την κοινή μέρι
μνα και προσπάθεια για την ανάδειξη και
διάσιυση της Μακρονήσου ως τόπου ιστο
ρικής μνήμης. Μια τέτοια προσπάθεια,
όπως καταγράφηκε και στα πορίσματα της
Διημερίδας, περιλαμβάνει και συνενιόνει

Σ τρ α τιώ τες σ το ν χώ ρο α π ο μ ό νω σ η ς (« Σ ύ ρ μ α » ) τη ς Μ α κ ρ ο ν ή σ ο υ .

εκπρόσωποι φορέων και αγωνιστές, ιστο
ρικοί και αρχιτέκτονες, νεότεροι και παλαιότεροι: η συνεργασία όλων αυτιών των
παραγόντων -που, σχηματικά βέβαια, μό
λις περιγράφηκαν σε δίπολα- αποτελεί
βασικό στοιχείο όλων των προσπαθειιυν
των τελευταίιυν χρόνων για την προστασία
και ανάδειξη της Μακρονήσου, προσπα
θειών οι οποίες, από το 1990 έλαβαν συ
γκροτημένη μορφή με τη δημιουργία της
Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας.
Η δύσκολη, αλλά και αναγκαία (λυτή συ
νεύρεση, αποτυπιυθηκε εύγλιυττα, με ποι
κίλους τρόπους, τόσο στο πρόγραμμα και
τους ομιλητές όσο και στις συζητήσεις και
το κοινό της διημερίδας. Έ τσ ι, στην ίδια
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πολλά επιμέρους αιτούμενα και ζητήματα,
από τις παρεμβάσεις στο χοίρο και τα έργα
(ττο νησί μέχρι τη μελέτη τιυν αρχειακιόν
συνόλιυν και τη συγκρότηση σχετικιόν
ερευνητικοί προγραμμάτων.
*Η
:*
Η ίδια η θεματολογία της διημερίδας,
όπως ήδη αναφέρθηκε, απεικόνιζε την ευ
ρύτητα τιυν εμπλεκομένιυν στο εγχείρημα,
αλλά και την πολυεπίπεδη διάσταση των
ζητημάτων που έρχονται στο προσκήνιο.
Το προιί της Παρασκευής, μετά τους χαι
ρετισμούς (όπου η παρουσία τιυν Κ. Λαλιώτη και Ε. ΙΙαπαζώη δείχνει ότι οι κρα
τικοί φορείς συνεχίζουν την προσπάθεια
που ξεκίνησε το 1991, επί υπουργίας Μ.

Μερκούρη), ο πρόεδρος της Πανελλήνι
Έ ν ω σ η ς Κρατουμένων Αγωνιστών
κρονήσου, Β. Χριστακέας, σε μια συγκι
τική ομιλία ανέδειξε το λόγο, την π«ι
σία και τη συμβολή τοτν Μακρονησιι
στη διαδρομή μισού αιώνα. Η Ν. Ζα\
πούλου, ανοίγοντας την ενότητα «Πι
βάσεις για την προστασία και ανά
του ιστορικού τόπου», παρουσίασε τη |
χρι σήμερα δραστηριότητα' της Ομάί
Εργασίας- ακολούθησε ένα κατατοπκ
κό οδοιπορικό στο ιστορικό τοπίο της Ν
κρονήσου, με τη βοήθεια διαφανειιύν:
με «ξεναγό» τη Ρ. Λευκαδίτου τέλος.
Μ. Σκαλτσά, Μ. Ξύδη και Στ. Χρυσομ
λίδης ανέπτυξαν τους θεαιρητικούς
βληματισμούς και τις άμεσες ενέργ:
σχετικά με τις δυνατότητες δράσης για
προστασία του ιστορικού τόπου.
Οι ανακοινώσεις της ενότητας «Ιστέ
κές προσεγγίσεις και αρχειακές α
ρές», που ακολούθησε, βασίζονταν εν
λοίς στην αξιοποίηση του υλικού « ι
κιόν συνόλιυν που αφορούν το στρατί
της Μακρονήσου: η Τ. Βερβενιώτηαν
ξε ένα πολύτιμο υλικό προφορικών μαι
ριών από γυναίκες εξόριστους, ενώ ημιι
τη στρατιωτικών αρχείιυν, στα οποία k i
κε πρόσφατα η δυνατότητα πρόσβαοί
υπήρξε η βάση τιυν προσεγγίσεων τωή
Σακελλαρόπουλου και Σ. Μπουρνάξοι ;
ομιλία του Φ. Ηλιου, με την οποία ολο: ■;
ρώθηκε η συνεδρία, με αντικείμενο τηι j,
ση της βιωμένης ιστορίας (η ιστορία ό .·
την έζησαν και την αναπαριστούν οι εξ ^
στοι αγιυνιστές) και της ιστοριογραφ ■
προσέγγισης (η προσέγγιση και η οπ
του ιστορικού πάνιυ στις ίδιες πραγματ
τητες) αποτέλεσε, ταυτόχρονα, και μκ
θοδολογική πρόταση για τη συνολική μ
τη του στρατοπέδου της Μακρόνησου.
Το απόγευμα της Παρασκευής, οι Π.,
γλης, I. Παπαθανασίου και X. Φλά
προσκόμισαν, στις ανακοινώσεις τους,( '
στοίχε ία από τα γαλλικά, τα βρετανικό 'β
τα γερμανικά αρχεία, με τα οποία <
η στάση, το ενδιαφέρον αλλά και οι (
λαντεύσεις τιυν «δυτικών συμμάχων» ι
της Μακρονήσου. Από την ανακοίνιοσι ^
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Έ ν τ ο υ α ρ ν τ

Έ β ε ρ ε τ

ΣΕΛΙΔΕΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
1819, Κέρκυρα - Ιωάννινα

-

Μετέωρα -

Τυρναβος - Δελφοί Αθήνα - Καλάβρυτα
Κωνσταντινούπολη Βουκουρέστι.
-

-

άλματα που ε π ικ α λ ο ύ ν τ α ν το α ρ χ α ίο ε λ λ η ν ικ ό κ λ έ ο ς ,
κιτς στην υ π η ρ εσ ία τη ς « ε 8 ν ικ ή ς α ν α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς » .

Φλάισερ προέρχεται και η πιο εντυπωκή, ίσιος, πληροφορία: η προσεκτική πα■ΐολουθηση της «δημοκρατικής αναμιτρσης» από αμερικανους αξιωματουχους,
,.νπροσπάθεια τους να διερευνήοουν τη
(πότητα χρήσης της ως προτύπου για τη
{μανία του ψυχρού πολέμου. Καθώς η
3νής διάσταση (που συμπεριλαμβάνει τις
σκέψεις και τις δηλώσεις υποστήριξης
,.ιοναξκυματουχων, αλλά και την καμπάγια την κατάργηση του «ελληνικού Νταυ») αποτελεί ουσιώδες ιττοιχείο για τη
έτη της Μακρονήσου, οι ανακοινώσεις
ες υποδεικνύουν μια πολλά υποσχόμενη
στο μέλλον κατεύθυνση έρευνας.
Γ. Παπαθεοδώρου και Α. Αργυρίου.
' ους οποίους έκλεισε και η δεύτερη ου
ρία, μιλώντας για την ποίηση και την
ογραφία αντίστοιχα, προσέγγισαν δύο
' νιάζοντα, αλλά όχι ταυτιζόμενα αντιιενα: αφενός τη λογοτεχνία στη Μανησο (οι εξόριστοι στη Μακρόνησο,
'μες και πεζογράφοι.) και. αφετέρου,
Μακρόνησο στη λογοτεχνία (η μετατρο
πής εμπειρίας, η παρουσία του στρατο
ί ου στη νεοελληνική λογοτεχνία),
ι ) πρωινό του Σαββάτου, η σημασία της
( κρονήσου ως στρατοπέδου και ο ρόλος
' στο στρατιωτικό συσχετισμό των δυνάνκατά τη διάρκεια του Εμφυλίου -μια
ιΊ Τταση η οποία συχνά ξεφεύγει από την
(if κή μας- αποτέλεσε το αντικείμενο του
Μαργαρίτη. Και αμέσως μετά, οι ανα
λώσεις του II. ΙΙαναγιωτόπουλου και
1 Π. Σακελλαρόπουλου άγγιξαν το «μελι», θα λέγαμε, την ουσία της υπάσταs(|p)ç Μακρονήσου: η επιστημονική με
στού ψυχικού πόνου στο στρατόπεδο
(|,τελεί τον κόμβο, και γι' αυτί) ίσιος και
0 ) ευαίσθητο σημείο όλιον τιον σχετιif

-

Ε ισ α γ ω γ ή - Μ ετάφ ραση - Σχόλια:

κιόν ερευνιόν.
Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας του
Σαββάτου, ο Η. Νικολακόπουλος αναφέρ
θηκε, μέσα από την ανάλυση τιον αποτελεσμάτιον ιττις εκλογές του 1950 στη Μακρόνησο, ένα γεγονός-σταθμό, καθώς η εντυπιοσιακή επικράτηση της Δημοκρατικής Παρά
ταξης και της ΕΠ ΕΚ επέφερε, σε συμβολικό
και ουσιαστικό επίπεδο, ένα σοβαρό πλήγ
μα στις θριαμβολογίες περί επιτυχίας της «αναμόρφωσης». Ο Ν. Αλιβιζάτος ανέπτυξε
ιττη συνέχεια -μέιτιχ από την αυστηρότητα
του «τβυχρού νομικού λόγου», κατά τη διατύ
πωση του ιδίου- το νομικό καθεστιός της
Μακρονήσου, στο ευρύτερο πλαίσιο τιον «ε
κτάκτων μέτριυν» του εμφυλιακού κράτους.
Και ο Χρ. Αργυρύπουλος, τέλος, έδειξε, συ
μπληρώνοντας και προεκτείνοντας τις νομι
κές προσεγγίσεις, με ποιο τρόπο η λειτουρ
γία του στρατοπέδου της Μακρονήσου απο
τέλεσε μια σοβαρότατη δοκιμασία και προ
σβολή τιον δικαιωμάτων και του συστήματος
του δικαίου - ακόμα και (χυτού της δύσκολης
εποχής του Εμφυλίου.
Επιλέγοντας, θα μπορούμε να κάνουμε
τη διαπίστωση ότι μέσα από το σύνολο των
εργασιών της διημερίδας, με τις επιμέρους
συμβολές τυ>ν ανακοινώσεων και τιον συζητήσεων, εκτός από την απότιση φόρου
τιμής, έγινε ένα αξιόλογο βήμα στην επι
στημονική προσέγγιση του φαινομένου
της Μακρονήσου. Και όσοι βρέθηκαν στο
Πολυτεχνείο, την Παρασκευή και το Σάβ
βατο, έφυγαν όχι μόνο συγκινημένοι, αλ
λά, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, και σοφό
τεροι. Δεν μένει παρά να ευχηθούμε όλο
αυτά το χρήσιμο υλικό να αποτυπωθεί και
σε έντυπη μορφή, με τη σύντομη έκδοση
των Πρακτικχυν της διημερίδας.

Α Ν ΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
Ε π ιμ έλ εια & Σχόλια εικονογράφησης:
ΣΤΑΘΗΣ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

itë-ù

2 3 8 σελ., 1 4 x 2 1 cm , 2 7 ειχ., 3 .8 0 0 δρχ.
Με καθυστέρηση εκατόν εβδομήντα πέντε χρό
νων εκδίδεται το αδημοσίευτο ημερολόγιο του
Έντουαρντ Έ β ε ρ ε τ, μια σημαντική μαρτυρία για
την Ελλάδα του 1 8 1 9 και τον φιλελληνισμό.
Στον Έ β ερ ετ ανήκει η τιμή ότι είναι ο πρώτος
γνωστός

Αμερικανός

που

συνδύαζε

το

λόγιο

ενδιαφέρον για την αρχαιότητα και συγχρόνους
διέθετε εκείνη την παιδεία που τον κατηύθυνε στη
μελέτη της μεσαιωνικής και νεότερης Ελλάδας·
συναναστράφηκε Έ λλ η ν ες κατά τη διάρκεια των
σπουδών του στη Γερμανία και επιδίωξε να γνω
ρίσει επιφανείς Έ λ λ η ν ες , όπως λ .χ . τον Κοραή
στο Παρίσι· συναντήθηκε με τον Βύρωνα -του
οποίου το έργο γνώριζε ήδη- αμέσους μόλις έφτα
σε στην Ευρώπη· ασχολήθηκε με την εκμάθηση
της νεοελληνικής γλιυσσας· περιηγήθηκε την
Ελλάδα και κατέγραψε τις εντυπχίυσεις του σε
ημερολόγιο- επιστρέφοντας στην Αμερική

έδωσε

την πολιτική μάχη του φιλελληνισμού με όσους
τρόπους διέθετε.
Η σκέψη να πλαισιωθεί το εξαιρετικά ενδιαφέ
ρον κείμενο του Έ β ερ ετ με εικονογραφία βασισμέ
νη σχεδόν αποκλειστικά σε σχέδια του Ν τυπρέ
( 1 7 8 9 - 1 8 3 7 ) έγινε γιατί κατά σύμπτω ση αμφότεροι ακολούθησαν σχεδόν ταυτόχρονα την ίδια
διαδρομή από την Κέρκυρα προς την Αθήνα.

Σ .Μ .
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Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Κατάχρηση εξουσίας...

ABUSE O F P O W E R
COMES AS
N O SURPRISE

Τ ζέν υ Χ ό λ τ ζ ε ρ : Η κ α τ ά χ ρ η σ η ε ξ ο υ σ ία ς

ε μ φ α ν ίζ ε τα ι χ ω ρ ίς να ε κ π λ ή σ σ ε ι,
B ie n n a le Β εν ε τία ς , 1 9 9 0 .

Το κείμενο που ακολουθεί δεν
είναι «απολογητικό» ούτε
«υπερασπιστικό»· απλώς θέλει να
πει, μετά λόγου, κάποιες
αυτονόητες αλήθειες, τις οποίες
οι εκάστοτε φορείς της κρατικής
εξουσίας προκλητικά αγνοούν.
Ειλικρινά, επειδή η υπόθεση αφορά
συνεργάτη μας, δεν θα θέλαμε να
επανέλθουμε.

Ο

κ. Ευ. Βενιζέλος, νυν υπουργός
Πολιτισμού, πρωτοέγινε γνωστός
από την αρΟρογραιρία του στις
ειρημερίδες του Συγκροτήματος
όταν, ως καθηγητής του Συνταγ
ματικού Δικαίου, συνδύαζε προσφυώς
στις γνωμοδοτήσεις του την επιστημονική
δεοντολογία και την κομματική υποταγή.
Τα κείμενά του για την αναθεώρηση του
Συντάγματος, το Ειδικό Δικαστήριο και
50

τον Ανδρε'α θα παραμείνουν μνημεία εύ
καμπτου
επιστημονικού
μετα-λόγου.
Αργότερα, θα διαπρέψει ως κυβερνητικός
εκπρόσωπος και εξ απορρήτων spokeman
της Μιμής, για να τον καμαριόνσυμε σήμε
ρα στυλοβάτη του εκσυγχρονισμού και της
Ολυμπιάδας. Ο κ. Βενιζέλος, πάντως, cpexiνεται ότι ειτχάτιος έχει χάσει την ψυχραιμία του. Προπηλακίζει δημοσιογράφους
που απλώς του θέτουν εριυτήσεις ο>ς οφεί
λουν εξάλλου και δεν διστάζει να εκστομί
σει ανακρίβειες και ευτελή υπονοούμενα,
ανάξια ενός υπουργού, όταν τον στριμώ
χνει με την επεριότησή του ο βουλευτής του
ΣΥΝ κ. Πέτρος Κουναλάκης· επεριότηση
που σχετίζεται με την εμπαθή παραπομπή
εκ μέρους του κ. Βενιζέλου, στο πειθαρχι
κό του ΥΠΠΟ, του επιμελητή της Εθνικής
Πινακοθήκης (και συνεργάτη του Αντί)
Μάνου Στεφανίδη. Αφορμή της παραπο
μπής: ένα συμπίλημα αοριστολογιών και
ένα πακέτο «παραπτιομάτων» που ανάγε
ται έως το 1994 και τιάρα ανασύρθηκαν για
να «τιμωρήσουν» τον «άτακτο» επιμελητή.
Φαίνεται ότι ο κ. Βενιζέλος δεν αγαπά τον
διάλογο ούτε στέργει να δίδει εξηγήσεις ή
ν' απαντά σ’ ερωτήματα· αλλιώς δεν εξη
γείται η σπουδή μιας παραπομπής χωρίς
καν να ζητηθεί απολογία. Ουσία βέβαια
της δίωξης του (και ) συνεργάτη μας είναι η
πληθιόρα των καυστικιόν -αλλά πάντα τεκμηριωμένιον και διεισδυτικών- απόφειον
που κατά καιρούς δημοσιεύει. Ο συνταγματσλόγος κ. Βενιζέλος, όμως, φαίνεται
ότι γράφει στα παλαιά του υποδήματα το
άρθρο 14 του Συντάγματος που κατοχυριόνει την ελεύθερη διατύπωση της γνοηιης
και, επίσης, συμπεριφέρεται σαν να αγνο
εί ότι πολιτισμός χωρίς ελευθερία διαλό
γου δεν υφίσταται. Είναι μάλιστα χαρα
κτηριστικό της εμπάθειας με την οποία
ασκείται η δίωξη εναντίον του Μ. Στεφανίδη, τόσο από τη διεύθυνση της Πινακο
θήκης όσο και από τον υπουργό, το γεγο
νός ότι ο κατηγορούμενος ουδέποτε εκλήθη σε απολογία από το Δ.Σ. της Εθνικής
Πινακοθήκης ούτε βέβαια ποτέ ο κ. Βενι
ζέλος άκουσε τις απόψεις ενός ανθρώπου
που έχει ζυμωθεί με το γνωστικό του αντι
κείμενο επί 18 χρόνια. Βλέπετε, το κυρίαρ
χο μοντέλο εξουσίας επιτρέπει σ ’ έναν

υπουργό να μην διαλέγεται με τον
νούντα υφιστάμενό του και, αντί δ
να επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα. Air
απαιτεί μια συγκεκριμένη κουλ
εξουσίας - έστω κι αν έτσι οδηγού
στην κατάχρηση εξουσίας. Ο κ. Βενιζι
αντιλαμβάνεται την εξουσία μέσα από
απόλυτη και καταχρηστική της άι
Στην περίπτωση, μάλιστα, του Μ. Στέφω
δη, η κατάχρηση αυτή οδήγησε τον μ
υπουργό, ατυχώς, σε μια απίστευτη πρ
σωπική μείωση από την έδρα της Βουλτ
τον δε «ορθό λόγο» και τη διαλεκτική δι
δικασία σε πρωτοφανή γελοιοποίηση, μ
ocx στο κατ’ εξοχήν θεσμικό του τέμενος,
κ. Υπουργός δεν ανέχεται τον ανχίλο)
δεν επιτρέπει τη διατύπωση του δυσάζ
στου -προς αυτόν- λόγου, δεν αντέχει τ
κριτική και οτιδήποτε του αμαυροινει
δημόσια εικόνα. Έ να ς «θεσσαλονικό
χης», ένας πρωθυπουργός σε αναμο1'
ένας υπερφιλόδοξος μοχλός του κυρίο
χου σχήματος εξουσίας, ένας προβεβλημ
νος του Συγκροτήματος, ένας αλαζό\
του βερμπαλιστικού μονολόγου δεν ε
τρέπει την αμφισβήτηση - γιατί κάτι τετι ,
επιδρά αρνητικά στο υφιστάμενο πολιτι
παιχνίδι. Ο κ. Βενιζέλος, γαμπρός του,
Μπακατσέλου, του συνεργάτη και air.
ταίρου του κ. Χρ. Λαμπράκη στην νει
γκατασταθείσα τεχνοεκτυπωτική μονά
της Μακεδονίας -τη μεγαλύτερη των Β<
κανιών-, οφείλει vex υποστηρίζει τα, πι:
λά, στοιχήματα που έχουν τοποθετη1
επάνω του. Άρα, ο κάθε διαφωνών πρε':
να συντρίβει. Κι αυτό είναι που επιδιώκ
άγαρμπα και τόσο προκλητικά είναι η al
θεία, στην περίπτωση Στεφανίδη: τη δηι
(7ΐex σπίλωσή του -μίλησε στη Βουλή *
περίεργα οικονομικά συμφέροντα τ
κρύβονται πίσω από τη δημόσια αντιπαι
θέσή του με τους Christie’s-, τη φίμα
του και,, εντέλει, την απομάκρυνσή του c
την Εθνική Πινακοθήκη. Ο κ. Βενιζέ)
ισχυρίσθηκε αναπόδεικτα και καταφαλ
έιυλα σπερμολογήματα, παρ’ ότι ως β
λευτής (και έγκριτος συνταγματολόγ
οφείλει vex διερευνά τα ζητήμιχτα σε όλ(
εύρος τους, ιτε (5λη τους την έκταση. C
πάντως κι exv του φαίνεται παρωνυχίδο
γεγονός (χυτό, λόγω της δημοσιότητας j

λαβε η υπόθεση, είναι βέβαιο ότι το πολι
κό του image έχει εσχάτως δεινοπαθήει. Και επίσης είναι γνωστό ότι η ουσία,
ης δίωξης Στεφανίδη έγκειται στην οξεία
ριτική που αυτός έχει κατά καιρούς
αχήσει τόσο στην ηγεμονία του Συγκροίματος Λαμπράκη επί του χώρου του πα
πισμού, όσο και στην αποτυχία της «Θεσαλονίκης - Πολιτιστικής Πρωτεύουσας»,
πόθεσης που έχει πιστωθεί πλήρως στον
.Υπουργό. Αυτά είναι τα πραγματικά αί
ακαι όχι ότι «το 1994 διο ρ γ άν ω σ ε έκθεση
οοοφιλονς τον π ρ ο σ ώ π ο υ στο Ν έο Φ ρού
το της Κέρκυρας» (sic) ή «ότι δ ιδ ά σ κ ε ι σε
ζωτικά σεμινάρια ισ το ρ ία της τέχνης»
ûc) ήτέλος «ότι όεν έχει τελειώ σει το didατορικύ του» (sic)! (Πάντιος, ο κ. Υπουρ,τκ πρέπει να γνα»ρίξει ι>τι όεν χρειάζεται
πάτο νόμο της Πινακοθήκης όιόακτοριό για να καταλάβει κανείς ακόμη και τη
ίση του διευθυντή και, εν πάση περιπτιόει. είναι ελάχιστοι οι ιστορικοί τέχνης
την Ελλάδα που έχουν την εργογραφία
-αιτις δραστηριότητες του συνεργάτη του
ντί. Αλλά, βεβαίιος, ένιοι εκσυγχρονιτές Βελουν τον δημόσιο υπάλληλο κωφάαλυ, άβουλο και χωρίς πρωτοβουλίες,
. νεργούμενο των επιθυμιών τους.)
.0 Μ. Στεφανίδης και <ος ιστορικός και ως
ριτικός τέχνης έχει αναπτύξει πλούσια
ράση με μαχητική αρθρογραφία. διοργάωση εκθέσειυν -θυμηθείτε την Α ν α φ ο ρ ά
τον Μπυυζιάνη, 1989, το Μ εταιχμίου,
990,την Π ερίπ άτρη ς, 1996, τις Ο ικοι-ότητς - Αστυ-ότητες, 1997 κ.ά. Έ χ ει δημοσι
εύσει περί τα 10 βιβλία και περί τους 60 ει
δητικούς καταλόγους. Το 1990 ήταν ο κοιισάριος στην Biennale Βενετίας με τους
λ Λάππα - Γ. Μπουτέα και, από το 1992
όςτο 1995, ως υπεύθυνος του παραρτήμαοςτης Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυ
ρα. οργάνωσε με προσωπικές Ουσίες ένα
ιυυαείο-πρότυπο. Αυτόν τον «υπάλληλο»,
Iκοσμική και πολυάσχολη διεύθυνση της
Εθνικής Πινακοθήκης έχει θέσει επί τρία
(ρόνια στο περιθιόριο, μη αναθέτοντάς
Ίουκαμία εργασία.

Ε

ρχόμαστε στον πυρήνα του προβλήμα
τος: Ο Μ. Στειρανίόης ενοχλεί για την
κριτική που ασκεί στη διεύθυνση της
Πινακοθήκης, ενός ιδρύματος που κατά
κοινήομολογία-ας ρωτήσει λίγο την εικα
στική κοινότητα και το φιλότεχνο κοινό ο
κ. Υπουργός- βρίσκεται σε μεγάλη πα
ρακμή. Ένα ίδρυμα που αναλιόνεται σε
ευκαιριακές εκδηλώσεις, που στοιχίζει δυ
σανάλογαπολύ, που έχει τα μόνιμάτου εκ
ζέματα στις αποθήκες, που παραμελεί το

ερευνητικό και παιδαγωγικό του έργο,
που συχνά λειτουργεί ως άλλοθι μικροκομματικής πολιτικής -θυμηθείτε την κ.
Λαμπράκη-Πλάκα να υποδέχεται
στα σκαλιά του Ιδρύματος με
τριαντάφυλλα την κ. Λιάνη-,
που δεν έχει εσωτερικό κανο
νισμό και που μεταχειρίζεται
τους επιστήμονες-επιμελητές
ως πληβείους. Και μπορεί
μεν ο κ. Υπουργός ή η κ. Λαμπράκη-Πλάκα να απηλλάγησαν μετ' ανακουφίσεως
των επιστημονικυΥν τους κα
θηκόντων για να αφοσιωθούν στην πολιτική, η Εθνι
κή Πινακοθήκη όμως οφείλει εκ του ιδρυτικού της νό
μου να παραμείνει ακραιφ
νώς επιστημονικό κέντρο
έρευνας και προαγωγής
των τεχνιόν.
Ούτε πάλι επιτρέπεται ένα
κρατικό ίδρυμα να αβαντάρει Ëé
και να διαφημίζει ιδιωτικές
επιχειρήσεις - όπως συνέβη με
την ημερίδα πολιτισμού των
Christie’s στην Εθνική Πινακο
θήκη στην οποία μίλησε ο κ. Βενιζέλος (!) και είχε είσοδο 15.000
δρχ. ! (Τότε, είχαν όιαμαρτυρηθεί
όλοι οι επιμελητές - επί ματαίω.)
Ούτε επιτρέπεται να μην απαντούν
οι αρμόδιοι στις σοβαρές και εξακο
λουθητικές αιτιάσεις ενός έγκριτου
δημοσιογράφου όπως ο Αντιόνης Καρκαγιάννης και ενός έγκριτου φύλλου όπως
η Καθημερινή. Διάβολε, πρόκειται για τον
πολιτισμό. Τι είδους ολοκληρωτική και
κρυψίνους νοοτροπία είνιχι (χυτή!
Κύριοι του «πολιτισμού», παρά τη στρου
θοκαμηλική τακτική σας, φαίνεσθε. Ιδιαί
τερα όταν εκλαμβάνετε τον πολιτισμό ως
business και «μεγάλα έργα» και θηρκόδεις
χρηματοδοτήσεις -πρβλ. την Πολιτιστικήκχχι όχι ως όραμιχ, ιδέες και ελεύθερη έκ
φραση.
Πολύ σωστά, λοιπόν, και ο Συνασπισμός
και ο κ. Κουναλάκης επελήφθησαν ενός
τέτοιου «προσωπικού» θέματος, γιατί κα
τά βάθος έχει να κάνει με την ελευθερία
λόγου, τη δημοκρατική εγρήγορση, τα δικακύματα του πολίτη αλλά και τους εκάιττοτε μηχανισμούς εξουσίας που απεργάζονται φιμυκτεις, εξανδραποδισμούς κιχι
τρομοκρατία. Ιδού η επίκαιρη ερώτηση
του βουλευτή Πέτρου Κουναλάκη που συ
ζητήθηκε στις 6 Μαρτίου:
«Θ έμα: Π ειθαρχική δίωξη μόνιμου υπαλ

λήλου της ΕΠΜΑΣ λόγω αρθρογραφ ίας
τον σε Εφημερίδες με απόψ εις αντίθετες
α π ό αυτές του Υπουργείου Πολιτισμού.
Με δύο π α ρ α π ο μ π ές στο Π ειθαρχικό
Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, η
δεύτερη φορόι με πρω τοβουλία τον ίδιου
του κ. υπουργού Πολιτισμού, επιδιώ κεται
η πειθαρχική δίωξη και πιθανή απόλυση
του κ. Μ άνου Στεφανίδη, μόνιμου υπαλλή
λου του κλ άδου Π ΕΙ Ιστορικού Τέχνης της
Εθνικής Π ινακοθήκης - Μ ουσείο Α λέξαν
δρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ).
Ο κύριος Στεφανίδης διώ κεται για την
αρ θ ρ ογ ρ α φ ία του σε θέμ ατα τέχνης σε
έγκυρες Εφημερίδες και Π εριοδικά (Κα
θημερινή, Ελευθεροτυπία, Αυγή, Αντί,
κ.λπ.). Σ τα ά ρ θ ρ α του εκφ ράζει απόιρεις
κυρίω ς αντίθετες απ ' αυτές του Υπουργεί
ου Πολιτισμού και της Διεύθυνσης της
Εθνικής Πινακοθήκης.
Ε ρω τάται ο κ. Υπουργός:
1. Για ποιες συγκεκριμένες θέσεις και α π ό 
ψεις του π α ρ α π έμ π ετα ι ο κ. Στεφανίδης:
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2. Δεν έρχεται η π α ρ α π ο μ π ή αυτή σε
αντίθεση με το Ελληνικό Σ ύνταγμα κ αι την
Ε υρω παϊκή Σύμβαση για τα ανθρώ π ινα δικ αιώ μ ατα που εξασφ αλίζουν την ελευθε
ρία του λόγου της κριτικής;
Ο ερω τώ ν βουλευτής
Π έτρος Κουναλάκης».
Τέλος, στην επερυ')τηση του βουλευτή
ενεπλάκησαν και οι Christie’s, προς τους
οποίους ο ερωτώμενος υπουργός επεφύλαξε -κατά τη συνήθειά του- αβρή μετα
χείριση. Είναι βεβαίυις γνωστή η φιλική
σχέση του κ. Βενιζέλου με τη διευθύντρια
των Christie’s στην Ελλάδα, κ. Λύρα. Πολ
λές φορές έχουν εντοπισΟεί και οι δύο σε
δημόσιους χοίρους να συντροίγουν συνεργαζόμενοι, Και βέβαια, δεν είμαστε εμείς
αυτοί που Οα υποδείξουμε στον κ. Βενιζέλο ποιους Οα συναναστρέφεται και ποιους
όχι. Είναι όμως χρέος μας να επισημαίνου
με ότι άλλο πράγμα το κρατικό λειτούργη
μα και άλλο η ιδιωτική επιχείρηση. Οι δύο
αυτοί χοίροι δεν πρέπει να εμπλέκονται πόσο μάλλον που η αγορά της τέχνης στην
Ελλάδα είναι εξαιρετικό/ ευαίσθητη λόγιο
της μεγάλης εξάπλυκτης τιον ψευδεπίγρα
φ ο ι έργιον.
Επίσης, είναι γνιυστός ο αγοίνας που έχει
αναλάβει ο Μό/νος Στεφανίδης από τις αρ
χές του '90, καταγγέλλοντας συγκεκριμέ
νες περιπτοίσεις εξόφΟαλμιυν πλαστογραφιοίν, με τη συμπαράσταση είτε παΟόντιυν
καλλιτεχνοίν (σπιος ο I. Μόραλης ή ο Π.
Τέτοιας) είτε δημιουργών που ήταν σε θέση
να πιστοποιήσουν τις λαθροχειρίες (όπιυς
ο Γ. Μαυροΐδης, ο Βλ. Κανιάρης, ο Ν. Κεσσανλής κ.ά). Όλη αυτή η προσπό/Οεκχ,
επειδή έθιξε συγκεκριμένα συμφέροντα,
ήταν φυσικό να δημιουργήσει αντιόρόχσεις
και να ενοχλήσει πολλούς συνηθισμένους
«στα εύκολα». Την έξαρση της διακίνησης
πλαστοίν πινάκιυν Οα έπρεπε το ΥΠΠΟ νιχ
αντιμετωπίσει θεσμικά, συγκροτοίντας
ένα εθνικό συμβούλιο πραγ ματογ νυψιόνων, οίστε να διαφυλαχΟούν και η ελληνι
κέ] τέχνη και οι Οερόχποντές της από τους
επιτηδείους που τη λυμαίνονται. Και ιδού,
τώρα, ο κόμπος της ιστορίας: ο Μόχνος
Στεφανίδης, σε δήλωσή του προς την εφη
μερίδα Έθνος, είχε εκφράσει τις αμφιβο
λίες του για έναν πίνακα του Κ. ΠαρΟένη,
ο οποίος επρόκειτο να δημοπρατηθεί προ
μηνοίν στη Θεσσαλονίκη από τους Chri
stie's. Έ να τέτοιο γεγονός ήταν φυσικό να
προκαλέσει πάμπολλες παρενέργειες και,
βέβαια, την μήνιν ορισμένων εναντίον του
αρθρογράφου μας. Από την άλλη πλευρά,
όσοι σχετίζονται σοβαρό/ με την ελληνική
τέχνη αισθάνονται ανακούφιση από τις
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πρωτοβουλίες ενός επιστήμονα που δεν
υπολογίζει ούτε συμφέροντα ούτε διαπλεκόμενες σχέσεις. Στσ κάτω κάτω, ποιος δι
καιούται να ασχημονεί εις βάρος της νεο
ελληνικής έκφρασης χρησιμοποιώντας τα
μικρά ονόματα του Γύζη, του Παρθένη,
του Μαλέα, του Παπαλουκόχ, του Τσαρούχη κ.ά.;
Ιδού τι δήλωσε σχετικά, ο υπουργός στη
Βουλή, οίστε ο καθένας vex εξαγάγει τα συμπεράσματάτου: «... Άλλα β α ρ ιά π ειθ α ρ χ ι
κ ά α δ ικ ή μ α τα είναι αυτόι π ου σ α ς είπ α για
τους Κρΐστις. Σ α ς πληροφ ορώ ότι ο κ. Σ τε
φανίδης έχει διατελ έσει συνεργάτης και
υπάλληλος κ α ι έκ α ν ε μ α θ ή μ α τα συνεχώς.
Και δεν θέλω να μιλήσω για τον τρ ό π ο με
τον ο π οίο π αρ εμ β αίν ει σε δ ια δ ικ α σ ίες δη-

Ας μην καταγράψει ο
κ. Ευ. Βενιζέλος ως ο πολιτικός
της εμπαθούς συμπεριφοράς.*•
μ ο π ρα σ ιώ ν μ ε πολύ συγκεκριμ ένο ο ικ ο ν ο 
μ ικ ό απ οτέλεσμ α, με ά ρ θ ρ α του ε π ί της
γνησιότητας ή μη των πινάκων. Γ ια τί κ α ι γι '
αυτόι κανονικόι θα έπ ρ επ ε ν' α σ κ η θ εί π ε ι
θαρχική δίωξη...».
• Τι προκύπτει από τα παραπάνοη
(/) Ότι ο Στεφανίδης έκανε διαλέξεις
ιστορίας της τέχνης στους Christie’s -όποτς
συμβαίνει και με τους κ. Γεωργουσόπουλο, Γιατρομανωλάκη κ.ά.-, γεγονός που
σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτε το επιλή
ψιμο στη συμπεριφορά του. Απλυίς, όταν
αντιλήφθηκε κάτι το περίεργο, προσπάθη
σε να προφυλάξει και τον οίκο και το κοι
νό από τυχόν περιπέτειες.
β) Ό τιο κ . υπουργός ενδιαφέρεται γιατα
οικονομικά αποτελέσματα ιδιωτικυίν επι
χειρήσεων περισσότερο από την ακρίβεια
των καταγγελιών. Σε ποιο όμως μέρος του
κόσμου συνιστόχ πειθαρχικό παράπτιομα η
αμφισβήτηση από έναν επιστήμονα κάποι
ου προβληματικού έργου; Γιατί αντί της
επιστημονικής έρευνας επιλέγεται η δίω
ξη; (Οι Christie’s έχουν διακινήσει εν
Ελλάδι αριστουργήματα τα οποία δεν αμ
φισβήτησε κανείς. Έχουν διαλάθει όμως
και ευάριθμες προβληματικές περιπτώ
σεις.) Γιατί απαγορεύεται ο διάλογος επ’
αυτών; Γιατί το ΥΠΠΟ δεν ερωτά σχετικά
τον «υπάλληλό» του, αλλά υιοθετεί πλήρως τις απόψεις του οίκου;
Όσοι γνωρίζουν την πραγματικότητα της
ελληνικής αγοράς τέχνης, ομολογούν ότι
χρειάζεται θάρρος να μιλήσει κανείς για
πλαστά έργα, ενώ αντίθετα περισσεύουν

οι «βαφτίσεις» προβληματικών πινάκων c
οποίες και αποφέρουν κέρδη απίστευτ
στους «νονούς», ενώ συγχρόνως βλάπτου
το ελληνικό Δημόσιο εξαιτίας της απώλει
ας δασμυίν.
Θα ήταν ενδιαφέρον να ζητήσει ο υπου(
γός Πολιτισμού τις απόψεις του Σύλλογο
Γκαλεριστυίν ή της Ένωσης Παλαιοπο
λοίν-Αρχαιοπωλυίν, ώστε να ενημερωθι.
εκ τιον ένδον για το πρόβλημα. Τούτου δα
θέντος, και επειδή πολλοί μεν γνωρίζοι
την αλήθεια αλλά ελάχιστοι είναι διατι
Οειμένοι να μιλήσουν, ο κ. Στεφανίδης αξ
ζει μάλλον έπαινο παρά προπηλακισμούς
Φαίνεται πάντως ότι η θρυαλλίδα για ι
δίωξη ήταν η επιστολή του Στεφανίδη σττ
Κ αθημερινή της 1.2.98, σχετικά με ir
άδεια που χορήγησε η Πινακοθήκη στον
Christie’s για την εξαγοχγή εκατό και πλι
ον πινάκιον στο Αονδίνο με το χαρακτηρ
σμό της «ευτελούς αξίας». Η επιστολ
εστάλη μετόχ τον εξακολουθητικό καταιγ
σμό ερωτημάτιον προς το ΥΠΠΟ εκ μ|
ρους των Α. Καρκαγιάννη και Γ. Κουμι]
ντου. Την επομένη της δημοσίευσι
(2.2.98), ο κ. Βενιζέλος με επείγον παρι
πεμπτήριο στέλνει τον Στεφανίδη στο πε
θαρχικό, επισείοντάς του το ανωτέρω κε
μενο. Στη Βουλή, όμως, ο υπουργός ισχ
ρίστηκε ότι ο συνεργάτης μας δεν διώκευ ;
για την αρθρογραφία ή τις απόψεις ίο
λέγοντας σε κομψά ελληνικά: «Δεν έστω
του γ α ϊδ ά ρ α ν η ο υ ρ ά για τα κείμενα τον ;·
Στεφανίδη. Το ενοχλητικό είναι ότι άνθρι
ποι ό π ω ς εσείς (ο Π. Κουναλάκης), όπως
κ. Κ αρκαγιάν ν η ς... » (Πρακτικά της Βο
λής, 6.3.98) «Αντίθετα διώ κεται για σωρέ
π αρ απ τω μ άτω ν » (ό.π.).
Πότε λέει την αλήθεια ο κ. Υπουργός;

Τ

ο Α ντί αντιλαμβάνεται τη δυσάρεσ
θέση στην οποία περιήλθε ο κ. Βενιζ
λος και εν μέρει δικαιολογεί την αδ
λέσχειά του. Στο μέλλον, όμως, οφείλειτ
είναι προσεκτικότερος. Αργά ή γρήγορ
θα μετοικήσει σε ένα άλλο «πεδίον δόξι
λαμπρόν», εκτός του νυν υπουργείου το
Ας μην αφήσει λοιπόν στο χοίρο του πο)
τισμού τόσο αρνητικές εικόνες. Ας μην κ
ταγραφεί στη μνήμη τιον ανθρώπων τι
πολιτισμού ιος ο πολιτικός της εμπαθσ
συμπεριφοράς. Ηδη έχει παρασυρθεί σ. '
κετά από εισηγήσεις «φίλων» που, απλά
τον αξιοποιούν προς ίδιον όφελος. Δεν ι
ναι όμιος οι πάντες «διαπλεκόμενοι»,
Βενιζέλε.
Αυτά, και ευχόμαστε να μην ξαναασχ
ληθούμε με παρόμοια γεγονότα...
Χ.Γ.1

p

ΗΩΑΓΓΕΛΗ: «TA ΜΕΣΑ ΔΩΜΑΤΙΑ» (ΓΚΑΛΕΡΙΚΡΕΩΝΙΔΗΣ) \

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

Στην εκπνοή της τελευταίας
δεκαετίας του αιώνα, η
.ζωγραφική -εκείνη, δηλαδή, του
' αναρτημένου πίνακα-δείχνει
σημαντικές αντοχές και αντιδρά
στις περιπέτειες

φωλιές της, από τα
Μ έσα δω μάτια, όπως
εύστοχα και λακιυνικά τιτλοφορεί η ζω
γράφος τούτη τη δου
λειά της, τα αποθέ
ματα της. Ε κεί όπου
κατοικίζουν οι στιγ
μές, οι εμμονές, τα
πάθη και τα παθήμα
τα, τα σπαράγματα
συμβάντω ν,
συχνά ασυιτχέτισα με
ταξύ
τους
που «αισΟηματοποιήθηκαν»
στη
διάρκεια της
ζωής μας μα
ζί με την (υποσύνει-.
Φ υ τώ ρ ιο σ ε κίνδ υ νο , α κ ρ υ λ ικ ό σε κ α μ β ά , 18 0 x 2 0 0 εκα τ., 1 9 9 6 .
δη) κριτική τους επε
από τις εικαστικές αρετές, να αποδοθούν
ξεργασία. Συγκατοικήσεις μνήμης και φα
με εντυπωσιακή επιτυχία οι κλίμακες και η
ντασίας όταν επιχειρείται η εσωτερική ανάποιότητα μιας προικισμένης προσωπικότη
κληση του παρελθόντος. Η προσφυγή τότε
τας σε αισθήματα, γνιυση και κοινωνική
-όπω ς εδιό, στη συγκεκριμένη περίπτιυση
φόρτιση. Αυτή η γεμάτη εικαστικά και ποι
της ζωγραφικής της Αγγελή- στον υπερρεα
ητικά αποτελέσματα ζωγραφική ακόμα και
λισμό, ενταγμένο όμως σε ένα εξπρεσι.ονιστις εννοιολογικές της αναφορές διατηρεί
στικό πλαίσιο τεχνικής, αποδεικνύεται καλ
τη σαφήνεια ενός ώριμου και συγκροτημέ
λιτεχνικά αποτελεσματική. Και είνχχι οι εξνου εικαστικού αφηγητή ή, ακόμα περισσό
πρεσισνιστικσΐ τρόποι που αποδίδουν το
τερο, ενός εικαστικού δραματουργού που
πλαίσιο, την ατμόσφαιρα, το δυναμισμό και
συνδυάζει με ενήμερη και ευρηματική άνε
την ένταση στη χρήση και τις χρωματικές
ση τον εφιαλτικό, καφκικό κόσμο των ενοεπεξεργασίες, ενιό ο υπερρεαλισμός προ
χιόν και τον μαγικό ρεαλισμό της λατινοα
σφέρει το αφηγηματικό «άλλοθι» και το θε
μερικανικής λογοτεχνίας. Γυναικεία, είναι
ματικό σκηνικό, όπου οι μνήμες ενσαρκώ
αλήθεια, ευαισθησία στην ηθική υπεροχή
νονται σε έναν ορατά «αόρατο» κόσμο.
(χυτής της ζωγραφικής που αυτοπραγματώΑντικείμενα, ανΟριόπινες φιγούρες, χώροι
νεται μέσα στην επάρκεια της. Είναι, π.χ.,
ονειρικής απροσδιοριστίας σε κατατμήσεις
εκείνοι οι πίνακες με κεντρικό θέμα τα
ή νοητές διαστρωματώσεις χρονικού βά
τριαντάφυλλα όπου ο φόβος και η τρυφε
θους ή αλληλουχίας και άλλοτε σε κοσμογορότητα στάζουν απόσταγμα καθαρής ποίη
νικούς στροβιλισμούς εσωτερικής έντασης
σης. Οπωσδήποτε, είναι φανερό το γόνιμο
οργανιόνουν κόσμους πνευματικής και λυ
μπόλιασμα του ταλέντου της που δέχτηκε η
ρικής απελευθέρωσης, άναρχα καλειδο
Ηώ Αγγελή στο πέρασμά της (1988-1991),
σκοπικούς στις πληθωρικές λεπτομέρειες
από το Λονδίνο. Η αγγλική ζωγραφική
και τους αιφνιδιασμούς. Η αξιοθαύμαστη
περνάει, εδώ και χρόνια, μια θαυμαστή
συνεργασία και η εικαστική αλληλοσυμπλή
άνοιξη. Αυτήν ελπίζουμε ότι φέρνει η τόσο
ρωση χριόματος και σχεδίου στις γεμάτες
τόλμη προτάσεις οργάνωσης του χώρου και.
νέα ακόμη ελληνίδα ζωγράφος στη χώρα
το πλάσιμο της φόρμας επιτρέπουν, πέρα
μας.

Ζωγραφίζοντας
τη μνήμη
: ακρωτηριασμών της εικαστικής
πράξης και στις -αδιέξοδεςπροτάσεις αν-εννοιολογικής
οξείδωσης, με αξιοσημείωτες
αντιπροτάσεις αισάητικής
ευφορίας και δυναμισμού.

πολαμβάνοντας την πρόσφατη
δουλειά της Ηώς Αγγελή διαπί
στωνες την άνεση, το εφικτό του
επικοινωνιακού διαλόγου ανάμεα(χ στο έργο και τη συγκινησιακή
ιροσληπιικότητα του θεατή. Και ακόμα,
mαυτή η διαδικασία είχε τον παράδοξο
Χαρακτήρα του πολύτροπα αμφίδρομου: ο
θεατής, δηλαδή, δέχεται εντυπώσεις από
ίαέργακαι.τους ανταποδίδει νοηματικούς
εμπλουτισμούς. Επιστρέφεις στους πίνα(Κεςτη δική σου μνήμη και τα συναισθήμαιατου σου γεννούν οι ταυτίσεις,
c Σε μια σειρά μεγάλων πινάκιυν, σταθεφόνδιαστάσειυν (180x200), με πυκνές και
πολύσημες συνθέσεις από ακρυλικό, επιχειρείται η «αναπαράσταση» των τρόπων
μετους οποίους η μνήμη ιχνχχκαλεί από τις

{ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΠΑΣ, ΕΠΙ-ΚΙΡΡΩΣΗ TOY Η Π Α τ ά Γ )-

του ΜΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

Ο γλύπτης Γιώργος Λάππας
επικυρώνει με την πρόσφατη
έκθεσή του στην γκαλερί

γιατί μοιραία θα χρησιμοποιήσει έναν ρα
σιοναλιστικό κιοδικα. Ο Αιγυπτιακής Αάππας με σπουδές ψυχολογίας σε αμερικανι
κά πανεπιστήμια, με έντονη δράση στον ευ
ρωπαϊκό χώρο (1990: Biennale Βενετία,
1991: Metropolis-Βερόλίνο) και με «αιρετι
κή» παρουσία στη γραφειοκρατική και αυτοπαγιόευμένη
ΑΣΚΤ,
εμπιστεύεται το ένστικτο ή
τις παραψυχολογικές του
ικανότητες ως εικαστικό
υλικό, περιμένει να τον επισκεφθούν όνειρα καθ’
ύπνους και να τον καθοδηγήσουν, μετέρχε
ται τρόπους μαντείας ιόστε να εξαγάγει
μορφές από τις βιωμένες του εικόνες, πι
στεύει στην «εμπάθεια» ως μείζον κίνητρο
δημιουργίας. Απ' την άλλη πλευρά, είναι
ένας δημιουργός με απόλυτη συνείδηση της
ιστορίας. Ξέρει ότι με το έργο του πρέπει να
πάρει θέση ως προς τον καταλυτικό όγκο,
λ.χ., της Σφίγγας που δυναστεύει τη μνήμη

Η τέχνη ΐύς μαντεία
Bernier την κορυφαία θέση που
έχει καταλάβει στα εικαστικά
πράγματα της χώρας.
Η αλήθεια δεν είναι μόνο δυσεύρετη
όταν υπάρχει, απ αγορεύεται...

Αριστ. ΙΙροβελέγγιος

του από την παιδική του ακόμη ηλικία, ότα
τον χάζευε από το πατρικό του σπίτι οτ
Κάιρο. Στην εικαστική εκπομπή του Sevei
X «Ai tfile» δήλωσε στη ζωγράφο Κατερί
να Ζαχαροπούλου: «Θέλω να φτιάξω τσ
κ ύ ρ ιο Σφίγγα». Μια τέτοια αθώα-υποψια
σμένη θέση αναστάτωσε τους σοβαροφα
νείς του καλλιτεχνικού μας χωριού, οι οποί
οι αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι: «Τι ν<
εννοεί άραγε; Δεν παίζουν μ’ αυτά τι
πράγματα». Το κακό με την ελληνικήτέχ«
είναι ότι κάποιοι ταυτίζουν τα όρια του χά
σμου (γενικά) με τα όρια της αντίληψη
τους (ειδικά). Κι ούτε είναι τυχαίο ότι ενα
καλλιτέχνης σαν τον Λάππα, το έργο τοι
οποίου κ α ι αντιστέκεται προς την εύκολι
ανάλυση κ α ι «φιλεί κρύπτεσθαι» και απαι
τεί αν όχι σύμπτωση τουλάχιστον παραλλη
λία εμπειριών, έχει κακοπάθει από την η
χώρια κριτική. Σχηματικά μιλώντας, θ(
έλεγα ότι η τέχνη μας, επειδή ακόμη ρέπε
στην περιγραφικότητα, μπορεί να ταυτι
σθεί με το λογοτεχνικό είδος του μυθιστο
ρήματος· και μάλιστα αυτού του μυθιστο
ρήματος που παράγεται επ’ εσχάτων μι
βιομηχανικούς ρυθμούς· ένα είδος μυθι
στορηματικής δημοσιογραφίας η οποί
εμπλέκεται, ταυτιζόμενη με την τηλεοπτικι
αγωγή, αγωγή που πλέον μοιραζόμαστ:
όλοι μας. Η δουλειά του Λάππα έχειόμοί

Τ

ο έργο του χρόνια κόρα εξελίσσε
ται εσωτερικά, ακολουθιόντας ένα
είδος ανεξάρτητης βιο-ψυχολογικής ανάπτυξης· είναι εκεί, ιπο βά
θος του χρόνου, περιμένοντας τον
δημιουργό να το συναντήσει, είναι ε κ ε ί
μορφοπο ιιόντας
το
χαϊντεγκεριανό
Dasein. ΟΛάππας επαναλαμβάνει συχνά
μια φράση του αγαπημένου του συγγρα
φέα Μπέρνχαρντ: «Οι λέξεις υποβιβά
ζουν τα π ράγμ ατα του κόσμου». Με την
έννοια βέβαια ότι τα καθορίζουν και άρα
τα περιορίζουν. Με το δεδομένο αυτί), ο
ίδιος βλέπει στις λέξεις έναν εχθρό της τέ
χνης, έναν υπερόπτη αντίπαλο που παρεμβαίνοντας αντιστρατεύεται τους εκ
φραστικούς μηχανισμούς του γλύπτη.
Αρα, ένας λόγος για τη γλυπτική του Λάππα -και πολύ περισσότερο ένας λόγος
κριτικός-, είναι φυσικό να καταλήγει σε
absurdum· ό,τι είναι δεν μπορεί να λέγε
ται- βιιόνεται, μετασχηματίζεται, υπάρχει,
προτάσσεται, υποχωρεί αλλά δεν διαλέ
γεται. Ε ίναι, ερήμην του λόγου. Έ τσ ι, μια
περιγραφική κριτική της γλυπτικής του
πρότασης είναι εκ προοιμίου ατελέσφορη
54

Φωτεινή φιγούρα με μεγάλους αγκώνες

19 9 6 - '9 7 Γλυπτό, λαμπτήρε

σίδερο και πλαστικό 300 x 380 x300ε

(όχχλλοχ' πχίλης. Διχχισθητικχχ κινούμενος
χάνει περισσότερο με τα λογοτεχνικά
ζει τη ζωή του ως έργο τέχνης, τότε και το
ήρήκε λύσεις εντοπίζοντας το ενδιαφέρον
σώμα ή τα μέλη του αυτοαναφερόμενα
Ίη του οδοιπορικού ημερολογίου ή του
του χπχχ μεγχχλχχ πχχπούτσιχχ κχχι την πρηνηιίητιχου δοκιμίου. Η γλυπτική του είναι
διεκδικούν ενέργειες ή ιδιότητες που υπερδχ)ν χπχχχτη. Αυτή η μπρούμυτχχ μορφή που
u όραμα πόλης που ισορροπεί στο λυβχχίνουν τις βιολογικές. Το σώμα, ως κό
χχχνει κχχι βρίσκει το κέντρο βχχρους της,
;υγές και το λυκόφως, πρέπει να βλέπεσμος αυτάρκης, έχει την εντελέχειά του,
επιδιδχίμενη σε μνημειώδη push ups, χχποιτην οριακή στιγμή χίτχτν το συνειδητό είκχχτά βχχθος. Ο Λχχππχχς, επεκτείνοντας την
τελεί κρίσιμο σημείο χχνχχχρορχχς στη μέχρι
προσωπική του σχηματογραφία, αξιοποιεί
ι σε νάρκωση -α ς πούμε στις πέντε το
τιόρα εικονολογίχχ του. Ο Λχχππας θέλει
ι(ΐ)ί. στην αιρετηρία των λεωφορείων του
πχχρορμήσεις και κατέρχεται σε μια στρω
τον θεχχτή κινούμενο σε σχέση με το έργο
ματογραφία μνήμης. Για μένα πάντως λύ
«ίσου ή στον Σταθμό Λ αρΐσης-, την
του ιόστε vxx καταστεί χχυτχός συγκινούμενει πάνω απ’ όλα ένα κρίσιμο πρόβλημα
(τάζει κανείς πίσω χχπχ) τα τζχχμιχχ ενχίς
νος. Θέλει νχχ προκαλέσει την έκπληξη μέτης τέχνης του καιρού μας. Τα φωτισμένα,
αίνου, επιχειρεί να είναι ανάμεσα στο
χτχχ χχπχ) την πχχρχχφορχχ της εικχίνχχς. Μιχχ
κινούμενχχ γλυπτά του, αυτά τα παράδοξα
ιοτικό και το δημόσιο, προϋποθέτει δυγλυπτική εκτχίς τχυν ορίων κχχι μχχκρχχν των
χίντχχ που χχρθρχόνουν λόγο Εικόνων, απο
,.ρλίες για ν' αποκχχλυφθεί: χχς πούμε χ>τι
τελούν ένα ισχυρό αντίστοιχο στον εκμαυχτυμβχχχτεχυν είναι κοντχ'χ χττο καλλιτεχνικχ)
;οκτά οντχντητχχ από τη διαφήμιση ενός
λισμό χχλλχχ και τη γοητεία της κινηματοχίρχχμχχ που επιόιιόκει: «Η τέχνη είναι τρέλα
γαντκχίου παπουτσιού a ένα παλιό μαγρχχφικής εικχίνας. Πρόκειται για μορφές
χω ρίς την αρρώ στια», λέει ο ίδιος.
r.ζί της Θεσσχχλονίκης.
που χχποκαλύπτοντχχι στο σκοτάδι, πλειοδοΘχχ ήτχχν χχφέλειχχ νχχ εφχχρμόσει κχχνείς
. - Πόσο ειλικρινής είναι ο Λχχππχχς χέ χχυτχήντχχς στο φως. Και το κυριότερο: χωρίς ν’
έτχ)ΐμχχ χτχήμχχτχχ κριτικής γιχχ νχχ ερμηνεύχτει
... το κοσμοείδωλο;
απεμπολούν το μυστήριό τους. Χωρίς να
τχχν Λχχππχχ. Εδχυ μχχλλχ)ν χρειάζετχχι χχνχ)χή
(,.-Π()σο ειλικρινείς είμιχστε όλοι μας σε
εξχχντλούντχχι...
m
κχχι χχνεξιθρησκία. Όχι χχξιωματικές θέχτεις
. εση με τη σχέση μας προς την τέχνη;
χχλλχχ προσπχχθεια νχχ
. ) Λάππας κχχτχχ κχχιρούς βρήκε τον εχχυτό
μπει κχχνείς χύ ένχχ κλίμα,
^υ,τχχ μέλη του σώματός του ή τα μέλη του
νχχ διχχρρήξει ένχχν κχχτμο
ήματος του πατέρα του μέσα στους ΚοΑπό τις εκδόσεις ΔΩΡΙΚΟΣ
πρχ)σχΐ)πικυ')ν χχνχχφορχυν
”ιιβητέζ της As/tiers του Seurat ή τους
Μ όλις κυκλοφόρησε σε τέτχχρτη έκδοση
κχχι ψιθύρχυν. Ως πρχ)έπούςτυν Κ αλαί χου Rodin. «Ήμουν κχχι
το βιβλίο του Γ . Χατξηπαναγιώτη (κχχπετάν Θωμχχ)
κτχχση της έκθεχτής του ο
ιό εκεί», θα λέγαμε ενθυμούμενοι τα μχχΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Λχχππχχς οργχχνυκτε με
1 χά |^ι|όλί(χ με τα ταξίδια στο χρόνο, και
την εκπομπή Artfile ένχχ
ν ιστορία που μοίραζε κατάχ τη δεκαετία
ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΕΑΟΥΧΙΩΤΗ
μονχχδικό δρχόμενο. Στην
” u‘60 ένα (χπορρυπιχντικχ) (νομίζω χιε κείΕισχχγωγή κχχι επιμέλεια
κχχρότχτχχ ενχός φχ)ρτηγχ>ύ
να της Γ. Ταρσούλη). Ο Λάππχχς δεν είχχπό τον αδερφό του Μ πάμπη Λ. Κλάρα
έχπηχτε ένχχ τερχχχττιο χτυ' I εννοκχκός κχχλλιτέχνης, η δουλειά του
κχότι με νέχ>ν κχχι μεμβρχχ1 ,ιος ανακαλεί έννοιες-μνήμες χίτχχν δεν
νες κχχι τχ) κινημχχτογρχχχχνει εμπειρίες στη «ζιήνη του ΛυκιχρωΓιάννη Γ.Χ αιζηπανα\ιω του
χρηχτε χτε κίνηση με τη μης». Η διαφορά του με τη Sherrie Levine,
(καττειαν θωμά)
χχχνή τχ)πχ)θετημένη χτ'
πούμε, είναι ότι δεν κοπιάρει τον Van
Η
ένχχ Ι.Χ. πχ>υ χχκολχ)υθού)gh. τον Schiele ή τον Malevitch χίπως
χτε. Τχχ δύχ) τροχχ>φχ)ρχχ
ινει εκείνη, χχλλχχ βρίχτκει τχ>ν εχχυτχί του
χχνέ(>ηκχχν κχχι κατέβηau χττχχπρογενέχττερχχ έργχχ εντχίς της ποκχχν γέφυρες κχχι δρχίίχχςτου χρχίνου πχ)υ τον χχπχχχτχολούν κχχι
μχιυς,
χχνχχμείχθηκχχν
οποία τρχίπχτν τινχχ χτυνεχίζει. (Εξχχλλχηι
χττην κίνηχτη της πχίλης
il η Levine επιχείρησε vxx ολοκληρχυσει
ΒΕΛ0ΧΙΩΤΗ
χτχχν μιχχ περίεργη λιτχχStminer) το
Μ εγάλο Γ ν αλ ί
του
νείχχ μχχστχίδοντων, χτχχν
uchanip). Ο Λχχππχχς ρίχνει τχχ ζχχριχχ,
τχ) ξχτδι τχ>υ υπερφυχτικχτύ
ειοαχωγη ç επιμελεια
ιίζει το μεχτχχιχυνικχ) πχχιχνίδι της χήνχχς,
α π ο ϊ ον αδερφ ό του
ήπχχτχις που έτρεφε ο
ησιμχ)πχ)ΐεί τχ)υς σωλήνες «νέον» γιχχ νχχ
Μ
ΠΛΜ
ΠΗΛΚΑΛΡΛ
Πρχιμηθέχχς. Γλυπτική μ’
ιχχξει χχχρτες ή ποτχχμιχχ κχχι χτκεπχχζει
4η έκδοση
ένχχ φωτιχτμένχ) χτυκώτι,
υςσωλήνες με φωτογρχχφικές μεμβρχχνες
τέχνη επικυρωμένη χχπχί
χνχχ προκληθεί αυτή η ιδιχίτυπη χρωτεινή
την χχυθεντίχχ της εχτωτε.ως γύρω χχπχ) τχχ γλυπτχχ τχ>υ. (Ό πω ς συμρικής
παρόρμησης.
χίνει με τχχ γλυπτχχ τχηι Bruce Nauinan).
Στχ>υς
πρχυτχίγχτνχνυς
το
Λάππχχς χρησιμοποιεί τχ) φως χος μορφχ)ήπχχρ λχχτρεύετχχι χσς κέ
Ι,αστικό υλικχί πχ>υ γεννχχ χίγκχ) κχχι διχχντρο της ζωής κχχι ως
ρφχόνει χχύρο. Η μεγάλη, φωτεινή φιγούέχχιν ιδιχχίτερη μχχντική
που δέχτπχ)ζε στην γκχχλερί Bernier με
Εκδόσεις ΔΩΡΙΚΟΣ
δύνχχμη. Εδχυ χ) γλύπτης
υς μεγχχλχως χχγκχυνες, ήτχχν ένχχ επιήλητχ> επικχχλείτχχι τχίχτχ) χτυμ() χκτο κχχι ανήσυχχ) γλυπτχί -κχχτχχχτκευή
Ζ. Πηγής 29, τηλ.: 3303609, Fax: 3301866
βχτλικχχ
χίχτχι
κχχι
πρχχγμχχυ χχυτοκχχθχιριζχίτχχν χτχχν χριγχ)ύρχχ- μηχχχΠεχτμχχζχίγλχιυ 5 (Στχ)χχ βιβλίου) 3212641 ΑΘΗΝΑ
τικχχ.
Αν
ο
καλλιτέχνης
)} χτχχν φόρμα-κτίριχ), ένχχ ιδηλχχδή περι-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΑΡΗ
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του ΘΑΝΑΣΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Έπειτα από την παρουσία της
στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση
«Εικόνα και Είδωλο: Ei Νέα
Ελληνική Φωτογραφία 19751995» μεταφέρεται σε έναν
άλλο περιφερειακό εκ8εσιακό

Από

τα πιο συχνά ίσως θέματα. Σταθερά τυποιμένα σε ασπρόμαυρο χαρτί. Στρατιώτες,
τσιγγάνοι, ο κόσμος της επαρχίας (που χά
νεται), νεκροταφεία, το ελληνικό εορτολό
γιο, ο (σκληρός) εργασιακός χιόρος, το
αγροτικό τοπίο είναι τα συχνότερα θέματα
που εκτίθενται εδιό. Περιέργως η εμμονή
σε αυτή τη θεματολογία μοιάζει να διατη
ρείται αναλλοίωτη από το 1975 μέχρι σήμε
ρα. Γιατί άραγε η έγχρωμη φωτογραφία,
που εμφανίστηκε έντονα στα ελληνικά
lifestyle περιοδικά την τ ε
λευταία δεκαετία ή η φωτο
γραφία μόδας είναι (κατ’
ανάγκην) εξοβελιστέα εί
δη; Όταν μάλιστα αυτά δεί
χνουν να βρίσκονται σε
έναν πολύ στενότερο διά
λογο με τα εικαστικά των
90s.
Εκεί ακριβιός που αξίζει
να παρατηρήσει κανείς μία έλλειψη είναι ο
χιόρος της (λεγάμενης) εικαστικής φωτο
γραφίας, παρά την προσπάθεια που γίνεται
στα κείμενα του καταλόγου να καταγραφεί
ένας τέτοιος. Η σχέση της Φωτογραφίας με
τα (υπόλοιπα) εικαστικά μπορεί να είναι
αμφίδρομη: άνθρωποι με φωτογραφική

τηνΠαλιά

στη Νέα
Υποκειμενικότητα
χώρο, τη Δημοτική Πινακοθήκη
«Λ. Κανακάκις» στο Ρέθυμνο. Η
έκθεση οργανώνεται με τη
συμβολή τού ιδιαίτερα
δυναμικού νεοσύστατου
Κέντρου Σύγχρονης
Δημιουργίας Ρεθύμνης.
y p m νας εντυπωσιακός αριθμός φω■
τογραφιών και οι 300 σελίδες
■ ■ ενός ογκιόδους καταλόγου επι1
χειρούν να καταγράψουν τι συΗ Η νέβη την τελευταία εικοσαετία
στην ελληνική φοπογραφία - που τυχαί
νει να είναι και η πρώτη τής θεσμικά ορ
γανωμένης ύπαρξής της. Προσπάθεια
κάθε άλλο παρά εύκολη, μια που οι εκ
φάνσεις είναι φυσιολογικά δεκάδες. Αν
μείνει μια (γενική) εντύπωση στον περα
στικό θεατή, είναι ότι τα ενδιαφέροντα
της ελληνικής σκηνής (όπως αυτή παρου
σιάζεται εδιό) έμειναν λίγο πολύ σταθερά
μέσα σε αυτά τα χρόνια. Η ηθογραφία
και η απεικόνιση της
ελληνικής
(μικρο)αστικής πραγματικότητας είναι

παιδεία (ίσοις κάποτε πρέπει να συζητηθε
εκχενώς αυτό το θέμα) ανοίγουν τις αναζη
τήσεις τους προς το χώρο της ζωγραφιχήι
ή ακόμη του βίντεο και του κινηματογρά
φου. Ο ΙΙάνος Βαρδόπουλος είναι ένα xu
λό παράδειγμα αυτής της τελευταίας τά
σης. Καταγράφει την αστική περιπλάνησ
μέσα από το αυτοκίνητο ή τον Ηλεκτρικι
-έν α road movie τσέπης- ή εμπλέκεται σ
σχεδόν παραισθητικές καταδύσεις, ειδω
μένες κάτω από την επιφάνεια του νεροι
Ο (σκηνοθέτης) Lars Von Triers θα ενιω
θε πολύ άνετα εδώ. Από τις πιο σύγχρονε
ίσως συμμετοχές. Ο διάλογος με τη ζωγρα
φική μπορεί όμο>ς να γίνεται και πολύ πιι
υπόγεια. Οι Ά νθρω ποι στην Παραλία, το
Γιώργου Δεπόλλα, έχουν -στα δέκα χρο
νια που πέρασαν από την αποτύπωσ
τους- καταφέρει να εγκαθιδρύσουν το αμ
φίδρομο παιχνίδι: «Είναι οι άνθρωπο
στην πλαζ που μοιάζουν με φιγούρες το
Δεπόλλα ή το αντίστροφο;». Συνήθως ήτα
η ζωγραφική που πετύχαινε τέτοια φαινί
μένα συμβολικής σχηματοποίησης.
Από την άλλη μεριά, από τα εικαστικ
προς τη φιυτογραφία, το πράγμα περιπλι
κεται. Κατά τα φαινόμενα, σύγχρονες 6τ ::
μιουργοί όπως η Nan Goldin ή η Barbara
Kluger δεν έχουν βρει (ακόμη) το αντ
στοίχο τους στην ελληνική φωτογραφί ,
(ούτε όμως και στα εικαστικά εξάλλου ,
Ό πω ς δεν είχε βρει ποτέ θιασώτες στηχο ·(
ρα μας και η γερμανική Υποκειμενικότητ ,
χρόνια πριν. Ίσ ω ς αυτό ανατρέπεται με τ ^
Λία Ναλμπαντίδου (γ. 1967), όπου σι
φωτοσειρές της καταγράφει μια ράθυμ.

Π ά νο ς Β α ρ δόπ ουλος. Το Τοτέμ, 19 8 9 ,α π ό τη σ ειρ ά «Τα παιχνίδια μου>:

ΒΙΚΤΩΡ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ
χωρίς να έχει ξεπεραστεί. 'Ισω ς ούτε καν από
τον ίδιο. Η Χριστίνα Δημητριάδη (τι περίεργο
και αυτή γεννημένη το
1967) καταγράφει την
αποξένιυση
του
cocooning στα Private
Spaces. Ενώ η Μαρία Παπαδημητρίου (γ. 1957)
στις γνωστές Π ιπίλες της
καταβαραθριυνει κάθε
δυνατή σοβαροφάνεια,
προκαλιόντας πολύ σο
βαρό πρόβλημα στους
εκθεσιακούς
γείτονες.
Και οι δυο τους θέτουν
επιτακτικά
ερωτήματα
συγχρονισμού προς τον
διεθνή
προβληματισμό
στους υπόλοιπους. Ισιος
σύντομα έρθει η απάντη
ση από εκεί. Δεν μπορεί
κανείς εδώ να μην παρα
τηρήσει την ατελή αντιπροσιόπευση του χοίρου.
ιώργος Δεπόλλας. Ο Βιομήχανος Β. Α β ρ α μ ίδ η ς ενώ δείχνει από
Ο Νίκος Κεσσανλής θα
ιού έφυγε η γυναίκα του, από τη σ ειρ ά «Α νέκ δ ο τα Ν το κ ο υ μ έντα » . έπρεπε να εκπροσιοπηθεί
με κάποιο από τα mec art
Κιθημερινότηχα που τιην εποχή της
του εδιό ιος ο πριότος έλληνας ζωγράφος
;eneration X έχει καταχωριστεί ως στραπου χειρίστηκε το μέσον. Αλλά και νεότε
ευμένη στάση ζωής. Η πιο πολιτική ίσιος
ροι καλλιτέχνες, όπιος η Εύα Βρετζάκη και
ο Πολύδωρος Καρυοφύλλης, θα έδιναν
ριάντηση έρχεται από τα Μ ετα β ατικ ά
1νηχείμενα (1996), όπου η Νάγια Γιακουένα 90s κλίμα στη διοργάνωση. Συνεχίζο
ντας την επισήμανση πιθανιόν απουσιών,
ιάκη (γ. 1967) φωτογραφίζει (κορίτσια-)
ιουκλες από πολύ μικρή απόσταση σε έγθα λέγαμε ότι η φιλοδοξία της έκθεσης/έκ,;ρωμο polaroid. Η εξιδανίκευση της
δοσης θα απαιτούσε και τη συμμετοχή φω
τογράφοι όπιος ο Άλκης Ξανθάκης, ο
larbie ανατρέπεται από έναν David
.ynclï-ικό εφιάλτη. Η Ωραία μετατρέπεΙΙλάτων Ριβέλλης, ο Σαράντος Σακελλάαι εύκολα σε Τέρας. Στη (βραβευμένη)
κος ή ακόμη και ο Τάσος Βρεττός που όχι
μόνον έχουν να επιδείξουν έναν όγκο έρ
ιειρά«Ελληνική Νεολαία» καταγράφει τη
ενιά «τιον rave». Απλά. Πολύ κοντά ίσως
γου κατά τη δάρκεια αυτής της εικοσαε
πηδουλειά της Cindy Sherman. Ο Δημήτίας, αλλά πλέον (οι τρεις πριότοι) δημι
Οης Τσουμπλέκας (γ. 1967) Οα έπρεπε
ουργούν ως δάσκαλοι ολόκληρες γενιές
νέων φιοτογράφιον οι οποίοι μοιράζονται
:ανρνικά να καταχωριαστεί ιος «φωτοράφος με εικαστικά ενδιαφέροντα» και
τη σκέψη τους. Παράλληλα, κάποιοι
ίχι το αντίστροφο, με βάση την παιδεία
(υπερβολικά) νέοι συμμετέχοντες θα μπο
οιτ/αι μόνο. Ούτως ή άλλιος έχει κατοχυρούσαν να καταγραφούν σε μια φύση και
κόσει μια μακρόχρονη (για την ηλικία
διάθεση μνημειακή έκθεση της επόμενης
ου) και συστηματική σχέση όχι μόνο με
δεκαετίας. Αν και κάποιος πρέπει να ανα
ην εικαστική φωτογραφία αλλά και την
γνωρίσει ότι στα εισαγωγικά κείμενα η
διατη ζωγραφική. Η σειρά του «Σημειιόκατάσταση βελτιώνεται μια που (λεκτικά)
καταγράφεται ένας μεγαλύτερος χοίρος.
τειςγια τον Leonardo» προσφέρει μία νέα
εκδοχή επεξεργασμένης φωτογραφίας
Ίσ ω ς την επόμενη εικοσαετία...
ρτα ίχνη του τσέχου animator Ja n
Svankmeier. Στα τρία χρόνια που μεσολά
Δημοτική Πινακοθήκη Λ. Κανακάκις, Χειμάρρας
3, Ρέθυμνο. Από τις Ιό Ιανουάριου μέχρι τις 15
βησε από τότε παραμένει ένα από τα πιο
Μαρτίου.
ενδιαφέροντα δείγματα της δεκαετίας,

ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ «ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΙ»
Ε Λ Λ Α Δ Α - Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΑ ΙΣ Π Α Ν Ο Φ Ω Ν Ε Σ Χ Ω Ρ Ε Σ

ΒΙΚΤΩΡ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ

ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ «ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΙ»

ΕΛΛΑΔΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠΟ
ΑΘΗΝΑ 19%

Στην Ελλάδα, στην Ρουμανία και στις
ισπανόφωνες χώρες ο υπερρεαλισμός
εμφανίστηκε και εξελίχθηκε σε απόσταση
και απόκλιση από το (παρισινό) «Κέντρο»
και απ ό τα «κεντρικά» πρότυπα. Γι’αυτό
και παρουσιάζει ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά, που στοιχειοθετούν την
ώ έα 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 εύός
«περιφερειακού» υπερρεαλιστικού
μοντέλου. Συμπερασματικά:
-Α π ό 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, απ ό ιστορικής πλευράς,
η υπέρβαση του νεωτερικού
«παραδείγματος» (στο οποίο ανήκει ο
υπερρεαλισμός)', στην κατεύθυνση του
μεταμοντέρνου.
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Π Ο Λ Υ Τ Υ ΙΙΟ

------------------ζ

K

i

«ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ», ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

Στα (επιτυχημένα) βήματα που
είχαν χαράξει οι Η σ υ χ ες μ έ ρ ε ς
του Α υ γ ο ύ σ το υ βαδίζει και η
καινούργια ταινία του Παντελή
Βούλγαρη Ό λ ο είναι δρ όμ ος.
Ταινία που δεν περιγράφει μόνο

όμοι

πως και ιττην πριότη σπονδυλωτη του ταινία, ο σκηνοθέτης είχε
κεντρικό της θέμα την ανθρώπινη μοναξιά σε περιπτιόσεις που
σηματοδοτούν οι σύγχρονοι
-ατομικοί και κοινωνικοί- τρόποι της ζω 
ής στην πόλη, το ίδιο και τιάρα. εντοπίζει
το ενδιαφέρον του σε τρεις, με σημαντική
επικαιρότητα, εκδοχές του σύγχρονου
ελληνικού σκηνικού- τους αυτόχειρες
ιττρατιιότες, κυρίως αυτούς που υπηρε
τούν στην παραμεθόριο, την αλόγιστη κα
ταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος
και τους χώρους και τους τρόπους «δια
σκέδασης» του Νεοέλληνα στην επαρχία.
Στην πραγματικότητα, και οι τρεις ιστο
ρίες είναι ασκήσεις και μελέτη πάνω στην
58
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αδιαπέραστη μοναξιά του ανθρώπου-άτσμο.
Το σενάριο, αποτέλεσμα της συνεργασίας
του Βούλγαρη με τον συγγραφέα Γιώργο
Σκαμπαρδώνη, είναι ένα είδος road movie
που το αποτελούν εξιοτερικές και εσωτερι
κές διαδρομές. Είναι, βέβαια, οι δεύτερες
που ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτές φορ
τίζουν τα αδιέξοδα οδοιπορικά των τριών
ηρώων. Και είναι ένα πριότο επίτευγμα αυ
τί) της ταινίας, η οποία κατορΟιόνει να «φιυτογραφίζει» με λεπτή ισορρο
πία και τους έξιο και τους «μέ
σα» δρόμους. Το «εξιυτερικό»
δραματουργικό υλικό, είναι
αλήθεια, προσφέρει συμβατι
κές εντάσεις, αλλά το «εσωτε
ρικό» αποκαλύπτει στον προ
σεκτικό θεατή τα ενδιαφέρο
ντα τοπία των ψυχικιόν εντάσε
ων που υποβόσκουν, εκεί όπου οι καθημε
ρινοί «σίσυφοι» ασκούν τις αντοχές τους.
Αυτά όλα γίνονται αισθητά μόνο -μ ε τους
τρόπους, δηλαδή της ταινίας- μέσα από τα
βλέμματα, από τον ελλειπτικό λόγο και την
περίσκεψη, την ελαχιστοποιημένη συμμε
τοχή σε ένα διαμετρικά αντίθετο περιβάλ
λον, συμπτωματικό, εχθρικό ή αδιάφορο,
όπως κατά κανόνα είναι αυτό της σύγχρο
νης καθημερινότητας. Και οι τρεις ιστορίες
διαδραματίζονται στη βόρεια Ελλάδα.
Στην πριότη, ο Λημήτρης Καταλειφός εί
ναι ο αρχαιολόγος ο οποίος ανακαλύπτει
έναν ασύλητο τάφο που περιέχει το σκελε
τό ενός στρατιώτη στα δόντια του οποίου εί
ναι ένα χρυσό «χαρώνειο νόμισμα», ο ναύ
λος του ταξιδιού του για τον Αχέροντα.
Ταυτόχρονα, όμως, ο αρχαιολόγος σχεδιά
ζει και πραγματοποιεί ταξίδι-προσκύνημα
στο προκεχωρημένο φυλάκιο όπου αυτοκτόνησε ο στρατιώτης γιος του. Εδιό, ασφαλιός, η ερμηνευτική γραμμή και οι κινημα
τογραφικοί τρόποι επιβάλλεται ν α κυριαρ
χούνται από τις εσωτερικές δονήσεις.
'Ομως, αυτός ο δραματουργικός μινιμαλισμός ξεπερνούσε τα όρια της λιτότητας και
άγγιζε τη στέγνια. Η τυποποιημένα ακύμα
ντη έκφραση του προσώπου του Καταλειφού. ηθοποιού με αναμφισβήτητη προσιυπικότητα και ικανότητα, τείνει να γίνει μανι έ-
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τηςαγάπης
και της μοναξιάς

αλλά και καταδεικνύει τη βαθιά
αγάπη και την πίστη
του δημιουργού της στον
άνδρωπο και τη φύση,
αλληλένδετες και οι δύο
εκδοχές ζωής.
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Ο Δημήτρης Καταλειφ
σ το επ εισ ό δ ιο « Ν ό μ ισ μ α στα χείλη», από ι
ν έα τα ινία του Π. Βούλγαβ

ί
ρα (π.χ. Θ εόφιλος, Trinity, Καβάφης). βουβός πόνος δεν εξισούται με ψορμαj
στικό μηδέν. Αυτό, φυσικά, δεν σημαό'
ότι το επεισόδιο δεν είχε ευγένεια, συγ·
νηση και αξιόλογη αντίστιξη στην και
γραφή του.
Πρ ωταγ υ)νιστ έ ς τη ς δ ε ύτ ε ρης ιστορίας.
ναι ο Βέγγος και η φύση. Ώριμος πιο,
πριότος, σαν ακριβό παλιό κρασί-ακό
και στις (ελάχιστες) ερμηνευτικές υπερι
χειλίσεις του και τις εκφραστικές τυποπ
ήσεις του. Μια φιγούρα πολύτιμη για
αποθέματα κατασταλαγμένου, θυμοσοι
κού ανθρωπισμού που διαθέτει. Σχεδ
αναντικατάστατος. Φύλακας, λοιπόν, σι
φημισμένο για τη μοναδικότητα του υδή
βιότοπο του Δέλτα του Έβρου, ζει ολο|
ναχος -η γυναίκα του τον εγκατε'λει'
προκειμένου να μείνει με τα εγκατεστηβ
να στην Ολλανδία παιδιά του- έχοντας β
τιχτραπεί σε ένα είδος Έλληνα Nzeço
Ο υζαλά (γκχ νιχ θυμηθούμε την ομιόνυ

εκδόσεις Π Ο Α Ι Σ
[του Κουροσάβα). Φύση ο ίδιος, έχει ταυιιίδιαπραγμάτευτα με το πανέμορφο περιιντο οποίο γνωρίζει όπως και το ίδιο του το
. Όταν ένας λαθροκυνηγός σκοτυκτει την
υταία νανοχήνα», αποδημητικό από τη
ίιναβία, ο γερο-φύλακας Βέγγος Ocx αντι:ι βίαια.
:ς αδιάκοπος κυματισμός αισθημάτων, ψυ"πληρότητας και ισορροπίας διατρέχει τοΰ■ευαισθητοποιημένη προσφορά που κάνει
ίλγαρης σε όλους μας. Σε τέλεια αντίθεση
τη νοσηρότητα που αποπνέουν οι ταινίες
ομότεχνων του -τη ς ίδιας με αυτόν γεαυτός βιώνει (και μας το μεταδίδει) την
’της απροσμέτρητης αγάπης για το θαύμα
>ής.
Ιρίτο και κινηματογραφικά καλύτερο επει, το «Βιετνάμ», που είναι το όνομα ενός
ιόικου κάπου στο Κιλκίς, έχουμε την τέλεια
οπή της μέχρι εκείνη τη στιγμή εικόνας από
ο προηγούμενα ιστορήματα. Ο Γιιόργος
/ης, εργοστασιάρχης επιπλοποιός στην ίδια
βρίσκεται σε απόγνωση όταν τον εγκατα) η γυναίκα του, παίρνοντας μαζί της και τα
χιδιάτου. Ο φυσικά ρηχός ψυχισμός του θα
ιήσει την εκτόνωση στο σκυλάδικο και τις
ρυργίες του. Εδώ ο Βουλγαρης θα κορυφιόνταινία του με μιαν εκπληκτική καταγραφή
,ωνκαι λειτουργιχόν ενός κόσμου μυθοποίηχι απομυθοποίησης της «διασκέδασης» ( Τ ή 
λου αριθμού Νεοελλήνοιν. Ποτέ άλλοτε ο
ατογραφικός φακός δεν ανίχνευσε με τόση
>νή, επάρκεια, έμπνευση και κυρίως αποτειτικότητα αυτό το πλαστικοποιημένο γκλά>υς, και μάλιστα τοιν επαρχιακιυν σκυλάδι;ου ζουν κατ’ απομίμηση -προς το χειρότε(DV αντίστοιχων της πρωτεύουσας και συιεΰουσας. Μέσα στο απερίγραπτο αλαλούμ
πικρατεί στο χρηματιστήριο της καψούρχχς,
χνεκπληκτικό Γιώργο Αρμένη (ττο ριτλο του
υράι των σκυλάδικων, ο Βουλγιχρης Ocx βρει
:>μοπου οδηγεί (χυτή την ιβυχίχγωγική φενάηναυτο-υπονόμευσή της.
ιεάν λάβατε, δωρεάν δοκττε σ' αυτό το βωμό
ναΟροκτκει τους καπνούς της νεοελληνικής
»δυστυχίας, των ρηχιόν (χισθημάτων κ<χι της
;παρηγοριάς. Από το κουκούτσι της γνησιόμέχρι πχ χρωματιστά λαμπιόνια και τους
φαντικούς ήχους το>ν κατβουροτράγουδων
ι,όντως, όλα δρόμος», αλλά τι δρόμος...
ιδήο κινηματογράφος είναι πριν απ’ όλα ει0α πρέπει να αναγνωρισθεΐ η πολύ σημαμερίδα στην επιτυχία που ανήκει ιττη φωτο
ία του Γιώργου Φρέντζου. Προφανιός, με
ιμο κόκκο, έδινε μια ζεστασιά στο αποτέλεδιο με αυτί) που έχει η αιρή πάνω (ττιχ πράγκαι η όραση στο όραμ(χ. Ανάλογίχ πρέπει \αχ
»ει κανείς για τον Σπανουδάκη, (χλλά και για
ϊκάτραγούδκχ του Γιαπράκα.

Νορμπέρτο Μπόμπιο

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εισαγωγή
Θανάσης Γιαλκέτσης

Ν ο ρ μ α έ ρ ιο Μ α ό μ ο ιο
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ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ειοογωγή
θ οτά οη ς ΓιαΑκέιοης

ΠΟΛΙΣ

Η πνευματική και πολιτική διαδρομή του Νορμπέρτο Μπόμπιο προσανατολίζεται από τη διαρκή αναζήτηση μιας
σύνθεσης ανάμεσα σε ελευθερία και ισότητα, ανάμεσα στις
αρχές και τους θεσμούς που εγγυώνται τη δημοκρατία
και σε μια σοσιαλιστική προοπτική που υπηρετεί το στόχο
της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Φιλελευθερισμός και σοσιαλισμός συγκροτούν δυο αντα
γωνιστικές πνευματικές και πολιτικές παραδόσεις που αναμετριούνται συχνά στην ιστορία των ιδεών. Η φιλοδοξία
του φιλελεύθερου σοσιαλισμού είναι να συνδυάσει τους
στόχους του σοσιαλισμού για ισότητα και κοινωνική δικαι
οσύνη με τις αρχές και τους θεσμούς της φιλελεύθερης
δημοκρατίας (δικαιώματα και εγγυήσεις ελευθερίας, κοι
νοβουλευτισμός, πολυκομματισμός κ.λπ.).
♦

♦

♦

επ ίο η ς κ υκλοφ ορεί

Νορμπέρτο Μπόμπιο
Δ Ε Ξ ΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
εκδόσεις ΠΟΛΙΣ · ΟΜΗΡΟΥ 32 · 106 72 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ. 36 43 382 · FAX 36 36 501
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« Ονόματα τής άμμον»
τής Λ. Τσιριμώκου

ό δέ [...] κάτω κύψ ας
τω δακτύλιο κατέγραφεν εις την γην...
Κ α τ ά Ίοχίννην, 8, 6
Make dust our paper, and with rainy eyes
Write sorrow on the bossom of the earth.
Shakespeare, Richard II (111,2)

Ή «’Ά ρνηση» μοιάζει νά είναι όχι απλώς τό λαοφιλέστερο
ποίημα τής Σ τ ρ ο φ ή ς (1931), άλλά ίσω ς τής σεφερικής ποιητικής παραγωγής εν γένει καί, άναμφίβολα, μέγα μέρος
αυτής τής δημοτικότητας τό οφείλει στη μελοποίησή της άπό
τόν Μ. Θ εοδωράκη. Δέν πρόκειται ούτε αισθητική εξέταση
ούτε αξιολογική αποτίμηση τού μικροσκοπικοϋ, μόλις τρίστροφου, ποιήματος νά κάνουμε ιττόν περιορισμένο χώρο
πού διαθέτουμε- μέ αυστηρά κριτήρια, πάντως, σίγουρα δεν
είναι τό άρτιότερο καί τεχνικότερο μήτε τό στοχαστικότερο
λογοτεχνικό κατόρθω μα τού ποιητή. Μάς ενδιαφέρει, ω σ τό 
σο, ή μεσαία στροφή του ώς καλό δείγμα ενός ποιητικού τ ό 
πον :
Πάνο) στήν άμμο την ξανθή
γράψαμε τ’ όνομά της·
ώραΐα πού φ ύσηξεν ό μπάτης
καί σβήστηκε ή γραφή.
Τά ονόματα τής άμμου, πού τά «χαλά» ή θάλασσα, τά πρό
χειρα ίχνη, οί εφήμερες γραφ ές, τά σχήματα τής άμμου πού
αλλάζουν όταν φυσά ή όταν τά σκεπ ά ζει τό κύμα: παμπάλαιη, πολύχρηστη καί πολύτοκος ποιητική εικόνα, πού συνιστά ό,τι άκριβώς άποκαλούμε τ ό π ο , locus classicus, στο χώρο
τού λογοτεχνικού σιναφιοϋ.
Στις «πηγές» τού σεφερικοϋ ποιήματος ή σχετική έρευνα
έχει ήδη καταχωρίσει τήν πλούσια κρητική παράδοση καί
τόν παλαμικό ορμητικό χείμαρρο:
[...] καί τ’ όνομά σας λεκόνει
σά νά ’το μέ τή χέρα σας γραμμένο σ’ περιγιάλι,
στή διάκριση τσή θάλασσας, γή χάμαι στήν πασπάλη.1
καί :
Κάτου ’ς τήν άμμο τού γιαλού μιά ’μέρα, μακρυά της,
Έ κ ε ΐ πού μόνος έστεκα έγραψα τονομά της.

Χ α ρ ά ’ς τό πρώ το κύμα
Που τονομά της ηύρ’ εκεί, κι άς ηύρ’ έκεΐ καί μνήμα!2
Ό A. Κ. Χριστοδούλου, βασιζόμενος οτίς σημειώσειςτοϋΓ
Σαββίδη στην όγόοΐ) έκδοση των σεφερικών Ποιημάτων (1Ç
συσχετίζει έπίσης την «’Ά ρνηση» μέ τις ενότητες «Δίψα» καί
χαλίκι» από τόν «Ά λαφροΐσκιωτο» (1909) τού Σικελιανοΰ:
Δίπλα (ττούς άμμους,
πού άχοΰσε το κύμα,
μιά δίψα έμαχόμουν νά σβήσω.3
και :
πού άγνάντεψα, ώ ς έβάδιζα
σκυφ τός σέ ώ ρα βαρύτατη
πού τό κορμί μου έδίψα,
δίπλα στο κύμα
τό χαλίκι πού άστραφ τε
καί πήρε τ ’ όνομα άπ’ τή δίψα!4
Συγγενές κλίμχχ έντοπ ίζετα ι καί στό ψυχαρικό Ταξίδι
(1888):
«Δ έ θυμάσαι τή θάλασσα, πού κά θε μέρα σηκώνετα
καί τραβιέται, όπω ς τή σείρη τό φεγγάρι; "Οταν τρα
βιέται, πάει μιλιά μακριά καί τό περιγιάλι άπομνίσκι
όλόξερο, γυμνό, σάν όρφανεμένο. "Οταν πάλε ση
κω θή, περεχύνει στά γεμάτα τόν έρημο τόν άμμο- χαί
ρεται τό διψασμένο τό χώμα καί τά παράλια ζωντανέ
βουν. Ή καρδιά μου μοιάζει μέ τό γιαλό- όσο δέ σ’ έχα
είμαι σάν τό ξενιτεμένο τό περιγιάλι κι όλο προσμένι
νά δροσιστώ μέ τής άγάπης σου τήν πλημμύρα».3
y
Στον συγγενικό κύκλο τής «’Ά ρ νη ση ς» μπορεί τώρ<
π ρ οσ τεθεί ένα άκόμη μέλος. Π ρόκειται γιι'χ τό τετράατς
«Ά σμ ά τιον» τού Δ. Παπχχρρηγόπουλου (1843-1873)· ήι
χττροφή τού ποιήματος κχχλλιεργεΐ σαφ ώ ς τόν τόπο τή:
τ α ιό τ η τ α ς , τής φ ευγαλέας γραφ ής, τής παροδικής, εΰμ
βλητης μνημείωσης:
Ε ις τόν άνεμον μή λέγε τά δεινά σου·
δέν σ’ άκούει.
Ε ις τήν άμμον μή χαράσσης τ’ όνομά σουθά χαθή/’

;

«
t

ίκογένεκλ, στους κ ό λπ ο υ ς τής όποιας εν τά σσετα ι οργανικά
;ο μικρό σεφερικό ποίημα. Μιά εν τελώ ς πρόχειρη περιόιχ'χ>αοη χττή γαλλική κχχί άγγλική λογοτεχνική παράδοση, πού
ιατά τεκμήριο κιχτείχε έπχχρκώς ό Σεχρέρης, μάς οδηγεί
ίοφαλώς στους πχχρεμφερεΐς χττίχους τοϋ γνχοστοϋ σονέτου
οϋ Edmund Spenser (1552-1599), άπό τήν ενότητα Amoretti:
One day I wrote her name upon the strand,
But came the waves and washed it away:
Again I wrote it with a second hand,
But came the tide and made my pains his prey.
Καίώς ευρύτερη λογοτεχνική κχχτχχγχηγή μπορούμε νά Οεωιήσουμε τή διάθεση πού χρ ω μ α τίζει τή «χρευγαλέχχ»7 γαλλική
,υρική ποίηση τοϋ χχίχόνχχ τω ν Φχότχυν, ή όποΐχχ θεμχχτοποιεΐ
:ατά κόρον τό «έχρήμερον χτπέρμχχ», τή βρχχχυβιότητχχ κχχί τή
,αταιοσπουδίχχ τής χχνθρχόπινης πχχρέμβχχσης στό έργο τοϋ
ρόνου, τής (άτελοϋς) χχπόπειρχχς χχπχχθχχνχ'χτισης λόγχην κχχί
ργων. Ποιητικό δεΐγμχχ χχύτής τή ς χδιχχθεχτης χδιχχχτχόζει ή χρχχ: αοιώτικη χττιχουργίχχ:
9

,„
,
' ,
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Κχχιεχομεν θεμελιχ>ν τχ> γνεμχχ της Άρχχχνης,
Τό χιόνι εις τήν θχ'χλχχσχκχν, κχχί τό νερό τής πχ'χχνης.
[···]
Στην άμμον κχχί εις τό νερό νχχ κτίζχομεν Οχχρροϋμεν/

Πριν έγκχχταλείψουμε, χόχττόχτχ), τόν γχχλλικό 18ο χχίχόνχχ
,ρήσιμο θά ήτχχν νχχ χττχχΟχνϋμε χτέ δύχ> περιπτχόχτεις έγχχ'χρχχ:των ιχνών, οί όπχηες με χχμυχδρούς μετχχτονιχηιχνύς χρχοτίζουν
όθέμχχ μας. Ό βολτχχιρικός Zadig (1747), χττό πλχχίσιο τοϋ
:ριτικοϋ (κχχί είρχηνικοϋ) χριλοχτοχρικχ>ϋ μύθου, δίνει μχχθήμχχ(χ υψηλής χιημειολογίας, δηλχχδή προχτεκτικής κχχί έπχχγχηικής άνάγνωσης τχην χτχημχ'χτχην τής άμμου, ένχόπιον τχην χχχικόντων κριτχην του σχετικχχ με τχχ διά) χχχμένχχ βχχσιλικχχ ζχηχχ
τόχικυλί χχχί τό άλογο), τχχ όποΐχχ ούόέπχντε έχει χχντικρίσει:
Πρότερον είδχ)ν έπχ'χνχη εις τήν άμμον ίχνη ζχόου, κ’
ευκόλως έσυμπέρχχνχχ ότι ήχτχχν μικροϋ σκύλου ίχνη.
Άπό αύλάκιχχ έπιπόλχχιχχ κχχί μχχκρχ'χ, χαρχχγμένχχ εις
ύψώμχχτχχ τής άμμου μετχχξύ τχην ίχνχην τχην πχ)δχχρίχην,
έγνχόριχκχ οτι ήτχ)ν χτκύλχχ έχχ>υχτχχ τχχ βυζίχχ κρεμχχμενχχ,
καί ότι πρύ όλίγχην ήμερχην έγέννηχτεν. Ά π ό χχλλχχ ίχνη
φαινόμενα πχχντοτε ότι έχχχρχχζχχν τήν έπιχρχχνειχχν τής
άμμου εις τχχ πλχ'χγιχχ τχην εμπρχιχτθίων πχιδχχρίχην, έννόησα ότι είχεν χχύτίχχ μχχκρύτχχτχχ· πχχρχχτηρήχτχχς χδέ ότι ή
άμμος δεν ήτχ)ν χχχρχχγμένη χχπό τόν ένχχ πόδχχ χ')χτχ)ν χχπό
τούς άλλους τρεις, έγνχόριιτχχ κχχί χχπχ)τχ)λμχην λέγχη οτι ή
σκύλα τής σεβαστής βχχσιλίχτχτης μχχς είνχχι όλίγχιν χω λή7
' Το
Τόμχχθημχχ χχνχχγνχηχττικής χχγχίνοιχχς τχνϋ Σχχδίκη πχχρχχμένει
επίκι
ικχχιρο
ο κχχί
και χρ)]σιμο
χρήσιμο γιχχ τό
το χτπχ'χσ
ιτπχχιπμο του κρυπτχηνυμικου
, πχ)ύ χτυνήθως χτυνέχει τχχ «πχΜ,ι'μιχχτχχ τής άμμου».
πό τήν άλλη μεριχ'χ, ή ρουσχτχηική Julie ou L a Nouvelle H éloïse
(1761) παρχχλλχ'χσοει τό γνχηχττό μχχς μοχίβο τής έγχχ'χρχχξης
toi ονόμχχτος, χχνχ)ίγοντχχς άλλη πρχ)χ>πτική χττόν χχειθχχλή τό-Τυ: ατή 17η έπιχττολή τοϋ τέτχχρτου μέρους, τό πρχητχχγχηνιστικό ερωτικό ζεϋ γ ο ς χχντιμετωπίζει μιά περιπετειιόδη τρικυ
μία παραπλέοντχχς οτή λίμνη τής Γεν εύ η ς κχχί χχνχχγκάζετχχι
ί νααποβιβαστεί στήν όχθη· ό Σχχίν-Πρέ π είθει τήν Ιο υ λ ία νά

'Ο Σεφέρης στις αμμουδιές τής Κύπρου.
τόν α κολουθήσει σέ πχχρχχπλευρη τοποθεσία, μονχχχικό κατχχχρύγιό του άλλοτε, πρό πολλών χρόνων, σέ στιγμές ρέμβης
κχχί ερω τικής μέθης, ότχχν χχνχχκχχλοϋσε μάταια τήν παρουσία
της: τής χχποκχχλύπτει χχχρχχγμένο τό όνομχχ της, εν μέσω στίχχην τοϋ Πετρχχρχη κχχί τοϋ Τ χχχτχτο, σέ πλεΐστα σημεία τχην γύρχη βρχχχων."1Είνχχι ένχχς χώρος στοιχειωμένος χχπό τή θύμηχτί] της, όπου ό βρχχχος έπιβχχλλεται ώς χχνθεκτικό μνημείο πάθχ>υς κχχί έρχητικής πίστης, χχπτό τεκμήριχ) τής ό ίά ρ κ ε ια ς των
χχίχτθημχχτχην, πχ)ύ κχχτχχκλύζουν κχχί πχχλι τόν ερωτευμένο χαρχχκτη ξχχνχχδιχχβχχζοντχχς τις χχλλοτινές γρχχχρές του, άνέπαχρες χχπό τό χρόνο. Είνχχι σχχχρής ή χ’χντιδιαχιτολή: «όνόματχχ
τής άμμου» κχχί «όνόμχχτχχ τοϋ βρχχχου», ή χρευγχχλέα κχχί ή
χττχχθερή μνημείχηση μιχ~χς χχκριβής χττιγμής.
«Π οίηση είνχχι τό χχποτύπωμχχ σπχχνιων χ^τιγμών ένός
σπάνιου πνεύματος. Μχχς κυριεύουν σκέψ εις καί συνχχιχτθήμχχτχχ πού προκχχλοϋνται χχπό έρεθίσματα,
άλλοτε πχχλι χχνχχίτιχχ κι χχπρόσμενα έρχοντχχι γιά νά
μχ~χς χχνυήκόσουν χττό δικό τους μαγικό κόσμο. Στή
χχχρχχ κχχίτή θλίψη πού μχχς χχχρήνουν, χχύτό πού τελικά
μένει είνχχι ή συμμετοχή μχχς στήν χχύθεντική φύση τών
πριχγμχχτων. Κχχί είνχχι τόσο χρευγχχλέχχ χχύτή ή θεϊκή
δύνχχμη πχ)ύ διχχποτίζει τήν τβυχή μχχς. Τά βήματά της
, μοιχχζουν μέ τχχ ίχνη τοϋ χχνέμου πάνω στήν θάλασσαέρχετχχι ή πρχηινή γαλήνη νά τχχ σβήσει, χχχροϋ μείνουν
γιχχ τόσο λίγο πχχνω στή ραβδωμένη άμμο. ’Ά νθρω π οι
μέ λεπτή εύαισθησίχχ κχχί πλούχτιχχ χρχχντχχσίχχ ζοϋν τέ-

μέ λεπτή ευαισθησία καί πλούσια φαντασία ζούν τ έ 
τοιες έντονες κατα στάσεις, γεγονός πού τούς κρατά
μακριά άπό κά θε ταπεινή επιθυμία»."
Τό παραπάνω άπόσπασμα προέρχεται άπό τό γνωστό σ το 
χαστικό δοκίμιο τού Σέλλεϋ «'Υ περάσπιση τής ποίησης»
(1821)· ένα χρόνο αργότερα, ό ποιητής χάνεται πρόω ρα α φ ή
νοντας, ω στόσο, πίσω του ένα «ατελές» αριστούργημα, τόν
«Θρίαμβο τής ζωής» (The Triumph of Life), ποίημα κορυιραΐο
τής ρομαντικής ρητορικής, για τό όποιο χύθηκε πολύ μελάνι.
Σε αυτό τό κύκνειο άσμα του ό Σέλλεϋ στρίβει ελαφρά τή βί
δα τού τόπον πού μάς ένδιαφ έρει καί παρουσιάζει τήν εξή ς
υπέροχη εικόνα:
And suddenly my brain became as sand
Where the first wave had more than half erased
The track of deer on desert Labrador.12
Επισημαίνουμε ότι στο κείμενο νποτνπώνε toll έμφατικά ή
φιγούρα τού Ρουσσώ καί ότι, ενώ τό ποίημα ύψοΥνεται ώς
επιτάφια στήλη, επιτύμβιο σήμα, συνδηλώνοντας τό πετραρ
χικό trionfo", τόν θρίαμβο τού θανάτου, μέ στρατηγικό ελιγ
μό έξορ κίζειτό ν πένθιμο τόνο καί μεταλλάσσεται ακριβώς σε
θρίαμβο τής (λογοτεχνικής) ζω ής.
Σέ αύτό τό αισθητικό πλαίσιο, νομίζω, πρέπει νά έντάξουμε τά «ποιήματα τής άμμου». Έ ν ώ θεματοποιοϋν τήν πρόχει
ρη, εύεξάλειπτη μνημείωση μέσω τής έπιπόλαιης γραφής πού
θά τή σβήσει τό πρώτο κύμα, συντελούν έμπράκτω ς τή δρα
στική καί (τταθερή χάραξη τού κειμένου στο σώμα τού χρό
νου καί μνημειώνουν ανεξίτηλους ιττίχους στις σελίδες τού
βιβλίου, monumentum aere perennius — άποδεικνύονται, μέ
άλλο λόγια, κατά κάποιον τρόπο, ιδιότυπα «ποιήματα ποιη
τικής».
Κλείνοντας τή — διόλου εξα ντλητική — μικρή αύτή π ε 
ριδιάβαση στον τόπο τής φ ευ γα λέα ς στιγμής, θυμ ίζω τό
«στρίψιμο τής βίδας» πού επ ιχειρ εί σέ ένα σονέτο του, τήν
ίδια πά νω -κάτω στιγμή πού κ υ οφ ορ είτα ι ή σεφ ερική
«’Ά ρ νη ση », ό Ρώ μος Φ ιλύρ α ς, α θλη τή ς, δισκοβόλος τής
ποίησης:

νεωτέρας έλληνικής ποιήσεως), 1910, σσ. 160-161.
7 Γιά τόν απόηχό της στόν φαναριώτικο λυρισμό, βλ. πρόχειρα τό
σχετικό άρθρο τοϋ Κ. Θ. Δημαρά «Φευγαλέα ποίηση» [1976] στόν
τόμο Ισ τ ο ρ ικ ά φ ροντίσματα, Α': Ό διαφωτισμός καίτό
κορύφωμά του, Πορεία, 1992, σσ. 143-152.
8 Μ ισμαγιά. ’Ανθολόγιο φαναριώτικης ποίησης (επιμέλεια: Άντεια
Φραντζή), Εστία, 1993, σελ. 145.
9 Βολταίρου, Τά περί τον Σ αόίκη ν ή τήν Ειμαρμένην. Μια
μετάφραση τοϋ 1819 άπό τόν Δ. Ν. Ίσκεντέρη (φιλολογική
επιμέλεια: Μαριλίζα Μητσοϋ), έκδ. Καστανιώτη, 1991, σσ. 35-36.
10 Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, Garnier-Flammarion, 1967,
σσ. 386-392
11 David Lee Clark (ed.), Shelley’s Prose, «A Defence of Poetry», The
University of New Mexico Press, 1954, σελ. 294. Ελληνική απόδοση:
Ίουλίτα Ήλιοπούλου, Σέλλεϋ, Υ π εράσ π ισ η τής ποίησης, εκδ.
ύψιλον, 1996, σσ. 79-80.
12 Ενδιαφέρουσα έρμηνευτική ανάγνωση τοϋ ποήματος έπιχειρεϊό
Paul de Man στο δοκίμιό του «Shelley Disfigured», The Rhetoric of
Romanticism, Columbia University Press, 1984, σσ. 93-123.
13 Δεν μπορεί παρά νά έπισημάνει κανείς τήν πετραρχική επιγραφή
πού κρεμά ό Ρουσσώ στό άνώφλιτής Nouvelle Héloïse :
Non la connobe il mondo, mentre Y ebbe:
Connobiir io ch’ a pianger qui rimasi.
14 «Δισκοβολία» [ 1926] : εντάσσεται στά «ποιήματα τής
διασποράς», κατά τήν ορολογία τοϋ Αίμ. Χουρμούζιου. Βλ.
πρόχειρα στήν έκδοση τοϋ Τάσου Κόρφη Ρώμος Φιλύρας,
Πρόσπερος, 1992, σσ. 32-33.

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

Ό δίσκος πέφ τει άπό τών παλαμών τό χουφτωμό
καί στοϋ στίβου τήν άμμο τήν άριά
14
γράφει μιας άρρητης πεντάλφ ας τόν αρμό.1
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Β Ι Β Λ Ι Α Γ Ι Α ΤΑ Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Α
ΜΕΤΑ την (αναμενόμενη) έκρηξη στο
Κοοονφοπέόιο, γίνεται ξανά επίκαιρο το σύνθετο
πρόβλημα της Βαλκανικής. Το Αντί, σήμερα,
ψΜΟμόζει τις στήλες της βιβλιοκριτικής τον στο
οψεχριμένο πρόβλημα, και φιλοξενεί κείμενα,
βιβλιοπαρουσιάσεις και

κριτικές που καταπιάνονται με τη συνθετότητα
των προβλημάτων στα Βαλκάνια, ελπίζοντας
ότι έτσι θα βοηθήσει τους προβληματιζόμενους
αναγνώστες να προσεγγίσουν όσο
το δυνατόν πληρέστερα τις πολλές και όνσεπίλυτες
πτυχές τους.

Το πρόβλημα
του Κοσσυφοπεδίου
"O
SOVO:Avoiding Another

dkm War,
dited by: Thanos V e re m is vangelos Kofos,
' LIAMEP ■U n iv e rs ity o f
thens, Athens 1998
Το πρόβλημα του Κ οσσυφ οεόίου απασχολεί τον τελευ αίο καιρό όλο και πιο συχνά
,ορυφαίους αναλυτές στην
ϊυρώπη και στις ΗΠΑ. Αλλά
οι τα υπουργεία Ε ξω τερ ιών ορισμένων χ ω ρ ώ ν της
»ρωπαϊκής Έ ν ω σ η ς, όσο
di αυτό των ΗΠΑ, φαίνοται να προβληματίζονται,
διαιτέραις με το ευαίσθητο
ιρόβλημα.
Διάσταση απόψεων και πα
πικών κατευθύνσεοιν φ α ί
νεται να εμφανίζεται ανάμεταστην Ε.Ε. και στις Η νω μ έ
νες Πολιτείες. Οι Ευραιπαίοι
δείχνουν να κατανοούν την
Ανάγκη ουσιαστικής συ νερ 
γίας με την Ουάσινγκτον.
|Δλά παρακολουθούν με έ κ 

πληξη τις συνεχείς αμερικανικές «προβλέψ εις» για επ ι
κείμενη ένοπλη σύγκρουση
Γιουγκοσλάβων και Α λβα
νίαν, οι οποίες δυστυχώς επαληθεύθηκαν.
Η βρετανική προεδρία σε
πρόσφατη σύνοδο της Πολιτι
κής Επιτροπής της Ε .Ε . στο
Λονδίνο εισηγήθηκε μια πολι
τική που συνίσταται: α) στην
καταδίκη τιον τρομοκρατικών
ενεργειών, β) στην αποθάρρυνση
τιον
(χποσχιστικών
ενεργειιόν, γ) στην ενθάρρυν
ση των μετριοπαθιόν στοιχεί(ον, δ) στη δημιουργία τιον
προϋποθέσειον για την εξ α 
σφάλιση της συνεργασίας
όλων τιον εμπλεκόμενιυν με
ριάν προς διευθέτηση του προ
βλήματος. Επίσης, ο πολιτικός
διευθυντής του βρετανικού
Υ Γ ΙΕ Ξ σημείωσε ότι θα π ρ έ
πει να αναπτυχθεί ένα δίκτυο
διπλωματικών ιχποστολιόν, το
οποίο θα περιλαμβάνει την
ανταλλαγή πρέσβεων ανάμε
σα στην Ε.Ε. και στην Ο.Δ. Γι
ουγκοσλαβίας καθιός και την

ίδρυση Γραφείου στην Πρίστινα.
Η ελληνική θέση για το ζήτη
μα, η οποία στηρίζεται σε πρό
σφατες διαβουλεύσεις με όλα
τα ενδιαφερόμενο μέρη στο
Κοσσυφοπέδιο,
εστιάζεται
στην ανάγκη ενθάρρυνσης τιυν
τοπικών πρωταγωνιστούν να
επιτύχουν μια συνδιαλλαγή
και να αποφευχθεί η έξαιθεν
επιβολή. Παράλληλα, επιση
μαίνει την ανάγκη ισορροπίας
(χνάμεσα στην απόρριψη τα)ν
(χποσχιστικαάν ενεργειιόν και
στην αποδοκιμασία τιον ρυθμίσευιν προς την κατεύθυνση της
πολιτιστικής αυτονομίας.
Σήμερα, είναι εφικτή μια
βιώσιμη και μακροπρόθεσμη
λύση, που θα εγγυόχτο τη γεω πολιτική σταθερότητα στην
ευρύτερη περιοχή και θα
(χπέκλειε την αλλαγή διεθνοόν
συνόρο)ν;
Στο εριότημα (χυτό έρχεται
ν’ απαντήσει η συλλογική μ ε
λέτη που επιμελήθηκαν οι Θ.
Β ερ έμ η ς και Ε. Κωφός. Οι
αναλύσεις που περιλαμβάνει

Βαριά υποθήκη για τη
συγκρότηση του
κομμουνιστικού κινήματος
στα Βαλκάνια και για το
μέλλον του ΚΚΕ υπήρξε η
θέση για «Ενιαία και
Ανεξάρτητη Μακεδονία
και Θράκη», που εγκρίθηκε
στο τρίτο έκτακτο συνέδριο
του ΣΕΚΕ. Το βιβλίο των
Αλέξανδρου Δάγκα Γιώργου Λεοντιάδη,
Κομιντέρν και Μακεδονικό
ζήτημα. Το ελληνικό
παρασκήνιο, 1924 (εκδ.
Τροχαλία, 1997) φωτίζει,
με δυσεύρετα και εν
πολλοίς άγνωστα τεκμήρια,
τη μακρόχρονη
προσπάθεια της
πλειοψηφίας της ηγεσίας
των ελλήνων κομμουνιστών
να μην δεχτούν τις
αποφάσεις των «ανωτέρων
οργάνων». Η μονομέρεια
και ο απλουστευτικός
τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίστηκαν οι θέσεις
του ΚΚΕ για το
«Μακεδονικό» αίρεται από
την παρουσίαση
ση μαντικό')ν στοιχείων που
φανεροίνουν ότι το ΚΚΕ
ακολούθησε πολύ άνισατις
«διεθνείς» επιταγές για
«Ενιαία και Ανεξάρτητη
Μακεδονία και Θράκη».
Καιρός, λοιπόν, να
ξανασκεφτούμε το όλο
ζήτημα, και όσοι
υποστηρίζουν τον ύποπτο
ρόλο του ΚΚΕ στο
«Μακεδονικό» έχουν μια
καλή ιστορική μελέτη που
προσφέρει τα τεκμήρια
αναθεώρησης τον
«αβασάνιστων» θέσεων.
Για τη συμβολή του
Γ ιώργου Βελουδή στη
σολωμική φιλολογία δεν
χωρεί αμφισβήτηση. Η
μελέτη του Διονύσιος
Σολωμός. Ρομαντική
ποίηση και ποιητική (εκδ.
Γνώση, 1989) εξακολουθεί
να είναι ένα έργο-σταθμός.
Η έκδοση Διονυσίου
Σολωμού «Στοχασμοί»
στους «Ελεύθερους
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είναι βασισμένες κυρίω ς σε
εντυπώσεις και στοιχεία που
συλλέχΟηκαν στη διάρκεια
επιτόπιας έρευνας, που ορ
γανώθηκε από το Ε Λ ΙΑ Μ Ε Π
στη Σερβία, στο Κ οσσυφ οπέδιο, στην Π ΓΔΜ και στην
Αλβανία, τον Μάιο του 1995.
Τα πρώτα συμπεράσματα της
έρευνας παρουσιάστηκαν σε
δυο ειδικές διεθνείς συνα-

Πολιορκισμένους» (εκδ.
Περίπλους, 1997) μας
προσφέρει μία ουσιαστική
επανεκτίμηση της επιλογής
του Πολυλά- δημοσιεύονται
το ιταλικό κείμενο, μια νέα
μετάφραση, μια
ενδιαφέρουσα εισαγωγή
και λεπτομερή σχόλια.
Μέσα από τη συστηματική
παρουσίαση του υλικού, ο
Γιιόργος Βελουδής
καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι «η σημαντικότερη
διαπίστωση αυτών των
στοχασμών αλλά και, κατά
νόμιμη επέκταση, και σ'
αναφορά με την ποιητική
του ώριμου Σολωμού είναι η
προτεραιότητα της
Οεωρητικής-φιλοσοφικής
σύλληψης απέναντι στην
ποιητική πράξη του ίδιου
έργου».

ρέμης και Κωφός χρηματοδι
τήθηκε από το Τδρυμα Ford
Εκτός από τους δύο επιμελ
τές συμμετέχουν με κείμε>
τους οι Ivankos Nedeva, Vetc
Surroi, Predrg Simic, Shklzc
Maliqi, Marina Blagojevi
Agim Nesho, Gramoz Pashk
Sophia Clement και Αλέξι
Ηρακλείδης.
Σωτήρης Ντάλι

Στρατός και Δημοκρατία
Θάνος Βερέμης,

The Military in Greek Politics
from Independence to
Democracy,
L o n d o n : H u rs t & C o., 1997

Διαβάστε για τον ποιητή
ΝαξίμΧικμέτ την
εμπεριστατωμένη εισαγωγή
του Στέλιου Μαγιόπουλου
στο δίτομο έργο Ναζί μ
Χικμέτ. Τα έργα του (εκδ.
Σύγχρονη Εποχή, 1997).
Διαβάστε τα ποιήματα, τα
πεζά, τα παραμύθια του και
τα θεατρικά του έργα, όσα
με κόπο κι αφοσίωση
χρόνων μετάφρασε ο
Στέλιος Μαγιόπουλος, ο
κατ' εξοχήν μεταφραστής
του έργου ενός μεγάλου
τυύρκου ποιητή και
αγωνιστή- ενός ποιητή και
αγωνιστή του κόσμου.
Ένα βιβλίο για Τα βιβλία
των παιδιών μας.

ντήσεις για το Κ οσσυφ οπέδιο
που διοργάνωσε το ίδρυμα
Bertlesm ann της Γερμανίας
με
τη
συνεργασία
του
Ε Λ ΙΑ Μ Ε Π , στη Ρόδο, το Σ ε 
πτέμβριο του 1996, και στην
Αθήνα το Μάιο του 1997.
Το ερευνητικό αυτό πρό
γραμμα, τα συμπεράσματα
του οποίου παρουσιάζει ο τό 
μος που επιμελήθηκαν οι Β ε-

Στη διεθνή βιβλιογραφία
για το ρόλο των στρατιωτικοϊν
στην πολιτική επαναλαμβά
νεται συνήθως μια τυπολογία
στρατιωτικιόν
επεμβάσεων
βάσει της οποίας οι αξιωματι
κοί κάθε χώρας τοποθετού
νται στην κατάλληλη κατηγο
ρία: παν εκσυγχρονιστών,
τοιν πραιτωριανών, των φυ
λάκων, αυτών που προβάλ
λουν βέτο, κ.λπ. Στο βιβλίο
του Θ. Β ερέμη η προσέγγιση
είναι κυρίως ιστορική και πο
λιτική και λιγότερο αυτή της
στρατιωτικής
κοινωνιολογίας. Υπάρχει βέβαια και αυ
τή η οπτική, αλλά εξαντλείται
(ττο δέκατο κεφάλαιο, «Οι
συνταγματάρχες λυτοί», στο
οποίο ο συγγραφέας περιέρ-

χεται στις σοβ α ρότερ ες από
τις θ εω ρ ίες του είδους.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτού
του πυκνού έργου καλύπτει
την ιστορία μιας μεγάλης περ ιό δ ου, από την πριυτη δ εκ α ε
τία του ελεύθερου ελληνικού
κράτους ώς το νόμο του 1995,
που ισχύει σήμερα και κ α θο 
ρίζει τις αρμοδιότητες της πο
λιτικής και στρατιωτικής η γ ε
σίας. Και για να αρχίσουμε
από το τέλος, η διαπραγμά
τευση ακριβώς του νόμου του
1995 αλλά και των γεγονότων
που οδήγησαν σ ’ (χυτόν προσφέρονται με κριτική δ ιά θε
ση. Έ τ σ ι για πρώτη φορά δια
βάζουμε μια εμπεριστατω μέ
νη κριτική της επαναφοράς
απόστρατων αξιωματικάχν για
να αναλάβουν καίριες θ έσ εις
στην ηγεσία τοον ενόπλων δυ
νάμεων. Το 1996 και σε μεγα
λύτερο βαθμό το 1993, η
εφαρμογή της τακτικής αυτής
αναστάτωσε τους αξιωματι
κούς και επ ανέφ ερε (έστω
και προσωρινά) την πολιτικο-

λογία στο στράτευμα,
προηγούμενη αναλυτική π
ρουσίαση των σφαλμάτων ι
πολιτικής χειραγωγίας τι
στρατιωτικών κατά το Mec
πόλεμο αποτελεί το μεγά
παράδειγμα προς αποφυγή
Διαβάζοντας τα κεφάλογια τον τακτικό στρατό Γ
Καποδίστρια, για το σώ
τα)ν αξιωματικών της οθω
κής και τρικουπικής περ :
δου και της εποχής του 15
και τα)ν βαλκανικών που
μων, ο αναγνώστης αντιλφ
βάνεται ότι κρατάει στα ; :
ρια του ένα έργο ζωής δια
πα)μένο σε πυκνή γραφή, ι
Η τεκμηρίωση, η έρευνα,;.,
συνεντεύξεις μαρτύρων, :
πλούσια ελληνική και ξ£!(1
βιβλιογραφία και, τέλος, ,
τελευταίο κεφάλαιο για -,
πηγές της μελέτης βεβαι (
νουν ότι πρόκειται για έρ,(
αναφοράς στα θέματα της 3|
λιτικής ιστορίας της νεότε(
Ελλάδας.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΒΟΗΘΟΙ
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Έτοιμοι οι νέοι τόμοι του Αντί. Στα γραφεία του περιοδικού μπορείτε να π ρομηθευτείτε
\

SiÿîSt,

μέχρι και τον τόμο ΜΑ’ (Β* εξάμηνο 1994, δηλαδή μέχρι και το τεύχος 567).
\

Οα βρείτε, επίσης, τους τόμους των προηγούμενων ετών.

I\

Στους τόμους του Αντί έχετε καταγεγραμμένη τη σύγχρονη ιστορία μας.

Α’ εξάμηνο 1994

@ § § 3 3 3

Β’ εξάμηνο 199'

Π α ρ ά θ υ ρ α στον κόσμο

Οι Ευρωπαίοι
για το Γιουγκοσλαβικό

(εχδ. Πτχτάκη, 1997), όταν
έχει την υπογραφή της

Βίτως Αγγελοπούλου, είναι
ο καλύτερος σύμβουλος για
τις επιλογές των γονκόν
αλλά και ένας εξαιρετικός
δείκτης της πορείας της
γραμματείας μας στο χώρο
της λογοτεχνίας για παιδιά.

ίλιος Περράκης,
οΐιτική της Ευρωπαϊκής
νοης στη γιουγκοσλαβική
η, Εκδ. I. Σιδέρης,

ίνα 1998
γιουγκοσλαβική έκρηξη
1991 αποιέλεσε για την
)ώπη ένα απρόβλεπτο,
ιιρετικό γεγονός, που ση>εψε την τελευταία δ εκ α ε■χου αιώνα και την απαρχή
μεταδιπολικής περιόδου,
γεγονότα αυτά δεν είχαν
.υσήμαντες τραγικές συειες μόνο στο εσω τερ ικό
πρώην Γιουγκοσλαβίας,
κύριες διαστάσεις τιυν
MJV υπογραμμίζουν: οι
ισχίσεις με τρόπο βίαιο
; Σλοβενίας, της Κ ροας,της Βοσνίας - Ε ρ ζεγ ο β ί
νη ειρηνικό (πρα)ην Γιουισλαβική Δημοκρατία της
,:κεδονίας), το ασύλληπτης
γβαρότητας εμφύλιο αιμαύλισμα της Βοσνίας Ιεγοβίνης, τα εκατομμύ.των προσφύγων και μεταηθέντων πληθυσμών, η
,ρκής ένταση μ ειο ν ο τικ ο ί
.θνοτικών σπασμαϊν (Σλα! /ία, Κράινα, Κ οσσυφ οπέ, Τέτοβο,
Βοίβοντίνα

*4

υτή η δραματική κρίση
:σε σε δοκιμασία και τη
Λ)νή δικαιοταξία, οι οργαévoi θεσμικοί μηχανισμοί
οποίας κλήθηκαν, άμεσα
μμεσα, ν’ αντιμετιοπίσουν
ι να διαχειρισθουν τις συτειες της βίαιης διάλυσης
πριόην Γιουγκοσλαβίας,
«ρχάς σ’ επίπεδο ενόν συγκροΰσειυν και ιττη
χεια την ανάδυση στο
θνές πεδίο ως ανεξαρτήτλέον πολιτειακοίν οντο5ων, των πρώην Γιουγκο-

F

σλαβικιόν
Δημοκρατικόν.
Έ τ σ ι, πολλοί διεθνείς οργα
νισμοί σε οικουμενικό και π ε
ρ ιφ ερ εια κό επίπεδο, κινητο
ποιήθηκαν, με κυμαινόμενη
ένταση και υπό το πρίσμα της
ιδιαίτερης αρμοδιότητάς του
ο κ α θένα ς α π ’ (χυτούς. Ο
Ο Η Ε , το Ν Α ΤΟ , η Δυτικοευριοπαϊκή Ένοκτη,, ο Ο Α Σ Ε
(Δ Α Σ Ε ), το Συμβούλιο της
Ευρόεπης και βέβαια η Ευρο>παϊκή
Κοινστητα/Ένοκτη,
ανέπτυξαν ιδκχίτερη δραστηριότητα γκχ την (χντιμετίόπισή
το>ν, κατ’ ιδίαν, πτυχιόν τη ςγιουγκοσλαβικής κρίσης.
Η ιστορική δαχδρομή της
(χντιμετιόπισης του γιουγκο

σλαβικού προβλήμίχτος από
την Ε .Ε . είναι ιδιαιτέρο>ς χρή
σιμη σήμερα. Προς αυτή την
κατεύθυνση θα βοηθήσει κατόχ τον καλύτερο τρόπο το βι
βλίο του καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου και Γ ε 
νικού Γραμματέα Ευραυταϊκών Υ π ο θέσ εω ν του υπουρ
γείου Ε ξω τερικώ ν Στέλιου
Περράκη που κυκλοφόρησε
αυτές τις ημέρες από τις εκδό
σεις I. Σιδέρης. Στην έκδοση
(χυτή ο Σ. Περρόχκης συγκεντρχόνει και σχολιάζει τις
αποφάσεις της Ε .Ε . που αναφέρονται στη γιουγκοσλαβι
κή κρίση.
Σ.Ν.

Στον τόμο
συγκεντραΐνονται κριτικές
βιβλιοπαρουσιάσεις της
Β .Α . που δημοσιεύθηκαν
κυρίως στην εφημερίδα//
Κ αθημερινή από το 1973

έως το 1996. Κριτικές
επιλογές που καλύπτουν
μια περίοδο ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα στο πεδίο
των αναζητήσεων για μια
αυτοδύναμη συγγραφική
παραγωγή που να
απευθύνεται στα παιδιά
και που να μην είναι «ο
φτωχός συγγενής της
λογοτεχνίας».
Ζ(υή χοχρίς γέλια και
αστεϊσμούς, τι ζωή θα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θ έ μ ο ς Σ τ ο φ ο ρ ό π ο υ λ ο ς , Α ν τ ώ ν η ς Μ α κ ρ υ δ η μ ή τ ρ η ς , Το

σ ύ σ τη μ α τη ς Ελληνικής Ε ξω τερ ικ ή ς Π ολιτικής. Η θεσ μ ικ ή
Δ ιά σ τα σ η . Δ ια μ ό ρ φ ω σ η και π αρα κολού θησ η,
σ υ ν το ν ισ μ ό ς και συνοχή, ανάλυση και σ χ εδ ια σ μ ό ς
π ολιτικής. Π ρ ό λ ο γ ο ς ; Γ ιά ν ν ο ς Κ ρ α ν ιδ ιώ τ η ς , Ε κ δ ό σ ε ις I.
Σ ιδ έ ρ η ς -Ε Κ Ε Μ 1 9 9 7
Σε μια εποχή όπου αναμένεται με ενδιαφέρον η αλλαγή
του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του
υπουργείου Εξωτερικών, η μελέτη των Σ τ ο φ ο ρ ό π ο υ λ ο υ Μ α κ ρ υ δ η μ ή τ ρ η αποτελεί σημαντική πηγή πληροφ όρησης.
Πρόκειται για την πρώτη σύνθεση αξιολογικών παρατη
ρ ήσεω ν για το «σύστημα τη ς ελληνικής εξω τερ ικής πολιτι
κής».
Σ τόχος τη ς μ ελ έτη ς είναι να συμβάλει στο διάλογο, να θ έ 
σει ερω τήματα και σκέψ εις, εγκαινιάζοντας έτσι τη συ στη 
ματικότερη και εκ του σύνεγγυς ενασχόληση με τα προ
βλήματα οργάνω σης και υποδομής τη ς ελληνικής εξω τερ ι
κής πολιτικής.
Στα τρία μέρη του βιβλίου παρουσιάζονται:
Το σύστημα τη ς εξω τερ ική ς πολιτικής και οι μεταβλητές
του, ο σχεδια σμ ός και ο συντονισμός τη ς εξω τερ ική ς πολι
τικής, τα κριτήρια στην άσκηση τη ς εξω τερικής πολιτικής,
η αναδιοργάνωση και η διοίκηση τη ς Κεντρικής Υπηρεσίας
και η στελέχω σ η και λειτουργία τη ς Διπλωματικής Υπηρε
σίας.
Σ .Ν .

’τανε! Έ ν α βιβλίο που
συγκεντρώ νει τα αστεία
του χω ριού, τα
παραδοσιακά ευτράπελα
από τον Βάβδο είναι τα
Β α β ό ιν ά Μ α σ ά λ ια (εκδ.

της «Έ νω σ η ς Βαβδινοϊν
Θ εσ σ α λονίκης “ Ν ικόλαος
Γ ερ μ α νό ς” »,
Θ εσσ αλονίκη 1997). Τ α
μασάλια ή μασλάτια ή
κουρα χά νια μοιάζουν με
τους μύθους πυν
ανθροϊπων, αλλά δίνουν
περισσότερο βάρος στο
σκώμμα και λιγότερο στο
δίδαγμα. Την καταγραφή
στην ντοπολαλιά του
Βάβδου και την επιμέλεια
της έκδοσης
πραγματοποίησε με
ιδιαίτερη φροντίδα ο

Χρηστός Κ. Τυροβούζης.
Κ α ι είναι μια καλή
α π όδειξη του πόσα μπορεί
να κάνει ο καθένας μας
για την α νάδειξη του
μικρού του τόπου.

ο χαρτοκόπτης
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«Ιδανική ενδεκάδα»
και εμείς;... Να τολμήσουμε να μεταφέρουμε στα καθ' ημάς αυτό που
επιχείρησε εγγλέζος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν φιλόδοξος συγγραφέας, κάνοντας
εκδοτική επιτυχία και εγείροντας κύματα πολλαπλών συζητήσεω ν;...
Αναφέρομαι στο εγχείρημα του Μαρκ Πέριμαν, ο οποίος στο βιβλίο του Φ ιλόσοφοι του
π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ συγκρότησε την, κατά προσωπική εκδοχή του, ιδανική ενδεκάδα από
φιλοσόφους, συγγραφείς και λογοτέχνες, με αφορμή σχετικά αποσπάσματα και ανάλογες
αναφορές από τα έργα τους. Το βιβλίο έχει πουλήσει μέσα σε λίγες μέρες στο Λονδίνο πάνω
από 20.000 αντίτυπα και την είδηση, καθώς επίσης την 11 άδα, δημοσιεύουν Τα Νέα (9.1), σε
κείμενο που υπογράφει ένας γνώστης του θέματος, ο Μανώλης Μαυρομάτης.
Ν Α Δ Ο Κ ΙΜ Α Σ Ο Υ Μ Ε

για μια ελληνική μεταγραφή του τολμήματος του Μ. Πέριμαν είναι φυσικό να
εγκυμονεί τους γνωστούς σε τέτοιες π ερ ιπ τώ σ εις κινδύνους: το ρίσκο της επιλογής έντεκα
μόνο ονομάτων από ένα ευρετήριο αρκετών ικανών την εκπλήρωση της εντολής «ο
κατάληλος παίκτης στην κατάλληλη θέση»· τον αποκλεισμό του γυναικείου φύλου (δεν
αντέχω την εικόνα γυναίκας λασπωμένης) και τον περιορισμό του όλου εγχειρήματος στις
τελευταίες δεκαετίες. Ζητούμενο; Η θέση του ποδοσφαίρου στον χώρο της λογοτεχνίας, αλλ
προπαντός η αποτίμηση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής με αντίστοιχους
όρους του αθλήματος. Για να κάνουμε τα πράγματα πιο απ τά , έχουμε και λέμε:
• Στην καίρια θέση του τερματοφύλακα ένας σταθερός διηγηματογράφος, ο Δημ. Πετσετίδη
«Είχαν δ υ ο τέρ μ α τα , με δ υ ο π έ τ ρ ε ς το κ α θ έν α , α ν τ ίγ ια δ ο κ ά ρ ια , και κ άθ ον ταν ζευγάρια σε κά(|
τέρμ α, χ τ υ π ώ ν τ α ς το τόπι με το κεφ άλι...».
• Πλάγιοι οπισθοίρύλακες, δυο ικανότατοι πεζογράφοι: ο Β. Τσιαμπούσης -«...η Δ όξα
(Δ ράμας) έ π α ιζ ε μ π ά λ α φ οβ ερ ή και κ α τ ό ρ θ ω σ ε να π ρ ο η γ η θ εί έ ν α μηδέν. Τότε όμ ω ς τογήπεδ|
ά ρ χ ισ ε να β ου ίζει α π ' τις β ρ ισ ιές και π ιο π ο λ ύ α π ό το "Βούλγαροι, Β ούλγαροι"»- και ο Γ.
Ξενάριος - «Εγώ για τρ ία π ρ ά γ μ α τ α ζω , τρ ία π ρ ά γ μ α τ α δε θ α μ ο υ π ε ιρ ά ζ ε ις εμένα: τη μάνα I
μου, τον α δ ε ρ φ ό μ ου και τον Ο λυμπιακό».
• Στόπερ, ένα ταλέντο των δυτικών συνοικιών, ο Γερ. Δενδρινός: «Τα έχ ω π ει π ρ ο πολλού,
κ ρ α ύ γ α σ ε ο Τ άσος με χ αμ όγ ελο, μ π ισ τ ώ ν τ α ς σ τ ο χ α λ κ ό σ τ ρ ω μ α την μ π ά λ α δυ ο φορές. Σε
π οιον ; ρ ώ τ η σ ε ο Μ ινώ πετρος. Στον Π ελέ...τον Θεό!».
• Λίμπερο, ο ποιητής Β. Στεριάδης. Δικαιωματικά, λόγω της γενιάς του '70 όπου ανήκει, μα I
και εξαιτίας της συλλογής του Ο π ρ ο π ο ν η τ ή ς π αίκ τη ς.
• Στο κέντρο της ομάδας, τρεις έμπειροι και ικανοί χειριστές της μπάλας, γραφίδας· ο Κ.
Παπαγιώργης: «Ή ταν ζ εσ τ ό α π ο μ ε σ ή μ ε ρ ο του Ο κτώ βρη και είχ αμ ε π ά ε ι στην Καλογρέζα, μοΙ
με τον Χρήστο (Β ακαλόπουλο) για να δού μ ε τον Π αν αθ η ν αϊκ ό μ ε τη Λ άρισα... Σε όλο το πρώτεί
ημίχρονο ή μ α σ ταν "καφενείο"»· ο Διον. Χαριτόπουλος, επειδή από Τη νύχτα π ο υ 'φύγε ο
Μ πούκοβι είναι ένας γαύρος-αντάρτης και, μαζί, ο Μ. Κουμανταρέας για τη μνημειώδη
Φ ανέλα με το 9.
• Εξτρέμ δεξί, ο Γ. Αριστηνός. Γρήγορη και κοφτή η νεοτερική γραφή του, όπ ω ς το απαιτεί
άλλωστε η θέση του: «... μ έ σ α σ τ ο Χ αλάνδρι όλ ο σκόνη, κι εγ ώ α ν ά μ ε σ α στην καταλαλιά του |
π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ χ ιμ ού σ α με το φ ρ ίμ α σ μ α του αλόγου...» .
• Με το νούμερο «11 » ο φανταιζί ντριπλαδόρος Γ. Σκαμπαρδώνης: «Ναι, αλ λ ά ξέρεις τι μου i
είπ ε π ρ ο χ τ έ ς ο Γιάννης: "Αν ο Μ αραν τόν α είναι πολεμ ιστή ς, ο Χ ατζη π αν αγ ή ς είναι ποιητής"».
• Στη θέση του σέντερ φορ, εξ ορισμού η ποίηση. Διά στόματος του Νόσου Βαγενά, καθώς I
περιγράφει μία από τις σπαρακτικότερες φάσεις με τον τρόπο τω ν λέξεων: «ο χρόνος παίζε
ά ν ε τ α σ το δ έρ μ α μ ου /ό π ω ς η Ά ρσεναλ σ ε β ρ εγ μ έν ο γ ή π εδ ο /σ κ ο ρ ά ρ ο ν τ α ς ασταμάτητα».
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Ο Π Ε ΙΡ Α Σ Μ Ο Σ

σε μια τέτοια «ιδανική ενδεκάδα», αρκετές: ποιος ο προπονητής, ποιοι c
αναπληρωματικοί παίκτες, με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η ομοιογένεια της ομάδας, αλλά kc
π ώ ς αυτή θα καταφέρει να συνδυάσει το θέαμα (η ευχαρίστηση από τα πολλά «γκολ») με τη
ουσία (νίκες, επιτυχίες).
Το πράγμα -νομίζω - θα δείξει κυρίως με τη συμμετοχή της στο επόμενο τσάμπιονςληγκ.
Γίνεται σε δυόμισι χρόνια από φ έτος, το 2001, και τόπ ος διεξαγωγής είναι η Φραγκφούρτη.
Μέχρι τότε, καλές προπονήσεις σε όλους!
Ο Ι ΕΚΚΡΕΜ ΟΤΗΤΕΣ
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
τωνΜοντεβέρντι

Η κατάρα

(ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)
Αρσινόη Μοντεβέρντι: Έ να κορίτσι ατίθασο, επικίνδυνο, δολοπλόκο. Έ να αρπαχτικό δίχως έλεος, γεμάτο από πάθη και μίση. Και ξαφνικά μπροστά της εκείνος. 0
αληθινός έρωτας. Παράλογος, απροσδόκητος, παράνομος. Έ νας ανεκπλήρωτος έρω
τας που την αφοπλίζει, την τσακίζει και της αλλάζει πορεία.

Αρσινόη Μοντεβέρντι: Μ ια γυναίκα ανίσχυρη, ευάλωτη, σημαδεμένη, σ' έναν και
νούργιο δρόμο που η μοίρα της κρύβει το αληθινό της πρόσωπο.
Τ ι να' ναι αλήθεια στο τέλος του δρόμου; Η λύτρωση του έρωτα ή η εκπλήρωση μιας
περίεργης κατάρας;
Η κατάρα των Μοντεβέρντι είναι ένα μοντέρνο μυθιστόρημα που θα κρατήσει αμείω
το το ενδιαφέρον τού αναγνώστη ως την τελευταία σελίδα.

ΖΟΕΛ ΛΟΠΙΝΟ
Μια στάλα δηλητήριο, μια στάλα μέλι
(ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)
Ο μικρός Αλέξανδρος ψάχνει επίμονα να μάθει το μυστικό της μητέρας του, που την
κάνει να κλαίει τα βράδια.
Παράλληλα, ανακαλύπτει τον κόσμο των μεγάλων, την υποκρισία, τον πόνο, την αρ
ρώστια, το θάνατο, αλλά και το δυνατό έρωτα. Μ ια μέρα, ξαφνικά, ο κόσμος του
γκρεμίζεται. Η οικογένειά του διαλύεται. Τον χωρίζουν βίαια από τον αδελφό του. 0
πατέρας του αρχίζει έναν αδιάκοπο πόλεμο, με σκοπό να βλάψει τη μητέρα του.
Ο ανελέητος αυτός πόλεμος βασανίζει τον Αλέξανδρο και δηλητηριάζει την παιδική
του ψυχή, παρά το συνεχή αγώνα της μητέρας να διατηρήσει τις ισορροπίες.
Πού θα τον οδηγήσουν ο πόνος και ο διχασμός; Το Μ ια στάλα δηλητήριο, μια στάλα
μέλι είναι ένα μυθιστόρημα για το καυτό θέμα του διαζυγίου.
Έ να βιβλίο γεμάτο ευαισθησία, ανθρωπιά και χιούμορ, όπως μας έχει συνηθίσει η
συγγραφέας Ζοέλ Λοπινό.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2,
166 73 ΒΟΥΛΑ. ΤΗΛ. 9 6 59 9 3 5
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