Περίοδος B
Τεύχος 658
Παρασκευή
10 Απριλίου 1998
Δρχ. 500

• ΠΑΣΟΚ
0 πυρομανής και ο πυροσβέστης

• ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Σπέρνοντας ανέμους, Θερίζεις Θύελλες

• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
Ο Βενιζέλος και τα... δίκτυα

• ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Κριτικό «ναι» στο Αμστερνταμ

Σ ΤΗ Μ ΝΗΜ Η
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ

;

ηορτραίτα τον Φαγιονμ

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΟ Ü V V Î !
ΘΑ Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Ε Τ Ε ΜΙ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε Β Ι Β Λ Ι Α
To ANTI ζητεί από το υ ς φίλους αναγνώ στες να γρ α φ το ύ ν συν

πώ ς, προτιμ ούν να το π ρ ο μ η θ εύ ο ντα ι α μέσ ω ς - έστω και κατό
πιν αναζήτησης.

δρομητές ή να γράψ ουν φίλους, νέου ς συνδρομητές.
Εμείς βεβαίως θέλουμε οι αναγνώ στες μας να προμηθεύονται

Υπάρχουν όμω ς και πολλοί μη συστηματικοί αναγνώστες. Ανα

το περιοδικό από το περίπτερο τη ς γειτονιάς το υ ς ή από τα βι

γνώ στες που θα ήθελαν να παρακολουθούν το περιοδικό αλλά ξε

βλιοπωλεία όπου διατίθεται. Έ να ζωντανό έντυπο κυκλοφορεί

χνούν να το αναζητήσουν κάθε δεύτερη Παρασκευή ή εγκαταλεί

μέσω των εφημεριδοπω λώ ν και των βιβλιοπωλείων. Ό μ ω ς

πουν την προσπάθεια αναζήτησής του. ΓΓ αυτούς κυρίως κάνουμε

υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διανομή μέσω του Πρακτορείου.

αυτή την καμπάνια για εγγρ α φ ή νέων συνδρομητών.

Προκειμένου να φτάσει στα χέρια σας ένα τεύ χος, εμείς πρέπει

Γραφ τείτε λοιπόν σ υ ν δ ρ ο μ η τές στο ΑΝΤΙ γιατί έτσι βοηθάτε

να τυπώσουμε δύο. Το σύστημα διανομής πάσχει. Και αυτό εί

και το περιοδικό. Ή κάνετε δώ ρ ο σ το υ ς/ις φίλους/ες σας που

ναι ένα χρόνιο πρόβλημα που -δ υ σ τ υ χ ώ ς- δεν μπορούμε να το

δεν το α γορ ά ζο υ ν τακτικά ή το αμελούν μια συνδρομή. Εμείς

λύσουμε από μόνοι μας. Στην Αττική, λ.χ., υπάρχουν πάνω από

κάνουμε μια π ρ ο σ φ ο ρ ά για τ ο υ ς ν έο υ ς συνδρομητές:

5.000 σημεία πώλησης. Αν λογαριάσουμε ότι απαιτούνται το υ 

Στέλνοντας το έμβασ μα για μια νέα συνδρομή, από σήμερα

λάχιστον 3 αντίτυπα σε κάθε σημείο, θα πρέπει να στέλνουμε

και μέχρι το Πάσχα, το ΑΝΤΙ θα στείλει σε σας ή σε όποιο φίλο

μόνο στην Αθήνα το σύνολο των τευχώ ν που εκτυπώνουμε.

σ α ς σημειώ σετε και ένα πα κέτο με βιβλία ω ς δώρο!

Έτσι το ΑΝΤΙ μπορείτε να το βρείτε μόνο αν είστε τυχεροί σε

Θα στείλετε το π ο σ ό τ η ς ετή σ ια ς σ υ νδρ ο μ ή ς συν 500 δρχ. για

ορισμένα περίπτερα ή, ύστερα από αναζήτηση, σε περ ισ σ ότε

τα τα χυδρομ ικά του δ ώ ρ ο υ και εμείς, εκτός από το περιοδικό

ρα του ενός. Από την άλλη μεριά, και αυτό το γνωρίζουν οι ανα

θα σ α ς στείλουμε ένα πα κέτο με τα εξή ς βιβλία:

γνώ στες της επαρχίας, εκτός Αθηνών το ΑΝ ΤΙ φτάνει στην υ πό
λοιπη Ελλάδα είτε το Σάββατο είτε τη Δευτέρα.
Γνωρίζουμε τον αντίλογο: Τα ελληνικά ταχυδρομ εία βρίσκο
νται σε άθλια κατάσταση. Οι συνδρομητές μας στην Αθήνα,
π.χ., παίρνουν το ΑΝ ΤΙ την ίδια ημέρα με το υ ς συνδρομητές του
εξωτερικού! Ό σοι παρακολουθούν το περιοδικό τακτικά, συνεriflNNH ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Ε. Μπαλιμπάρ, Τ. Λουπορίνι, Α. Τόζελ:
Η Κριτική της Π ολιτικής σ τον Μ αρ ξ
Μ. Αλεξανδρόπουλος: Φ ύλλα-Φ τερά
Γιάννης Ιωάννου: Ο Τρίτος Δρόμος
Γιάννης Καλαϊτζής: Τσιγγάνικη Ο ρχήστρα
Κατερίνα Σαιν Μ αρτέν: Ασμπράκηδες

ΤΧΙΓΓΑΝΙΚΗ
Στείλετε λοιπόν
το π ο σ ό τω ν 10.000 δρχ. συν 500 δρχ.
για τα έξο δ α α π ο σ το λή ς των βιβλίων
και θα λά βετε εσ είς ή ο/η φίλος/η:

α) Το πα κέτο δ ώ ρ ο υ και
β) για ένα χ ρ ό ν ο το ΑΝΤΙ.
Περιμένουμε τη ν ανταπόκρισή σας!
ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

φ ύ λ λ α -φ τερά

-É

*

* ^
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΊΓΓΎΠΟ

ΝΑΙ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙ
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ο νοματεπαΐνυμο:........................................................................
Δ ιεύθυνσ η :...................................................................................
Τηλ..................................................................................................
Η συνδρομή μου θέλω να αρχίζει από το τχ..........................

ir

il·

Αποστέλλω με επιταγή το ποοόν των 10.500 δρχ,. Παρακαλώ να
μου στείλετε, μαζί με το πρώτο τεύχος, και την προσφορά σας, το
πακέτο με τα πέντε βιβλία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. . . .
ΙΕA, 14

•

<

0 ΠΥΡΟΜΑΝΗΣ ΚΑΙ 0 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Οι εύθραυστες
ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός που ανάβει τις φωτιές
κι ο Άκης που λειτουργεί πυροσβεστικά - ως πότε; - του Τάσου
Παππά

ΙΕΛ. 16

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ; Από την Ολυμπιακή
στην παγκοσμιοποίηση και στην κυριαρχία των δυνάμεων της
αγοράς - του Αημήτρη Κάίση

ΪΕΑ. 18

ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝ 0 ΣΥΝ και οι
ευρωπαϊκές του θέσεις. Ρεπορτάζ Φ. Νικητίδης.

m .

19 ΕΥΡΩΠΗ: Άρθρο του βουλευτή Σπύρου Δανέλλη

ΙΕΛ.21

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ Ρωσία: Στο έλεος του Γέλτσιν - της Κ.
Καρΰγιαννη. Η Ελλάδα ανακαλύπτει την Αφρική - του Π.Κ.
Ιωακειμίδη Οικονομία: Κατακερματισμένα συμφέροντα - του Π.
Καζάκου.

IR

30

ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΟΥ ΦΑΓ10ΥΜ «Από τα πορτραίτα του Φαγιούμ στις
απαρχές της τέχνης των Βυζαντινών Εικόνων»; για την έκθεση που
ετοίμαζε ο Νίκος X. Γιανναδάκης (και θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο
Μάιο), ένα μεγάλο αφιέρωμα; Κείμενα: Νίκος X. Γιανναδάκης, Γιάννης

Τσαρούχης, Οανάοης Παπαζώτος, Ευφροσύνη Κ. Δοξιάδη, Αλέκος Βλ.

Π ερίοδο ς Β' Έ τος 2 5 ο Τ εύ χ ο ς 6 5 8
Παρασκευή 10 Α π ρ ιλ ίο υ 1998 Δ ρ χ . 5 0 0

Λεβίδης, Μόνος Στεφανίδης. Μιλά ο ζωγράφος Γιώργος Μαυρόίδης.

ΑΝΤΙ - ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 6 0 , 115 21 Α θ ή να
Τηλ. 72.32.7.13-72.32.819 FAX: 7 2 .2 6 .1 0 7 .
ANTI O N -LINE: h ttp ://w w w 3 .e n e t.g r /a n ti
Ε mail: anti@ com pulink.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χ ρ ή σ το ς Π απ ουτσ άκης
Α Ρ ΧΙΣΥ Ν ΤΑ Κ ΤΗ Σ: Η λ ία ς Κ α ν έλ λ η ς
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠ ΙΜ ΕΛΕΙΑ : Δ η μ ή τρ η ς Γκέκα ς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Υ Λ Η Σ: Μ ά χ η Γ εω ρ γιά δ ο υ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Λ ΙΘ Ο Τ Υ Π Α.Ε. Ιασ ίου 5, Π ερισ τέρ ι
Τηλ. 5 7 .2 2 .2 0 1
ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ:
Ετήσια συνδρομή: 2 6 τεύχη,. Εξάμηνη: 13 τεύχη
,ΙΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 5 .0 0 0 δρ χ., Ετήσια 10.000 δρχ.,
Ετήσια Ο ρ γα νισ μ ώ ν, Τρα π εζώ ν, κ.λπ.: 4 0 .0 0 0 δρ χ.
)
Φ οιτητική ετήσια: 8 .0 0 0 δρ χ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - Μ Ε Σ Ο Γ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 38 δ ο λ., Ετήσια: 7 5 δο λ.,
ΗΠΑ - Κ Α Ν Α Δ Α Σ - Α Σ ΙΑ - Α Υ ΣΤΡΑΛΙΑ:
Εξαμ. 4 4 δο λ., ετήσια 88 δολ·.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χ ρ ή σ το ς Π απουτσάκης
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 6 0 , 115 21 Α θ ή να
ΤΙΜ Η Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : ΔΡΧ. 5 0 0 ,
Π Α Λ ΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΔΡΧ 1.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η : Για τα Β ιβ λιο π ω λεία
της Α θ ή ν α ς: Π ε ρ ιο δ ικ ό Α Ν ΤΙ,
για τα Β ιβ λιο π ω λεία της Β. Ε λλάδας:
Κέντρο του Β ιβλίου - A Π ο υλου κτσ ή και Σία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η , τηλ. (031) 2 8 5 .8 5 7

m

Στη μνήμη του Ν.Χ. Γιανναδάκη.

ΪΕΑ. 52

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΗ Πολιτιστικάριοι όλων
των χοίρων δικτυωθείτε - του Ν. Φωτίου

ΙΕΛ. 52

ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΗ 2 Για την Ελληνική Βιβλιογραφία τον
19ον αιώνα, του Φ. Ηλιου. Γράφει ο Αλκής Αγγέλου

Μ ΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Θ ερίζοντας θύελλες..., σελ. 4

ΛΟΠΚΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Γιοίργος Φ ιλδισάκος, σελ. 5

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ. 49

ΒΙΒΑΙΟ
Κριτική, σελ. 63

ΠΟΑΙΉΚΟ ΑΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Αντήνωρ, σελ. 6

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια, σελ, 8

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τύπος, σελ. 12

•Εξώφυλλο:
Πορτροίτο νέου άνδρα, με κερί,
αυγό και λινέλαιο σε ξύλο, Βρετανι
κό Μουσείο, Τμήμα Αιγυπτιακών
Αρχαιοτήτων. Διαστάσεις:
0 , 3 1 x0 ,2 8 x0 ,0 0 1 5 -2 0 μ. Από την
πρώτη ανασκαφή του Petrie, 1888.
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ΘΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΘΥΕΛΛΕΣ...
ΕΝΟΣΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ αυτές οι γραμμές, δεν είναι γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
στη Βουλή για το νομοσχέδιο «περ/ Ολυμπιακής» ούτε τα όσα, πιθανότατα, επακολουθούν. Η
εσωτερική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ μάλλον θα έχει πειθαρχήσει «κομματικώς», με αποτέλε
σμα αυτή μεν να επισύρει τη γενική χλεύη, η δε κυβέρνηση να χαίρεται διπλά, εφόσον θα έχει
επιτευχθεί όχι μόνο το αμέσως επιζητούμενο (η επιψήφιση του νομοσχεδίου της) αλλά συνάμα ο
ευτελισμός της αντιπολίτευσης μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

ΑΥΤΑ, ΟΜΩΣ, αφενός είναι εσωκομματικά προβλήματα του κυβερνώντος κόμματος, αφετέρου
^-γιατον κ. Σημίτη είνα ι-α π λώ ς- «τεχνικά» θέματα.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της «Ολυμπιακής» δεν είναι φυσικά έτσι όπως προσπαθεί να την παρου
σιάσει και να την αιτιολογήσει η μαύρη προπαγάνδα της κυβέρνησης. Τις τεχνικές της μαύρης
προπαγάνδας τις έχουν ξεσκολίσει χρόνια τοόρα τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Άλλω
στε, έχουν θητεύσει δίπλα σε μεγάλο δάσκαλο. Και ακούγεται σαν κακόγουστο αστείο να αιτιώνται τώρα μόνο τους εργαζόμενους της «Ολυμπιακής» ως τους αποκλειστικούς υπεύθυνους για
την όποια κατολίσθηση της εταιρείας. Αες και όλοι αυτοί οι υπουργοί και οι διαχειριστές ήταν
αμέτοχοι των όσων συνέβησαν: κακοδιαχείριση, νεποτισμοί, πελατειακές σχέσεις...

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της «Ολυμπιακής» δεν περιορίζονται βεβαίως στο επίδομα τροφής ή το ωράριο
εργασίας. Ακόμη και να ήταν μόνον αυτά, πάλι οι σημερινοί διαχειριστές τα χειρίστηκαν, οι ίδιοι
τα χορήγησαν, οι ίδιοι τα ζητούν πυρά πίσω. Πώς είναι δυνατόν να λησμονηθούν οι μη αξιοκρα
τικές προσλήιρεις πυν ημετέρων, τα χαμένα handlings, οι αμφισβητηθείσες αγορές αεροσκαφών;
Αυτά, και τόσα άλλα, αποτελούν τις κυρίως ζημιογόνες δράσεις των διαχειριστούν. Πώς, όμως,
τόλμησαν να απαιτήσουν δηλιυσεις υποταγής «εντός πενθημέρου» από τους υπαλλήλους της
Ο.Α., όταν ουδείς εκ των διαχειριστών δεν διανοήθηκε να υποβάλει, έστω για τα μάτια, την πα
ραίτησή του;

ΦΥΣΙΚΑ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ της Ο.Α. έχει και πλείστα όσα κρυμμένα παρασκήνια, που από μέρα σε μέρα
αποκαλύπτονται. Όμως η ιστορία αυτή αλλού στοχεύει. Είναι απλώς το πείραμα, η πρόβα τζενεράλε για τις «εγχειρήσεις» που προβλέπονται για τις ΔΕΚΟ.

01 ΚΥΡΙΟΙ Πιέρρος, Τσακιρίδης και τα λοιπά κρατικοδίαιτα στελέχη του κυβερνοόντος κόμματος
έχουν εξασκηθεί σε τέτοιου είδους παίγνια. Και τώρα ετοιμάζουν στον προθάλαμο, με τα αναισθησιογόνα, τις ασθενείς ΔΕΚΟ για νέες επιόδυνες χειρουργικές επεμβάσεις.

ΓΙΑΤΙ η «Ολυμπιακή» είναι μόνον η αρχή...
Η ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΩΣ αυτών των βίαιων επεμβάσεων της εξουσίας δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει
την κυβέρνηση σε ευρύχωρες, άνετες λεωφόρους. Η γενική δυσφορία των εργαζομένων, η ανέ
χεια και η έλλειψη προοπτικής για τον απλό έλληνα πολίτη οδηγεί προς άλλες, δύσβατες ατρα
πούς. Τόσα χρόνια έσπερναν ανέμους. Δ εν αναρωτήθηκαν ότι θα επέλθουν και οι θύελλες;

αντί
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ

__________

Ο ε κ α π ε νθ ή μ ε ρο

Νέα Αριστερά: παπανόρεϊσμόζ, οοοιαίιομά
ήνεοφιλελευθερισμ
‘απεργίες, ανταρσίες, γεύματα, ρουκέτες,
ανθύπατοι, τρουμπέτες, Αιγαίο, Τζογάνης, Καρανταγί, εκλογολογία, παραοικο
νομία - όλα ένα κουβάρι... Τι να πριοτοκαλύψει ένα ισχνό Πολιτικό Δεκαπενθήμερο
δύο σελίδων;
ΤΗΝ ΩΡΑ που σύρονται οι γραμμές αυ
τές (Τετάρτη βράδυ) συνεχιζόταν η συζή
τηση, στη Βουλή, για το επίμαχο νομοσχέ
διο περί εξυγιάνσεως της «Ολυμπιακής»,
με 92 βουλευτές να έχουν εγγραφεί στον
κατάλογο των ομιλητών. Η φόρτιση, βέ
βαια, ήταν μεγάλη. Ό χι τόσο γιατί, την
επομένη (την Πέμπτη) θα γινόταν η πανελ
λαδική απεργία ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, όσο γιατί
το ρήγμα, μέσα στην ίδια την ΠΑΣΚΕ (το
συνδικαλιστικό όργανο του ΠΑΣΟΚ), με
γάλωνε και βάθαινε. [Ήδη, στελέχη της
ΠΑΣΚΕ, μαζί με συνδικαλιστές της ευρύ
τερης Αριστερός, είχαν καλέσει τους ερ
γαζομένους να προασπίσουν τα εργασια
κά και κοινωνικά τους δικαιώματα, απέ
ναντι ιπη «νεοφιλελεύθερη (δεξιά) κυβερ
νητική πολιτική»). Από το «σκηνικό ρήξης
και σύγκρουσης», όμως, δεν έλειψαν ούτε
και βουλευτές του κυβερνιύντος κόμματος:
«Που μας πάει ο Σημίτης;» Και «πώς απεμπόλεί τα ιερά και όσια του ΠΑΣΟΚ;»
ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ αυτά (κεντρογε
νών, κυρίως, βουλευτιυν του ΠΑΣΟΚ),
υπήρχε, φυσικά, αντίλογος από μέρους άλ
λων βουλευτών του κυβερνιόντος κόμμα
τος: Τα σύγχρονα σοσιαλιστικά κόμματα
(αν υποτεθεί ότι «σοσιαλισμός» ήταν ο παπανδρείσμός) δεν εκπροσωπούν μόνο την
εργατική τάξη. Η Νέα Αριστερά ως συνέ
χεια της Αριστεράς, καλείται, σήμερα, μ έ
σα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οι
κονομίας, να αναθεωρήσει πολλές από τις
θέσεις που ίσχυαν, επί πολλά χρόνια, όπως,
λόγου χάρη, τη σχέση της με την οικονομι
κή πολιτική, κ.ά. [Βλέπε και αποφάσεις
που πήρε η συνάντηση τιον 15 σοσιαλιστι
κ ο ί κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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στο Λονδίνο, ύστερα από πρόσκληση του
βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ].
ΠΑΝΤΩΣ, και σε ό,τι αφορά το νομοσχέ
διο περί Ολυμπιακής, δεν φαίνεται ότι οι
«σκληροί» των κεντρογενών θα προχωρή
σουν στην πραγμάτωση της απειλής τους:
ότι, δηλαδή, θα καταψηφίσουν το νομο
σχέδιο ή ότι θα απόσχουν από την επιψή
φιση του προύτου άρθρου του νομοσχεδί
ου. (Όταν θα κυκλοφορεί το τεύχος αυτό
του Αντί, το νομοσχέδιο θα έχει ιμηφισθεί
ή μη. Οπότε ο αναγνώστης θα μπορεί να
κρίνει και τη συναφή πρόβλεψη).

ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ)
«ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ»
ΤΑΡΑΤΤΕΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΝΕΡΑ...
ΟΧΛΟΥΝ ή ΔΕΝ ΟΧΛΟΥΝ την κυβέρ
νηση οι δραστηριότητες, οι «παραινέ
σεις», οι συμπεριφορές του αμερικανού
πρέσβη Νίκολας Μπερνς; Βέβαιο είναι ότι
όχλησαν τον πρόεδρο της Βουλής Απ. Κακλαμάνη, ο οποίος και κάλεσε το υπουρ
γείο Εξιυτερικών να τον «μαζέφει»... «Ο κ.
Μπερνς είναι πρέσβης -δήλωσε ο Απ. Κακλαμάνης- αλλά συμπεριφέρεται ως ανθύ
πατος»... [Τον όρο «ανθύπατος» -κ α ι πιο
συγκεκριμένα «νεαρός ανθύπατος» - είχε
πρώτος χρησιμοποιήσει ο Κ. Ζουράρις,
αλλά σε συνέδριο του ΚΚΕ Εσωτερικού.
Μόνο που αφορούσε, τότε, τον... Κιυστα
Λαλιώτη, και όχι τον αμερικανό πρέσβη!]
Η παρέμβαση Κακλαμάνη έγινε από τη
«θέση» του προέδρου της Βουλής (κατά το
Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Βουλής είναι
«πολιτειακός παράγιυν») και ενώ ο ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερικιόν Γ. Παπανδρέου απαντούσε σε σχετική ερώτηση
του βουλευτή του ΚΚΕ Ορ. Κολοζιυφ. Το
τι επακολούθησε είναι γνωστό: Ο Γ. Παπανδρέου είπε στον κ. Κακλαμάνη ότι η
ερώτηση απευθύνεται στην κυβέρνηση και
όχι στον... πρόεδρο της Βουλής, ότι «το
υπουργείο Εξωτερικών ξέρει να κάνει κα 

λά τη δουλειά τον», ότι... ότι - και απσ
ρήσε από την αίθουσα της Βουλής, χτυ:
ντας με δύναμη την πόρτα πίσω του. '
ΦΥΣΙΚΑ η κυβέρνηση έσπευσε, αμέσ
να διαχωρίσει τη θέση της από τη θέση];
κλαμάνη, με δήλωση του κυβερνητικούς
προσώπου Δημ. Ρέππα. Σημασία, ώστε
έχουν και τα όσα δήλωσε ο υπουργός
τερικών Θ. Πάγκαλος: «Τι προτιμάτε πε, απευθυνόμενος προς τους όημοοι
φυνς; Έ ναν πρέσβη που, κλεισμένος
γραφείο του, ενημερώνεται, για όσα
βαίνουν στη χώρα μας, από τους ν.
λους τον ή από έναν ευρύ κύκλο π<
χάμενων ή παρακοιμώμενων των ξ
πρεσβειών ή έναν πρέσβη που ενήμερα
ται προσωπικά ο ίδιος, από τιςγενικότι
επαφές του με την ελληνική κοινώνΕπιμύθιο: Ο Νίκολας Μπερνς «όεν :
έχει ενοχλήσει». Κινείται μέσα στο πλα
που ορίζουν το ελληνικό Σύνταγμα κε
νόμοι. «Μπορεί να διαφωνούμε σε όιά
ρα θέματα, αλλά έχει δικαίωμα va c
πτύσσει τα επιχειρήματά του».

ΤΖΟΓΑΝΗΣ-ΚΑΡΑΝΤΑΓΙ: ΒΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ;
ΜΕ ΤΟΝ Ισμαήλ Χακί Καρανταγί, σ
τηγό τεσσάροτν αστέρων, αρχηγό του τ<
κικού ΓΕΕΘΑ, κ.λπ., είχαμε ν’ασχοληθι
εν εκτάσει, από τον Μάρτιο του 1997. Ί
για πρώτη φορά, είχε προσκαλέσειτονε
να ομόλογό του, πτέραρχο Αθ. ΤζογάντΊ[
επισκεφθεί την Αγκυρα, για έναν «εηο
δομητικύ διάλογο». Στις δηλιύσεις Καρα
γί, μάλιστα, ορισμένοι αναλυτές είχαν
κρίνει έναν κάποιο «συναισθηματικό» τ1
«Έχουμε διαφορές -αναγνώριζε οαρχι,
του τουρκικού ΓΕΕΘΑ- αλλά και κοινές,;
ραδόσεις που ενώνουν τους δύο λαούς '
[...] Είμαστε γείτονες, έτσι και ανοίξοψι
πόρτα του σπιτιού μας, συναντιόμαστε. 1
ήταν άδικο να μεταφέρναμε τα σημερινά
προβλήματα στις επόμενες γενιές»...
___ _

ι[|

I ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ δεν φημίζονται, βέα, για το «συναισθηματισμό» τους. Και
)ώς πρωθυπουργός της Τουρκίας ήταν,
Ε, ο ισλαμιστής Ερμπακάν, πολλά και
φορα λέγονταν για τους (πλείονας του
ς) αποδέκτες του μηνύματος Καραντα|ΐάντως το «μήνυμα» (Απευθυνόταν, σα
ς, και προς τον Ερμπακάν: Ο ισλαμισμός
όεν μπορεί να σκιάζει το κοσμικό, ευταϊκό πρόσωπο της Τουρκίας - το πρόιο που θεσμοθέτησε ο Κεμάλ Ατατούρκ.
επώς το τουρκικό ΓΕΕΘΑ «αγρυπνεί»...
ΤΓΕ, το «μήνυμα» Καρανταγί είχε θεωί, από την κυβέρνηση Σημίτη, «πρόωρο»
«κούσιηκε κι αυτό) «τακτικός ελιγμός».
ο πτέραρχος Αθ. Τζογάνης είχε δεχθεί
πρόσκληση του τούρκου ομολόγου του
ρίσκεψη». Το «δεν διαλέγομαι» της ελπλευράς ήταν ακόμα κυρίαρχο...
τότε, όμως, πολλά συνέβησαν: Η από
φανση του Ερμπακάν, η διάσκεψη της
ήτης, η πίεσίΊ των Αμερικανών για μείωτης έντασης στο Αιγαίο, κάποιες επαφές
?πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η ίδια η συνάντηση
ιγάνη-Καρανταγί, στην Αθήνα. Φυσικά,
μληνας πτέραρχος και ο τούρκος στρατη■κινήθηκαν «ο καθένας μέχρι το επίπεδο
ιπου επιτρέπουν οι θεσμικές δυνατότητες
μτου παρέχει η χώρα του». Και, φυσικά, ο
•ζογάνης δεν είχε τις «θεσμικές δυνατοτή
των κ. Καρανταγί», όπως σημείωσε ο
;αργός Εξωτερικοϊν Θ. Πάγκαλος...
■ΑΡΑΤΑΥΤΑ, οι δύο αρχηγοί ΓΕΕΘΑ
ςάφεραν να βρουν κάποια κοινά σηrα, για ν’ αρχίσει η οικοδόμηση μέτρων
ιιστοσύνης στο Αιγαίο: Μ πορούμε να
ιφωνήσυυμε, είπαν, για έναν καλύτερο
ηραμματισμό των ασκήσεών μας, ώστε
ιιησυμπίπτουν χρονικά... Μπυρού/ιε να
jj,ιφωνήσυυμε ώστε το μορατόριουμ των
ρήσεων να επεκταθεί στους τέσσερις μή- και όχι στους δύο, όπως είναι σήμε.. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πυι'περιπτώσεις τα μαχητικά μας θα φέρουν
lu και σε ποιες όχι, κ.λπ.
ΟΤΙ ακριβώς συμφωνήθηκε, δεν έγινε
οστό. Διάχυτη, πάντως, είναι η αίσθηση
το κλίμα ήταν καλό. Και ότι ο διάλογος
ογάνη-Καρανταγί θα συνεχιστεί στη
δο,στις 11 και 12 Μάίου.
ΛΟΓΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝ,
ιΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ TIN A ...

ΪΙΠΑΤΕ τίποτε περί εκλογολογίας; Το
ριβάλλον του πριυθυπουργού το παίζει
εοτό - κρύο» , «κρύο - ζεστό» και... όποι1πάρει ο Χάρος! Στους «δυστροπούντες»
ιάβαζε «διαφωνούντες»), το ίδιο αυτό

πρωθυπουργικό περιβάλλον διαμηνύει
κατά τακτά διαστήματα: «Μη διαφωνείτε,
μην εξοργίζετε τον Σημίτη, γιατί, τελικά, θα
το πάει σε πρόωρες εκλογές», κ.λπ. Και ο
ίδιος ο κ. Σημίτης; Πότε διαψεύδει, πότε
σιωπά... Το θέμα τέθηκε από τον πρόεδρο
του Συνασπισμού, Νίκο Κωνσταντόπουλο,
ο οποίος κάλεσε τον πρωθυπουργό να δι
ευκρινίσει αν είναι στις προθέσεις του η
αλλαγή του εκλογικού συστήματος, ακρι
βέστερα η εξάντληση της τετραετίας...
Αλλά εκείνος (ο κ. Σημίτης) δεν απάντησε.
Και η Καθημερινή τιτλοφόρησε: «Καμιά
απάντηση στην εκλογολογ ία».
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, η απόφαση του διαρ
κούς συνεδρίου του Συνασπισμού (να δη
λώσουν οι βουλευτές του «παρών», όταν η
κυβέρνηση φέρει τη συνθήκη Άμστερνταμ
προς έγκριση στη Βουλή...), «ανησύχησε»
τη γενική γραμματέα του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα. Το «παρών» -δήλω σε- είναι
άσφαιρο, μπερδεύει το λαό, αποπροσανα
τολίζει το λαό... Και η απάντηση του ΣΥΝ
κατά δήλωση Ν. Μπίστη: Ο αριστερός ευ
ρωπαϊσμός του Συνασπισμού και ο πρωτό
γονος αντιευρωπαίσμός του ΚΚΕ αποτε
λούν δύο πορείες ασύμβατες μεταξύ τους.
ΣΤΟ Δεκαπενθήμερο που επισκοπούμε,
συνέβησαν και μερικά άλλα τινά:
• Η ρουκέτα της 17Ν στη Σίτιμπανκ, η
οποία, «κατά τους αναλυτές της Αντιτρομοκρατικής», θεωρείται «απάντηση» στη
δήλωση Μπερνς ότι τα αμερικανικά συμ
φέροντα δεν προστατεύονται επαρκώς
από τα χτυπήματα των τρομοκρατών...
Αλλά τι είδους «απάντηση» είναι αυτή,
όταν η ρουκέτα έρχεται να επιβεβαιώ
σει, ακριβώς, τον Μπερνς;
• Το νέο ρεκόρ στην παραοικονομία, στη
μη δηλιυμένη εργασία. Είμαστε πρώτοι,
ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, με ποσοστό που κινείται
(Ανάμεσα στο 29% και το 35% του ελληνι
κού ΑΕΠ.
• Οι περίεργες δηλώσεις του Ντιέγκο
Κόρντοβες (ανώτατου αξιωματούχου
του Ο HE) που χαρακτήρισε «βόμβα» την
απόφαση του Λουξεμβούργου για την
έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας για
την Κύπρο...
• Οι εξίσου περίεργες δηλώσεις Χόλμπρουκ, σύμφωνα με τις οποίες ναι μεν
οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο την κυβέρ
νηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, πλην
άλλο Κύπρος, άλλο Κυπριακή Δημοκρα
τία. Απλώς «αμφίσημες δηλώσεις» ή πί
σω έχει η αχλάδα την ουρά;

ΑΝΤΗΝΩΡ

Ε κδόσεις Π οιότητας
Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΑ
(Αρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη)

CORINNE COL LET
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
CORINNE COU LET

ΜΕΣΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:ΚΟΠΑίΤΏΤΑΡΑΚΗΣ

Μ ετάφραση
Κώστας Τσιταράκης
Με 287 σελίδες

Ε Κ Δ Ο Σ Ε I Σ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Προσφορά στον Π ολιτισμό

Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 36.27.318

Εκτός από τα
εντυπωσιοθηρικά
τηλεοπτικά παράθυρα,
τώρα και η Βραδυνήτο
κ. Γ. Τρόγκα καλλιεργε
το ρατσισμό πρωτοσέλιδα, κατ’
επανάληψιν. Πώς θα
αντισταθούμε, πώς θα
προψυλάξουμε τις
παραδόσεις μιας
κοινωνίας ανοχής που
τείνει να γίνει κλειστή
κοινωνία φόβου;
Αντιγράφουμε από το
άρθρο του Γ. Βότση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ»
Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ;
ροσωρινή παρακράτηση των υπέρ Τ.Ε.Ε.,
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ε.Μ.Π. ποαοσαόν από
τις αμοιβές των Μελετητών, Τ.Υ.Ε.
(managers) και κατασκευαστών έργων της Πολιτι
στικής αποφάσισε το Συμβούλιο Εκκαθάρισης του
«ΟΠΠΕ Θ ’97» Α.Ε., εν όψει της οριστικής διευθέ
τησης του θέματος.
Η εξέλιξη αυτή, ένα πολύ σημαντικό βήμα προς
θετική κατεύθυνση, δικαιώνει εν πολλοίς τη συ
στηματική και επίμονη αρΟρογραψία τον Αντί, αλ
λά και τις αναφορές προς Τ.Ε.Ε. και Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
-αναπάντητες μέχρι στιγμής-, τη δικαστική διαδι
κασία που επιβλήθηκε κ.λπ.
Πρέπει δε να σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι αποτελεί
εγγύηση η παρουσία στην Προεδρία του Συμβου
λίου Εκκαθάρισης του ΟΠΠΕ Θ ’97, του Συμβού
λου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Γεωργίου
Σκούρτη, ο οποίος υπήρξε εισηγητής προς την
Ολομέλεια του Ε.Σ. στις 2.7.1997 της ομόφωνης
απόφασής της περί υποχρεώσεως των πάιτης φύσεως Managers, Τ.Υ.Ε. κ.λπ. να καταβάλλουν τα
δικαιώματα των Τ.Ε.Ε.. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και Ε.Μ.Π.

Π
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Στο μεταξύ, συνεχίζεται και η δικαστική διερεύνηση του θέματος με τη διεξαγωγή ανακρίσεως για
τις ευθύνες των Τ.Υ.Ε., που όχι μόνον δεν απέδω
σαν τους οφειλόμενους προς Τ.Ε.Ε. κ.λπ. πόρους,
αλλά φρόντισαν να κατασκευάσουν και «συνενό
χους» για τις ευθύνες των Διοικήσευτν Τ.Ε.Ε. και
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. , που επιμελώς αποφεύγουν να διεκδικήσουν τους πόρους των Οργανισμών τους οποί
ους διοικούν και για άλλες ελεγκτέες, ως προς τη
νομιμότητά τους, πράξεις^
Αντιστοίχως, και παρά τη σοβαρότητα του ζητή
ματος, τα αρμόδια όργανα των Τ.Ε.Ε. και
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνεχίζουν την όχι και τόσον «άψο
γου καθαρότητας» σιωπή τους. Ούτε δείχνουν να
αντιλαμβάνονται πως οι διαστάσεις του προβλή
ματος είναι σημαντικότατες, επειδή αφορούν κυ
ρίως μεταβολές στους τρόπους άσκησης του επαγ
γέλματος των Μηχανικών και απειλητικές επιθέ
σεις στην εργασιακή και κοινωνική αξιοπρέπεια
των Νέιον Επιστημόνων-Τεχνικιόν. Αλλά επ’ αυτού
θα επανέλθουμε αναλυτικά στο επόμενο τεύχος.
Κ.Χ.

(IΕλευθεροτυπία, 6.4):
«Αλίμονο αν η Komm
μας δεν βρει τη
να συνειδητοποιήσει όι
αλφανοφοβία (και γενιι
η ξενοφοβία) εκκοΑάπτ
το αυγό του φιδιού.
Αλίμονο αν η ίδια η
κοινωνία μας δενβρεπ
δύναμη να αντιδράσει.ιέτσι όπως στα χωριά
Ικαρίας, με τις γενικές:
συνελεύσεις, και όπως
στο Ελατοχώρι της
Πιερίας».
Προσυπογράφοντας
κάνουμε και μειςτηνίί
έκκληση. Τουλάχιστον
προς όσους πολίτες
επιμένουν να είναι
ενεργοί.

ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ
Μην ξεχνάτε τον Μπο
Σήμερα, Παρασκευή '
Απριλίου, είναι η
τελευταία μέρατης
έκθεσης και το αφιέρι
στον πολιτικό Μποστι
τους Λ. Κύρκο, Χρ.

Παπουτσάκη,Σοφ.
Χρυσοστομίδη και το'
ποιητή Ματθαίο Μου’
στις 7.30 το βράδυ.
Έπεται μουσικό
πρόγραμμα-έκπληξη

Η ΑΥΤΟΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ - ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΤΕΛΟΡ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
I I Ολυμπιακή πνέει τα λοίσθια με όλα τα πατριωτικά, οικονομικά και
| · Ι τουριστικά επακόλουθα. Ευτυχώς όμως υπάρχει το Μέγαρο, στο
I I οποίο μπορεί του λοιπού να διοχετεύεται το δαιμόνιο της φυλής,
ιθανώς, σε μια πρόχειρη εξέταση, τα δύο μέρη να φαίνονται ασύνδετα,
όσο έχουν έντονη σχέση. Εν πρώτοις, το Μέγαρο μπορεί κάλλιστα να
καταστήσει την Ολυμπιακή σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του αισθήμαεθνικής υπερηφάνειας. Αυτό είναι μάλλον ευθύ και τετριμμένο,
ίποτε αισθανόμασταν πατριωτικό ρίγος όταν βλέπαμε αεροσκάφη με τα
_Ληνικά χρώματα σε ξένους αιθέρες, τώρα θα γίνεται το ίδιο με αφίσες
Μεγάρου σε ξένες πρωτεύουσες. Υπάρχει όμως και η έμμεση και λιρο γνωστή σχέση, αυτή που εξουδετερώνει τις αρνητικές οικονομικές
τουριστικές συνέπειες.
οιος γνώριζε, λόγου χάρη, ότι μετά την ολοκλήρωση του Μεγάρου, η
)ήνα θα αυξήσει τα ακαθάριστα εισοδήματα της κατά 15 δισ./έτος; Ή ότι
■ο Μέγαρο θα προσέρχονται κάθε χρόνο 376.500 επισκέπτες από την
ήαρχία και το εξωτερικό, πέραν άλλων 376.500 ενδημούντων; Αλλά και αν
::.;όμα στην πράξη δεν ακολουθηθεί αυτή η πατριωτική πορεία, τουλάχι■;ον το Μέγαρο, και δι’ αυτού όλοι εμείς, θα έχουμε πληρωθεί τα αιτού- ;να ποσά από τους Εταίρους μας, οι οποίοι θα αποδειχτούν για άλλη μια
•ορό κουτόφραγκοι.
Αυτά τα υπεραισιόδοξα στοιχεία και άλλα πολλά περιέχονται στο
J χειρησιακό Πρόγραμμα: Τουρισμός - Πολιτισμός, το οποίο είναι στη διάζσητου κάθε πολίτη και κακώς δεν έχει λάβει μεγαλύτερη δημοσιότητα
τώρα. Θα είχε σαφώς αλλάξει το ηττοπαθές κλίμα, όπου το κλείσιμο
• ς Ολυμπιακής ταυτιζόταν με εθνική καταστροφή. Το επιχειρησιακό πρό
κομμα είναι μία από τις νεωτεριστικές απαιτήσεις της Ευρωεπιτροπής
Μιοκειμένου να χρηματοδοτήσει τις παρεμβάσεις που προτείνονται. Όπως
:αν φυσικό, το Μέγαρο αποτελεί μόνο του ένα Μέτρο, το 7ο Μέτρο (με
τ;)δικό αριθμό 27 - τι οργάνωση αλήθεια!). Είχε διάρκεια εφαρμογής 1995
ΙΚ 1998 και συνολικό κόστος πάνω από 7 δισ. εξ ων ζητήθηκαν και, υπο, τω, ανελήφθησαν περίπου τα 4 δισ. από το Β' πακέτο Ντελόρ, ως συνή;.:)ς στο πλαίσιο της βελτίωσης της υποδομής, του πολιτιστικού προϊό, ’ας, κ.λπ. κ.λπ.
Παρακάτω παραθέτω ορισμένα εδάφια του κειμένου για να καταδειχτεί η
: ωνιστική διάθεση των συναρμοδίων υπουργείων να αποσπάσουν από
]· 'ί Ευρωένωση το μεγαλύτερο δυνατό ποσό χρημάτων για το Μέγαρο με
7 νο όπλο τον ενθουσιασμό τους, ενώ τα στοιχεία ήσαν ελλιπή ή ανύπαρΓ 1 Λυπούμαι μόνο γιατί δεν μπορεί να γίνει σαφής καταμερισμός ευθύο::;ς ανάμεσα στα υπουργεία και στον οργανισμό του Μεγάρου καθώς οι
I γγραφείς είναι άγνωστοι. Ίσως πρόκειται για αντιγραφή αίτησης του
ΛΜΑ. Ωστόσο, ανεξαρτήτως αυτού, μπορεί να γίνει μια διάκριση: Είναι
Ριν πιθανό το όλο κείμενο να έχει τύχει της αποδοχής του κ. Χρ.
ιμπράκη. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει με την κοινή λογική: Ο κ.
μπράκης, και αν ακόμα δεν μπορεί να επιβάλει σ’ ένα υπουργείο τι ακρι|ρς να γράψει, τουλάχιστον μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά ιδιαίτεόταν διακυβεύεται η κοινή λογική και το ύφος του λόγου.
\ γραφή είναι παραδειγματικά άκομψη, όσο και αν φαίνεται να είναι εν
*;ρει απόρροια των οδηγιών της Ευρωεπιτροπής. Ιδού η κυκλικότης της
f · αφειοκρατίας: «...Τα έργα του Μέτρου 7 αποσκοπούν να προωθήσουν
I,;. / ολοκλήρωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ώστε, αφ' ενός με το ήδη
ρ.οατωθέν πρώτο τμήμα του να μπορεί να αποδίδει το μέγιστο δυνατό με
ρ / ελάχιστη δαπάνη, αφ' ετέρου δε να προσφέρει το σύνολο των προδια
γεγραμμένων υπηρεσιών του....»
^Ιαρακάτω παρουσιάζονται τα συμπληρωματικά του επιχειρήματος: «Το
/.γάρο Μουσικής Αθηνών ολοκληρώνεται κατά αυτοτελή λειτουργικά τμή°υ,τα που παραδίδονται μετά την περάτωση τους για χρήση στο κοινό. Με
* . τμήματα που ήδη έχουν περατωθεί, και παρ’ όλες τις δυσκολίες λει
τουργίας που υπάρχουν λόγω των ανεπαρκών ακόμη εγκαταστάσεων και
ύ· ç αυξημένης δαπάνης λειτουργίας που υπάρχει για τον ίδιο λόγο, το
Οώγαρο Μουσικής Αθηνών απέκτησε ήδη μεγάλη φήμη στην Ελλάδα και το
F

εξωτερικό...»
Και πιο κάτω, το πρόγραμμα αναφέρεται με περίτεχνο όσο και συγκεχυ
μένο τρόπο στο γκαράζ για το οποίο το Αντί έδωσε τη μάχη του: «Η εκτέ
λεση του πιο πάνω έργου (ενν. γκαράζ) καθυστέρησε για ιδιοκτησιακούς
λόγους, εν συνεχεία δεν ενετάχθη στο Β' πακέτο Ντελόρ με ρητή αναφορά
στο εγκεκριμένο κείμενο από την κοινότητα ώστε να μην υπάρξει αμφιβολία
για την ένταξή του σ’ αυτό. Εν συνεχεία, το Ελληνικό Δημόσιο ενέταξε στο
Μέτρο 7 του υποπρογράμματος Πολιτισμός μέρος των εργασιών αποπερατώσεως του Μεγάρου, οι οποίες όμως εξασφαλίζουν αυτοτελή λειτουργικό
τητα. Με το πέρας των εργασιών αυτών αναμένεται ότι θα αυξηθεί η αποδοτικότης της επενδύσεως λόγω αυξήσεως των εσόδων και ελαπώσεως
των εξόδων με αποτέλεσμα να μειωθεί η κρατική επιχορήγηση λειτουργίας
του Μεγάρου».
V
Όπως φαίνεται από το κείμενο, η μεθοδολογία ανάγεται στην πολλαπλή
χρήση των εκφράσεων αυτοτελής λειτουργικότητα, και, αύξηση της αποδοτικότητας της επενδύσεως λόγω αυξήσεως των εσόδων και ελαπώσεως
των εξόδων.
Ως προς τους υπολογισμούς διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καμιά αγωνία
για τις παραδοχές. Αυθαίρετα εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση θα επέλθη αύξηση της προσέλευσης κατά 153.000 άτομα/έτος (προσοχή! όχι 150,
153 - τι διαφορά! 2%). Αυτά προστιθέμενα σε μία απροσμέτρητη υπάρχουσα κατάσταση 600.000 ατόμων/έτος φθάνουν τον μαγικό αριθμό των
753.000. Ξαφνικά όμως η μελέτη παίρνει μια αναπάντεχη τροπή προς την
ακρίβεια των λογαριασμών:
«... θα προσέρχονται 753.000 άτομα στις εγκαταστάσεις του Μεγάρου
πέραν φυσικά του ιδίου του προσωπικού». Ίσως οι μελετητές φοβήθηκαν
την μήνιν του κ. Χρ. Λαμπράκη ο οποίος, λέγεται, δεν αφήνει τίποτε στην
τύχη.
Ο τελικός αριθμός 753.000, χωρίς το προσωπικό, το οποίο μόνο προβλή
ματα μπορεί να φέρει, διαιρούμενος επίσης αυθαιρέτως διά δύο γίνεται το
376.500 των επαρχιωτών και ξένων φίλων του Μεγάρου που προαναφέρθηκε. Η αντίστροφη μίτωση συνεχίζεται. Ο αριθμός διαιρείται εκ νέου διά
δύο και δίνει έτσι το πλήθος των ξένων. Αυτά, βεβαίως, μπορούν να βασι
στούν στην αρχέγονη εσωτερική αρμονία πόλης - περιφέρειας και έσω έξω περιφέρειας.
Επειδή δε οι επαρχιώτες και οι ξένοι φίλοι είναι μεν άνθρωποι του μέ
τρου αλλά και ευκατάστατοι, υποτίθεται ότι θα ξοδέψουν ένα καλούτσικο
ποσό με το τουριστικό πακέτο -όπως αποκαλείται στο κείμενο- κατά την
ημέρα επίσκεψης του Μεγάρου, έστω 40.000 δρχ., ενώ ταυτόχρονα δεν θα
πάνε πουθενά αλλού, ούτε στην Ακρόπολη καν, εξ ου και το ακαθάριστο
διάφορο των 15 δισ. που θα μείνει στην Αθήνα μπορούμε με ασφάλεια να
ισχυριστούμε ότι οφείλεται αποκλειστικά στο μόρφωμα του Μεγάρου.
Καταλήγω με το γκαράζ για το οποίο υπάρχει μεγάλη ευαισθησία παλαιόθεν. Έσοδα 105 εκατ. μείον έξοδα 25 εκατ. διαφορά 80, ένα καλό αυθαί
ρετο ποσό που θα διέσωζε τις περισσότερες επενδύσεις. Δεν φθάνει όμως
αυτό. Υπάρχει και ελάπωση εξόδων αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης,
συντήρησης κ.λπ., τα οποία ρυθμίζονται στα 120 εκατ. Ήτοι σύνολο 200
εκατ. Αν σ’ αυτά προστεθούν οι χορηγίες -οι οποίες σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να υπεισέλθουν σε οικονομοτεχνικό πρόγραμμα- τότε έχου
με ευκόλως το μισό του συνολικού οφέλους.
Αυτά ως προς την αυθαιρεσία και την προχειρότητα του εγχειρήματος
Μέτρο 7. Η αιτιολόγηση της αποδοχής του προγράμματος ως εστί και ευρίσκεται διαφεύγει. Ίσως λόγω του υψηλού επιπέδου του ημιτελούς
Μεγάρου να μην ετέθη ποτέ θέμα αμφισβήτησης των στοιχείων. Άλλωστε,
μάλλον, ήταν τότε υπουργός Πολιτισμού ο κ. Θ. Μικρούτσικος, ο οποίος
δεν θα μπορούσε να έχει πολλές αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του προ
γράμματος, αν το είχε εγκρίνει ο κ. Λαμπράκης. Θα ήταν, ωστόσο, πιο εν
διαφέρουσα η ερμηνεία του φαινομένου αν ανεκαλύπτετο ότι ο κ. Χρ.
Λαμπράκης μπορεί πλέον να εξάγει την επιρροή του.
Στέλιος Π. Καφαντάρης

(αντί
ΠΟΙΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ΠΑΡΚΟΕΤΑΙΡΕΙΩΝ;
Μήπως το τελευταίο
κυκλοφοριακό
αλαλούμ τη ς Αθήνας
οφείλεται και σ ’ ένα
είδος λευκής α περγία ς
της τροχαίας;
- Μήπως κάποιοι
δουλεύουν υπέρ των
παρκοεταιρειών με
υπόγειο κόπο;
- Μήπως σταμάτησε η
τροχαία να κόβει
κλίσεις, περιμένοντας
τη δημοτική αστυνομία
και τους Ρ ά μ ποτου κ.

Αβραμόπουλου;
Το να διέλθει κανείς
πλέον τη Σόλωνος
σε ώ ρες αιχμής
ισοδυναμεί με την
σεισάχθεια του
αρχαίου συνωνόματού
της: αυτοκίνητα
παρκαρισμένα και στα
δύο πεζοδρόμια και
οχήματα τροφ οδοσ ία ς
να ξεφορτώνουν.
Η αποθέωση του
ζεμανφουτισμού.
Και σαν μην έφταναν
όλα αυτά, ο κ.
δήμαρχος δείχνει
και τους
«Μεγαλέξανδρους»
του Ευ. Βαρλάμη ω ς
μ πονα μ ά της
Πολιτιστικής και του
υπουργείου Εθνικής
Αμύνης για να
αποδειχθεί περιτράνω ς
ότι η άγνοια και η
κακογουστιά είναι το
έμβλημα του Δήμου
Αθηναίων.

ΥΓ. Κατά τ ’ άλλα την
Κεντροαριστερά τη
λένε Μαρία
Μαγδαληνή, μόνο που
η εν λόγω παραμένει
αμετανόητη.

Μ.Σ.
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ΟΕΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ: ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ...

1

α παλιά χρονιά οι πολιτευτές έταζαν ατούς κατασκευάζουν ένα γκαράζ (υπόγειο και υπέρ
ψηφοφόρους γεφύρια ακόμα κι αν δεν γειο) μέσω του οποίου, όπως φαίνεται, επιδιώ
υπήρχαν ποτάμια. Σήμερα, έχοντας π ερ ά  κουν την επέκταση του ξενοδοχείου τους. Το
επί υπουργείας Γ. Πλυτά κατορθώνουν να
σει σε καινούργια βάση (κάποιοι επιμένουν 1980,
να
την αποκαλούν εκσυγχρονισμό), προγραμματί- εξασφαλίσουν άδεια οικοδόμησης. Αυτή όμως
ζουν εκτροπές άνευ λόγου και αιτίας και όραμα- ανακαλείται τον επόμενο χρόνο από τον μακαρίτίζονται Ολυμπιάδες που θα τσιμεντώσουν ό,τι τη Α. Τρίτση, επειδή υπήρχαν νομικά κωλύματα,
πράσινο απόμεινε (ϊτην Αθήνα.
Οι ιδιοκτήτες προσβάλλουν την απόφαση στο
Από κοντά στο παιχνίδι και οι δήμαρχοι της Συμβούλιο Ε πικράτειας το οποίο απορρίπτει τις
«Αλλαγής». Θέλουν να βάλουν κι αυτοί το λιθα- αιτιάσεις τους ως μη νόμιμες (απόφαση
1606/1983).
ράκι τους (ή καλύτερα την κοτρώνα τους) στην
Κι ενώ έτσι είχε η κατάσταση, οι ιδιοκτήτες κα
αναπτυξιακή(;) πορεία αυτού του τόπου.
Τουλάχιστον, έτσι προπαγανδίζουν μέσα από ταθέτουν νέα αίτηση για κατ’ εξαίρεσιν ανέγερ
τα πολυτελή ιλλουστρασιόν διαφημιστικά τους ση στο χοίρο του γκαράζ, που τους χορηγεί στις
φυλλάδια και ενίοτε διά των τηλεοπτικαέν εκπο- 25.2.98 ο Δήμος Π ειραιά(!) σε μια συνεδρίαση με
μποΥν «φιλόξενων» δημοσιογράφων. Το θέμα μας πολλές απουσίες και αποχωρήσεις δημοτικών
σήμερα είναι μια καραμπινάτη ιστορία που δεί- συμβούλων (απόφαση 18655/5575). Ανηαπόφαχνει σ' όλο της το μεγαλείο την πορεία της τόπι- ση υλοποιηθεί, ένα συγκρότημα ύψους 38 μέτρων
κής αυτοδιοίκησης· ενός χώρου που η κεντρική
θα αποτελειώσει ό,τι απόμεινε στην περιοχή. Το
εξουσία, πέρα από το γεγονός ότι τον έχει αιχμά- αστείο (ή μάλλον το πολύ σοβαρό) στην υπόθεση
λωτο οικονομικά (να θυμηθούμε την προίκα που
είναι ότι η απόφαση του δήμου στηρίζεται στην
έταζαν στον Πάγκαλο, και τη στερήθηκε ο πρώ- υπουργική απόφαση του Γ. Πλυτά, αγνοώνταςτότος δήμος της χώρας εξαιτίας της αποτυχίας του), σο την ακύρωσή της από τον Α. Τρίτση όσο και τις
τον έχει μολύνει μ’ όλα τ ’ αρνητικά της κι από κοι απορρίψεις των αιτήσεων των ιδιοκτητών απότο
τίδα δημοκρατίας έχει μετατραπεί σε χώρο ρου- Συμβούλιο Επικράτειας. Ο ι κάτοικοι της Κα
στέλλας όμως αντιδρούν και δηλώνουν ότι τα «α
σφετιού και συνδιαλλαγής.
Στη διάρκεια της δικτατορίας, στην οδό Β. ναπτυξιακά» σχε'δια του κ. Λογοθέτη και των δη
μοτικών συμβούλων που εξακολουθούν να τον
Παύλου της Καστέλλας, χτίστηκε το ξενοδοχείο
Κάβο Ντόρο. Έ ν α κτιριακό συγκρότημα που αλ στηρίζουν, θα τους βρουν αντιμέτωπους και απο
λοίωσε ανεπανόρθωτα τη φυσιογνωμία της π ε φασισμένους να ανατρέψουν την τσιμεντοποίηση
ριοχής. Λίγα χρόνια μετά, οι ιδιοκτήτες της επι της περιοχής τους. Εν αναμονή εξελίξεων...
Νίκος Μολυβιάτης
χείρησης αγοράζουν το διπλανό οικόπεδο και

Τ

ΤΑ ΧΟΝΤΡΑ ΤΩΝ ΨΙΛΩΝ
ΣΥΧΝΑ ΚΑΝΕΙΣ από τα ψιλά
των ειδήσεων μπορεί να συμπεράνει τις χοντρές αλήθειες. Φερ’
ειπείν, τις προάλλες, σήμανε συ
ναγερμός στην Αμεση Δράση
όταν μαθεύτηκε ότι κάποιος νεα
ρός με το όνομα Δ.Γ. Βαρδινογιάννης έπεσε θύμα τσαντάκηδων. Προς στιγμήν αναστατιόθηκε η ελληνική αστυνομία, αλλά
γρήγορα διαπιστώθηκε ότι δεν
ήταν ο γιος του Προέδρου και ότι
επρόκειτο για απλή συνωνυμία.
Έτσι, ήρθη η επιφυλακή. Βλέπε
τε, η ελληνική μας αστυνομία
πληροδνεται από τους έλληνες φο
ρολογούμενους για να προστα-

τεύειτους σταρ αποκλειστικά. Οι
άλλοι, ας καταφύγουν στις εται
ρείες σεκιούριτυ. Είπαμε: τόπο
στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Και κάτι επίσης πιο διασκεδαστικό. Η ΠΑΣΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
καλεί τον Χάρη Καστανίδη να μι
λήσει περί εκσυγχρονισμού,
«Ολυμπιακής», κ.λπ. Την ίδια
ακριβώς ώρα και η ΔΑΠ είχε
προγραμματίσει στον από πάνω
όροφο συναυλία με την Άντζυ Σαμίου. Βρίσκω αμφότερες τις επι
λογές καθώς και το timing εξαι
ρετικά. Και φαντάζομαι έτσι τη
διασκευή του γνωστού άσματος:

77ίο χαμηλά, πιο χαμηλά
είναι ο Χάρης και μιλά.
Κατά τα άλλα, πολλοί αναρωτ
ούνται κι άλλοι θλίβονται για 1
επίπεδο των φοιτητικών εκλ<
γιών και για το χάλι των δύο w
ρίαρχων σπουδαστικών παρατι
ξεων. Ό ταν όμως επί δεκαετή
οι φοιτητές εγγράφονται στα δι
κόμματα εξουσίας για να εξι
σφαλίσουν μελλοντικά τη θέε
τους στο Δημόσιο, είναι φυσι>
να επέλθει και η παρακμή των θ:
σμών και ο ευτελισμός της πολιτ^
κής.
Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά...
Μ.

Σ

Ε

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Α
Μ ικ ρ ό ς είχα δώ σει μια
υπόσχεση στον εαυτό μου:
Ό τ ι θα έβρισ κα τρόπ ους και δε
θα δούλευα υπ οχρεω τικά π οτέ.
Θ α ονειρ ευόμ ουν, θα χάζευα,
θα τα ξίδ ευ α , θα χάιδευα τα πιο
όμορφα, τα πιο ατίθασα
κορ ίτσ ια , θα ήμουν
ερ ω τευ μ έν ο ς συνεχώ ς,
θα έμ ενα πάντα νέο ς σ την ψ υχή.
Θ α ήμουν ερ ω τευ μ έν ο ς μ ’ έναν
τρόπο παράφορο, διαρκώ ς και
μ ’ οτιδ ήπ οτε, ακόμα και μ ε το
θάνατο, ακόμα και μ ε τη ν ίδια τη
ζω ή. Α υτό είχα αποφασίσει για
το ν εαυτό μου, αν βέβαια μπ ορεί
ν ’ απ οφασίζει κ α νείς για το ν
εαυτό του. Μ π ορεί; Τώ ρα που
εσυ έφ υ γ ες από τη μέσ η, αυτή
η φ α ντα σ τική υπόσχεση έγ ιν ε
πρόκληση π ραγματική

ΕΚΔΟΙΕΙΙΟ Κ ΕΔ

ΜΕΣΑ Σ Τ Η Ν ____

Ενημερω ση
• Κατάμεστη ήταν, την προ
περασμένη Τετάρτη, ανήμερα
Πρωταπριλιά, η αίθουσα της
ΕΣΗΕΑ, όπου όιεξήχθη η ημε
ρίδα με θέματα ειόησεογραορικά δελτία τιυν τηλεοπτικών καναλαυν που είχαν ουνδιοργανώσει οι εφημερίδες Αυγή και

Εποχή, τιχ περιοδικά Α ντί και
Πολίτης μαζί με τους «Πολίτες
σε δράση», που είχε τον σαρ
καστικό τίτλο «Ζήτυι η ενημε
ρωτική Πριυταπριλιά».
Στην εκδήλωση μίλησαν ο κα
θηγητής Αντώνης Μανιτάκης,
ο οποίος έθεσε το θεσμικό

πρόβλημα των ιδιωτικών ρα
διοτηλεοπτικών σταθμών («κα
νένας σταθμός δεν πληροί τους
όρους νόμιμης λειτουργίας»,
επισήμανε) και τόνισε ότι η
ελευθερία τυ)ν ηλεκτρονικυόν
MME δεν έχει σε τίποτα να κά
νει με την ελευθερία διακίνη
σης των ιδεών όπως την είχε
οραματισθεί ο Βολταίρος:
«Απευθύνονται άμεσα στην
κοινή γνώμη σαν δημόσιο α γα 
θό, την πλάθουν, τη διαμορφώ
νουν - και ισχυρίζονται ότι την
εκφράζουν πραγματικά», ση

μείωσε, τονίζοντας τη σημικ
(και την παρέμβαση των πο
τών) που έχουν οι διαδικαι
ελέγχου αυτού του τύπου
ροφόρησης. Η τηλεκριτι;
της Καθημερινής Πόπη Δια|
ντάκου μίλησε για τα στελ
των ειδήσεων και για το «α|
ρικανικό μοντέλο ειδησεσ
φικών εκπομπών» που ég
υιοθετήσει. Ο σκηνοθέτης
εκ τοχν παραγωγών του τηί
πτικού Παρασκηνίου, Τάι
Χατζόπουλος, μίλησε για
απότακτο πολιτισμό απΙ

ΟΙ «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ» Ή SIC TRANSIT GLORIA... MEDIAE

ί

στοι, δεν έχουμε μυαλό κ.λπ.». Αντιλαμβάνεται κανείς, τι
πολύς Θέμος Αναστασιάδης, ο λεγόμενος και «τρύ
επιχείρηση συνιστά το δούλεμα και η εκμετάλλευση όλωναυ^
πας» ή «γιαουρτογιάπης», διάβασε την απόλυσή του
τών των εκατομμυρίων άμυαλων (κατά δήλωσή τους). Επειτα
από την Ελευθεροτυπία στην άλλοτε κραταιά στήλη του
λοιπόν, από τη μία δεξαμενή αφελών (την εκλογική πελατεία
και με την υπογραφή: Χ.Κ. Τεγόπουλος. Ο Αναστασιάδης μαζί
του παπανδρεϊσμού) οι Πέτρος και Θέμος, άσπονδοι εχθροί
με τον άλλο καταρρέοντα παραδημοσιογράφο, τον κ. Πέτρο, ή
πλέον, βουτάνε στο νέο target group, την ολυμπιακή οικογένεια
και «γιαουρτόμαγκα», πρωτοστάτησαν σ’ ένα καινοφανές είδος
του κ. Σωκράτη και των επιχειρήσεών του για να πουλήσουν «α·
«δημοσιογραφίας» γεμάτο σεξιστικά ή ρατσιστικά υπονοούμε
στειάκια», χαβαλέ, «ερωτικά» συνθήματα και τα ποικίλα όσο ;
να, χυδαιολογίες και εύκολο χιούμορ. Ήταν η γραφή που άρε
υποκατάστατα διαθέτει στις μέρες μας το marketing τηςποδο
σε στα πασοκικά στίφη της προηγούμενης δεκαετίας γιατί αφε
νός σήμαινε την αποπολιτικοποίηση του πολιτικού λόγου και
σφαιρικής βιομηχανίας. Όσοι διαβάζουν πλέον τον κ. Θέμο, δε :
αφετέρου τη δικαίωση των ατάλαντων, των βολεμένων ελέω
θα είναι απλώς οι «ωραίοι» και οι «ξύπνιοι». Θα έχουν ακόμη πιο
κόμματος και των «ωραίων» με την πιο δυσώδη απόχρωσή της
μεγάλο πλεονέκτημα εξουσίας. Θα είναι «πρωταθλητές» σι..1
έννοιας (εύνοιας). Όλοι οι δήθεν σοσιαλιστές οπαδοί του
όλα. Κατά τ’ άλλα, ο τόπος έχει εισέλθει σε μείζονα κρίση,
ΠΑΣΟΚ καμάρωναν τα βλαστάρια τους που είχαν δημιουργή
μέσα από μια σειρά νομοθετήματα η κυβερνητική πλειοψηφία
σει ολόκληρη σχολή μέσα στο σώμα της δημοσιογραφίας και
ακολουθώντας τις πιο ανάλγητες επιταγές του Μάαστριχτ, αλ ;
που το ύφος τους θύμιζε τους κουτσαβάκηδες ή τους απάχηλάζει το εργασιακό τοπίο, καταλύει κυριολεκτικά κάθε κρότοι
δες των Αθηνών. Απάχης, λοιπόν, αλλά καθόλου άπαχος ο κ.
δικαίου και επιπίπτει ως λαίλαπα επί των δικαιωμάτων των έργα ι
Τρύπας, συναγωνιζόταν σε κενολογία και πεζοδρόμιο την κ.
ζομένων. Οι δυσοίωνες μάλιστα προβλέψεις θέλουν τον πληθω
Μαλβίνα, συγχέοντας τη σάτιρα με τη χοντράδα και το πνεύμα
ρισμό να καλπάζει σε λίγο, ανατρέποντας κάθε προηγούμενι
με την πλάκα. Αυτό που κυρίως μ’ ενοχλεί στους ανωτέρω
σχεδίασμά, στις επτά μονάδες'. Παράλληλα, η κυβέρνηση θέλε
αστέρες είναι ότι ανάγουν τη θέση «κάνω πλάκα, σπάω χαβαλέ
να επιβάλει τη μερική απασχόληση, την αυξομείωση ωρών, τι ί
κ.λπ.» σε ύψιστο αξίωμα και ιδεολογική στάση. Σ’ έναν τόπο
διπλή απασχόληση σε μία θέση εργασίας για να καμφθεί ι,
όπου καταρρέουν τα πάντα και που η διαφθορά αρχίζει από
ανεργία, τη μερική άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπώ
τους δημοτικούς υπαλλήλους καθαριότητας και φτάνει στα
λήλων, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων σπςΔΕΚί I
υψηλά κλιμάκια της αστυνομίας ή της δικαιοσύνης, εμείς καθα
κ.λπ. Έτσι, εν μία νυκτί, όλη η κρατική ολιγωρία, οι κομματικέ11
ρίσαμε «κάνοντας πλάκα» και περιφέροντας τους ευφυείς εαυ
αυθαιρεσίες, η αναξιοκρατία μεταφέρονται στις πλάτες των ερί
τούς μας σ’ έναν κόσμο κρετίνων, οι οποίοι δεν έχουν άλλη δυ
γαζομένων σαν να είναι αυτοί οι μόνοι φταίχτες· και είναι φυσικ* n
νατότητα και επιλογή από το να γελάνε με τις ηλιθιότητές μας.
πως έτσι πλήττονται χειρότερα οι χαμηλόμισθοι.
Η αποθέωση, δηλαδή, της αισθητικής «του δε βαριέσαι». Ξέρω,
Και το άκρον άωτον της γελοιότητας: κορυφαία στελέχη της κι $
όσο κι αν με θλίβει, ότι πάρα πολλοί αγόραζαν την Ελευθεροτυ
βέρνησης, σχολιάζοντας την ακολουθούμενη εργασιακή πολιτικτ
πία για να διαβάζουν αποκλειστικά τη «Μαύρη Τρύπα» και επί
«κρατάνε αποστάσεις» και ζητούν την «ανασύσταση του κοινών.
σης αντιλαμβάνομαι ότι η Ελευθεροτυπία πόνταρε στο θράσος
κού προσώπου του ΠΑΣΟΚ». Τέτοια αποστασιοποίηση! Μηνπερ
μένετε όμως απ’τον Θέμο ή τον Πέτρο να κριτικάρουν ή ναπαρέμ ■
του συντάκτη της για να πουλά φύλλα σ’ εποχές δύσκολες. Αυ
τή είναι η ζοφερή εικόνα μιας ακόμη πιο ζοφερής πραγματικό
βουν σ’ αυτήν την ογκούμενη κομματική υποκρισία και στην τερί 1
τητας. Αιτία της απόλυσης του κ. Τρύπα στάθηκε η συνεργασία
τώδη κρατική αναλγησία. Είπαμε: Τα media έχουν άλλους στι ’
χους, υψηλότερους. Αυτοί ασχολούνται με τους επιτυχημένου· !
του -σύμφωνα με τον κ. Τεγόπουλο με τον Σωκράτη Κόκκαλη
με τους βολεμένους, με τους «ωραίους». Αυτοί αλλάζουν αφενι
για την έκδοση του αθλητικού εντύπου Πρωταθλητής (ο κ. Κόκκά ώστε να πλασάρονται ευκολότερα στα ολοένα διαφοροποιοι ΐ
καλης το διαψεύδει). Α, ξέχασα. Εκτός από τους άνοες Πασόμένα παιχνίδια εξουσίας. Είπαμε· αυτοί είναι «πρωταθλητές».
κους, ο κ. Θέμος δουλεύει και τους αφρενείς «Ολυμπιακούς».
Εξάλλου, το σύνθημα των τελευταίων είναι: «Είμαστε άρρω
Μ ά ν ο ς Στεφανίδη

0

,

12

. Ε και, για να δείξει τη δια•·ί θεωρίας και σκληρής
■■/ματικότητας,
διάβασε
κείμενο αρχιύν του πρωθυιωγοΰ, το οποίο όλοι θα
^υπογράφαμε, και τόνισε
(Γ.χιιόσταση από εκείνες τις
Κηρύξεις κι απ' ό,τι πραγράά συμβαίνει. Ο δικηγό- Λημήτρης Φίλης περιέγραr‘ ό θεσμικό πλαίσιο μέσα
k·Όποιο μπορούν να κινηΓ’ οι ενεργοί πολίτες που
υμουν να παρέμβουν και ο
1' ·λος Τσέκερης, εκπρόσυ)^ιων «Πολιτών σε δράση»,
ξ,σε η παρέμβαση αυτή να
1.U συγκεκριμένο χαρακτή. ξεκινιόντας ενδεχομένιυς
'.σύνταξη λίστας δημοσιο..,;po)v που ασκουν αντιδεοογικά το επάγγελμά τους,
ώ^λίας Κανέλλης αναφέρθη^εωρητικά στη σχέση πολιjjiii και τηλεόρασης επισηι< όντας ότι, όσο περνάει ο
^'Ός, οι πολιτικοί εξαρτώf ολο και περισσότερο από
ήΡυαλί το οποίο, με τη σειρά
οι: απευθύνεται όχι σε πολίοι:,αλλά σε καταναλωτές, σε
Ρ ί κόσμο που αναδιαρθριύf ii στη βάση των κανόνων
|ό(ί'ιιγορας.
κ

Τη συζήτηση συντόνισε ο
εκδότης του Α ντί Χρ. Παπουτσάκης, ο οποίος ξεκί
νησε κάνοντας την αυτο
κριτική του: «Όταν ξεκι5 νούσε ο θόρυβος για την
"ελεύθερη ραδιοτηλεόρα-ση ”, στο Αντί τον ενθαρρύναμε, προβαίνοντας μάλι
στα στο εγχείρημα της δη
μιουργίας ραδιοφωνικού
σταθμού, του Ράδιο-Αντί
λαλος», είπε. «Ως διορατι
κοί άνθρωποι, έπρεπε να
φαντασθούμε τι θα επα
κολουθούσε».
•Μ ετά την Εξόρμηση,
ολίγη αγρανάπαυση και,
ιδού το νέο κομματικό πε
ριοδικό του ΠΑΣΟΚ. Τίτ
λος του: Έ κφραση. Κυ
κλοφόρησε την προηγού
μενη Τετάρτη, θα είναι
μηνιαίο, έγχρωμο και, όπως
μας είπαν οι επιτελείς του, θα
είναι κυρίως βήμα διαλόγου
στο ΠΑΣΟΚ - δεν θα αποκλεί
ονται, δηλαδή, και οι κριτικές
φωνές. Εκδότης είναι ο Κ.
Σκανόαλίόης, διευθυντής ο
Τηλ. Χυτήρης και διευθυντής
σύνταξης ένας παλιός μας γνώ
ριμος (από τη Σοσιαλιστική
Πορεία, το περιοδικό Αντιθέ
σεις αλλά και, αργότερα, από
τα Επιχειρήματα που εξέδιδε η
ΕΑΡ). Στο πριυτο τεύχος γίνε
ται προσπάθεια να εξισορρο
πηθούν οι κομματικές τάσεις:
υπάρχει άρθρο του πρωθυ
πουργού, οι «προεδρικοί»
όμως μπορούν να διαβάσουν
άρθρο και για τη συνεισφορά
του Ανδρέα Παπανδρέου.
Έ τσ ι εύκολα στήνονται τα πε
ριοδικά;
• Έ ν α ακόμα γυναικείο πε
ριοδικό, το Minor, που ξεκίνη
σε με τον Θέμο Αναστασιάδη
και βγαίνει τελικά χωρίς αυτόν
(μια π*ου εξεδιώχθη, τελικά,
από τη «Μαύρη Τρύπα» της
Ελευθεροτυπίας), είναι έτοιμο
για τα περίπτερα. Ώσπου να
έρθει εκείνη η ιυρα, πάντως,
χρειάσθηκε να ξανατυπωθούν
δύο τυπογραφικά, στα οποία

υπήρχε το όνομα του εκδιωχθέντος συντάκτη. Ό πω ς και
να ’χει, το νέο περιοδικό έρχε
ται να προστεθεί σε μια σειρά
γυναικείων εντύπων: Γυναίκα,
Elle, Madame Figaro, Diva,
Marie Claire, Bazaar - και η
επικεφαλής του Mirror, Χαρά
Λουκάκου, θα πρέπει να βρει
το ιδιαίτερο στίγμα του προκειμένου να αντέξει στον
ανταγωνισμό της αγοράς.
•Πόλεμος με τον αθλητικό
Τύπο. Την εβδομάδα που πέ
ρασε, δύο νέα αθλητικά φύλλα
βγήκαν στα περίπτερα: ο Πρω
ταθλητής του Θέμου Αναστα
σιάδη και ο Kosmos των Sports
(ήμαρτον με τους λατινικούς
τίτλους, σοόθηκαν τα ελληνι
κά;) του Πέτρου Κωστόπουλου. Τα τρομερά παιδιά της
αυτοαποκαλούμενης νέας δη
μοσιογραφίας γερνούν — και
το ρίχνουν στο ποδόσφαιρο.
Έ τσι είναι η ζωή (κι ας περισ

σεύουν τα καινούργια επιχει
ρηματικά και εκδοτικά παιχνί
δια). Ήμαρτον.
• Οικονομικές ατασθαλίες
στον 9,84 ενδεχομένως να κρύ
βονται πίσω από την απομά
κρυνση του γεν. διευθυντή του
σταθμού, Θ. Οικονομίδη, και
την αντικατάστασή του από
τον κ. Ταλαμάγκα, διευθυντή,
εκτός των άλλων, και του γρα
φείου Τύπου του δημάρχου.
Αυτό, τουλάχιστον, αφήνουν
να εννοηθεί τα μέλη της αντι
πολίτευσης του Δήμου Αθηναί
ων που συμμετέχουν στο δ.σ.
του σταθμού - που, επιπλέον,
ζητούν να τους κοινοποιηθούν
μια σειρά από έγγραφα και
πράξεις της διοίκησης για να
δουν αν στοίχειοθετούνται ή
όχι οι καταγγελίες που, ώς τώρα, κυκλοφορούν μόνο ως φή
μες. Πώς φαίνεται ότι πλησιά
ζει η περίοδος των δημοτικών
εκλογών, ε;

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ
Π. Κ. ΙΩΛΚΕ1ΜΙΔΗΣ

.

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
οι Emnxusm άιιο tu ςυμμετοχιι
ΣΤΗΜKSOriOIHTlKII ΔΙΑ.ΙΙΚΑΙΙΑ

«μ

μ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ο

■

ΒΙ ΒΛΙ ΟΘΗΚΗ
Ε Y Ρ Ω Il A ϊ Κ Ω N

Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Η μελέτη αυτή τον αν. καθηγητή Π. Ιωακειμίδη αναλύει και
αιτιολογεί τις επιπτώσεις από τη συμμετοχή της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/'Ενωση κυρίως στο ελληνικό
πολιτικό σύστημα.
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ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

πυρομανής και
ο πυροσβέστης
του Τάσου Παππά

Με αψορμή την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και της στρατηγικής σημασίας ε ξε λ ίξε ις από το μέτωπο ιω
ΔΕΚΟ, που η αποτελεσματικότητά τους εκκρεμεί, αυξάνουν οι συγκρούσεις στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ-και
αναζωπυρώνεται το μέτωπο των «εκσυγχρονιστών» με τους προεδρικούς. Απ’ τη μια πλευρά, αιχμή του δόρατο
είναι ο Κ. Σημίτης. Απ’ την άλλη, ο Ακης Τσοχατζόπουλος αμφιταλαντεύεται λειτουργώντας (ώς πότε;) σαν
πυροσβέστης στις φωτιές που ανάβει η κυβερνητική πολιτική.
το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι αποστρέφονται την αρχή της συλ
λογικής ευθύνης. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος είπε ότι για
την κατάσταση στην Ολυμπιακή και τις άλλες ΔΕΚΟ φταί
νε όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και μετά, λες και δεν
κυβερνά τούτο τον τόπο το ΠΑΣΟΚ από το 1981 μ’ ένα μι
κρό μόνο διάλειμμα. Ο πριόην υπουργός Μεταφοριόν και Επικοι
νωνιών Θανάσης Τσουρας έχει την άπο\|>η ότι επίτιυν ημερών του
όλα έγιναν καλώς και μετά την απομάκρυνσή του άρχισαν να εμ
φανίζονται τα προβλήματα! Ο Χάρης Καστανίδης άφησε υπαι
νιγμούς και για τους προκατόχους του και για τον διάδοχό του.
Μόνον ο νυν υπουργός Τάσος Μαντέλης ήταν αβρός και διακρι
τικός -προφανώς εξ ανάγκης- με τους συναδέλφους του που πριν
απ' αυτόν διαχειρίστηκαν (;) τα θέματα των ΔΕΚΟ. Κάτο) απ’ αυ
τές τις συνθήκες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλήσει κανείς στο
κόμμα για συντροφική αλληλεγγύη. Η εξήγηση είναι απλή: το
ΠΑΣΟΚ εκτός από πολυσυλλεκτικό κόμμα είναι πια ένας πολυτασικός και πολλαπλώς φραξιονισμένος σχηματισμός που δύσκολα
μπορεί να κινηθεί με συντεταγμένο βηματισμό. Ακόμη και στις λε
πτομέρειες δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν τα αντιμαχόμενα
στρατόπεδα και πρέπει ο πρωθυπουργός να επισείει πότε την
κομματική πειθαρχία και πότε την απειλή τιον πρόιυριυν εκλογών
για να εκβιάζει την ομοφωνία ή την περιστασιακή πλειοψηφία στη
Βουλή. Το πρώτο μέτρο λειτουργεί κατασταλτικά, το δεύτερο εκ
φοβιστικά. Είναι βέβαιο ότι και τα δύο θα επιστρατευθούν αρκε
τές φορές μέχρι τη στιγμή που ο Κ. Σημίτης θ’ αποφασίσει να
οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές.
Το τελευταίο διάστημα, η φημολογία περί πρόιυρων εκλογών συ
ντηρείται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παρά τις οργίλες
διαψεύσεις αρμοδίων και αναρμοδίων. Το εριότημα είναι αν έχει
βάση ή απλώς πρόκειται για ακριτομυθία που διοχετεύεται από τα
κέντρα εξουσίας προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι εκσυγχρονιστές και να τρομοκρατούνται οι αντίπαλοί τους.
Η στοιχειώδης πολιτική λογική επιβάλλει νιχ μην παίρνουμε στα
σοβαρά τέτοιου τύπου «πληροφορίες». Ποια τύχη μπορεί να έχει
το ΠΑΣΟΚ, αν με δική του πρωτοβουλία επιλέξει την οδό της κάλ
πης τώρα; Με τους εργαζομένους απογοητευμένους εξαιτίας της
σκληρής οικονομικής πολιτικής, την οικονομία σε φάση αναδιάρ
θρωσης από την υποτίμηση και τις εξ αυτής προσαρμογές που
απαιτούν χρόνο για να αποδιόσουν, το κόμμα σε κατάσταση απο
σύνθεσης λόγιυ τιον παραλυτικιόν αντιπαραθέσειυν, ακόμη και ο
υπερφίαλα αισιόδοξος οπαδός του «εκσυγχρονισμού» δεν μπορεί
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να προσδοκά θετικό αποτέλεσμα.
Αυτά, βεβαίιυς, τα γνωρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ταυ
νιος, όμως, διαπιστώνει με οδυνηρό τρόπο ότι σε αρκετες περυ
σεις είναι υποχρεωμένος να κάνει επώδυνους συμβιβασμού;:
γενναίες εκπτοΐσεις στη γραμμή του, προκειμένου να εξασψ
πλειοψηφία στη Βουλή. Πάνυχ από δέκα βουλευτές του κινήμ
δρουν τελεάυς ανεξέλεγκτα, περίπου σαν «καμικάζι», καιανα
ζουν την ηγετική ομάδα να περπατά σε τεντο>μένο σχοινί,
φανερό ότι αυτές οι επισφαλείς ισορροπίες μπορεί να διο
χθούν και από μια ασήμαντη αφορμή. Το ζητούμενο είναι έωςj
ο πρωθυπουργός θα δέχεται να λειτουργεί υπό καθεστώςομψ
Οι θιασυπες των δυναμικών λύσεων εισηγούνται επίσπευση ι
ηνικο να ξεχαϋο
εκλογών, ώστε το τοπίο στο εσωκομματικό σκηνικό
ξεκαθο
σει με τη συνδρομή και ενός εκλογικού νόμου κομμένου και ρ
μένου στα μέτρα τιυν εκσυγχρονιστών (μεικτόό σύστημα, δηλι
συνδυασμός σταυρού και λίστας). Πιστεύουν ότι -ακόμη καΐκι
από τις σημερινές κακές συνθήκες για το ΠΑΣΟΚ- οι εκλο
κερδίζονται. Πρώτον, γιατί η Νέα Δημοκρατία -παράτοπροβι
σμά της στις δημοσκοπήσεις- δεν δείχνει ικανή να πείσει του;
λίτες ότι αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση εξουσίας. Δα
ρυν, γιατί ο Μητσοτάκης και οι περί αυτόν στο κόμμα της αξιω
τικής αντιπολίτευσης θα κάνουν και πάλι την κρίσιμη ώρα το«
θήκον» τους και θα πριμοδοτήσουν έστω και έμμεσα τον Σημ
Τρίτον, γιατί το ειδικό βάρος εκείνυχν τιον στρωμάτων που έχ
συνδέσει την τύχη τους με το εκσυγχρονιστικό εγχείρημα έχει'
ξηθεί κατά πολύ και δίνει εκλογικές νίκες. Και, τέταρτον,το;
χείρημα «θέλουμε να προωθήσουμε τις αλλαγές στην κοινιτ
και την οικονομία, αλλέχ δεν μας αφήνουν εσωτερικές και εξι
ρικές δυνάμεις, πιάνει στην κοινή γνοψιη, η οποία περιβάλλε
την εμπιστοσύνη της τις ειλικρινείς προσπάθειες και αποδοκίζει τις αμυντικές λογικές, όπως είναι αυτές που καθοδηγούν
εσο>κομματική αντιπολίτευση. Φυσικά, όλα αυτά μένει να απο
χθούν.
ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΚΑΙ Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

Την ίδια στιγμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζο’
για κάθε ενδεχόμενο. Η Νέα Δημοκρατία ζητεί μενναφυγευ'
την εξουσία ο Σημίτης, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει τολμήσει van
φέρει τη λέξη εκλογές για ευνόητους λόγους. Ο Κ. Καραμαν
δεν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στο κόμμα του, κι αυτό δε'
γίνει όσο καιρό παραμένει στη Ν.Δ. ο Κ. Μητσοτάκης. 0 α(

χηςΝ.Δ. χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει την πρωτοβουλία
κινήσετυν. Τα μικρότερα κόμματα δεν έχουν πρόβλημα με τις
ρρες εκλογές. Άλλιυστε, χειρότερα από το 1996 δεν πρόκειται
όνε. 0 ΣΥΝ, όμως, οφείλει να λύσει μια βασική αντίφαση που
ρέχειτην πολιτική του. Από τη μια μερά, ο Ν. Κωνσταντόπουζητεί μετ’ επιμονής την απλή αναλογική και από την άλλη έχει
κριάσει με τιμές τη γραμμή της πραγματικής αντιπολίτευσης,
πακλυσμιαία κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση δεν αφήνει
θιόρια συνεννοήσεων.
γνωστόν η απλή αναλογική δεν «βγάζει» αυτοδυναμίες. Ευ•τις συμμαχικές κυβερνήσεις. Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς τι
ίνει αν η κυβέρνηση συναινέσει στην αλλαγή του εκλογικού
ηματος προς την κατεύθυνση που ζητεί ο κ. ΚωνσταντόπουΜε βάση τα σημερινά δεδομένα, συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ
τει να θεωρείται αδύνατη (φροντίζει για τη ρηγμάτωση των
>ρών ο πρόεδρος του ΣΥΝ). Ποιος, λοιπόν, θα συνεργαστεί
οιον; Μήπως ο αρχηγός του ΣΥΝ θέλει την απλή αναλογική
να προκαλέσει -όσο φυσικά το μπορεί- μια συνεργασία
ζΟΚ-Ν.Δ., έτσι ώστε να μείνει το πεδίο της Κεντροαριστεράς
'θέρο για να αλωνίζει ο ΣΥΝ; Πολύ βολικό το σχήμα. Αν,
η πολιτική πραγματικότητα δεν «στριμωχθεί» στα μακιαβεσχέδιατου ΣΥΝ, τότε θα μπούμε σε περίοδο παρατεταμένης
Ιερνησίας ή, στην καλύτερη περίπτωση, θνησιγενών κυβερνησχημάτων που θα καταστήσουν την απλή αναλογική ανυπόεκλογικό σύστημα.
'χύση περί του επιθυμητού επικρατεί και στην εσιυκομματική
■
’ ιολίτευση. Οι «προεδρικοί» δεν αισθάνονται άνετα στο σημι- ΠΑΣΟΚ. Το πολεμούν με όλα τα μέσα. Συχνά παίζουν ανοήάαι με τη «φωτιά». Θα ήθελαν να ρίξουν τον Σημίτη χωρίς
να οδηγηθεί η χιύρα στις εκλογές. Χρειάζεται, πάντως, να
Γέχεις καλπάζουσα φαντασία για να «οραματίζεσαι» αυτή την
χή. Φοβούνται τις πρόωρες εκλογές γιατί γνιόριζαν ότι αρκεί'π’αυτούς δεν θα επανεκλεγούν. Έ τσι, θα παλινωδούν διαρί-αναμεσα στην γκρίνια και στη διστακτική συγκατάθεση έως
ί τους βγάλει από το προφανές αδιέξοδο κάποιος από μηχα: Ιεός! Ο Γερ. Αρσένης είναι υποχρειυμένος να καταπίνει σχεφαμάσητοι όλες τις πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί, γιατί έχει
γ/κη την υποστήριξη τυ>ν εκσυγχρονιστών στην πανταχόθεν
όμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμισή του. Αναγκάζεται συνεÿνα «ελαστικοποιεί» τα όρια τιον απόψεών του και να θέτει
εν αμφιβόλω την αξιοπιστία του. Τέλος, σ’ ό,τι αφορά τον
Τσοχατζόπουλο, τα πράγματα είναι σύνθετα. Ο υπουργός
/ας φαίνεται να έχει επιλέξει για τον εαυτό του το ρόλο του
■'οβέστη με προφανή στόχο να εμφανιστεί την κρίσιμη ώρα
έδριο) ως ο άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει ασφαλιύς το
α. Προϋπόθεση, βεβαίως, γ ι’ αυτό είναι η αποτυχία του προυτου ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλει, όμιος, να διόσει λαβές στους αντι,ιυςτου και γι’ αυτό προσπαθεί να κρατά αποστάσεις και από
«προεδρικούς» και από μερικούς δικούς του που τον προτρένα τεθεί τιάρα επικεφαλής όλης της εσωκομματικής αντιποσης. Οι σχέσεις του με τους εκσυγχρονιστές δοκιμάζονται
ρά. Η διαφωνία του με τους χειρισμούς στην υπόθεση τιον
.0 έχει ενοχλήσει το περιβάλλον του πριοθυπουργού και δεν
τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνιόσει τα επικρισχόλια από το Μέγαρο Μαξίμου.
/τολογίς: Η απειλή τιον πρόωρων εκλογιόν είναι ένα καλό
ί στα χέρια του κ. Σημίτη. Πρέπει, όμιος, να το χρησιμοποιήυιε φειδώ και σύνεση. Αλλιιός κινδυνεύει να περιπέσει στην
> ρ ία του... ψεύτη βοσκού.
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και άλλες ιστορίες του γλυκού νερού

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η

Δεκατέσσερις μικρές ιστορίες που
άλλες μοιάζουν αληθινές, χωρίς να
είναι, άλλες θέλουν να φαίνονται μύθοι.
Στο βάθος όλων τους και μια απώλεια,
όπως όταν λέει κανείς χάνω το χρόνο
μου ή έχασα τη ζωή μου.
Υπερβαίνουν τα όριά τους;
Σχοινοβατούν ισορροπώντας στο
μεταίχμιο του αληθινού και του
ονειρικού; Ενδεχομένως.
Πάντως, όλες τις καλύπτει ο
«προλαλήσας» υπότιτλος. Είναι του
γλυκού νερού.
ΕΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

• Το Παιχνίδι (Διηγήματα)
• Επίλογος στα χιόνια (Διηγήματα)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 106 80 ΤΗΛ.: 36 07 744, FAX: 36 23 093

Από πού nave στον Παράδ€
(τον μηχανών και του χρήματος);
του Δημητρη Καίση

«Τίποτα, όσο βα συνεχίσονν να βασιλεύουν το
χρήμα και η μηχανή - κυρίως η μηχανή.
Ιούλιος Βερν, Το Παρίσι στον 20ό αιώνα

υτά που συμβαίνουν με την Ολυμπια
κή είναι ένα πείραμα, ένας πιλότος:
από πίσω κρύβονται πράγματα πολύ
μεγαλύτερα όπως η παγκοσμιοποίηση, τα
χρηματιστήρια, οι θριαμβεύουσες δυνάμεις της αγοράς. Αυτές που θέλουν να κάνουν όλο το παιχνίδι μετά την κατάρρευση
του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Αυτές που
δεν χρειάζεται καν να ομιλούν εξ ονόμα
τος της Προόδου - τους αρκεί να ομιλούν
εξ ονόματος της αποδοτικότητας. Ό ποιος
δεν μπορεί να «προσαρμοστεί» σ' αυτή τη
νέα φάση της εξέλιξης απλώς θα τεθεί στο
περιθώριο: μπορεί αν θέλει να κάθεται να
διαβάζει Σαίξπηρ ή αλλιώς να επιδοθεί σε
εγκληματική-παραβατική δραστηριότητα.
υτή η εγκληματική παραβατική δρα
στηριότητα γίνεται ολοένα πιο εμφα
νής τείνοντας να τροφοδοτήσει ένα
κλίμα υστερίας. Ή μάλλον τείνει να εκθρέψει ένα γενικευμένο φοβικό αίσθημα,
που οδηγεί κατευθείαν σε «περιτειχισμέ
νες κοινότητες» και περιτειχισμένους κό
σμους: θέλουμε την ασφάλειά μας, τον
ατομικό μας ζωτικό χώρο. Αυτός όμως όλο
και περισσότερο θα αισθάνεται απειλού
μενος, δεν θα έχει από πού να γαντζωθεί.
Σχεδόν θα πληρώνει την κατάπτωση των
ανθριυπινων αξιών.
Όπως είπε εύστοχα και κυνικόχ ο κ. Ρω
μαίος πέρασε η εποχή που μπορούσαμε να
κοιμόμαστε στις ταράτσες των σπιτιών μας
με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες.
Κατάλαβε τι ακριβώς είπε, αυτός, ένας
υποτίθεται σοσιαλιστής; Κάποιοι που
έμειναν έξω από την τεχνοπαραγωγική
έκρηξη της εποχής θα μας απειλούν: όχι
πια εν ονόματι αναρχικών/ελευθεριακιόν
ιδεωδών όπως π.χ. οι γαλουχημένοι από
τον Μπακούνιν αλλ’ απλιός εν ονόματι της
επιβαυσής τους - ίσως και αντιδρώντας σε

Α

Α

16

μια βαθιά ανθρώπινη προσβολή. Ασκυιντας πάνω και πέρα από τους νόμους (παρωδώντας ίσιος το Πέραν τον Καλού και
τον Κακού του Νίτσε) το δικαίωμα για μια
δικαιότερη κατανομή των πραγμάτων.
ε την ευκαιρία της Ολυμπιακής και
όσων μέλλουν να ακολουθήσουν
μας λένε τιύρα: «Αυτά τα μέτρα εί
ναι αναγκαία για την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεών μας κ.τ.λ.». Μπα, ανα
κάλυψαν και την ανταγωνιστικότητα: μα
μέχρι τώρα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να
τη θρυμματίσουν, να τη βυθίσουν και να
την παραδώσουν στα χέρια του κράτους
(τους).
Και ιδού που ήλθε η ώρα των εργαζομέ
νων να τα πληρώσουν, να ξεπληρώσουν
εκείνοι την πολιτική τους: αυτοί κάθο
νται άνετοι, θρασείς και «προσαρμοσμέ
νοι» στις θέσεις και τα αξιώματά τους.
Αυτή η καλοβολεμένη υποκρισία ούτε
καν που ενοχλείται: αυτοί οι «προσαρμο
σμένοι» στην κορυφή της πυραμίδας θέ
λουν τώρα να «προσαρμόσουν» τους από
κάτω, αυτούς που τόσα χρόνια άλλα τους
έλεγαν.
Πώς θ’ αναγνωρίζονται μεταξύ τους σε
αυτό το κύμα του νεοφιλελευθερισμού;
Επειδή υπάρχει υποκρισία, επειδή υπάρ
χει έλλειψη αυτοσεβασμού, επειδή ο κα
θένας ξεπουλάει ό,τι βρει μπροστά του
σαν να 'ναι σε δημοπρασία πτωχευμένης
επιχείρησης, μπορεί το κοινωνικό καζάνι
ν ’ αρχίσει να βράζει: από δω μπορεί να ξεπηδήόει μια «άγρια αντιπολίτευση» συντρίβοντας τους κανόνες ενός πολιτικού
καθωσπρεπισμού.
πό δω δεν πηγαίνεις σε εγκόσμιους
παραδείσους. Από δω μάλλον πηγαί
νεις σε μια «άγρια αντιπολίτευση» ή
για να το πούμε ηπιότερα σε μια κοινωνι
κή αντιπολίτευση που κιόλας εμφανίζεται
πάνω από τα κεφάλια κομμάτων και συνδικαλιστικών ηγεσαόν - αυτές απειλού
νται να σαρωθούν από την αναστατωμένη
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βάση τους, τους ανυίνυμους εργαζό|
που βλέπουν να χάνουν τις τελευταίες
βεβαιότητες και να ’ναι κοντά να
πουν «ή γίνεστε έτσι όπως εμείς θε'!
αλλιιύς δεν σας χρειαζόμαστε».
Αυτού του είδους η αντιπολίτευση που
ενσωματώνει ολοένα ευκρινέστερα
χεία παραβατικής συμπεριφοράς, όπι
βλέπουμε κιόλας, θα περιλαμβάνει
κταίηλ μολότωφ ή, πιο χιουμοριστικά,
γά και γιαουρτώματα.
Υπό το πρίσμα αυτό θα πρέπει να
γραφεί και να ιδωθεί η εξάπλωση
εγκληματικότητας: το μήνυμα αυτών
φαινομένων είναι η βαθιά κρίση, η
ψη του δημοσίου διαλόγου.
Ίσ ω ς και η έκλειψη των ονείρων.
Απέναντι στους υποκριτές, σε υποταψ
νους στην κυριαρχία των χρηματιστηρί
η γλώσσα θα είναι σκληρή. Ακόμη και
ναρκωτικά είναι μια γλιυσσα - ή κάπ<
είδος αυτοκαταστροφικού μηδενισμού.υνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, ώς χ'
κυρίαρχοι του χώρου τους, π.χ. c
Πέρρος της Ολυμπιακής και ο κ. I.
λάς θα απειλούνται να «ξεβρακωθσ
από τους εργαζομένους που εκπροι,
πού ν ακόμη και με τις δικές τους αποτ
παιες μεθόδους - ή, πώς τα πράγματα
ρίζουν ανάποδα με μια περίεργη με
μαρξιστική διαλεκτική.
Το κακό με αυτούς είναι ότι δεν διά
σαν ποτέ ούτε είδαν μια ταινία επιστη
νικής φαντασίας (ας πούμε του απογ
τευμένου Ιουλίου Βερν: «Υπήρχαν '
θρωποι που πουλούσαν και ξεπουλοΰ
το ταλέντο τους. Γίνονταν οι αυλικοί
μεγάλων Αρχόντοιν»).
a ■■ τσι και το γέλιο είναι ένα όπλο
Ρ · ειρα^νικό διαβριυτικό χιούμορ JH
■■ νει τη θέση του δημόσιου διαλό
που συνεχώς αποσαθρώνεται. Το ειρι
κό χιούμορ που οι κρατούντες αδυνατ
να συλλάβουν: ένα τεκμήριο της άμυνά
νης ανθρώπινης ιδιότητας.
»ΐ
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ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ «ΠΑΡΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΟΧΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Συναινέσας και διλήμματα
στον ΣΥΝ
νέα Εσωκομματική κεντροαριστερή συνεννόηση και η αντιπολιτευτική γραμμή
του Φ. Νικητίδη
ολιτικές ανακατατάξεις στο εσω
τερικό του ΣΥΝ σηματοδοτεί η ευρεία συναίνεση των συνέδριυν
στην απόφαση να μην επικυρυ')σει
τυ κόμμα τη Συνθήκη τον Άμστερu, οψέποτε έλθει στη Βουλή για συζήκαι έγκριση. Την προηγούμενη Κυστο Διαρκές Συνέδριο του ΣΥΝ,
^ψηφίστηκε, τελικά η «συνθετική προ 
τού προέδρου του κόμματος θύμ
α με την οποία ο ΣΥΝ: α) εμμένει
αριστερό ευρωπαϊσμό του, β) ζητεί
ιζική αναθεώρηση της Συνθήκης του
περνταμ, γ) δεν θα επικυρώισει τη
θήκη και δ) στη Βουλή θα δηλώισει
ρών», ώστε να καταγραφεί η αντίθεσή
, χωρίς να ταυτιστεί με την αντιευρωκή στάση του ΚΚΕ. Την απόφαση \|)ήΓ:αν 530 από τους 685 συνέδρους, αφού
νπρώτη ψηφοφορία η πρόταση γισ «όπήρε 41%, για το «παρών» 40% και
^το «ναι» 17,5%. Καθοριστική για τη
πείρωση συνέδρα)ν στο «παριυν» ήταν
. ιοστήριξη της πρότασης από τον Λεωι Κυρκο και τον Κώστα Φιλίνη.
ξέλιξη αυτή, όπως γρόχφαμε στο πρσηνο τεύχος, ήταν αναμενόμενη. Το
ριο πραγματοποιήθηκε σε μια πε")ο αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας
την κυβέρνηση και προσωπικά για τον
' ιθυπουργό (για πρώτη φορά στις δημοπήσεις, οι αρνητικές γνώψιες γ ι’ αυτόν
ρτερούν) «μετά την οριακή στιγμή της
τίμησης» , όπως παρατήρησε ο Ν. Κωνντόπουλος, και κατέγραψε μια νέα
μάκρυνση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και
1ΣΥΝ. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έκαΨόγο για «κυβέρνηση τιον ψευδώνυμοον
ών, που αυτοαποκαλείται κεντρσαρι)ά, ενώ είναι φανερή η καθημερινή
ίσχώρησή της στην πολιτική της Ν.Δ.»
! τόνισε ότι «ο ΣΥΝ πρέπει να κρατά
f στάσεις από τη διαχείριση Σημίτη».
ί (ΐφορετική υπήρξε η κριτική που επεΐ'χιξε για την .κυβέρνηιτη ο εισηγητής
ijl’ «ναι», ευρα)βσυλευτής Μιχάλης ΙΙα-

παγιαννάκης. Περιορίστηκε να της κατα
λογίσει «καθυστερήσεις και σπασμωδικότητα στη διαχείριση», χωρίς να ξεχάσει
τον καλό του λόγο για την κυβερνητική
προσπάθεια να βάλει τη χιυρα στην ΟΝΕ.
Για πρώτη φορά από το 1993, ο Μιχ. Παπαγιαννάκης βρίσκεται εκτός πολιτικής
πλειοψηφίας στον ΣΥΝ. Ο ίδιος δεν δί
στασε να κατηγορήσει τους άλλοτε συ
ντρόφους του στην «προεδρική πλειοψηφία» ιας... «ανθριυπάκια» (ενθυμούμενος
τον ήριυα του Τσίρκα), ενώ δήλωσε σε
όλους τους τόνους ότι «ο ΣΥΝ μετατοπίζε
ται και εκχωρεί σε άλλους καίριο πολιτικό
χώρο». Αρκετοί σύντροφοί του διαβλέ
πουν περαιτέρω αποστασιοποίηση του
Μιχ. Παπαγιαννάκη, εάν μάλιστα δεν
εκλεγεί (για τρίτη φορά) ευρωβουλευτής.
Ίσω ς γ ι’ αυτό το λόγο, ο Ν. Κωνσταντόπουλος έσπευσε να δημιουργήσει το «α
νάχωμα» μιας ευρείας εσωκομματικής
«κεντροαριστερής πλειοψηφίας», στην
οποία συμμετέχουν σι πολιτικοί συνεργά
τες του (ΙΙιτσιόρλας, Βάσσης, Μπίστης
κ.ά.), το Αριστερό Ρεύμα (Αλαβάνος, Αραγασάκης, Λαφαζάνης, Βούτσης κ.ά) και
«ανένταχτες» προσωπικότητες του κόμ
ματος, όπως ο Φ. Κουβέλης.
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Στο άμεσο μέλλον ο ΣΥΝ αντιμετιυπίζει
ένα πολιτικό δίλημμα. Πιός είναι δυνατόν
να ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τό
νους (προβάλλοντας την προγραμματική
διαφοροποίησή του) και ταυτοχρόνως να
συνεργάζεται εκλογικά με το ΠΑΣΟΚ σε
κρίσιμους δήμους, όπως η Αθήνα. Με δε
δομένη την περιορισμένη απήχηση της
υποψηφιότητας Ααμανάκη (σύμφωνα με
γκάλοπ που δημοσίευσε το Βήμα, συγκε
ντρώνει ποσοστό 19-22%, έναντι 52-54%
του Αβραμόπουλου, 1θ% του Μπέη και
4,5% του Αυδή), ολοένα και ευκρινέστερα
διατυπώνονται, εισηγήσεις να αναθεωρή
σει ο ΣΥΝ ή έστω να εξισορροπήσει αυτή
την επιλογή του με πιο ελαστικές συνερ

γασίες στις δημοτικές και νομαρχιακές
εκλογές. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΥΝ
συνεργάζεται με το ΠΑΣΟΚ σε λιγότερες
νομαρχίες απ’ ό,τι το 1994, θα κατεβεί και
πάλι (χυτόνομα στη νομαρχιακή αυτοδιοί
κηση Αθήνας-Πειραιά και συζητεί συνερ
γασία στον Πειραιά με τους διαφωνούντεςτου ΠΑΣΟΚ.
Η «ευέλικτη» προεκλογική τακτική του
ΣΥΝ και η αντιπολιτευτική τακτική του Ν.
Κωνσταντόπουλου έχουν προκαλέσει
εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ. Σε ανυπόγραφο
άρθρο που δημοσιεύεται στο μηνιαίο κομ
ματικό περιοδικό Έ κφραση (το πρώτο
τεύχος του κυκλοφόρησε την Τετάρτη)
διατυπώνεται η καταγγελία ότι «με τη νέα
σύνθεση της παράταξης του ΣΥΝ τα
πράγματα έχουν πια αλλάξει». «Ήδη, η
λογική της τυφλής αντιπολίτευσης τείνει να
εξελιχθεί σε κυρίαρχη άποψη», σημειώνε
ται, εν(ί) προστίθεται ότι η θέση του ευρω
παϊκού «παρών» συνιστά «κουτοπόνηρο
τραγέλαφο». Επίσης, γίνεται επίκληση της
«αγανάκτησης ή του σαρκασμού με τον
οποίο διακεκριμένα στελέχη του ΣΥΝ ή
έγκριτοι συνεργάτες της Αυγής εκφρά
ζουν την ανησυχία τους ότι «ο ΣΥΝ από
κόμμα εποικοδομητικής παρέμβασης μετατρέπεται σε ομάδα».
Η «ευελιξία του ΣΥΝ» κατεγράφη και σ’
άλλο ένα μέτωπο. Δραστηριοποιήθηκε
για τη συγκρότηση Κίνησης από 600 συν
δικαλιστές, προερχόμενους από την
ΠΑΣΚΕ και την ευρύτερη Αριστερά, οι
οποίοι δημοσίευσαν «Μανιφέστο για την
υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμά
των από τη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική
πολιτική». Ανάλογη πρωτοβουλία υπήρξε
από συνδικαλιστικά στελέχη του ΣΥΝ και
του ΚΚΕ, για πρώτη φορά μετά τη διά
σπαση του ενιαίου ΣΥΝ, εξέλιξη που δεν
φαίνεται να ικανοποίησε την ηγεσία του
ΚΚΕ. Η Αλέκα Παπαρήγα κατηγόρησε
τον ΣΥΝ ότι με τη θέση τού «παρών»
«μπερδεύει και αποπροσανατολίζει το
λαϊκό κίνημα».
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Ο (υροπαισμος μα
ος «συνασπισμικό κεκτημένο»
του Σπύρου Δανέλλη

0 διάλογος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Συνασπισμό μόλις άρχισε. Πολλές και αντιμαχόμενες οι απόψεις. Το
κείμενο του βουλευτή Σπύρου Δανέλλη, που φιλοξενείται παρακάτω, αποτυπώνει τη μία μόνο τάση που συζητιέται
στο κόμμα. Η κατάληξη της σχετικής συζήτησης θα αναδείξει και τον οριστικό ευρωπαϊκό χαρακτήρα του κόμματος
της Αριστερός. Ίο Αντί θα παρακολουθεί στενά αυτόν το διάλογο.

ταν πριν από 5 χρόνια ο ΣΥΝ
αποφάσιζε την κριτική υπερ
ψήφιση της συνθήκης του
Μάαστριχτ, το έκανε με πλή
ρη συνείδηση της ανεπάρ
κειας της, των ελλειμμάτων της, της
προβληματικότητάς της, της απόστα
σης εν τελεί που τη χιάριζε από εκείνο
που ο ΣΥΝ και οι λοιπές δυνάμεις της
ευρωπαϊκής ανανεωτικής και ριζο
σπαστικής Αριστερός οραματίζονταν
ως ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Και είχαμε επίσης πλήρη συνείδηση
πιος η πορεία προς την ολοκλήρωση
αυτή είναι μακρά και δύσκολη. Μια
πορεία που απαιτεί την πλήρη συμμε
τοχή μας σε επίπονους και πολύμορ
φους αγοάνες, η έκβαση των οποίων
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες
και συγκυρίες. Επίσης γνωρίζαμε πως
το μέγεθος των συμβιβασμιύν θα ήταν
ανάλογο τιυν πολιτικιάν συσχετισμιάν στα όργανα της Ένωσης και
κυρίως στις εθνικές κυβερνήσεις τιον χιυρών-μελιυν.
Με το κριτικό Ναι στο Μάαστριχτ ρισκάραμε την ανάληψη πο
λίτικου κόστους, σε εποχές πολύ πιο δύσκολες και ιτε συνθήκες
απείρως πιο αντίξοες. Αρνούμενοι, όμως, τον εύκολο λαϊκισμό
και την πολιτική σκοπιμοτήτων, κερίδαμε την αξιοπιστία και την
εγκυρότητα, επιβεβαιώνοντας το χαρακτήρα του πιο συνειδητού
και συνεπούς ευρωπαϊστικου αριστερού κόμματος. Και μέσα στις
εξελικτικές διαδικασίες του χρόνου, το πλέον, αν όχι το μόνο,
σταθερό χαρακτηριστικό που μας συγκροτεί, οριοθετεί ως κόμμα,
δεν είναι άλλο από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Ας δούμε, όμως, τι έγινε στο Αμστερνταμ. Σίγουρα, δεν έγιναν
τα βήματα που θα θέλαμε και που πιστεύουμε πιος η ευριυπαϊκή
ιδέα έχει ανάγκη. Αλλά, ό,τι έγινε, συνιστά σαφή βελτίωση του
Μάαστριχτ. Έτσι έχουμε την επιβεβαίωση της πορείας προς το
18

κοινό Νόμισμα, αλλά και την απόφασΓ
για τη συγκρότηση του ΕΥΡΩ-Χτηι
«οικονομικής κυβέρνησης», που θα
ναι το πολιτικό όργανο της Ένωσης
οποίο θα δώσει και την οικονομικι
διάσταση στην ΟΝΕ, εξισορροπούνται :
σ’ ένα βαθμό τον μονοδιάστατο χαρα :
κτήρα που μοιραία η ευρωπαϊκή κί ·
ντρική τράπεζα έδινε σ’ αυτήν.
Η κοινωνική πολιτική και η αντιμετα
πιση της ανεργίας αναγνωρίζονται (ΐψ
πολιτικές της Ένωσης για πρώτη φΐ ,
ρά. Ο κοινωνικός χάρτης για τα δικά
θάματα των εργαζομένων καθίστατο
τμήμα της κοινοτικής πολιτικής. Aw
λουθεί το ευρωπαϊκό συμβούλιο π ,
Λουξεμβούργου, όπου λαμβάνοντι
συγκεκριμένες αποφάσεις και δεσμε
σεις το^ν κρατών-μελοάν, κάτι που
γους μήνες πριν θα φάνταζε εξωπρα
ματικό και αδιανόητο.
(
Στο θεσμικό επίπεδο, όπου παρατηρούνται και τα μεγάλαε
λείμματα, αναβαθμίζονται ο ρόλος και οι εξουσίες του ευρώ
παϊκού κοινοβουλίου, διευρύνεται σημαντικά το θεσμικό πλο,
σιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθροάπου και του πο) ,
τη, αντιμετωπίζονται οι διακρίσεις - ιδιαίτερα μεταξύ τωνφ
λων. Εί συνθήκη του Σένγκεν ενσωματυάνεται στην κοινοτη
πολιτική, άρα ελέγχεται από το Ευριυκοινοβούλιο καιτοΕυρι
παίκό Δικαστήριο, του οποίου ο ρόλος γίνεται ουσιαστικοί2*1
ρος.
Η προστασία του περιβάλλοντος εντάσσεται ως πτυχή όλων τι
πολιτικιάν της Ευριάπης σε όλους τους τομείς. Η δε έννοια της « :
ειφορίας» θεωρείται πλέον βασική αρχή και στόχος.
^
Είναι πολλά αυτά που δεν έγιναν στο Αμστερνταμ. Γνωρίζου<1:
όμως, ίσως καλύτερα από πολλούς άλλους, πως η πολιτική δΐ
ασκείται, πολύ δε περισσότερο δεν προάγεται σε συνθήκες εργ
τ
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τηρίου. Η αντίληψη του «Ό λα ή τίποτα» στην πολιτική είναι
κτός πραγματικότητας και άρα καταστροφική.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως ιπην Ελλάδα ο ευριοσκεπτικιμός είναι μονοδιάστατος. Οδηγεί σε αντιλήψεις και πολιτικές
τεξεργασίες κομμάτων από τα οποία μάς χωρίζει χάος. Από την
λλη μεριά, είναι αδιανόητο και ανιστόρητο να χαρίζουμε στο
ΑΣΟΚ, ου οποίου το μισό τουλάχιστον τμήμα δεν είναι μακριά
πότην εποχή του «ΕΟΚ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ»,
) ρόλο του ευρωπαϊστή και να του αναθέτουμε τη διαχείριση της
ψιυπάίκής ολοκλήρωσης.
ίΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γι σημαίνει, όμως, πολιτικά και ποιες είναι οι συνέπειες της
ποψης περί «ευρωπαϊκού Παρόντος» στην ψήφιση της Συνθή)ς από τη Βουλή τιον Ελλήνων; Δεν νομίζω πως μπορεί να αμφιΐητηθεί εύκολα πως το «Παρών» οδηγεί μοιραία σε συνειρμούς
χι ερμηνείες προσπάθειας τήρησης, από πλευράς μας, εσωτεριόν ισορροπιών. Στην πολιτική του ουσία, όμως, αγνοεί τις σημενές εξελίξεις, τους νέους συσχετισμούς και δεν απαντά στο θε
λιάδες εροπή μα που είναι το πιός και με ποιες δυνάμεις σκο
πούμε, δημιουργοϊντας τις ευρύτερες δυνατές συσπειροϊσεις, να
ψωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την ευοπαΐκή ολοκλήρωση προς την κατεύθυνση που προσδοκούμε
ιι προσβλέπουμε. Και δεν πρέπει να αγνοούμε πιυς οι πολιτικές
τνέπειες της άρνησης επικύρωσης της συνθήκης είναι η παραί■ση, απουσία, έξοδος ή ειδική σχέση. Πράγματα που είναι αδια-ητο να σκεφτόμαστε καν.
Π μόνη συνεπής στην ιστορία μας, τις απόψεις, τις αποφάσεις, το
:Λίνασπισμικό κεκτημένο» είναι η θέση του «κριτικού Ναι». Και
, :ενώσουμε τη φωνή μας με εκείνες τις δυνάμεις που ήδη ζητούν
:ν προώθηση νέας αναθεώρησης προ της διεύρυνσης της Έ νω Φ
, Cai επειδή είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που ιχσχολούμαστε
το θέμα της συνθήκης, είναι μοναδική ευκαιρία και υποχρέιυ, j μας να ανοίξουμε με πολλαπλές πρωτοβουλίες ευρύτατο διάγο στην κοινωνία, η οποία παραμένει, ολοκληρωτικά απληροίρητη. Κι αυτί) θα βοηθήσει και μας να αντιληφθούμε πτυχές
il) σήμερα αγνοούμε ή υποτιμούμε. Και θα χουμε πεδίο δόξης
:μπρόν να ασκήσουμε στην κυβέρνηση την πρέπουσα κριτική
1 την αδυναμία ουσιαστικής παρουσίας και συμμετοχής στις
1 ίσειςτων διαπραγματεύσειυν. Για την ατολμία και ανεπάρκειά
ς που προέρχονται από λογικές και αντιλήψεις «περιφερειαιύ» εταίρου.
ψήσιμο, αναμφίβολα, θα είναι να ανατρέξουμε στο τι έλεγαν
» πόσο αφρόνυκ συμπεριφέρονταν όλα αυτοί τα χρόνια οι
άφορες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και οι κοινιυνικές οργανιυις. Να σταθούμε σε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές της
Ανανεωτικής Αριστερός, αλλά να κάνουμε και την αυτοκριτική
ις για την ατολμία, τις ισορροπιστικές λογικές, τις δικές μας
'κυρες, που πολλές φορές δεν μας επέτρεψαν να πούμε αλή
τες που δεν θα άρεσαν σε «κακομαθημένες» κοινωνικές ομά' ;ζ·
\ζ συνειδητοποιήσουμε, τέλος, πόσο άχαρο και διόλου προωθη<ό είναι για τον Συνασπισμό το να πρέπει ανά πάσα στιγμή να
(ψαναδιαπραγματευόμαστε τα πάντα. Και εν πάση περιπτώσει,
^ φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά μας, που συνιστούν και την ει
δοποιό διαφορά από τους λοιπούς πολιτικούς σχηματισμούς, εί. επικίνδυνο να διολισθαίνουν χρησιμοποιούμενα προς εξυπη]ση συγκυριακιυν σκοπιμοτήτιον.

Κώστας

Αξελός

«ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ»
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΕΛΟΣ

«Αυτο6ιογραφικές»
σημειώσεις

*
ΝΕΦΕΛΗ

Αυτό το σύντομο βιβλίο περιλαμβάνει
κείμενα που μπορούν να ονομασθούν
αφορισμοί. Εξαρχής έχει συλληφθεί ως ένα
όλον συνεπές και αποσπασματικό μαζί.
Σημειώνει τους σταθμούς μιας πορείας.
Η πορεία αυτή πηγαίνει από το αινιγματικό
παιχνίδι που εμψυχώνει τον άνθρωπο, όπως
και τον έρωτα, την πάλη, τη φιλία, τη
γλώσσα και τη σκέψη, την ιστορία και την
κοινωνία -μ έσα από τη δοκιμασία του
κόσμου περισσότερο παρά του είναι-,
μέχρι τη σχέση μας με τον θάνατο και με τις
απατηλές ελπίδες για μια επίγεια σωτηρία
ή μια ουράνια επιβίωση.

ΕΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

• Συζητήσεις
• Γιατί σκεφτόμαστε; 7 7 να κράξουμε;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 106 80 ΤΗΛ.: 36 07 744, FAX: 36 23 093
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Επιμέλεια: Σωτήρης Ντάλης

«

Τίγρεις, δράκοντες» και Ε.Ε.

■ κρίση των ασιατικοχν οικονομιών και τα ιδιαίτε1 ρα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιαπωνική
■ I οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο τιυν συνομιI λιών του Λονδίνου, όπου πραγματοποιήθηκαν
II (4 και 5 Απριλίου) οι εργασίες της Ευρασιατιίς (ASEM) Συνόδου Κορυφής.
Η πρόσφατη κρίση στη Ν.Α. Αιτία δεν είχε μόνο επι
δόσεις στις αγορές. Οδήγησε και σε εκτεταμένη ανερα, μείωση μίσθιόν και σε μεγαλύτερη δυστυχία μεγάλα
ήμιχτααυτιύν των κοινωνιιόν. Από αυτό το παράδειγμα
χιπολλά να διδαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιός θα
ιάρξουν δυσκολίες στην πορεία προς την ΟΝΕ. Πρωϊρχικό μέλημα τιυν ευρωπαϊκών κυβερνήσεων πρέπει
ι είναι η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, παράλ|λα με την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Στη
ίνοδο του Λονδίνου, οι ιιγέτες τιυν 25 χωροόν-μελών
υ Φόρουμ της Ευρασιατικής συμφοόνησαν ότι απαι•ύνται συνεργασίες διακρατικές και υπερεθνικές. Συργασίες όχι μόνο στον γεωγραφικό χιυρο, όπου κάθε
τάτος ανήκει, αλλά και μεταξύ συνόλων, όπως είναι η
υρωπαϊκή Ένωση και το Σύμφωνο των χωροόν της Νοιιανατολικής Ασίας.
Μέσα από το διπλό πρίσμα της πρόσφατης κρίσης στις
τιατικές χοόρες και της πρόκλησης για μια σταθερή Οιτνομικη Νομισματική Ένωση στην Ευροόπη, η Ευρα,ατική Σύνοδος εξέτασε τη δημιουργία συνθηκιυν μεχλυτερης σταθερότητας και μείωσης της αστάθειας στη
πιουργία της διεθνούς οικονομίας, τη συμβολή της
,Ε. στην αντιμεταόπιση των επιπτώσεοτν της πρόσφατης
τμισματικής κρίσης και την προοόθηση διαρθροιτικών
άιιγοόν στις ασιατικές οικονομίες. Από τη συνάντηση
)u Λονδίνου προέκυφαν δυνιχτότητες συνεργασίας σε
τλλούς τομείς, όποις, για παράδειγμα, στις επικοινιυχς, την τεχνολογία, τον πολιτισμό, τον τουρισ[ΐό, τα

Η Ευρασιατικη
Σύνοδος
εξέτασε τη
δημιουργία
συνθηκών
μεγαλύτερης
σταθερότητας
και μείωσης της
αστάθειας στη
λειτουργία της
διεθνούς
οικονομίας.

αγροτικά προϊόντα, την προστασία του περιβάλλοντος.
Βέβαια, στα παραπάνοτ η Σύνοδος περιορίσθηκε σε ευ
χολόγια και μεγαλοστομίες και δεν ασχολήθηκε σοβαρά
με άλλα μεγάλα ζητήματα, όπιυς είναι για παράδειγμα
τα ανθρυϊπινα δικαιώματα στην Κίνα, την Ινδονησία και
αλλού.
Όσον αφορά τη γενική οικονομική κατάσταση στην
Ασία, έγινε ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυν
ση της παρακολούθησης του ελέγχου των αγορών, του
εντοπισμού τιυν κινδύνων από την κίνηση των κεφαλαί
ων καθιυςκαιτην επισήμανση ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί
να συνυπάρξει με τον καπιταλισμό-καζίνο, όπως τον
αποκάλεσε ο έλληνας πρωθυπουργός.
Η κρίση των οικονομιών της Ασίας δεν έχει τελειώσει.
Η άνοδος τιυν χρηματιστηρίιυν και των εθνικών νομι
σμάτων, κυρίως στην Ταϋλάνδη και την Κορέα οδήγησε
πολλούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι η κρίση ξεπεράστηκε. Δεν φαίνεται, όμιυς, να είναι έτσι τα πράγματα. Η
Ευρασιατική Σύνοδος ασχολήθηκε διεξοδικά με τους
φόβους ότι η ιαπωνική οικονομία βρίσκεται μπροστά σε
μεγάλη κρίση.
Μετά τις «τίγρεις» και τους «δράκοντες», είναι σήμε
ρα η σειρά της Ιαπωνίας, το μεγαλύτερο «κοίτασμα απο
ταμίευσης», σύμφωνα με την έκφραση που αρέσκονται
να χρησιμοποιούν πολλοί ιάποτνες ειδικοί.
Η Ιαπωνία υποφέρει τα τελευταία χρόνια από «μίνι
ύφεση», οι αιτίες της οποίας είναι κυρίως πολιτικές. Οι
θεσμοί της χώρας έχουν σταδιακά χάσει την αξιοπιστία
τους: οι οικονομικοί παράγοντες, η πολιτική ηγεσία και
τόϊρα η διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα διαφθοράς.
Η πτώση του γεν δεν αποτελεί παρά μία από τις συνέ
πειες, σημειώνει η γαλλική Le Monde στο κεντρικό της
σχόλιο.
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Στο έλεος του Γέλτσιν η Ρωσία
της Κ. Καρύγιαννη

Το παρασκήνιο της αιφνιδιαστικής απόλυσης της ρωσικής κυβέρνησης από τον Μπορίς Γ έλτσιν αποκαλύπτει με τον
πλέον δραματικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Η άρνηση του Γέλτσιν να παραδώσε
τα ηνία της εξουσίας και η πολιτική αστάθεια που δημιουργείται κάθε φορά που ο πρόεδρος αποφασίζει να απαλλαγε
από τους επίδοξους δελφίνους και να κατευνάσει την οργή και την αγανάκτηση του ρωσικού λαού κάνουν τη χώρα
έρμαιο ενός «ληστρικού» καπιταλισμού, το γαϊτανάκι του οποίου πλέκεται γύρω από τις κρατικοποιήσεις και τη
λυσσαλέα αντιπαράθεση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
πρόεδρος Γέλτσιν δεν είναι πλέον
γραφικός αλλά πολύ επικίνδυνος
για τη Ρωσία. Η αιφνίδια απόλυση
της ρωσικής κυβέρνησης έχει πίσω
της ένα παρασκήνιο, όπως αποκα
λύφθηκε, που ερμηνεύει τις προθέσεις του
ροκτυυ προέδρου και δίνει ανάγλυφα μια
εφιαλτική εικόνα για τα πολιτικά πρόχγματα της Ρωσίας. Ο πρώην ανταποκριτής των
Financial Times στη Μόσχα, Τζων Λόυντ
κάνει λόγο για μια έκθεση-φωτιά του
υπουργείου Εσωτερικών που πήρε, στις
αρχές του μήνα, στα χέρια του ο Μπορίς
Γέλτσιν. Ούτε λίγο ούτε πολύ, του γνωστο
ποιείται ότι η πλειοψηφία του ρωσικού λα
ού είναι έτοιμη να πάρει τα όπλα. Η πορεία
των μεταρρυθμίσεων έχει φέρει τους Ρώ
σους σε απόγνωση. Η αγανάκτησή τους
στρέφεται κυρίως εναντίον των μεταρρυθ
μιστών, αν και το ζητούμενο είναι η κατα
βολή τιον μίσθιόν σε όσους έχουν μείνει
απλήρωτοι για μήνες. Ο εύκολος δρόμος,
λοιπόν, για τον πρόεδρο ήταν να «παύσει»
αυτή την «ανίκανη» κυβέρνηση, που δεν
κατάφερε να αποπληριόσει τα δεδουλευ
μένα εκατομμυρίων δημοσίων υπαλλήλων
και στρατιωτικιύν. Πολύ περισσότερο που
ο επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης, ο Βί
κτωρ Τσερνομίρντιν δεν έκρυβε τους τε
λευταίους μήνες τις βλέψεις του για την
προεδρία του 2000. Ο πρόεδρος, άλλωστε,
είναι εξοικειωμένος απόλυτα με την πρα
κτική αυτή του «αποκεφαλισμού» των επί
δοξων δελφίνων. Για να έχει, βέβαια, ήσυ
χη τη συνείδησή του, την προηγούμενη της
απόλυσης της κυβέρνησης είχε καλέσει τον
κ. Τσερνομίρντιν να παραιτηθεί, γιατί
-όπως του είπε- υπάρχουν στοιχεία που
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δείχνουν ότι επωφελήθηκε τα μέγιστα από
την ιδιωτικοποίηση της Gazprom, της κρα
τικής εταιρείας φυσικού αερίου, της οποί
ας πρόεδρος διετέλεσε ο πριόην πρωθυπουργός. Ο Τσερνομίρντιν αρνήθηκε να
παραιτηθεί και ακολούθησε ό,τι ακολού
θησε.
Το «παιχνίδι» αυτό του Μπορίς Γέλτσιν,
να διασφαλίζει κάθε φορά την εξουσία και
το προσωπικό του γόητρο, υποθηκεύοντας
ελαφρά τη καρδία το μέλλον της Ρωσίας,
έχει αφήσει όλο το έδαφος ελεύθερο για
την αχαλίνωτη ανάπτυξη ενός πρωτόγονου
«ληστρικού» καπιταλισμού. Το τέμπο δί
νουν οι δύο μεγάλοι επιχειρηματικοί όμι
λοι -Logovaz του Μπορίς Μπερεξόφσκι
και Uneximbank του Βλαντιμίρ Ποτάμινκαι οι πολιτικοί ακολουθούν προσχιυρώντας στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο και
κατευθύνοντας ανάλογα την πορεία των
μεταρρυθμίσεων. Το αλισβερίσι αυτό καλά
κρατεί και. τίποτα στο ορατό μέλλον δεν
φαίνεται να μπορεί να το σταματήσει, Ειδι
κά όσο ο πρόεδρος Γ έλτσιν εντείνει το κλί
μα πολιτικής αβεβαιότητας, αρνούμενος

να ορίσει διάδοχο και αφήνοντας να
νοηθεί ότι ενδεχομένως να είναι un
φιος και για τρίτη θητεία το 2000, πας
μπτοντας, βέβαια, και το Σύνταγμα.
Η επιλογή του νέου πρωθυπουργού, nil
Σεργκέι Κιριένκο, δεν είναι τυχαία. η
35χρονος πρώην υπουργός Ενέργειας δι,
θέτει περιορισμένη πολιτική πείρα
ισχνά ερείσματα στο πολιτικό και επιχεμ
ματικό κατεστημένο. Κατά συνέπεια,
αποτελέσει ένα πολύ καλό χαρτί στα χέρ^
του προέδρου, αφού ο νέος πρωθυπουργ .
θα εξαρτάται αποκλειστικά από την εύνο^
του. Θα πρέπει, βέβαια, να περάσει το
πελο της Δούμα, που έχει απειλήσει να>;j|
ταψηφίσει την επιλογή Γέλτσιν. Και γι’Ù
τό βρέθηκε, όμως, μια φόρμουλα. Ο ρώς,
1«
πρόεδρος, εκμεταλλευόμενος το γεγον
-Hl
ότι οι πρόιυρες εκλογές (έχει προειδοπο,
σει ότι, αν καταψηφισθεί ο Κιριένκο τι
θα διαλύσει αμέσως τη Δούμα και θα ^
κηρύξει εκλογές) δεν ευνοούν τους Κι,;»Ι
ύ
μουνιστές και πολύ περισσότερο τον ηγ%
ι
τους Γενάντι Ζιουγκάνοφ, που αντιμεταΓ1
ξει ήδη γενικευμένο πόλεμο εκ των εϊ ·[
πρότεινε μια συζήτηση στρογγυλής τρα ϊ(
ζης με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης /J|
ανέβαλε για μία εβδομάδα τηνψηφοφοίύ
για την υπερτμήφιση του Κιριένκο. Γνωρι ;
πολύ καλά ότι εκ το)ν πραγμάτων η αντί
λίτευση δεν έχει πολλά περιθιόρια ελιγμ
γΓ αυτό και χωρίς περιστροφές απέρρ
το αίτημά τους για τη δημιουργία κυβε'ρ
σης συνασπισμού. Σε κάθε περίπτωστ
Γέλτσιν παραμένει μεσοπρόθεσμα κύς
του παιχνιδιού, ενός παιχνιδιού, όμως,: w
οδηγεί μακροπρόθεσμα τη Ρωσία απε t
κακό στο χειρότερο.
1

Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διεύθυνση - Θεώρηση μεταφράσεων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Είναι κοινή διαπίστωση ότι στη
χώρα μας υπάρχει σημαντική βι
βλιογραφική έλλειψη σε θέματα
που αφορούν την ιστορία της οικο
νομίας, της πολιτικής και των ιδεών
της Ευρώπης. Είναι επίσης γεγονός
ότι σήμερα η καθημερινή ζωή των
Ελλήνων έχει συνδεθεί τόσο στενά
όσο ποτέ άλλοτε με τα όσα διαδρα
ματίζονται και εγκυμονούνται στην
Ευρώπη, τόσο από οικονομική και
κοινωνική όσο και από πολιτισμι
κή άποψη. Ωστόσο η πύκνωση των
σχέσεων δεν συμβάδισε όσο θα
έπρεπε και όσο θα μπορούσε με μια
πρόοδο της ουσιαστικής γνώσης
του νεώτερου ευρωπαϊκού πολιτι
σμού, γνώσης απαλλαγμένης από
την πίεση και τις διαστρεβλώσεις
της επικαιρότητας ή της βιαστικής
εφημεριδογραφικής ενημέρωσης.
Το κενό είναι μεγάλο, γιατί έχει και
μεγάλη προϊστορία. Αυτό το κενό
φιλοδοξεί να καλύψει το νέο εκδο
τικό εγχείρημα της ΝΕΦΕΛΗΣ. Οι
δώδεκα τίτλοι, οι οποίοι θα αποτελέσουν την αυτοτελή σειρά «Ο
Νεώτερος Ευρωπαϊκός Πολιτι
σμός», πραγματεύονται τις ουσιώ
δεις απόψεις του νεότερου ευρω
παϊκού πολιτισμού* παρέχουν έτσι
στο σύνολό τους μια σφαιρική ει
κόνα από την εποχή της Αναγέννη
σης ως τις μέρες μας. Πρόκειται για
κλασικά και καθιερωμένα έργα,
που το καθένα τους ανοίγει από τη
σκοπιά του τον δρόμο για μια κρι
τική κατανόηση των προϋποθέ
σεων, της πορείας και του μέλλο
ντος του ιστορικού χώρου που ονο
μάζεται «Ευρώπη» και γενικότερα
«Δύση». Η τεχνική επανάσταση, οι
αλλαγές οι σχέσεις του ευρωπαϊκού
πολιτισμού με τους υπόλοιπους, η
τέχνη και η λογοτεχνία συνιστούν
βασικές πλευρές αυτού του πανο
ράματος.

ΣΕΡΖ ΜΟΣΚΟΒΙΤΣΙ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΚΑΙ ΦΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Δοκίμιο για την ανθρώπινη ιστορία της φύσης
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ΝΕΦΕΛΗ

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνικής αποτελεί ένα από τα κεντρικά γνωρί
σματα του νεώτερου δυτικού πολιτισμού. Η ιστορικά πρωτοφανής αυτή
εξέλιξη μας αναγκάζει να σκεφτούμε εξ’ αρχής πάνω στη φύση του αν
θρώπου ως δημιουργού εργαλείων και πάνω στη σχέση της ανθρώπινης
φύσης με τη φύση που την περιβάλλει. Απ’ αυτή τη διπλή σκοπιά δια
πραγματεύεται ο Moscovici το πρόβλημα του συναρπαστικού βιβλίου του.
Ανατρέχει χρονικά πολύ πιο πίσω από τη νεώτερη Ευρώπη για να φωτί
σει γενετικά τα γνωρίσματα και τις απαρχές της τεχνικής δημιουργίας.
Ανασυγκροτείται έτσι μια διαδικασία, μέσα στην οποία άνθρωπος και
φύση μεταβάλλονται παράλληλα, και χάνει τη σημασία της η αντιπαρά
θεση ιστορικού ανθρώπου και ανιστορικής φύσης: ο άνθρωπος δημιουρ
γεί τη δική του ιστορία, συνάμα όμως, με την επέμβασή του, γράφει και
την ιστορία της φύσης, δίνει στη φύση ιστορική διάσταση.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΝΟΡΜΠΕΡΤ ΕΛΙΑΣ: Η εξέλιξη τον πολιτισμού (2 τόμοι)
ΓΙΑΚΟΜΠ ΜΠΟΥΡΚΧΑΡΤ: Ο πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία
ΒΙΛΧΕΛΜ ΜΥΛΜΑΝ: Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και παγκόσμιος πολιτισμός

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

6 ΑΘΗΝΑ

ΝΕΦΕΛΗ
1 06

80 Τ Η Λ . :

...Η άλλη άποψη στο βιβλίο

3 6 0 7 7 4 4,

3 6 3 9 9 6 2 FAX:

3 6 23

093

Η «θεωρία της γέφυρας»
σε υλοποίηση
του Π.Κ. Ιωακειμίδη

Όσοι εδώ και χρόνια είχαμε υποστηρίξει την πλήρη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ενωση (Ε.Ε.)
είχαμε, ταυτόχρονα, θεωρήσει το «ενωσιακό πλαίσιο» και την ιδιότητα της πλήρους συμμετοχής στην Ε.Ε. ως
συντελεστές που θα επέτρεπαν στη χώρα να αναπτύξει ταυτόχρονα τις σχέσεις της με άλλες περιοχές και χώρες το
διεθνούς συστήματος. Η συμμετοχή, δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επέτρεπε στην Ελλάδα αφενός να έχει λόγο
σ’ ένα υπερεθνικό κέντρο διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων και αφετέρου να διευρύνει την επιρροή της
στο ευρύτερο περιφερειακό και διεθνές σύστημα. Η συμμετοχή, δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να βγάλε
την Ελλάδα από την απομόνωση και να της επιτρέψει να αναπτύξει «παγκόσμιο ρόλο» στο μέτρο των δυνατοτήτων,
αλλά και των θεσμικών και οικονομικών ικανοτήτων της.
’ ένα ολοένα και βαθύτερα παγκοσμιοποιούμενο διεθνές σύστημα
οικονομικών και πολιτικοόν σχέσε
ων με πολλαπλασιασμό των πλαι
σίων πολυμερούς διπλωματίας
(multilateral diplomacy), η οικοδόμηση
συμμαχιιόν με το ευρύτερο διεθνές σύστη
μα και τους συντελεστές του αποτελεί προ
ϋπόθεση για την προώθηση των απόψεων
και μεγιστοποίηση τιον συμφερόντων. Το
σύνολο των χωριόν της υφηλίου, αναπτυγ
μένων και αναπτυσσομένων, συμμετέχουν
ιττα διεθνή fora και επηρεάζουν ή διαμορ
φώνουν αποφάσεις που μας αφορούν άμε
σα και καθοριστικά1.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ελλάδα
είχε, ωστόσο, παραμελήσει την «εξωτερι
κή διάσταση» της Ευριοπαϊκής Ένωσης.
Είχε, δηλαδή, αποφυγει να αξιοποιήσει
την ιδιότητά της ως πλήρους θεσμικού μέ
λους της Ευριοπαϊκής Ένωσης και, με
αφετηρία το ενωσιακό πλαίσιο, να ανα
πτύξει τις σχέσεις της πρώτα με τις χιόρες
του περιφερειακού της συστήματος και
στη συνέχεια με το ευρύτερο διεθνές σύ
στημα, σε μια επιλεκτική βεβαίως βάση
που θα μεγιστοποιούσε τα ελληνικά συμ-

Σ

0 Π.Κ. Ιωακειμίδης είναι αναπληρωτής
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φέροντα. Αντίθετα, σ’ ορισμένες περιπτα)σεις η Ελλάδα συμπεριφέρθηκε ως εάν να
μην ανήκε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πολιτική συμπεριφορά και οι ενέργειες
της χώρας κυρίως στις αρχές της τρέχου
σας δεκαετίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
την περιοχή της Ν.Α. Ευρο'ιπης (Βαλκά
νια) συνιστούν παραδείγματα αδυναμίας
κατανόησης τιον ιστορικιόν αλλαγών αλλά
και αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την προιόθηση βασικών στόχων της
εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα βρέθηκε,
με άλλα λόγια, σε μια αντίφαση: ενώ ιος
μέλος της Ευριοπαϊκής Ένωσης «θα έπρε
πε» να αναπτύξει έναν ευρύτερο διεθνή
ρόλο ανοιχτών προοπτικών και οριζόντιον,
διολίσθησε σε εσωστρεφή εθνικιστική συ
μπεριφορά που αναπόφευκτα την οδήγησε
σε αδιέξοδα.
Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, συνειδη
τοποίησε σε βάθος τη δυναμική και σημα
σία της Ευριοπαϊκής Ένωσης ιος παράγο
ντα ανάπτυξης του περιφερειακού και διε
θνούς ρόλου της χώρας. Η διασφάλιση της
ενταξιακής προοπτικής της Κύπρου, η δια
μόρφωση τιον σχέσεων Ε.Ε. - Τουρκίας, η
ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας στην πε
ριοχή τιον Βαλκανίων και της περιοχής του
Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) αποτελούν
δείγματα μιας νέας προσέγγισης αλλά και

του νέου ρόλου που η Ελλάδα έχειαναπτ
ξει τόσο ιος χιυρα-μέλος της Ε.Ε. όσοχ
ιος περιφερειακή υπολογίσιμη μονάσταθερότητας και συνεργασίας.
Η Ελλάδα «ανακάλυψε», ωστόσο, πρ
σφατα ότι θα πρέπει να εντατικοποιήι
τις σχέσεις της πέρα από τον άμεσο πε·
γυρό της και το περιφερειακό υποσύσ
μα. Η Ελλάδα ανακάλυψε τη σημασία 1
Αφρικής και του ρόλου που παίζουν τα.;
κράτη της Μαύρης Ηπείρου στα διάφο
διεθνή fora, περιλαμβανόμενης και της] t
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή ',
την Ελλάδα να ανακαλύψει το ρόλο 1
αφρικανικών κρατιόν στο διεθνές σύσπ
υπήρξε η απόφασή της να διεκδικήσει
ση μη μονίμου μέλους στο Συμβού '
Ασφαλείας του ΟΗΕ στην περίοδο 19/
20Θ0. Τα κράτη της Αφρικής μπορούν
καθορίσουν με την ι|ιήφο τους το OCTOîdÉ
σμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ.
Μ)|
' Ετσι. η Ελλάδα, αρκετά καθυστερημ®
επιχειρεί να αναπτύξει τις σχέσεις τηβ
τις χιόρες της αφρικανικής ηπείρου. Μ
ρες που όλες έχουν συμβατικές σχέσειΐ
την Ευρωπαϊκή Ένυκιη, είτε μέσω·
σύμβασης Lome είτε με άλλες συμφω·
(συμφιονίες εταιρικής σχέσης-χώρες ■
γκρέμπ).
1
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρόΛ

ΑΦΡΙΚΗ
επίσκεψη εργασίας που πραγματοποίηο υφυπουργός Εξωτερικών Γ. Κρανι
ακής στην περιοχή. Ακολουθώντας το
■τυχημένο παράδειγμα της Ιρλανδίας, η
Ιλάδα επέλεξε μια ομάδα αφρικανικών
)UTo')v που μπορούν να αποτελέσουν τον
ιυρήνα» για τη διαμόρφωση μιας νέας
'ίσης με την αφρικανική ήπειρο. Τα κυα μέσα για την ανάπτυξη της σχέσης με
ν Αφρική είναι:
ί) η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωιϊκή Ένωση, που της επιτρέπει να επηνάζει τη σχέση της Ε.Ε. με τις χιόρες της
ριοχής και να αξιοποιεί, επομένως, την
ί',ότητα αυτή ως μοχλό για την ανάπτυξη
, ν διμερών σχέσεων με την περιοχή,
*ii) η εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής
■[«χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας»,
ισιαστικά από φέτος, η Ελλάδα αρχίζει
ήδη αναπτυγμένη χώρα να προσφέρει
φισρισμένη έστω) αναπτυξιακή βοήκαι να χρησιμοποιεί τη «βοήθεια» αυ|γιατη διεύρυνση τυτν σχέσεων επιρροής
ι οικονομικοπολιτικής παρουσίας της
)ν κόσμο,
ίί) η παρουσία τιυν ομογενιόν Ελλήνων
διάφορες αφρικανικές χώρες που, αν
Γ;ίμειουμένοι αριθμητικά, εξακολουθούν
|(ι κατέχουν σημαντική παρουσία με αξιό-,γες δυνατότητες πολιτικής και οικονομιρ {επιρροής.
1ί(1ί σύνθεση και αξιοποίηση των τριών αυ■;.ν ιποιχείων μπορεί να συγκροτήσει τη
,Κπηγική για τη νέα «διείσδυση» της
' ,λάδας σ’ ένα χοίρο όπου, εκτός από τις
I ,/ατοτητες πολιτικής επιρροπής, προσφέ; επίσης όχι ευκαταφρόνητες ευκαιρίες
' .τη διεύρυνση των οικονομικοί σχέσε^.Συνιστά απογοητευτική διαπίστωση άτι
υΕλλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που
/μπόρεσε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσει
’°1'πλαίσιο και χρηματοδοτήσεις της σϋμσης Lome προκειμένου να επεκτείνει
ι· /οικονομική της παρουσία στην αφρικα-

νικη ήπειρο -σε
μκχ ήπειρο στην
οποία, αντίθετα
με άλλες χχυρεςμέλη της Ε.Ε., δεν
έχει ούτε βεβαρυμένο
ιστορικό
(χχποικιοκρατικό)
παρελθόν
ούτε
και ενοχές για
πράξεις του πα
ρελθόντος.
Με λίγα λόγια, η
περίφημη «θεωρία της γέφυρας»,
riou έλεγε ότ» η Ελλάδα μπορεί να
που είχε αναπτυ
χθεί πριν ιχπό την
ει τη «γέφυρα» ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις
ένταξη της Ελλά
; περιφέρειας έχει αρχίσει να έχει
'...%
δας στην Ευρω
χρησιμότητα και εφαρμογή.
'
παϊκή
Ένωση,
μπορεί να υλοποιηθεί τιάρα. Η θεοορ ία, δη τευξη της ισορροπίας ανάμεσα στη διαλαδή, που έλεγε ότι η Ελλάδα μπορεί να μόρφωση περιφερειακού ρόλου και της
αποτελέσει τη «γέφυρα» ανάμεσα στην διεθνούς παρουσίας.
Αλλά σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χιόρες της περι
φέρειας (Ν.Α. Ευριάπη, Μεσόγειο, Μ. οποιουδήποτε περιφερειακού και διε
Ανατολή, Αφρική), έχει αρχίσει να έχει θνούς ρόλου προϋποθέτει ισχυρή θεσμικά
πρακτική χρησιμότητα και εφαρμογή. Η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ελλάδα πράγματι μπορεί να λειτουργήσει Ένωσης, γεγονός που με τη σειρά του προ
ιος «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στην ϋποθέτει την ένταξη της χώρας στην πλήρη
Ε.Ε. και την περιφέρεια. Οι τελευταίες ΟΝΕ με όλες τις μεταρρυθμίσεις που, εν
εξελίξεις ανοίγουν την προοπτική να μπο δεχομένως, συνεπάγεται στο ελληνικό σύ
ρέσει η Ελλάδα να διαδραματίσει ένα ρό στημα - με πρωταρχική προτεραιότητα τον
λο στην Αφρική, πέρα και ανεξάρτητα από επαναπροσδιορισμό των σχέσεων κράτην υποψηφιότητα της χώρας στο Συμβού τους και κοινωνίας2.
λιο Ασφαλείας. Όμως, η προσπάθεια αυτή
ΟΤΟ;
για να αποδώσει θα πρέπει να έχει συστη
ματική «συνέχεια». Μπορεί οι άμεσες ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
προτεραιότητες της εξιυτερικής μας πολιτι 1. Πα την πτυχή αυτή βλ., R. Axtman (ed.),
Gluabcilization and Europe, London Pinter,
κής να είναι διαφορετικές, θεματικά και
1998.
γεωγραφικά. Δεν μπορεί και δεν πρέπει,
2.
Π.Κ. Ιωακειμίδης, Ευρωπαϊκή 'Ενωση και
όμιος, να αγνοείται η ανάγκη διαμόρφω
ελληνικό κράτυς - Οι επιπτώσεις από τη συμ
σης συσχετισμών και συμμαχούν στο ευρύ
μετοχή στην ενυπυιητική διαδικασία, Αθή^
τερο παγκοσμιοποιημένο διεθνές σύστη
Θεμέλιο. 1998.
μα. Η παγκοσμιοποίηση επιβάλλει την επί-

ΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Η άθλια οικειότητα τον έρωτα
Μ υθιστόρημα

Έ ν α βιβλίο που ξαφνιάζει* σας to προτείνουμε
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

i.

Κατακερματισμένα συμφέροντα
και γενικό καλό
πριν και μετάή την υποτίμηση
του Πάνου Κοζάκου

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χώρα ελάχιστα προετοιμάσθηκε πριν από και μετά την ένταξη στην Ε.Ε. για ο,τι θα |
αντιμετώπιζε στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και για την εποχή μετά το
Μάαστριχτ (1991 ): παλαιές δομές συντηρήθηκαν και το περιβόητο μέτωπο των διαρθρωτικών αλλαγών, που
αψορούν κατά κύριο λόγο τη χαοτική κρατική παρέμβαση στην οικονομία, περιήλθε σε στασιμότητα.
Το ερώτημα είναι γιατί, ιδίως στην τρέχουσα δεκαετία (για να μείνουμε στο πρόσφατο παρελθόν), υπήρξε
μεταρρυθμιστική στασιμότητα.
ΟΙ «ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ»

Μέρος της απάντησης πρέπει να αναζητήσουμε στις δομές του
πολίτικου μας συστήματος. Σε πριότη προσέγγιση συνοψίζεται ως
εξής: Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν πάσης φύσης «ανα
διανεμητικές συμμαχίες» εντός του κράτους και γύρω από αυτό,
που σε συνδυασμό με την κομματική γραφειοκρατία υπηρετούν
δικούς τους ιδιαίτερους στόχους, αδιαφορώντας για το σύνολο.
Αυτί) το συντεχνιακό-κομματικό μέτωπο δυσκολεύει την προσαρ
μογή των παραγωγικών δομών σε μεταβαλλόμενες συνθήκες
(όπως αποδείχνει η περίπτωση της Ολυμπιακής, τα διάφορα σχέ
δια εξυγίανσης της οποίας μετατράπηκαν ιτε «ράντες», το οικου
μενικό σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης, κ.λπ.).
Επιπλέον, οργανώσεις κορυφής και μαζικά κόμματα που θα
πρεπε, λογικά, να συμβιβάζουν τα ιδιαίτερα συμφέροντα «μικρο»ομάδι»ν με το συμφέρον της κοινωνίας, μετριάζοντας και
«συνθέτοντας» τις απαιτήσεις τους, δεν κατάφεραν να παίξουν το
ρόλο αυτί).
Ότι ειδικά τα κόμματα είναι δυνατό να λειτουργήσουν συνθετι
κά προκύπτει από την εμπειρία. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η
κεντροαριστερή κυβέρνηση ΙΙρόντι στην Ιταλία υιοθέτησε μια
πολιτική λιγότερο αποσπασματική από εκείνη που επεδίωκαν οι
εργατικές ενώσεις. Από τα συντηρητικά κόμματα ξεχωρίζω τη
γερμανική Χριστιανοδημοκρατία. που είναι ένα μεγάλο «λαϊκό
κόμμα» (Volkspartei). Ακριβώς επειδή τέτοια κόμματα έχουν κά
θε κίνητρο να λαβαίνουν υπόψιν το συνολικό συμφέρον, γι’ αυτό
είτε συντηρητικά είτε σοσιαλιστικά αδιάφορο, δεν αποκλίνουν
όπως άλλοτε σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Υπό τις συνθήκες
αυτές είναι φυσικό να τίθεται σήμερα στην Αγγλία το εροπή μα αν
η εργατική κυβέρνηση απλώς σταθεροποιεί το φιλελευθερισμό •
• 0 Πόνος Κοζάκος είναι καθηγητής του Εθνικού και Καποδιοτριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
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της κ. Θάτσερ.
Στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, τα μαζικά κόμματα, μο
λονυτι αντιπροσωπεύουν μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, αποόει
χθηκαν συστηματικά επιρρεπή στο να όρουν εναντίον των συμφκ
ράντων του συνόλου. Αυτό ισχύει ιδίως για τις κυβερνήσεις πσ1
εφάρμοσαν λαϊκιστική πολιτική και, ικανοποιώντας αθροιστικι
πάσης φύσης αξιώσεις, φόρτωσαν τη χώρα με ελλείμματα κο i
χρέη. Το σημαντικότερο όμο3ς είναι ίσως ότι υπονόμευσαν owe :
νομικά και ιδεολογικά την παραγωγή.
Η τελευταία, π.χ., εθίσθηκε σε μεγάλο βαθμό στην κρατική πρ( '
στασία (παραγραφές δανείων, αναθέσεις έργων και αναπροσα( ;
μογές τμημάτων μέσα από αδιαιρανείς διαδικασίες κ.ά.). Οι π(
σης φύσης κρατικοποιήσεις, επανακρατικοποιήσεις, ίδρυσε:
ποικίλων «φορέων» (ινστιτούτων, γραφείων ιδρυμάτων κ.λπ.), ο
συνδυασμό με το αναπτυσσόμενο πλέγμα αμοιβαίων διευκολύϋ)
σεων κράτους και επιχειρημάτων, προσδιόρισαν τις προσδοκίϊ’κ
τιον πολιτοιν είτε για μια άνετη θέση υπό την κρατική ομπρέλα ε ή
τε για άλλες μορφές προστασίας. Στοιχείο της κουλτούρας peJ
έγινε να ’ναι fine η «αργόσχολη τάξη» των φοντιονάριων και μ >
σαζόντων, όχι οι παραγυ)γοί.
Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΜΣΙ, Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ...

Ωστόσο, ο κόμπος έφθασε στο χτένι. Συσσωρευμένα χρέη κ ;
οικονομικό περιβάλλον απαιτούν, κάπως συναισθηματικά, μ .
νέα ισορροπία ανάμεσα στη «σιγουριά των κεκτημένων» και στ :
ευελιξία, την κινητικότητα και το ρίσκο. Η πολιτική που θα τ
επιφέρει ανταποκρίνεται στο συνολικό συμφέρον της κοινωνία
Μέρος μιας τέτοιας πολιτικής θεωρείται η παραμονή (ή ε
δος) της χωράς στο κέντρο του ευρωπαϊκού συστήματος και ως
τούτου η ένταξη στον νομισματικό πυρήνα.
Αλλά, ενω η Ελλάδα «θέλησε», δεν κατάφερε να περάσει στ
πρώτη ταχύτητα. Παρά την επιτελεσθείσα πρόοδο στα μακροι 1

ρ νομικά μεγέθη, δεν ικανοποιεί ακόμη ούτε ένα κριτήριο για την
είσοδο στην τρίτη φάση. Και, το χειρότερο, η επιτευχθείσα πρόο
δο; έχει ασθενείς βάσεις ακριβώς επειδή δεν άλλαξαν έγκαιρα οι
δομές και εφαρμόσθηκε ένα μείγμα πολιτικής που επιβάρυνε ευ
θέος την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Πρόκειται για ένα
rυπιχό παράόειγμα πολιτικής αποτυχίας.
Οι τελευταίες αγοινιώδεις κινήσεις της επίσημης Ελλάδας
(Μάρτιος 1998) να προλάβει τις εξελίξεις, έστω και με χρονική
υστέρηση, περιλαμβάνουν κατ' (χρχάς την υποτίμηση και ένταξη
της δραχμής στον περιβόητο «Μηχανισμό Συναλλαγματικοί Ισο
τίμων» (ΜΣΙ).
Γιατί η κυβέρνηση δεσμεύει τη δραχμή στον ΜΣΙ, παρόλο που το
νόμισμά μας θα μείνει «εκτός» ευρώ; Από οικονομική άποτμη
προέχει ότι μέσω του ΜΣΙ η οικονομική πολιτική μπορεί να
αντλήσει αξιοπιστία, αφού
*με τη συμμετοχή στον ΜΣΙ-ΙΙ η κυβέρνηση διαδηλιυνει τη δέ
σμευσή της να συνεχίσει τρόπον τινα «απαρέγκλιτα» στο μονοπά
τι της προσαρμογής και
η προαπαιτούμενη υποτίμηση εναρμονίζει την ισοτιμία της
δραχμής με τα οικονομικά μας δεδομένα, βοηθά την οικονομία να
,ταβγάλει πέρα στον ανταγωνισμό και ανοίγει το δ ρ ό μ ο γ ια μείω
σητων επιτοκίων. Χωρίς την υποτίμηση η κατάσταση κινδύνευε
ναξεφυγει από κάθε έλεγχο.
Ηεπιλογή αυτή έχει, αναμφίβολα, κόστος (κατ’ αρχάς μέσω της
υποτίμησης που προϋπέθεσε, αλλά όχι μόνον). Κράτος και (πολ
λές) επιχειρήσεις έχουν δανεισθεί σε ξένο συνάλλαγμα, με απο
τέλεσμα vu προκαλούνται τώρα νέες επιβαρύνσεις. Το σημαντι
κότερο, όμοις, είναι ότι το εγχείρημα (υποτίμηση και παραίτηση
χπό το εργαλείο της συναλλαγματικής πολιτικής) βαρύνεται με
"ιεγάλες και μάλλον δυσδιάκριτες αβεβαιότητες.
V

1 ,. ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Τ Οι επόμενες κινήσεις θα ’ναι κρίσιμες για την έκβαση της μάχης.
: Από αυτές θα εξαρτηθεί αν η ελληνική οικονομία και η πολιτική
'θαχάσουν τον προσανατολισμό τους, περιπέφτοντας στον φαύλο
κύκλο της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας ή αν θα περά
σουν στον «πολιτισμό της σταθερότητας» με τη χαρακτηριστική
km δημοσιονομική πειθαρχία και διαρκή παραγωγική ανανέω• οη.
ί· Αυτό φαίνεται ότι αναγνώρισε πλέον η κυβέρνηση εξαγγέλοiçvtuç δέσμη ολόκληρη μέτρων. Μερικά από αυτά είχαν αναγγελ
θεί επανειλημμένους στο παρελθόν, άλλα είναι προφανώς διερευ
νητικά, κάμποσα όμως σηματοδοτούν μια νέα αποφασιστικότητα.
Ε.Ε. προνοεί μεν για την περίπτωση κρίσεων, αλλά ο μόνος
ά'τρόπος που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για να πείσει τις
■αγορές και να προασπίσει την αξιοπιστία της είναι να εφαρμόσει
Aκαι, πιθανόν, να ριζοσπαστικοποιήσει το εξαγγελθέν μεταρρυθμιατικόπρόγραμμα.
Ανεπιχειρηθεΐ η υλοποίηση των μέτρων με συνέπεια, τότε (και
παρά τις αντιρρήσεις ως προς τη μεθόδευση, την κλίμακα, το
jî μείγμακαι την ταχύτητα στην εφαρμογή τους) πράγματι θα αρχίσειη μεγάλη ρήξη με το παρελθόν, με τις «αναδιανεμητικές συμμαχίες» που αναφέραμε με το αντιαναπτυξιακό λαϊκιστικό μο
ντέλο.
Φυσικά, η αντίδραση στην προσαρμογή θα αξιοποιήσει το απίfavo έλλειμμα πολιτικής αξιοπιστίας των κυβερνώντων: είναι οι
ίδιοι που με τις επιλογές και πρακτικές τους οδήγησαν τη χιίιρα
στηνπαρούσα κατάσταση και κάλυψαν ιδεολογικά ή έστω απλά
ντηρέτησαν ό,τι σπεύδουν τιάρα να εκσυγχρονίσουν.

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

ΤΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ
11 καταγραφή μ ια ς δεκαετίας

ΘΕΜΕΛΙΟ

ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ TA
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ 01
ΓΑΛΛΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ

Το ειδικό βάρος τιυν
πραγμάτων καλούνται να
ξανασταθμίσουν τα πολι
τικό! κόμματα στη Γαλλία
μετά τη θύελλα που ξέ
σπασε με τη δυναμική εμφάνιση των ακροδεξιού
στις περιφερειακές εκλο
γές του Μαρτίου και την
εκλογή πέντε δεξιυϊν προεδριον
περιφερειακοί
συμβουλίων με την υπο
στήριξη του Λεπέν. Ο σο
σιαλιστής πριοθυπουργός
επιχειρεί, βέβαια, να
αποποιηΟεί το)ν ευθυνοχν
της Αραττεράς, υποστηρί
ζοντας ότι πρόκειται για
υπόθεση της Δεξιόχς. Το
Κομμουνιστικό Κόμμα,
όμως, που συμμετέχει
στην κυβέρνηση Ζοσπέν
και πολύ σύντομα ()α βρε
θεί αντιμέτωπο με κρίσι
μα νομοσχέδια για την
εναρμόνιση της γαλλικής
νομοθεσίας με την ευρω
παϊκή, δεν έχει περιθιύρια να εθελοτυφλεί, πολύ
περισσότερο μετά την ενί
σχυση της ριζοσπαστικής
Αριστερός στις περιφε
ρειακές εκλογές. Κατόπιν
τούτου, το επιτελείο του
Ρεμπέρ Y ετοιμάζει άνοιγ
μα προς τα αριστερά. Δεν
μπορούν, βέβαια, να μι
λήσουν για ριζοσπαστικοποίηση από τη στιγμή που
συμμετέχουν στην κυβέρ
νηση αλλά θα επιχειρή
σουν, με πρωτοβουλίες
αρχικά σε τοπικό επίπε
δο, vxx διευρύνουν την
εκλογική τους βάση προς
τα αριστερά. Αυτί) τουλάχιστον προκύπτει από τη
συνεδρίαση της Εθνικής
Επιτροπής του Κόμματος
στις 3 και 4 Απριλίου. Οι
Κομμουνιστές έχουν κα
ταψηφίσει ήδη το νομο
σχέδιο για την αλλαγή του
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καθεστώτος στην κρατική
εταιρεία φυσικού αερίου
και αναμένεται να κόχνουν το ίδιο και σε όχλλα
νομοσχέδια που θα ακο
λουθήσουν. Με τη διαφο
ρά χίτι οι συγκεκριμένες
μεταρρυθμίσεις έχουν την
υποστήριξη της Δεξιάς
και θα περάσουν με την
υποστήριξη των βουλευτών του RPR και του
UDF.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΡΗΞΗ
ΑΡΑΦΑΤ-ΧΑΜΑΣ

Η υπό αδιευκρίνιστες
συνθήκες δολοφονία του
Μουχιντίν αλ-Σαρίφ, βομ
βιστή της εξτρεμιστικής
οργάνωσης Χαμάς, άνοιξε
τους ασκούς του Αιόλου
στην Παλαιστίνη. Η Π α
λαιστινιακή Αρχή δημο
σιοποίησε τη Δευτέρα
(χποκαλυπτική
έρευνα
που δείχνει ότι την ευθύ
νη για τη δολοφονία του
Σαρίφ έχουν οι ίδιοι οι.
συνεργάτες του και όχι οι

μυστικές υπηρεσίες του
Ισραήλ. Το γεγονός, βέ
βαια, ξεσήκυισε θύελλα
αντιδράσεων απί) τη Χαμάς, η οποία απειλεί να
ξαναχτυπήσει
στο
Ισραήλ. Ο ισραηλινός
πρωθυπουργός έσπευσε
να επαινέσει τις προσπά
θειες της Παλαιστινιακής
Αρχής, το θέμα, όμως, εί
ναι ότι ο ακήρυκτος πό
λεμος Χαμάς-Αραφάτ
έχει ανάψει για τα καλά.
ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δριμύα επίθεση κατά
του αντιπάλου του Γκέρχαρντ Σρέντερ εξαπέλυ
σε ο γερμανός καγκελλάριος Χέλμουτ Κολ σε συ
νέντευξη στο περιοδικό
Focus. Ο κ. Κολ κατηγό
ρησε τον σοσιαλδημο
κράτη
υποψήφιο
ότι
«ψεύδεται»
δίνοντας
υποσχέσεις τις οποίες δεν
θα μπορέσει να τηρήσει
μετεκλογικά. Υποστήρι

ξε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέ
ντερ δεν διαθέτει την
απαιτούμενη
πολιτική
πείρα για να αντιμετωπί
σει τις μεγάλες προκλή
σεις της εφαρμογής του
ευρυχ και της διεύρυνσης.
Ο γερμανός καγκελλάριος «πάτησε» τον Γκέρ
χαρντ Σρέντερ εκεί ακρι
βώς όπου πονάει: στο λαϊκιστικό προεκλογικό πρό
γραμμα των σοσιαλδημο
κρατών και τα ήξεις αφήξεις του ίδιου του κ. Σρέ
ντερ για την ευρωπαϊκή
προοπτική. Πριν από λίγο
καιρό, ο Γκέρχαρντ Σρέ
ντερ διατεινόταν ότι δεν
είναι δυνατόν οι Γερμανοί
να έγκαταλείψουν το ισχυ
ρό μάρκο για ένα ασθενές
ευρού Η ευροχσκεπτική
ρητορεία εγκαταλείφθηκε
στο βωμό της προεκλογι
κής εκστρατίας, γεγονός
που επιτρέπει στον κ. Κολ
να λέει άτι «ο Σρέντερ <)εν
είναι μάλλον χαλά στα λο
γικά του».

Δ έκ α σοσιαλισ
ηγέτες, ανάμε
το υ ς και ο έλλη\
πρωθυπουργ
συζήτησανι
Λονδίνο
προτάσεις1
βρετα»
πρωθυπουρ'
Τόννυ Μπλ
(φωτογραφία)
μια σύγχρ'
Κεντροαριστε

Η πρόταση Μπλ
για τη δημιουργ
μιας ΔιεΒνι
κεντροαριστε)
κομμάτων που
περιλαμβάνει
το Δημοκραι
Κόμμα των Η
φ α ίνετα ι να διχι
τους ευρωπαί
σοσιαλισ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το βιβλίο του Νίχου Μπελογιάννη είναι πολιτικό-ιστορικό, επίκαιρο στις
μέρες μας, παρά το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και διαφοροποιηθεί ορισμένα
δεδομένα και συνθήκες. Ο τίτλος που έδωσε στο βιβλίο ο ίδιος ο συγγραφέας
Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα προδιαθέτει και κινεί το ενδιαφέρον. Ξεκινά
από τα λεγόμενα δάνεια της Ανεξαρτη
σίας, μόλις δηλαδή άρχισε η επανάσταση
του 1821, και φτάνει ως την περίοδο της
μεταξικής δικτατορίας, στις παραμονές
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το μεγα
λύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται διε
ξοδικά με τα ξένα κρατικά και ξένα ιδιω
τικά δάνεια που έπεσαν στις πλάτες του
ελληνικού λαού μετά τη δημιουργία του
σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ο Νίκος
Μπελογιάννης αναφέρει ότι «για την
Ελλάδα η ιστορία του ξένου κεφαλαίου
είναι στενά δεμένη με την πολιτική ιστο
ρία των 120 χρόνων της ελεύθερης ύπαρ
ξης του έθνους μας. Ό ποιος θελήσει να
ιστορήσει τούτη την περίοδο, πολλές φο
ρές θα χρειαστεί να ζητήσει στους ξένους
κεφαλαιούχους και στις δυνάμεις που προστάτευσαν τις αιτίες για πολλές συμφορές
που βρήκαν τη χώρα μας. Κι όποιος πάλι
θελήσει να γράψει για το ξένο κεφάλαιο
και ιδιαίτερα για τα εξωτερικά δάνεια, δεν
μπορεί να μη δέσει την ιστορία τους με
πολλά από τα κυριότερα πολιτικά γεγο
νότα, που ξετυλίχτηκαν στην Ελλάδα τού
τα τα 120 χρόνια».
Η μελέτη αυτή του Νίκου Μπελογιάννη γράφτηκε μετά την απελευθέρωση
της χώρας μας από τους Γερμανοϊταλούς και βρισκόταν στο Αρχείο του ΚΚΕ.
Η έκδοση αυτή αφιερώνεται στα 80χρονα του ΚΚΕ, προλογίζεται από τη Γενι
κή Γραμματέα του Αλέκα Παπαρήγα. Αποτελεί φόρο τιμής στη μνήμη του, με
την ευκαιρία των 46 χρόνων από την εκτέλεσή του στις 30 Μάρτη του 1952.

Σ ύ γ χ ρ ο νη Ε π οχή Ε κδοτική Α Ε Β Ε
Κεντρικά γραφεία: Σόλωνος 130, 106 81 Αθήνα, Τηλ.: 3820835, 3823649, Fax: 3813354
Υποκαταστήματα: 1. Μαυροκορδάτου 3,106 78 Αθήνα, Τηλ.: 3829835. 2. Μενελάου 3 & Εγνατία,
546 31 Θεσ/νίκη, Τηλ.: 031 283810. 3.28ης Οκτωβρίου 19,454 44 Γιάννενα, Τηλ.: 0651 38090
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Νίκος X. Γιανναδάκης
Θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλά. Όχι κ α τ’ανάγκην φλύαρα, όχι κατ'
ανάγκην άστοχα. Θα μπορούσαμε να αφεθούμε στη συγκίνηση των φίλων
του και να φιλοξενήσουμε στις σελίδες αυτές γράμματα ή κείμενα πονλάβα
με ή που θα ζητούσαμε. Θα μπορούσαμε να καταγράψουμε τις κρίσεις και
τις αξιολογήσεις ανθρώπων που γνώρισαν από κοντά και γνώρισαν πολύ το
Νίκο Γιανναδάκη. Φυσικά, θα ήταν επί μέρους αξιολογήσεις, θα ήταν επίμι
ρους αφηγήσεις, θα ήταν τελικά το πώς ο καθένας έβλεπε τον εαυτό τονμέοά
από την εικόνα του Νίκου Γιανναδάκη. Ο καθένας θα είχε να πει μιαν ιστό-1
ρία.
Έπειτα από κάποιο διάστημα, όταν θα έχει καταλαγιάσει η συναισθηματική
φόρτιση και θα έχουμε όλοι γυρίσει στα καθημερινά, τότε θα μπορούσαμε,
τότε θα επιχειρήσουμε και μεις να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Γιαν
ναδάκη. Το αξίζει γιατί, περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο, ο Νίκος ήτανμα
ζίμε την αξιοσύνη του και ένας βαθιά και ουσιαστικά σεμνός, νέος άνθρω
πος. Ήταν, δηλαδή, κάτι που συναντάς τώρα πια όλο και πιο σπάνια.
ΓΓ αυτό, προτιμήσαμε να παραθέσουμε εδώ «στεγνά» καίριες στιγμές από
τον δημόσιο βίο του. Τις συντάξαμε αφήνοντας στην άκρη πάρα πολλά.

1946, Αύγουστος. Γέννηση του Νίκου
Γιανναδάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, πρω
τότοκου γιου του Χαράχλαμπου Γιανναδάκη και της Σοχρίας Φιλίππου ΐερωνυμίόη.
Στο χωριό της καταγωγής του, στον Κρουοώνα και στο μοναστήρι της Αγίας Ειρή
νης, όπου πήγαινε τα καλοκαίρια, έζησε
με (ρίλους και συγγενείς τα κρητικά πανη
γύρια, τις γιορτές, τα βαφτίσια.
1953-1965. Σχολικά χρόνια στο Ηράκλειο. Αποφοιτά από το «Ισότιμο Ιδιωτικό
Σχολείο Αύκειο Κοραής». Ανάμεσα στους
δασκάλους του, ο μετέπειτα ακριβός φίλος
και στενός συνεργάτης του στη Βικελαία
Βιβλιοθήκη Μενέλαος Παρλαμάς. Στους
σχολικούς αγώνες δκχκρίνεται πολλές φο
ρές στα αγωνίσματα με το «κρητικό βόλι»,
το «κρητικό λιθάρι», την κολύμβηση και το
δίσκο.
1965. Πρωτοετής στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνοτν.
1967. Οργανωμένος στην Αριστερά από
τα μαθητικά του χρόνια, εκδηλιόνει έμπρα
κτα την αντίθεσή του στο δικτατορικό κα
θεστώς της 21ης Απριλίου, αρχικά μέσα
από τις γραμμές του Πατριωτικού Μετιό30

Με τη μητέρα του Σοφία, σε παιδική ηλικία.

που και κατόπιν ιος ιδρυτικό μέλος της φοι
τητικής οργάνωσης «Ρήγας Φεραίος».
1968. Τον Απρίλιο συλλαμβάνεται και

τον Νοέμβριο δικάζεται από το Έκτα:
Στρατοδικείο, στην πολύκροτη δίκη
«Ρήγα Φεραίου», με άλλους φοιτητές
ναγοινιστές του. Καταδικάζεται σε
θειρξη 21 ετών.
1968-1973. Πολιτικός κρατούμενος στι
φυλακές Αβέρωφ, Ιτζεδίν και Κορυδαί
λού. Στο κελί του μελετά οικονομικές
κοινωνικές επιστήμες, αρχαία γραμματ
και νεότερη ποίηση. Εκλέγεται στο Γι
φείο των πολιτικών κρατουμένων Κι
δαλλού και συμμετέχει στη χειρόγ
περιοδική έκδοση Τετράδια —ενός διά
μικρού σε μέγεθος περιοδικού της φιί
κής— συντάσσοντας ή αντιγράι
πολλές σελίδες του. Η συμμετοχή του γίν
ται πιο ευδιάκριτη μετά το 1972, κυρία
στο αφιέρωμα για τον Γιώργο. Σεφέρη.
1973. Τον Αύγουστο αποφυλακίζεται (ΐ
την αμνηστεία Μαρκεζίνη.
1974. Συνεχίζει τις σπουδές του στη Ν<
μική Σχολή.
1974-1976. Συμμετέχει στη συντακτιχ
επιτροπή του Αντί.
1977. Τα νέα του ενδιαφέροντα τον οδι
γούν στην απόφαση να εγκαταλείψει τ

Με τους συγκατηγορουμένους του, μέλη του «Ρήγα Φεραίου», στο Εκτακτο Στρατοδικείο.

>μικές σπουδές και να εγγραφεί στην
;ole des Hautes Études en Sciences
dales, στο Παρίσι.
976-78. Διευθύνει τη θεμελκόδη σειρά
#ιλοσοφία-Πηγές» στις εκδόσεις Παπααη (12 τόμοι).
979-1981. Επανέρχεται ιος μέλος της
[ίντακτικής επιτροπής του Α ντί και διευίνει τη σειρά «Φιλόσοφος Λόγος» το>ν
ιδόσειυν Πολυτυπο (5 τόμοι).
'981. Αποφοιτά από την Ecole des
autes Études en Sciences Sociales. Θέμα
,ç εργασίας του, H αδικία και τυ χρεών,
ια μελέτη στην αναξιμάνδρεια φνσιολο■μ.
1981-83. Επιστρέφει οτο Ηράκλειο Κρήiç. Ασχολείται αρχικά με τα γειοργικόχ,
ροντίζοντας την καλλιέργεια ενός αγροιήματος στο Κεραμουτσι, που έχει απο[ήαει με τη συνδρομή τιυν γονέων του.
Εν συνεχεία οργανώνει το πρότυπο βιύυπίϋλείο «Θυμέλη» οτη γενέτειρά του.
1983. Με εισήγηση του δημάρχου Μανόΐ) Καρέλλη αναλαμβάνει Έ φ ορος της Βιελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείυ. Τα επόμενα χρόνια θιχ διευρύνει συ
στηματικά τις δραστηριότητες της Βιβλιοήκης με σειρά εκδόσεων, διοργάνωση
Με'ξεων, ελεύθερων πανεπιστημιακό')ν
'«βημάτων και εκθέσεων.
1984. Ετοιμάζονται και κυκλοφορούν οι
ροπές εκδόσεις της ΒΔΒ. Ώ ς το 1998 τυ
λώνονται περισσότεροι, από εκατό τόμοι,
upiojç επιστημονικών συγγραμμάτων
'\πό το 1985 διευθύνει το Παλίμψηστον,
ιεριοδική έκδοση της Βικελαίας που συ
μπλήρωσε, τον Δεκέμβριο 1996, 16 τεύχη.
Ιόλη του περιοδικού καλύπτει όλο το φ ά

σμα των ανθρωπιστικών επιστημών, με τη
συνεργασία διαπρεπών φιλολογούν, ιστορικών και φιλοσόφων.
1986. Επιμελείται τη μεταβίβαση της Βι
βλιοθήκης Γιώργου και Μαριός Σεφέρη,
οτη Βικελαία Βιβλιοθήκη.Το 1989τυπ(όνεται ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης Σεφέρη,
επιστημονικό έργο του Εφόρου της Βι
βλιοθήκης.
1990. Παίρνει την πρωτοβουλία της διοργάνωσης (χπό τη Βικελαία Βιβλιοθήκη της
Έκθεσης των έργιυν του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, στην επέτειο των 450 χρόνων
(χπό τη γέννησή του καθιυς και Διεθνούς
Επιστημονικού Συμποσίου, με επιστημονι
κή επιμέλεια του καθηγητή Νίκου Χατζη-

Με τον δάσκαλέ) του, Μενέλαο Παρλαμά.

νικολάου και τη συνεργασία της ιστορικού
της Τέχνης Ε. Φουντουλάκη-Αναστασιάδη. Φροντίζει τον Κατάλογο της Έκθεσης.
1992-1995. Σε συνεργασία με τον Διευ
θυντή του Ινστιτούτου Βενετίας Νίκο Παναγιιυτάκη προικοδοτεί τη Βικελαία Βι
βλιοθήκη με πλήρη σειρά μικροταινιιύν
των Ενετικών Αρχείων του Χάνδακα.
Οργανώνει τη Δημοτική Πινακοθήκη
Ηρακλείου. Φροντίζει για την καταλογογράφηση του μοναδικού Τουρκικού
Αρχείου, για την υποδειγματική αναπα
λαίωση της Οικίας Χρονάκη, αρχοντικού
της περιόδου της Τουρκοκρατίας και για
τη μεταβίβαση στη Βικελαία Βιβλιοθήκη
του τυπογραφείου «Κείμενα» που μετα-

Με τον πατέρα του Χαραλάμπη Γιανναδάκη, στην απονομή του Βραβείου Καζαντζάκη (1996).

Κρήτης απονέμει στο πρόσωπο του Εφόί
ρου της Χρυσό Μετάλλιο στη 131/.ελαία Βι
βλιοθήκη.
24 Μαρτίου 1998, ξημερώματα. Ο Νίκος
Γιανναδάκης αφήνει την τελευταία του
πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Κρήτης, περιστοιχισμένος από την οικογέ
νεια και τους φίλους του.
Κηδεύεται ανήμερα του Ευαγγελισμοί
από τον Μητροπολιτικό Ναό του Ανίοι
Μηνά στο Ηράκλειο.
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Ο Νίκος Γιανναδάκης οτο Κεραμοΰτσι, ανάμεσα σε δύο Σοφίες, τη μητέρα και την κόρη του. Ο γιος
του, Χαραλάμπης, ετοιμάζεται να σβήσει τα κεριά της τούρτας γενεθλίων του, πέρυσι το καλοκαίρι.

στεγάζεται στην Οικία Χρονάκη. Το ίδιο
διάστημα, επιμελείται τις βιβλιοθήκες, τα
αρχεία και τις εκδόσεις της Εταιρείας
Κρητικιόν Ιστορικιόν Μελέτιόν. Από το
1993 διατελεί Γραμματέας της Ε.Κ.Ι.Μ.
1992. Αναλαμβάνει τη διοργάνιυση της
Έκθεσης Εικόνων της Κρητικής Σχολής
με επιστημονική ευθύνη του Εφόρου Βυζαντινών Αρχαιοτήτιον Μ. Μπορμπουδιίκη. Εκδίδει τον Κατάλογο της Έκθεσης.
1995. Σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπο
βάλλεται στην Αθήνα σε εγχείρηση. Αφαιρείται ο ένας πνεύμονας του.
1995, Αύγουστος. Ο αρχιεπίσκοπος Αυ
στραλίας κύριος Στυλιανός Χαλκιανιίκης

παραδίδει στον Νίκο Γιανναδάκη και τον
Μενέλαο Παρλαμά τον Μεγαλόσταυρο
του Αγίου Ανδρέα.
1996. Απονομή στη Βικελαία Βιβλιοθήκη
του Μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνιόν.
Στον ίδιο προσωπικά απονέμεται από το
Δήμο Ηρακλείου το Βραβείο Νίκος Καζαντζάκης.
1996. Αρχίζει με τη συνεργασία της Ευ
φροσύνης Δοξιάδη η διοργάνυ>ση της
Έκθεσης «Από τα Πορτραίτα του Φαγιούμ στις Απαρχές της Τέχνης τιον Βυζαντινιόν Εικόνιον» και η σύγκληση Διεθνούς
Συμποσίου με το ίδιο θέμα.
1998. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου

Με τον Νικηφόρο Δοξιάδη, μπροστά στο Βρετα
νικό Μουσείο, πέρυσι το καλοκαίρι, κατάτη
διάρκεια της έκθεσης των Φαγιούμ.

ΝΙΚΟΣ X. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ

’Άν κάποτε με ρωτούσαν γιά την άγάπη...
ΑΝ ΚΑΠΟΤΕ μέ ρωτούσαν γιά την αγάπη, θάλεγα, έτσι, χωρίς
τίποτε άλλο νά σκεφτώ, τή λέξη «θάλασσα». Είναι τύ μόνο
πράγμα στον κόσμο πού παρουσιάζεται μέ χίλιες χιλιάδες πρόσωπα, πού μένει κλεισμένο ερμητικά στον εαυτό του, πού κρύ
βει τό μυστήριο ιΓ ένα χάδι απαλό, πού ό θάνατός του κάνει τή
ζωή νά ανθήσει... Την ίδια λέξη θά έλεγα καί σήμερα, ύστερα
άπό πάρα πολλά χρόνια, σάν την καλύτερη εικόνα τής άγάπης.
Μά ένώ ή θάλασσα άπέραντη άπλώνεται δίπλα μας, ή άγάπη
ολοένα καί π ιό πολύ στήν άφάνεια διολισθαίνει καί χάνεται.
Καί βέβαια δέν εννοώ εδώ τήν άγάπη τήν πάνδημον, άλλά
τήν άλλη, πού μόνον άμιυδρά άπεικάσματά της σε τούτο τον
κόσμο μπορούμε εξαίψνι/ς νά ζήσουμε. Αύτήν τήν άλλην άγά
πη, πού ό λόγος ό πλατωνικός τήν ονόμασε ουράνιον, νιιόθουμε πώς χρειαζόμαστε, όσο περνούνε τά χρόνια, σάν τύ άστεράκι πού ό οδοιπόρος τής νύχτας θέλει άπο τά μάτια του ποτέ νά
μή χάνει. Καί νιιόθουμε ακόμα πώς τό φθάσιμο σέ τούτην τήν
άγάπη άπό εκείνον τον δρόμο γίνεται πού ό ποιητής ακολουθεί
για νά βρει τής ψυχής του τό δάκρυ τό τετράφυλλο.
** *
Δέν είναι καθόλου τυχαίο πού πολλοί τύν έρωτα καί τον θά
νατο τόν είδαν σάν ένα καί τό ίδιο πράγμα. Τό απόλυτο σβήσι
μο τού εγώ μέσα στον ’Ά λλο ν καί τό απόλυτο οβύσιμο τής

ύπαρξης μέσα οτο *Α λλ ο , μέ τή συνακόλουθη φυσική καί μετα
φυσική «αναβίωση» τόσο τού «εγώ» όσο καί τής «ύπαρξης»,
είναι στοιχεία σύμφυτα στή φύση καί τού έρωτος καί τού θανά
του. Καί, επίσης, δέν είναι καθόλου τυχαίο πού πολλοί τόν
έρωτα καί τόν θάνατο τά είδαν σάν μιά κάποιας λογής «ανα
χώρηση». Στήν πρώτη περίπτωση, ή «αναχώρηση» παίρνει τη
μορφή ενός πετάγματος άπό τήν περιοχή τής τύρβης καί τής
τριβής στήν περιοχή τού ονείρου τής άνέκπτωτης ομορφιάς.
Στή δεύτερη περίπτωση, ή «αναχώρηση» παίρνει τή μορφή τού
«πάσχα» - τής «διόδευσης», δηλαδή, ά π ’ τόν κοινό σταυρικό
θάνατο στήνύπερβαίνουσα κάθε νού ζωή.
Τις μέρες αυτές ένιωσα τή λογικά άνεξήγητη επιθυμία νά μίλη
σα) γι’ αυτά τά πράγματα στή Σοφία καί στον Χαραλάμπη.
Είναι, όμως, παιδιά -σκέφτηκα- καί είναι νωρίς, ίσιος, γιά νά καταλάβουν. Γιά αυτό λοιπόν -σκέφτηκα πάλι- καλό θά είναι νά
γράψω λίγα έστω άπό εκείνα πού ήθελα νά τούς πώ, έτσι, σάν νά
έγραφα ένα γράμμα, πού ίσιος φτάσει στά χέρια τους κάποτε.
•Τ ο σχόλιο αυτό μεταδόθηκε από τον Ρ/Σ Ηρακλείου καιδημοοιεύθηκε, με τίτλο «Αυτοβιογραφικό», στην εφημερίδα Μεσόγειος
του Ηρακλείου, 15.2.1998.

Ιτό r« Πορτραίτα τον Φαγιούμ στις Απαρχές
της Τέχνης των Βυζαντινών Εικόνων
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Αυτή την αφιέρωση έγραψε ο Νίκος
Γιανναδάκης, όταν, λίγες μέρες πριν φύγει,
του παρέδυισαν το αντίτυπο του δεμένου
στο χέρι τόμου του καταλόγου της έκθεσης.

β ί 111
v,«V

l 'i t t W Ä 1
pj fief A M S g l i

/■/>·ί

·“ >·»- ;vt-r5Wi‘-

'

!

mwm

y

i

î

::Υλ'.

- - X X aJ

iHg

ma%8fëfâs$%

τον Φαγιούμ και.
είναι το θέμα μιας μεγάλης έκθεσης
Μούμια μικρού αγοριού με πορτραίτο, εγκαυστική σε ξύλο από φτελιά, Βρετανικό Μουσείο.
π ον ανοίγει στο Η ράκλειο στις 20
V Διαστάσεις 0,24x0,165 και μήκος μούμιας 1,32 μ. Α πό την πρώτη ανασκαιρή του Petrie, 1888.
Περίοδος Τραϊανού, 98-117 μ.Χ.
Μ αΐον και θα διαρκέσει ώς τις 17
wviov. Η έκθεση αντίj θα μ ετα φ ερ θ εί στην Αθήνα, στο Μ ονσείο Μ πενάκη (24 Ιοννίον-26 Ιονλίον) και,
τη συνέχεια, στο Μ ουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη (1-31 Α νγούστον).
.*τις σελίδες π ον ακολουθούν δημοσιεύονται ορισμένα κείμενα π ον γράφ τηκαν ειδικά για το αφιέρωμα
ντόκαι προδημοσιενονται άλλα π ο ν περιλαμβάνονται στον κατάλογο π ον θα κυκλοφορήσει όταν
νοίξει η έκθεση. Οι σελίδες αυτές ας λογιστούν ιος φόρος τιμής στη μνήμη τον διαλεκτού φίλον και
ννεργάτη μας, Ν ίκον Γιανναδάκη.
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Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Ε Ν Ο ΣΤΗ Μ Ν Η Μ Η ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑ Ν Ν Α Δ Α Κ Η

Η γέννηση τής ιδέας
Το γράμμα που άκολουθεϊ έστειλε ό Νίκος Γιανναδάκης στην Ευφροσύνη Δ οξιά όη λ ίγες μέρες μετά τη
συνάντησή τους (26.12.1996) καί εκθέτει την ίόέα του για την έκθεση των Φ α γιού μ καί τής
πρωτοχριστιανικής τέχνης. Α ναόεικνύονται έόώ όλες οι ιδέες του Ν.Χ.Γ. για το πώς έβλεπε την
πραγματοποίηση αυτής τής μεγάλης έκθεσης πού θά ανοίξει τον επόμενο μ ήνα στο Η ράκλειο.
'Αγαπητή (|;ίλη,
Πρώτα απ' όλα, Οά ήθελα ξανά νά έκφράσω την μεγάλη
χαρά πού μου έδωσε το γεγονός τής γνωριμίας μας - ένα γε
γονός πού έρχεται οάν άλλο, παρόμοιο μέ τό χθεσινό καί με
στό έλπίδος, αστεράκι νά σταθεί ιττόν αδιόρατο ορίζοντα τού
γεμάτου ερημιά καί ξηρασία τοπίου τής σύγχρονης ζωής. Τήν
ίδια μεγάλη χαρά άλλα καί ιδιαίτερη συγκίνηση αίσθάνθηκα
άπό τήν διαπίστιυση i'm είναι δυνατή -ά ν συντρέξουν κάποιες
ευνοϊκές προϋποθέσεις καί μέ δεδομένο τήνδική σου συνεργα
σία καί βοήθεια- ή πραγματοποίηση ενός (τχεδίου ιδιαίτερα
σημαντικού στήν όλη υπόθεση τής προαγωγής τής γνο'κτης
αυτού τού τόπου στά θέματα τής διαδοχής των διαφόρω ν
"στιγμών" στήν ιστορία τής νεοιτερης (κοσμικής καί θρησκευ
τικής) ελληνικής τέχνης μέσω τής ανίχνευσης τών άπώτερων
καταβολών της.
Καί εννοώ εδώ τήν έκθεση μέ τήν ζωγραφική τών πορτραίτων τού Φαγιούμ. Αυτή ή έκθεση, τής οποίας ή πραγματοποί
ηση γνωρίζουμε έκ τών προτέρων ότι Οά είναι κάτι ιτάν μια π ο 
ρεία πάνω σέ όδό δύσκολη καί άνηφορική, συμφωνήσαμε νά
εδραστεί ιττίς εξής βασικές προϋποθέσεις:
1. Τήν ευθύνη τήν επιστημονική αναλαμβάνεις εσύ προσω 
πικά, ενώ γιά όλα τα οργανω τικά καί οικονομικά θέματα
υπεύθυνη θά είναι ή "Βικελαία Βιβλιοθήκη" τοϋ Δήμου 'Η ρ α 
κλείου (μέσω τοϋ εΐ| όρου της καί μιας υπό τήν έποπτεία του
συγκροτουμένης "ειδικής γραμματείας” ).
2. Ή ευθύνη σου ή επιστημονική συνίσταται ιττό ότι εσύ θά
έχεις τόν πρώτο καί τόν τελευταίο λόγο στό θέμα τής επιλογής
τών έργων πού θά παρουσιασθοΰν ιττήν έκθεση, καθώ ς επίσης
καί στό θέμα τής συγγραη ής τών κειμένων τού συνοδευτικού
τής έν λόγιο έκθέσεως καταλόγου (...).
3. Ή έκθεση τών πορτραίτων τοϋ Φαγιούμ (ποίι ό άριθμός
τους θά κυμανθεί άπό τά 25 έως τά 35) Οά συνοδευθεΐ μέ τήν
παρουσίαση μιας επιλεγμένης μικρής σειράς έργων τής πρω 
τοχριστιανικής τέχνης, τό θέμα δέ τής σχέσεως αυτών τών τε
λευταίων μέ τά πορτραΐτα τοϋ Φαγιούμ καί μέ τήν (αρχαιοελ
ληνική τέχνη θά άποτελέσει τό αντικείμενο ενός έπιστημονικού συμποσίου, τό όποιον θά διοργανωθεΐ άπό τήν “ Βικελαία
Βιβλιοθήκη" στό χρονικό διάστημα τής πραγματοποίησης τής
έκθεσης στό Η ράκλειο.
4. Ή έκθεση θά έγκαινιασθεϊ καί Οά λειτουργήσει στό 'Η ρ ά 
κλειο τήν άνοιξη ή τό φθινόπω ρο τοϋ 1998, κατόπιν δέ θά μεταφερθεί. μέ τήν ευθύνη τής “ Βικελαίας Βιβλιοθήκης” , στήν
Αθήνα καί. ένδεχομένιος. στήν Θεσσαλονίκη.
5. Γιά την καλύτερη διοργάνωση τής έκθεσης καί τοϋ συνα(| οϋς μέ αυτήν επιστημονικού συμποσίου, ή " Βικελαία Βιβλιο
θήκη" θά συνεργαστεί μέ όλα τά πρός τούτο άπαραίτητα φ υ 
σικά ή συλλογικά πρόσωπα (Μουσείο Καΐρου, Βρεταννικό
34

Μουσείο, Μουσείο Λ ούβρου, Μονή Σινά, Μουσείο Μπενάκη,
Μουσείο Πούιτκιν, Ε λλη νικό Υ π ο υ ρ γείο Πολιτισμού, ’Αγγλι
κή, Γαλλική καί ’Ιταλική ’Α ρχαιολογική Σχολή, ’Αρχαιολογικό
Μουσείο Η ρ α κ λείο υ , ’Ε φ ορία Β υζαντινώ ν ’Αρχαιοτήτων
Κρήτης κ.ά.).
6.
Στό πλαίσιο ή στά περιθώ ρια τής έκθέσεως καί τοϋ συνα
φούς μέ αυτήν επιστημονικού συμποσίου, θά έπιδιωχθεϊ, μέτή
φ ροντίδα τοϋ ’Α ρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, ή συ
γκρότηση μιας μικρής συλλογής μινωικών άρχαιοτήτων, πού
θά εκτεθεί διαδοχικά στά μουσεία έκεϊνα πού θά προσφερθοϋν νά δανείσουν πορτραΐτα τοϋ Φαγιούμ, καθώς καινά παραγγελθεΐ καί νά γυριστεί, γιά λογαριασμό τής “ Βικελαίας Βι
βλιοθήκης” , ένα ντοκυμαντέρ μέ θέμα τά διάφορα ιστορικά
τών τόπω ν καί τώ ν συντελεστών τής ανεύρεσης τών πορτραί
τω ν τοϋ Φ αγιούμ - ενός ντοκυμαντέρ, τοϋ όποιου τήν έπιστη- ί
μονική επιμέλεια θά έχεις έπίσης εσύ.
ι
Αυτιά, άγαπητή φίλη, συζητήθηκαν καί αυτά συμφωνήθη-καν στή συνάντησή μας στό σπίτι σου, στις 21 Δεκεμβρίου τοϋ ·
1996. Θ ά σέ παρακαλοϋσα δέ, εφόσον καί εσύ δέν έχεις καμιά
ουσιαστική άντίρρηση γιά τά άναγραφόμενα σέ αυτήν τήν έπι- (
στολή, νά προχωρήσεις τις ημέρες αυτές στή σύνταξη χαίτήν·
άποστολή στή “ Βικελαία Β ιβλιοθήκη” τοϋ καταλόγου τώνi
έργων πού θεωρείς άπαραίτητο νά συγκαταλεχθοϋν στήν
έκθεση, καθώ ς καί τοϋ καταλόγου τών μουσείων ή τών συλ
λογών (όπου αυτά τά έργα άπόκεινται. ’Έ χοντα ς ή “Βικελαία,
Βιβλιοθήκη” στή διάθεσή της τούς δύο αυτούς καταλόγους·,
(μαζί μέ έκείνους πού άφοροϋν ατά έργα τής πρωτοχριστια-^
νικής τέχνης καί πού θά ζητηθούν άπό τόν κ. ’Ά γγελο Δεληβο-,
ριά τοϋ Μουσείου Μ πενάκη ή /κ α ίτό ν κ. Μανόλη Μπορμπουδάκη τής ’Ε φ ορίας Β υζαντινώ ν ’Α ρχαιοτήτων Κρήτης), τό,
επόμενο βήμα θά είναι ή συστηματική διερεύνηση τών οικονο
μικών προϋποθέσεω ν πραγματοποίησης τόσον τής έκθέσεως .
όσον καί τού συναφούς μέ αυτήν επιστημονικού συμποσίου-,
διερεύνηση πού θά καταλήξει στή σύνταξη μιας ειδικής είση-.
ληψφ
γήσειυς πρός τό Δημοτικό Συμβούλιο Η ρακλείου γιάτή λή1
|ιη
τώ ν τελικών (εγκριτικών, όπω ς πιστεύω) άποφάσεων
%
Μέ τις καλύτερές μου εύχές γιά ευτυχισμένο καί δημιουρ
γικό τό έπερχόμενο “νέον έτος” καί εκφράζοντας άπό τιάρα
τά συγχαρητήριά μου γιά τήν μεθαυριανή (απολύτως δίκαιη)
βράβευσή σου άπό τήν ’Α καδημία ’Α θηνών, ξανά θέλω νά σέ
διαβεβακόσο) ότι πιστεύο) άπόλυτα στήν εύρυθμία τής μόλις
έγκαινιαζομένης συνεργασίας μας.
Μ επολλήν άγο
Νίκος Γιανναδάκης
'Έ φορος της “Β ικελαίας Βιβλιοθήκης]
Μ

τ

“èvTφ μ ηνίΆ θνρ...” :
ίσως λίγο m o πριν
τοΐ Νίκου X. Γιανναδάκη

Το κείμενο αυτό, μ ε την υ π ο γ ρ α φ ή Μ.Χ.Γ., π ερ ιλα μ β ά νετα ι στον κ α τά λ ο γο τής εκθεσης των
Φάγιον μ , πο υ θά κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ ει κ α τά τή διά ρκεια τής εκθεσης. Είναι το τελευτα ίο κείμενο πο ύ
εγοαψε ό Ν ίκος Γ ια ννα δά κη ς καί εχει εν αν προ σ ω πικό εξο μ ο λο γη τικό χα ρα κτή ρα .

μέ λίγα, ά π ’ όσο μπορούμε νά
τανε χειμώνας του
ξέρουμε εμείς οί ίδιοι, “τραύ
1977. ’Ή μ ουν ατό Π α 
ματα” . Σέ όλη, όμως, αυτή τή
ρίσι για σπουδές. Μέ
διαδρομή ή μνήμη αυτών τών
συνόδευε ή τότε σύ
πορτραίτων άπό τήν περιοχή
ντροφός μου Ειρήνη
τού Φ αγιούμ είχε μέσα μου τήν
Μυλωνά - τώ ρα μακρυνή,
δική της, ιδιαίτερη θέση.
αλλά πάντοτε πολύ όμορφη
Μιά μέρα -τό 1983- άνέλαανάμνηση. "Ενα πρω ί πήγαμε
βα, χάρις στην έμπιστοσύνη
τό Λούβρο. Κ ινιύμαστε επί
τού δημάρχου Μανόλη Καρέλεις καί πλέον ώρες στις κ α 
λη, τήν κεντρική ευθύνη τής
τάφορτες μέ κάθε λογής έργα
“ Βικελαίας Βιβλιοθήκης” τού
τέχνης αίθουσες τού α να κ τό 
ρου των Λουδοβίκων. Π ρός τό
Δήμου Η ρακλείου. Χωρίς νά
τέλος, βρεθήκαμε στόν χώ ρο
έχω καμιά πείρα άπό βι
οπού ήταν έκτεθειμένα τα
βλιοθήκες. Βρέθηκα, ώστόσο,
"αιγυπτιακά” καί, ανάμεσα
σέ ένα περιβάλλον συναδέλ
τους, τά “κοπτικά” ποικιλμέφων -στις άρχές λίγων, αργό
να έδώ καί έκει μέ την π α ρ ο υ 
τερα περισσότερων- πού μέ
σία μιας σειράς πορτραίτω ν
άγκάλιασαν μέ έμπιστοσύνη
προερχομένοον άπό την πε
καί άφοσιωθήκαμε στή δου
ριοχή τού Φαγιού μ τής Α ιγύλειά αναδιοργανώ νοντας, έμπτου. Τά πρόσωπα αύτά, πού
πλουτίζοντας καί έπεκτείνοτά βλέμματά τους ήσαν σαν
ντας πρός διάφορες κατευθύν
«κινητοποιημένα στη θέαση
σεις τήν “ Βικελαία Βιβλιοθή
καί τού έδώ καί τού επέκεινα,
κη” , δημιουργώντας στό πλαί
καθήλωσαν τήν προσοχή μου
σιό της καί μιά βασική υ π ο 
καί ή μνήμη τους άπό τότε
δομή γιά τήν πραγματοποίηση
ποτέ δέν μέ έγκατέλειψε. Ποτέ.
καί άλλων μή τυπικών γιά μιά
Πέρασαν είκοσι χρόνια.
παραδοσιακή βιβλιοθήκη έρ
Πολλά συνέβησαν στό μεταξύ
γων.
Γύψινη νεκρική μάσκα, σύγχρονη τών πορτραίτιον τού Φ αγιούμ,
- άλλα καλά, άλλα δύσκολα.
Φ θάνουμε έτσι στά 1990.
νέου άπό τήν Αίγυπτο, 100-200 μ.Χ.
Μέ τή βοήθεια τού Θεού,
"Υστερα άπό πρόταση τού δη
όμως, άκύμα καί τήν έκφραση
μάρχου Μανόλη Καρέλλη καί
των παλαιών “ εν χαλεποις κα ιρ ο ΐς” καταφ έραμε νά τήν νιώ
αφού εξασφαλίζεται ή επιστημονική συνεργασία τού καθ. τού
iθουμε επί χρόνια πολλά καί νά έξέλθουμε άπό τόν κύκλο τους
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκου Χ ατζήνικολάου, διοργανώ-

Tà πορτραΐτα τον Φαγιούμ
χέρια μου. Τότε, ό άγαπημένος μου φίλος Γιάννης Τσαμπαρ·
νεται άπό τήν “ Βικελαία Βιβλιοθήκη” ή ’Έ κθεση γιά τά "450
λάκης μέ πήγε στο σπίτι της στήν Έ κ ά λ η γιά νά γνωριστούμε, ι
Χρόνια άπό τη Γέννηση τον Δ ομήνικου Θ εοτοκόπουλου" 'Η τα ν Δεκέμβριος τού 1996. Κ αί τότε άρχισαν όλα εκείνα πού "
έκθεση πού ή σημασία της αναγνωρίστηκε τότε πανελληνίως.
κατέληξαν στήν ύπό τού Δήμου Η ρ α κ λ είο υ καί μέ τήν ευθύνη
Ε πίσης, τρία χρόνια αργότερα, πάλι ή “ Βικελαία Βιβλιοθή
τής “ Βικελαίας Βιβλιοθήκης” διοργάνωση τής ’Έκθεσης
κη” , άλλα τούτη τή φορά μέ τήν επιστημονική συνεργασία τού
«’Από τά Πορτραΐτα τού Φ αγιούμ στις ’Απαρχές τής Τέχνης
Μανόλη Μ πορμπουδάκη, εφόρου Βυζαντινών ’Α ρχαιοτήτων
τών Βυζαντινών Εικόνων” . Ή τ α ν ε μια διαδρομή περίπλοκη
Κρήτης, διοργανώνει μεγάλη έκθεση καί συναφές μέ αυτήν
πού σέ κάθε δύσκολο σημείο της στεκόταν ή γεμάτη παιδική"
έπιστημονικό συμπόσιο μέ τίτλο "Οί Εικόνες της Κ ρητικής
καλωσύνη καί ήρεμία μορφή τής Ε υφ ροσύνης, πού μέ φρόνη
Σχολής". Καί αυτή ή έκθεση συγκέντρωσε τό πανελλήνιο
ση έδειχνε σέ ’μένα τις όποιες “ ο δο ύς” σωτήριας δια
ένδιαφέρον, πράγμα πού οδήγησε στήν άνάγκη νά
φυγής, ήτανε μία διαδρομή κατά τήν όποια μέ τις
μεταφερθεί στήν ’Εθνική Πινακοθήκη καί νά
?,
σχέσεις τής Ε υφ ρ ο σ ύνη ς κυρίως φθάσαμε σέ
μείνει εκεί άλλους τρεις μήνες.
συνεργασίες με τό “ Βρετανικό Μουσείο”,μέ
Καί οί δύο εκθέσεις γιά μένα προσω 
τό “ Μ ουσείο Petrie” , μέ τό “Μουσείο
πικά δέν είχαν άλλο νόημα παρά
Μ πενάκη” καί μέ τό “ Μουσείο Βυ
εκείνο τής άναζήτησης τής ιστο
ρικής καί πολιτιστικής μας αυτο
ζαντινού Πολιτισμού”, ήτανε μια
συνείδησης. Δέν είμαι ειδικός
διαδρομή κατά τήν όποια ή
Ε ύφ ροσύνη σέ κάθε στιγμή, είτε
ούτε μπορώ νά περιπλανώμαι
ατούς πολυδαίδαλους δρόμους
παρούσα είτε άπούσα, συνερ
τών επιστημονικών συγγραφών
γούσε άποφασιστικά στήν επίλυ
καί τών λεπτομερών βιβλιογρα
ση δυσεπίλυτων προβλημάτων,
φικών παραπομπών. ’Έ τσι
όπω ς ό σχεδιασμός τών προ
θηκών καί ή διευθέτηση τών χώ
αυτό πού άναζητοΰσα δέν μπο
ρούσα νά τό εντοπίσω. Φ ευγα
ρων τής “ Βασιλικής τού 'Αγίου
λέα σκιά ήταν, όλο άπιαστη.
Μ άρκου” , καθώ ς καί ή όλη ανα
Στις πρωταρχές τών μετά Χρι
καίνισή της, κ.λπ. κ.λπ. - μια δια
στόν αιώνων θά πρέπει νά είχε
δρομή, πού όμως, πάνα} άπ’ ολα,
πάρει κάποια “ ένυλη” μορφή.
προσέφερε σέ ’μένα προσωπικά
'Έτσι σκέφτηκα. Ή πρωτοπολλά πολύτιμα μαθήματα καί ένα ’
χριστιανική τέχνη καί ή π α 
άνεκτίμιητο “ δώ ρο” : τήν τής
ράδοση τής άρχαίας ελλη
Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η ς φιλία καί αγάπη.
νικής ζωγραφικής, πού κά
Φ»ΚΦ
που τότε θά έσμιξαν, ίσως νά
έκρυβαν τήν άπάντηση.
Σήμερα έδώ, στή ζεστή άτμόΈδώ, ή ώρα τών πορτραίσφ αιρα τού άπομιονωμιένου μου
των τού Φαγιούμ είχε φ τά
δω ματίου, κά θομ α ι μόνος καί τά
σει. Ε κ εί στή μνήμη μου κ ά 
σκέφ τομαι όλα αυτά. Καί πολλά
που συνδέθηκε μέ τις εικό
άλλα. Ζώ μιά μοναξιά παράξενη.
νες τις βυζαντινές, κάπου
Γεμάτη άμφιβολίες, γεμάτη στιγμές
μέ τή διαίσθησή μου κατα
ά γά π η ς - ά π ό δικούς καί φίλουςλάβαινα ότι τό πορτραΐτο
γεμάτη μιικρά γαλάζια φώτα καί
φώτιζε έσωτερικά τό συ
ά διόρα τες σκιές πού όλο άπειλούν ·,
γκεκριμένο πρωτοχριστια
ότι θά γυρίσουν σέ βαθύ σκοτάδι
νικό έργο. Τή σχέση άνάκαί θά κ α τα π ιο ύ ν τά πάντα. Έν
μεσα ατά πορτραΐτα τού
τούτοις, κάτι έρχεται συνεχώς καί
Φαγιούμ καί τήν πρω το
μιού λέει ψ ιθυρισ τά ότι καλά έκανα
χριστιανική τέχνη -πού
καί ότι όλα τελικώς θά πάνε καλά.
ήταν κάτι σάν ένα στα
Κ αί μέ α υτά πού συνδέουν τή ζωή
Πορτραΐτο γυναίκας μέ μπλέ χιτώνα, από τή Χαουάρα,
θερό άνάλογο ανάμεσα
μου μέ τούτο τόν κόσμιο καί τή στιγ
Μουσείο Petrie, University College τοϋ Λονδίνου.
στόν άρχαιοελληνικό φι
μή κ α τά τήν ό π ο ια θά γίνει ή “συΔιαστάσεις 0,37\0,225χ(περίπου)0,002 μ. Από τις άνασκαιρές
λοσοφικό λύγο καί στή
ν ε π α φ ή ” μιέ όλα έκεΐνα τά παντο
του Petrie. Περίοδος Ά ντιονίνω ν (μέσα ή τέλη), 161-192 μ.Χ.
διαμόρφωση τών βασικών
τινά άπλησίαστα μιέ τά όποια αργά
κατηγοριών τής μυστικής
ή γρ ή γορ α όλοι θά συναντηθοϋμιεκαί πού είναι ό «άλλος»... 'Ω στόσο, σέ τέτοιας λογής έπα-1.
χριστιανικής θεολογίας, πού εμένα, τόν ερασιτέχνη, πάντα μέ
φές, αύτού πού είναι «κρυμιμιένο» κα ί πού έχει αποκτήσει,
ένοιαζε- ένα πολύ όμορφο βιβλίο, τής Ευφροσύνης Κ. Αοξιάκάποτε, αύτή ή τήν άλλη «έκφραση», μέ ό,τι σήμιερα σκαρώ- s
δη, ήλθε σχεδόν νά μού τήν έπιβεβαιώσει. ’Έ τσι, ό κύβος είχε
νουμιε ή άναζητούμιε έμιεΐς οί ζω ντανοί, σέ αυτό πρέπει νά
πιά ριχτεί.
έχουμε “ π ά ν τ’ άνοιχτά, π ά ν τ ’ ά γρ υ π να τά μάτια τής ψυχής
Λίγος καιρός είχε περάσει άπό τότε πού τό βιβλίο της “Τά
μα ς” .
Π ορτραΐτα τον Φ α γιο ύμ ” (Ε κδύσεις Ά δ ά μ ) είχε πέσει στά
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ον Γιάννη Τ α α ρ ο ύ χ η

επαφή μέ τόν άνθρω πο, ή συνά
ντησες μέ τό θειο πρ άγμ α πού
έχειό άνθρω πος, δημιουργεί τήν
κατάσταση αυτή, τό “ χά λι” , πού
στα τούρκικα σημαίνει “ κατά■ταση'λ πού προετοιμάζει τό ζιυγράφο
•ά δει τά πράγματα όπω ς είναι. Τό νά
-λέπει κανείς τόν άνθρω πο χω ρίς προϋρθέσεις, χωρίς τιήν άπόιραση νά δει τή
ογική του ή τήν τάξη του, τελείως γυ,,νό από τά όπλα πού δίνει ή κοινωνία,
. ιάνάσυνεννοηθεΐ μαζί του, χω ρίς έλπία καί χωρίς άλλες άπαιτήσεις, προϋποέτειμία κατάσταση τελείως άπελπιαμέΐ| καί έλεύθερη άπό κάθε έμπόδιο. Οί
.Ελληνες ζω γράφιζαν τά πρά γμ α τα σάν
ά τά έβλεπαν γιά πρώ τη φ ορά, καί τά
,ντέγραφαν, βέβαιοι ότι τά ά ποδίδουν,
,ωρίς νά θέλουν νά άποδώ σουν τό βαύτερο πνεύμα τους. ’Α π ’ όλους τούς
ρχαίους, αυτοί μόνο κ α τά φ ερ α ν νά
,,ποδώσουν τό πράγμα όπω ς τό βλέ1 oliv - καί είναι τά μισά Φ αγιούμ ελλη
νικά, καί τά καλύτερα,
ί Παράλληλα, έχουμε τήν άλλη παράδοη, των Αιγυπτίων, πού ξέρουν νά κα 
ούν πσρτραΐτα μέ τη λαχτάρα μήπως
έν τό πετύχουν καί γελαστεί ή ψυχή τού
' εκρού καί δεν μπει στό σώμα στό όποιο
:νψκε. Αυτά τά δύο εθνικά ταλέντα, τό
λληνικό καί τό αιγυπτιακό, ενώνονται
τά Φαγιούμ καί δημιουργούν τό θείο
δημιούργημα πού, είτε είναι λαϊκό, είτε
’ίναι φιλοσοφικό, δίνει πάντοτε τιήν
ύυαία τού πράγματος όποια κι άν είναι
'lim']. Τσ ένδιαφέρον τώ ν Α ιγυπτίω ν
! ίναι μία αδιαφορία, κι αυτή σάν τών
^Ελλήνων. Ε κ εί πού ξεχνιέται αυτή ή
ιρχϊ] τής αδιαφορίας -ή τής ύπερβολικής
φροντίδας γιά τόν ρεαλισμό- έχομε άπουχημένα Φαγιούμ, τά όποια όμως δέν
Ίειιόνουν τή σημασία αυτής τής παραδόΊό κείμενο γιά τά Φαγιούμ, τού Γιάννη
ίΓοαρούχη, υπαγορεύτηκε τό καλοκαίρι τού
)' 989, λίγες μέρες πριν πεθάνει, στην
|ί:ύ(| ροσύνη Δοξιάδη.

σεως. Οί εμπορικοί ζω γράφοι του Φ α
γιούμ πρέπει νά σεβαστούν τήν παράδο
ση πού τούς δίνει τήν ποιότητα.
Ο ί "Ελληνες άγαπούν τή ζωγραφική
τόσο, ώστε τήν άνακατεύουν μέ τό θ ά 
νατο. Στήν Νεκρώσιμη ’Α κολουθία άναιμέρεται ή λάμψη τής ομορφιάς τού Χρι
στού, μαζί μέ τόν γλυκασμό του, πού κά
νει νά δεχτεί τόν πεθαμένο πιύ όμορφα
καί νά τόν άναπαύσει πιό καλά, αυτόν
πού διάλεξε:
Ά λ λ ’ έν τω φωτί, Χριστέ, τού προσώ 
που σου,
κ α ίτώ γλυκασμό) τής σής ώραιότητος
όν έξελέξω άνάπαυσον, ως φιλάνθρω 
πος.

Πορτραϊτο νέου άνδρα μέ κερί, αυγό καί
λινέλαιο αέ ξύλο. Βρετανικό Μουσείο.
Διαστάσεις 0,31x0,28. Από τήν πρώτη
άνασκαιρή τού Petrie, 1888. Περίοδος Φλαβίιον
ή Τραϊανού, 81-117 μ.Χ.

Τσαρούχης καί αρχαία έλληνική ζωγραφική
Ό Γιάννης Τσαρσύχης ήταν ό άνθρωπος πού εμπλούτισε περισσότερο άπό κάθε
άλλον τήν γνώση μας όσον αφορά στήν σχέση τής αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής μέ τήν
τέχνη των Βυζαντινών εικόνων. ’Έχοντας μαθητεύσει κατά τήν δεκαετία τού ’3Θ κοντά
στον Φίότη Κόντογλου (ό όποιος, ώς γνωστόν, είχε άναβκύσει τό ένδιαφέρον γιά τήν Βυ
ζαντινή αγιογραφία), κατείχε τέλεια τήν βυζαντινή τεχνική. Κατάλαβε τότε, σέ πόσο
προνομιούχα θέση βρισκόταν ό ίδιος γιά νά βγάλει συμπεράσματα γύρω άπό τό πώς θά
πρέπει νά ήταν φτιαγμένα τά χαμένα έργα τής μεγάλης άρχαίας έλληνικής παράδοσης.
Είχε παρατηρήσει, πώς άν έστηνε άπέναντί του ένα μοντέλλο καί τό ζωγράφισε μέ τή
βυζαντινή τεχνική, τό άποτέλεσμα θά έμοιαζε πολύ μέ τά άρχαΐα πορτραίτα τού Φα
γιούμ καί μέ τή ζωγραφική τής Πομπηίας, δύο ομάδες έργων πού είχε μελετήσει εις βά
θος καί είχε κάνει αντίγραφα.
Θυμάμαι πού μου έλεγε: «Τό άπόγευμα έχω ένα μοντέλλο πού μπορεί νά μάς ποζάρει.
’Έλα νά ζωγραφίσουμε μία βυζαντινή εικόνα έκ τού φυσικού.» Καί πράγματι, δέν έχανα
ποτέ τις δελεαστικές αυτές προσκλήσεις· πήγαινα καί παρακολουθούσα τό χέρι του νά
χορεύει πάνω στό χαρτί ενώνοντας μέ τά κλωθογυρίσματά του τήν άρχαΐα ζωγραφική
μέ τή Βυζαντινή, καί ζωντανεύοντας καί τις δύο στήν άκρη τού πινέλου του.
Τά άντίγραφα πορτραίτων τού Φαγιούμ πού έκανε ό Τσαρούχης σέ διάφορες εποχές
τής ζωής του δυνάμωσαν τήν πεποίθησή του ότι οί Βυζαντινοί άγιογράφοι είχαν κληρο
νομήσει τή γνώση τής τεχνικής τής άρχαίας έλληνικής ζωγραφικής καί ότι τήν είχαν
“κωδικοποιήσει" μετατρέποντάς την σέ μία πιό απλά εφαρμόσιμη διαδικασία. Οί μονα
χοί, άπομακρυσμένοι άπό τόν κόσμο μπορούσαν νά πάρουν στά χέρια τους ένα κείμενο
σάν εκείνο τού ίερομονάχου Διονυσίου έκ Φουρνά καί, άκολουθώντας απλές συνταγές,
νά ζωγραφίσουν μία εικόνα χωρίς νά έχουν άλλη προπαίδεια.
Μέ τή γενναιοδωρία πού τόν διέκρινε, ό Τσαρούχης μοιραζόταν τις άνακαλύψεις του
μέ άλλους ζωγράφους καί άνάμεσά τους είχα τήν τύχη νά είμαι κι εγώ. Πιστεύω άκράδαντα πώς οί δικές του έρευνες φώτισαν τή σκοτεινή στιγμή στήν ιστορία πού οί άρχαϊοι
ζιυγράφοι έδιναν τή σκυτάλη ατούς πρώτους Βυζαντινούς άγιογράφους.
Ευφροσύνη Κ. Δοξιάδη
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Πρόσωπα άπόλντα καί άνέγγιχτα
του Θ ανάση Π α π α ζώ του

ένός πλούσιου σέ θεωρίες κόσμοι
προσωπογραφίες
'Η τ α ν μια άλήθεια πού τήνγνώρ
νεκρών τοΰ Φαγιούμ μέ
ζαν καλά έκτύς άπό τούς jid
νουν σιωπηλές μπρο
ητές καί οί ζωγράοροι πο
στα στύ θεατή, άδυεργάστηκαν γι’ αυτήν
νατιύντας να πουν
εύσχημοσύνη καί εύρυί
τίποτα περισσότερο άπύ
μία. 'Ή ξεραν νά άποφεί
εκείνο πού είπαν μια φορά
γουν τό χάος καί τήν άμμε
καλύπτοντας τή σιωπή τού
τρία καί νά ύποτάσσου
νεκρού σώματος. Μένουν
τήν τέχνη τους στό μετρ
ανυπεράσπιστες σε κάθε
καί τό ρυθμό θέλοντας ν
άδικο καί πρόστυχο φέρσι
κλέψουν κάτι άπό τήν ψί
μο. Καί ό επιστήμονας
χή, άποτυπώνοντάς το ο
ακόμη όταν βλέπει αύτά τά
μια σανίδα ή λινό, αίώνι
έργα, άν είναι αίσθαντικός
Τ συνοδεία τού ταριχευμι
άνθρωπος, έγκαταλείπει
νου σώματος. Στοχάζι
για μια στιγμή τόν θεωρη
νταν ούσιαστικά τά πρά'
τικό εαυτό του, γιατί
ματα καί όχι συμπτωμι
αλλιώς δέν μπορεί νά χαρεϊ
4 τικά τήν έξωτερική έμφ(
τή δουλειά τού καλλιτεχνή
ματος. Αύτά τά πρόσωπα
4 νιση τών άτόμων. Ή ζο
κεκοιμημένων έκφράζουν
γραφική τους δέν μ
έναν ολόκληρο κόσμο καί
μεΐται απλά είδωλα. (
είναι άδύνατο νά τά προ
ζω γράφοι τού Φαγιού
σεγγίσει κανείς μόνο μέσα
μοιάζουν μέ άνθρώποι
άπύ ψυχρά έπιστημυνικά
πού κρατούν καθρέπι
έρωτήματα, καθώς ή θέα
καί τόν στρέφουν κάτισή τους προξενεί ένα βα
ντικρυ στήν ύπόστας
θύτατο αίσθημα, πού προ
τών προτύπων τους, κ
σεγγίζει τήν πίστη πρός τό
μέ όπλο τά χρώμαι·
κατορθώνουν νά άν
Θεό ή τήν ούράνια μακα
ριότητα. Ό άνθρωπος δέν
παραστήσουν σέ μ
έχει μία φύση, καθώς ή
έπιφάνεια όχι μόνο τι.
ύπόστασή του συνίσταται
μορφή άλλά καί μέρ·
άπύ τήν ψυχή καί τό σώμα
τής ψυχής.
καί μάρτυρας γι’ αύτό είναι
Τό πρώτο βέβα
ή διαίρεση τών δύο πού
πράγμα πού κάι
προκαλεΐ
ό
θάνατος.
έντύπωση στόν θεα
«Σώμα μέν έντός γή κατέ
είναι ή χρήση τ(
ύλικών, στήν προκ
χει, τήν σωφροσύνην δέ τήν
Πορτραΐτο
νέου
ανδρα
(αθλητή),
άπό
τη
Χαουάρα,
Μουσείο
Petrie,
University
College
μένη περίπτωση
σήν ου κατέκλεψε τάφος»,
τοΰ Λονδίνου. Διαστάσεις 0,395x0,27x0,003-4 μ. Ά π ό τή δεύτερη ανασκαφή τοΰ Petrie,
χρώμα. "Οσην όμορη,
άναφέρει άττικό έπίγραμμα
1911. Περίοδος Ά δριανοΰ, 117-138 μ.Χ.
τού 4ου χριστιανικού αιώνα.
καί άν έχει κάθε χρώ|
χωριστά, γιά παράδειγμα τό χοντροκόκκινο, δέν χρησιμοπ
Ή ιδέα αύτή είχε τεκμηριωθεί εύχερώς άπύ τήν άρχαιοελληεΐται άπό τούς ζω γράφους έκεΐ πού δέν ταιριάζει. Ή ύπολο
νική σκέψη, έτσι ώστε νά άποτελεΐ κοινό λειτουργικό κανόνα
σμένη χρήση καί μίξη τους, ή σύνθεση τών μερικών σέ μίαέι
τητα, προκαλούν τήν άπόλυτη συγκίνηση στή θέα τοΰ κό
Τό κείμενο αύτό τού πρόωρα χαμένου Θανάση Παπαζώτου
έργου. Τά πρόσω πα μέ τούς καλοσχηματισμένους όγκους»
διαβάστηκε άπό τή σύζυγό του στήν παρουσίαση τού βιβλίου
τήν ενότητα τής μορφής τους, μέ τήν καθαρότητα καί τήν ά’
Τα Πορτρέτα τον Φαγί ο νμ στήν ’Εθνική Πινακοθήκη,
πηρέαστη συνοχή τους, εμφανίζονται τόσο άπόλυτακαίάνι
στις 26’Ιουλίου 1997.
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Ici πορτραϊτα τον Φ α γιού μ
αχτα, ώστε σίγουρα ή όμορχριχχ τους δέν είναι απάτη άλλα κυ- σίχχν” , όπω ς αναφέρουν οί ιεροί κανόνες. Τό θεϊκό αυτό δώρο
ίαρχη αλήθεια, στηριγμένη ιτέ χρώ ματα. ’ Α ν ή ομορφιά, τής άθανασίας συνίσταται στην δυνατότητα συμμετοχής των
πως είναι αιώνια καί υπερκόσμια, στεκόταν έκεϊ, χωρίς vex
άνθρχύπων στην ώραιότητα, ατόμων πού μπορούν να μεταρ,κοινωνεΐ μαζί μας, θά μάς ήταν άχρημορχρωθοϋν μέ την πνευματική άσκηση
ιτη καί συνεπώς άσήμαντη. Τά πορJ
καί νά ενωθούν στό τέλος μέ τήν θεϊκή
|αιτα αυτα όμως μας επιτρέπουν ως
.?·' ' ; î;;J>ψ* ;
ομορχρια Ο άνθρω πος είναι ενα δημιιέσο νά άντιληφθούμε τήν παρουσία
·|%ήΛ ^
Α
.
·
ούργ μα πού έχει τήν τάξη νά γίνει
Ιτής τής ομορφιάς, στούς τρεις
i - j f R - f ? ^ \.γ ^ · ’
·'* m
Θεός κατά τόν Γρηγόριο Θεολόγο
Ιοπους
μεταχριστιανικούς
‘„ ζ ΐ . · Μ
·%
%
καί τόν Μέγα Βασίλειο. Ή άνύψωρώνες,εφόσον βέβχχια μάς ένδια,ΜΙ Τ,,Γ χριστιανού ανθρώπου
ιέρεικχχί είμαστε σε θέση νά τήν
άναιρεϊ εντελώς τήν προοπτική
ρτχιλάβουμε. Οί προσω ποτής πτώσεως καί ελευθερώνει
ραχρίες τού Φ αγιού μι μετέτή δημιουργία άπό τήν άταξία
ουν τόσο πλούσια στήν
καί τή χρθορά. ’Έ τσι ή άγιόμορφιά, ώστε vex είνχχι
τητχχ, ή ήρωική μέ άλλα λό
ολύ κοντά στήν χχπόλυγια χρυσή τών υποστάσε
1] ουσία
αυτής τής
ων, οδηγεί στήν άφθορη
ννοιας. Μχχς άνχχγκάώρχχιότητχχ, πού προ
ουν κατά κάποιο τρόσεγγίζει
τή
θεϊκή,
ο νά σταθούμε μέ
χχύτήν πού δέν μπορεί
ύσέβεια μπροστά στήν
νά άναπαρασταθεΐ μέ
μορφιά τής ζωγρχχάλλο τρόπο, παρά μιόνο
ικής, πού είνχχι κάτι
μέ τήν λεπτότητα τού
ιρίπλοκο κχχί μετχχβληλόγου, καί χρυσικά, τήν
X χαρίζοντας μχχς χχκέεικόνα. Γιά τόν Μέγα
χχιΐ| καί σίγουρη ήδοΒασίλειο ή όραση είναι
κή.Ότχχν πριν άπό λίγχχ
χχύτή
πού
κχχθιστά
- οόνια βρέθηκε κοντά
έναργέστατα καταλη
πτό τόν αισθητό κόσμο,
τήν Ίεράπετρα τής
καί ή ζωγραχρική τό
,ρήτης ενα γυναικείο
γλωττοχρόρο βιβλίο μέ
άγαλμα, άψογα διχχτητήν συμβολική γλώσσα
ημένο καί άρτιο κχχλτών εικόνων της. Ή χρι. τεχνικά, οί γυναίκες,
στιχχνική τέχνη είχε βρει
τροστά σέ χχύτή τή
στήν τέχνη τού Φχχγιούμ
ορφή
στχχυροκοΙ»ί
έναν έλπιδοχρόρο σύμ, ιοΰνταν καί τήν λά
μχχχο, γιατί οί τεχνικές
θεψαν πρός στιγμήν
της έκάλυπταν μεγάλο
OF άγια. Είναι σίγουρο
μέρος τών δικών της θε
.α αυτές οί λαϊκές γυωρητικών αναζητήσεων.
,ιΐκες τού 2 0 ού αίχονχχ
Βέβαια ό χριστιανισμός
:ι μπορούσαν νά τχχυάπορροχρά
χχπό τόν
οουν
μέ
άγιους
άρχχχΐο κόσμο κάθε τι
ρκετά άπό τά πορIÎÏ
πού θά μπορούσε νά τού
)αΐτατού Φχχγιούμι.
χρησιμεύσει ώς έκχρραΗ ομορφιά των προστικό μέσο, ένσωματώ1,1 ,ϋπογρχχχρκον τού Φχχνοντας στοιχεία καί τής
%ύμ, πού προσεγγίζει
ρωμαϊκής καί τής άνατο|ν μεταφυσική έννοιχχ
λικής παράδοσης. 'Ό μω ς
)ΰορού, κχχί πού είνχχι
ή ’Αλεξάνδρεια ύπήρξε
1 ομορχριά τών πιό
μέχρι τόν 7ο αιώνα ό θε* ρινών άνθρχόπχον, όχι
Ή Π αναγία μέ τον Χριστό, έγκαυστικη, πρώτο έκτο του έτου αίοινος, Κίεβο,
μχχτοχρύλακας τής ελληνι
;■καραίτητχχ
χί)ρχχία)ν,
Μουσείο ’Ανατολικής καί Δυτικής Τέχνης.
στικής σκέψης καί τέχνης
Λ)ύς όποιους νομίζεις
Διαστάσεις: 35.4 εκ. x 20.6 εκ. πάχος ξύλου 7-8 χιλιοστά.
κχχίτής πρέπει μιά μεγάλη
ί ίός στιγμιήν ότι τούς
μερίδα στή διχχμόρχρωση τού χριστιανισμού. Είμαστε τυχεροί
χωρίζεις ή ότι τούς γνώρισες, κχχθίστατχχι μέ τήν μυστική τέχνη
πού στήν ευρύτερη περιοχή τής προμάχου ’Αλεξανδρείας, στό
ώ αν ζχογρχχχρχυν ήρωική κχχί χχθάνχχτη. Κχχί χχν τό ήρχυικό στοιΣινά, διχχσώθηκχχν μερικές εικόνες τού 6 ου καί τού 7ου αίχύνα,
âoκαί ή άθχχνχχσίχχ κχχλύπτουν τήν έπιθυμίχχ τού προσκολληπού μχχς επιτρέπουν νά κάνουμε τούς χχπχχρχχίτητους συσχετι
:νου στήν άρχχχία νοοτροπίχχ κόσμου, γιχχ τούς νεοχρχχνεΐς τότε
Ηστιανούς “ ό Θ εός άνχχπλάττει τόν άνθρω πο εις άθχχνχχσμούς.
:(4
m
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τής Ε υ φ ρ οσ ύ νη ς Κ. Δ ο ξ ιά ό η
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έργιος και Ά γιο ς Βάκχος, εγκαυστική, 7ος αιώνας. Κίεβο, Μουσείο Ά να τ. καί Δυτ. Τέχνης. Διαστάσεις: 28.4 έκ.χ41.8 έκ., πάχος 5-6 χιλιοστά.

έκθεση των Πορτρίχίτων του Φ αγιού μ καί τω ν Π ρω 
τοχριστιανικών Ε ικόνω ν 0ά γίνει ατό Η ρ ά κ λ ειο , στη
Βασιλική του 'Α γίου Μ άρκου, σύν Θεώ, στις 20
Μαΐου, όπως ό Νίκος την ονειρεύτηκε. "Ολοι, όσοι
είχαμε τήν τιμή καί τήν τύχη νά άποτελοϋμε τήν ομά
δα τοϋ Νίκου Γιανναδάκη γιά τήν οργάνω ση τής έκθεσης

Η

«’Α π ό τα πορτραίτα τον Φ α γ ιονμ στις Α π α ρ χ ές τής Τέχνης
των Βυζαντινών Ε ικ ό ν ω ν » συνεχίζουμε τι) έργο μ α ζ ί τον

μέχρι τήν ολοκλήρωσή του. Μία έκθεση διεθνούς σημασίας
καί μέ διεθνή συνεργασία θά πραγμ ατοποιη θεί στήν Κρήτη
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άπό τις 20 Μ αΐου μέχρι τις 17 ’Ιουνίου, έν συνεχεία σι
’Α θή να στό Μ ουσείο Μ πενάκη ά πό τις 24 ’Ιουνίου ώς τις
’Ιουλίου κα ί μετά στήν Θ εσσαλονίκη, στό Μουσείο Βυζα)
νού Π ολιτισμού, άπό τήν 1η ώ ς τ ίς 31 Α ύγουστου.
Τύ θέμα τής έκθεσης αυτής, πού συνέλαβε καί σχεδίαο
Νίκος Γ ιανναδάκης, έρευνα τήν μετάβαση άπό τήν τέΐ
τής άρχα ίας ελληνικής ζω γρ α φ ικ ή ς τω ν πορτραίτων I
Φ αγιούμ στή γέννηση τής τέχνης τω ν βυζαντινώ ν είκόν
Αύτή ή μετάβαση λαμβάνει χώ ρα κ α θ ’ όλη τή διάρκεια)'
περιόδου πού είναι γνω στή ώς «ύστερη αρχαιότητα». Ή

Τά πορτραϊτα τον Φ αγιούμ
(η χαί τό τέλος (χύτης της π ερ ιό δο υ είναι τόσο δυσ διά κ ρ ιτα
)αο και ό χα ρ α κ τή ρ α ς τω ν πρώ ιμω ν χριστιανικώ ν πρασικών.
Την κορωνίδα τής έκθεσης α π ο τελ ο ύ ν 3 μούμιες καί 36
ιορτραΐτα τού Φ α γιο ύ μ ά π ό τό Β ρετανικό Μουιεΐο και 7 πορτρα ϊτα τού Φ α γιο ύ μ άπό τό
Μουσείο Petrie τού Π ανεπιστημίου
;οΰ Λονδίνου. Ή έκθεσή μας προιεγγίζειτό θέμα μέσα ά π ό μία ίδιιίτερη οπτική γω νία. Θ ά συιπεριλαμβάνει επιπ λέον τρεις
ιημαντικότατες εικόνες τού
ου καί 7ου αιώ να άπό τό Σιά, οί όποιες τώ ρα φ υλάσσοιαι στό Μ ουσείο Ά ν α τ ο Τικής καί Δυτικής Τ έχνης του
jCiépou. Ε π ίσ η ς, θά συμπεριληθοϋν 13 έκθέματα ά π ό τό Μ ουεΐο Μπενάκη (π ο ρ τρ α ϊτα τού
ΐΗιγιούμ καί πριοτοχριστιανικά
ργα) καθώς καί 6 έκθέμ α τα άπό
διωτικές συλλογές τής Ε λ λ ά δ α ς
,αίτοϋ εξωτερικού.
Στο πλαίσιο τής έκθεσης διοργαώνεται επίσης ένα διεθνές συνέιριο. Σ’ αύτό έχουν προ σ κ λη θεί 25
Ελληνες καί ξένοι ομιλητές πού θά
(ίιλήσουν γύρω άπό τό θέμα τής με
τάβασης « Ά π ό τά Π ο ρ τρ α ϊτα τού
ραγούμ στις Α π α ρ χ έ ς τής Τ έχνης
ών Βυζαντινών Ε ικόνω ν», άπό
Ιιάφορες σκοπιές. Τό θέμα θά διεμευνηθεϊ άπό τήν σκοπιά άρχα ιολύων, ιστορικών τής τέχνης, αίγυτιολόγων, βυζαντινολόγω ν, κλασιών ιριλολόγων, ζω γρ ά φ ω ν, άγιοράφων καί συντηρητών.

τό πορτραΐτο τού νεκρού στή θέση τού προσώ που του. Τά
περισσότερα άπό αύτά βρέθηκαν στην κοιλάδα τού Φ α γι
ούμ, 60 χιλιόμετρα νότια άπό τό Κ άιρο, καί έτσι έπικράτησε
ή ονομασία τους ώς «Π ορτραϊτα τού Φ αγιούμ». «Π ερισσό
τερα άπό 1 . 0 0 0 τέτοια πο ρ τρ α ϊτα έχουν άνακαλυφ θεΐ
όπου ά π εικ ονίζοντα ι μορφές άνδρώ ν, γυ 
ναικώ ν καί πα ιδιώ ν μέ μιά έκπληκτική
(Αμεσότητα. Α ύτά τά έργα δεν είναι
μόνον έργα τέχνης αύτά καθεαυτά,
(Αλλά (Αποτελούν έπίσης καί π ο 
λύτιμα ιστορικά τεκμήρια, τά
όποια
προσφέρουν
μιαν
έντελώς μοναδική γνώση γιά
πολλές λεπτομέρειες πού άφορούν στήν άρχα ία κοινω νία έν
γένει.» (Ν.Χ.Γ.) "Ομως παρέμειναν γιά χρόνια άγνω στα στό
εύρύ κοινό γιά τούς εξής κυρίως
λόγους: Κ αταρχήν, τά περιβάλλει
μία «άνωνυμία» καθώ ς οί καλλι
τέχνες πού τά ζω γράφ ισαν μάς
είναι άγνωστοι. Τά πορτραϊτα
βρέθηκαν σέ διάφορες το π ο θ ε
σίες μέ άποτέλεσμα άκόμη καί ό
όρος «Π ορτραϊτα τού Φαγιούμ»
νά άμφισβητεΐται. Δεύτερον, είναι
διά σ πα ρ τα σέ μουσεία άνά τόν κόσμο
καί συχνά ά π α ντώ ντα ι καί σέ δια φ ο 
ρετικά τμήματα τού ίδιου μουσείου,
άλλοτε ώς δείγματα Ε λ λη νικ ή ς τέ
χνης, άλλοτε ώς τμήματα Α ιγυ
πτιακής μούμιας, καί άλλοτε ώς κοπτικά ή Ρω μαϊκά έκθέματα.
"Ομως, π α ρ ά τό γεγονός ότι τά πορτρ α ΐτα βρέθηκαν σέ Α ιγυπτιακές
μούμιες καί φ έρουν ρω μαϊκά χτενί
σματα καί ένδυμασία, τά ώ ραιότερα
άπό αύτά είναι σαφώ ς ελληνικής τε
χνοτροπία ς μέ τις ύφολογικές τους ρί
ΓάΠορτραϊτα τού Φ αγιούμ:
ζες στήν ’Α λεξανδρινή σχολή. Οί ζω 
I« τελευταία π ο ρ τρ α ϊτα
γρ ά φ ο ι τής ’Α λεξάνδρειας, σημαντι
ίδωλολατρών;
κότερης πόλης τού Ε λληνισ τικού κό
|Τά Πορτραϊτα τού Φ αγιούμ είναι
Μ1
σμου, διατηρούσαν ζωντανή τη μεγά
6 πιό σημαντικό corpus τής άρχαίλη παράδοσ η τής Ε λλη νικ ή ς τέχνης,
ελληνικής ζω γρ α φ ικ ή ς πού σώμέ τό χαρακτηριστικό τους πάθος γιά
Ιηκε χάρη στό μο να δικ ά στεγνό
τήν ρεαλιστική άπεικόνιση. Τήν π ε
ί^'Λίμα τής Α ίγύπτου. Δ υστυχώ ς
ρίοδο τής Ρω μαϊκής κατάκτησης, ή
πήν Ε λλάδα ή ύγρα σ ία τού χοηιατέχνη τής Α ίγύπ του, όπω ς καί ή έπίος δεν έχει επιτρέψ ει vex σω θούν τά
σημη γλώσσα, παρέμεινε έλληνική. Ό
»ιάσημα έργα τώ ν μεγάλω ν ζ ω γ ρ ά 
Γιάννης Τ σαρούχης έλεγε ότι τό νά
Χρο»ματισμένη γυναικεία νεκρική μάσκα άπό γύψο,
φων τής αρχαιότητας κ α ί έχουν όλα
»"'σαπίσει άπό τήν ύγρα σ ία. Ή Α ϊγυ- γύρω στά 100-200 μ.Χ. Βρετανικό Μουσείο. Διαστάσεις: θεω ρούμε τά π ορ τρ α ϊτα τού Φ αγιούμ
0,345x0,20x0,28 μ. Βρέθηκε στην Αίγυπτο.
ρωμαϊκή τέχνη είναι έξίσου παρ ά λο
ιτος μάς έκανε ένα μεγάλο δώ ρο με
γο μέ τό νά ισχυριστεί κανείς ότι οί π ί
ιύτό τό ιδιαίτερο κλίμα της, μάς φύνακες πού ζω γράφ ισε ό ίδιος στά χρόνια τής Κ ατοχής ήταν
.αξε στις στεγνές νεκροπόλεις της, θαμμένη, τήν άρχαία
γερμανική τέχνη!
^Ελληνική ζωγραφική.
Î Τά Πορτραϊτα τού Φ αγιούμ έχουν ζω γρα φ ισ τεί κατά τούς
{Τρωτούς τρεις αιώ νες μ.Χ. ά π ό εξελληνισμένους κατοίκους
Ά π ό τήν «Εικόνα» στήν Ε ικόνα
% Αίγύπτου τώ ν Ρ ω μαϊκώ ν χρόνω ν, οί όπο ιο ι διατήρησαν
Τά κείμενα τών: A . Grabar, Μ. Χ ατζηδάκη, A. Stelkov, Ά .
<rïr.‘
:ά τοπικά τα φ ικ ά έθιμα τής τα ρίχευσ η ς καί το π οθετούσ αν
Ξ υγγόπουλου, Τ. Mathews καί άλλων, καθώ ς καί τό έργο
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Τα πορτραίτα τον Φαγιούμ
σταχνών άγιω ν στις β υ ζα ντινές εικόνες επιτεύχθηκε μέσι
τοϋ Γιάννη Τσαρούχη, μάς βοήθησαν νά κατανοήσουμε τήν
τής βαθμιαίιχς αποβολής έκ μέρους τώ ν βυζαντινών άγιο
κεντρική σημασία των πορτραίτω ν του Φ αγιούμ ώς αλη
γράχρων τώ ν να του ρ α λισ τικώ ν στοιχείων τή
θινών «προγόνων» τών πρώ ιμω ν βυζαντινώ ν εικό
χχρχαίας ζωγραχρικής.
νων. Οί θεοί τών παγανιστώ ν πρέπει νά
Ή (Γχαδιακή τυποποίηση τών είκόνω
ήσαν έκεΐνοι πού δάνεισαν τις μορφές
είναι, επομένω ς, άποτέλεσμα έν μί
τους, ώστε νά πάρουν σάρκα καί
ρει τής τεχνητής διακοπής στή σι
ύστά οί εικόνες τών πρώ τω ν χρ ι
νέχεια τής ελληνικής ζωγραφική
στιανών άγιων. "Ο ταν οί ζωπ α ρ ά δ ο σ η ς, λόγω τής Είκονομε
γράφοι παγανιστικώ ν θεοτή
χίας, κα ί έν μέρει τής ανάγκης τώ
των κλήθηκαν vex ζω γρ α φ ί
χριστιανιϋν, καθώ ς ό Χριστιαν
σουν χριστιανικές εικόνες, τό
σμός ά π λω νότα ν σέ ολόκληρη τ
έκαναν ιρυσικά με τον μόνο
Ρωμαϊκή Α υτοκρατορία, νά έξ(
τρόπο πού ήξεραν, δηλαδή με
βελίσουν τό ρεαλισμό, τόν οποί
τόν παραδοσιακό τρόπο.
τα ύ τιζα ν μέ βλασχρημία. Στή
Πράγματι, γιά τήν περίοδο
αυστηρά τυποποιημένη βυζο
μεταξύ τού 3ου μ.Χ. αιώνα,
ντινή ζωγραχρική διασώθηκα'
οπότε ή παραγω γή π ο ρ τρ α ί
κρυμμένα, τά μυστικά τών άρχα
των τού Φαγιούμ φθίνει, καί
ων ζωγράχρων, γιά νά παραδ(
τοϋ 9ου αιώνα, οπότε νομιμο
θοϋν, μέσω αυτής τής παράδοξτ
ποιείται ή φίλοτέχνηση εικό
νων, βαδίζουμε στό σκοτάδι,
όδοϋ, στήν ’Αναγέννηση. Ό Tac
μή έχοντας έπαρκή άριθμό
ρούχης πίστευε πώ ς καί οί μεγάλή
ευρημάτων γιά vex στηρίξουμε
β υ ζα ντινοί άγιογράχροι, όπως
^ ’ ‘
Μ ανουήλ Πανσέληνος, βασίξί
τις υποθέσεις μιχς, χχιροϋ λίγες
, «·
Ί%,
.
U
μόνο εικόνες έπέζησχχν. Ή τέ
"
ντα ν σέ ζω ντα νά μοντέλα γιά ν
χριλοτεχνήσουν τις εικόνες τά
χνη τής άγιογρχχ(ρίχχς δέχθηκε
βιχρύ πλήγμα- οί πιο τυποποιηάγιω ν τους. Ε ίχαν συναίσθηο
μένες χρορητές εικόνες πού χριότι κανενός είδους τυποποίηο
λοτεχνήθηκχχν μετά τόν 9ο
δέν μπορεί νά ύποκαταστήσ
αιώνα, μαρτυρούν ότι ή γνώση
τούς χυμ ούς τής χρύσης. Ή Άνι
τής νατουραλιστικής ζω γραγέννηση έπέστρεψ ε στήν παρατ
χρικής τών άρχαίων είχε πιά
ρηση τής χρύσης, μετά άπό έπτ
χαθεί, όπως καί ή γνώση τής
περ ίπου αιώ νες, ξαναζωντανεύ» '
έγκιχυστικής τεχνικής τώ ν
ντεχς τήν πρακτική πού είχε έγκι
πορτρχχίτων τοϋ Φχχγιούμ πού
ταλειχρθεΐ άπό τούς χριστιανοί
είχε έπιζήσει ώς τόν 7ο αιώ να
ζωγράχρους.
όπως μχχρτυροϋν οί εικόνες μέ
Ή ζωγραχρική τών βυζαντινό
έγκχχυστική τοϋ Σινχχ. Οί εικό
εικόνω ν θά περισώσει τά μυστι>
νες αυτές εΐνχχι έντυπωσιχχκχχ
τής ζωγραχρικής τής άρχαίας πρ
συγγενικές μέ τά πορτραίτα
σοιπογραχρίας, όπω ς αυτή έμχραι
τού Φαγιούμ σέ ο,τι άχρορά
ζετα ι στχχ πορτραίτα τοϋ Φα
στον βχχθμό τοϋ νχχτουραλιούμ. ’Ά ν κα ί ή αυθεντική συντα
σμοϋ. Ή γνώση τής ρεαλι
γιά τήν έγκαυστική τεχνική έ
στικής ζιογρα(ρικής τών π ο ρ 
χαθεί, ή πρακτική νά ξεκινά τή ζ4
τραίτων, έτσι όπχος έμχρανίζεγραχρική ένός προσώ που ό ζωγρ^
ται στά Πορτρχχΐτχχ τοϋ Φχχγιχρος άπό σκούρο υπόστρωμα κ
ούμ, έδωσε στούς πρχότους
νά πρ ο χω ρ ά σέ ανοιχτότερο·
χριστιανούς τή δυνχχτότητα,
χραμιχχτισμούς έχει διατηρηί
άψενός vex χχποκτήσουν πιστές
ιχνχχλλοία^τη. Ή ορολογία πού χρ
νατουραλιστικές άπεικονίσεις
σιμοποιοϋσχχν οί βυζαντινοί άγι
Π
ορτραϊτο
γυ
να
ίκ
α
ς
μέ
στεφ
άνι
απ
ό
(ρύλλο
χρυσού.
Ε
γκ
α
υ
σ
τικ
ή
τών προσώπων τών άγιων καί
γράχροι γιά νά περιγράφουν (
σέ ξύλο, Β ρετανικό Μ ουσείο. Δ ιαστάσεις: 0,44x0,20x0,005 μ.
τών μαρτύρων τους καί, άιρεδιάχρορχχ μέρη τής εικόνας θά μη
Π ερίοδος Ά ντ ω ν ίν ω ν (μ έσα ή τέλη), 161-192 μ.Χ.
τέρου, νά έχουν κοντά τους
ροϋσε vex άνχχχρέρετχχι έξ ίσου κ
μία χειροπιχχστή εικόνα, πού vex μπορούν vex τή λχχτρεύουν.
στά πορτρχχΐτχχ τοϋ Φ αγιούμ. Ή προετοιμασία σέ χο
Ή γνώση τής χχρχχχίας τεχνικής υπήρξε σίγουρχχ ένχχ άπό τά
χρώμχχ, πού χρησιμεύει ά>ς υ πόσ τρω μ α κάτω άπό τήν έπιφ
θύματα τοϋ εικονοκλαστικού (ρχχινομένου, πού έκτχϋν πρχχγνεια τής σχ'χρκχχς καί πού τή συνχχντάμε ήδη ώς χαρακτηι
μάτων οδήγησε στην χχπώλειχχ τής ίκχχνότητας τχον ζωγρχχστικότερο τώ ν περισσοτέρχυν π ορ τρ α ίτω ν τοϋ Φαγιούμ,®
είνχχι τίποτε άλλο χχπό τόν προπλα σμό τώ ν βυζαντινών. "
(p(i)v vex χχπεικονίζουν νχχτουρχχλυττικά τχχ θέμχχτχχ τους. Ή
(ρόντο, ό κάμπος, τώ ν βυζχχντινέόν, υ π ά ρ χει καί στα ne
μετχχφυσική ύπόστχχση πού έχουν τά βλέμματχχ τ(ον χρι-

τραΐχα τοΰ Φ αγιούμ, οπού είναι κατά κανόνα λιτός καί έπίπεδος, συχνά χρυσός. Τό σάρκω μα είναι ή έπιφ άνεια τής
σάρκας πού άντανακλά τό φώς. Στά πρόσω πα τώ ν β υ ζα 
ντινώ ν άγιω ν επιβιώ νει ή παράδοση τής χρήσης τής τετρ α 
χρω μίας γιά τις επιφ άνειες τής σάρκας. Ή χρήση αυτής τής
περιορισμένης παλέτας ενδεχομένως νά συνδέεται μέ τή
νεο-πλατω νική φιλοσοφία (τά στοιχεία τής φύσης). Ή β υ ζα 
ντινή ζω γραφ ική, κ α τ ’ έξαίρεση, άφ αιρει άπό την εικονο
γρ α φ ία τις αυγές στις κόρες τών ματιών (αυγές ή λάμψεις
είναι τά μικρά άσπρα «φώτα» στά μάτια τοϋ/τής είκονιζόμενου/ης). Σ υνοψ ίζοντας, οί βυζαντινοί άγιογράφ οι κληρονο
μούν τό χρυσό φ όντο, τή μετωπική στάση τοΰ σώματος,
καθώ ς καί τόν τύ π ο εικόνας στόν όποιο ό/ή είκονιζόμενος/η
κρ α τά στό ένα χέρι σταυρό ένώ τό άλλο τό έχει σηκωμένο σέ
θέση πού έρμηνεύεται ως δέηση ή ώς κίνηση αποτροπής τοΰ
κακού. Τέλος, κληρονομούν τή συνήθεια τής επένδυσης τής
εικόνας μέ πολύτιμο μέταλλο: ή έπικάλυψ η τώ ν ταριχευμένων σω μάτω ν μέ άνάγλυφ ο γύψ ινο περικάλυμμα, όπως
αυτό τού «Χρυσού Κ οριτσιού», μετεξελίσσεται σέ έπενδύσεις τής βυζαντινής εικόνας μέ χρυσό ή άσήμι, άφήνοντας
άνοίγματα άπό τά όποια προβάλλουν, σάν πίσω άπό άνοιχτό π α ρ ά θυ ρο , οί μορφές τών άγιων.
Σέ όλο αυτό τό διάστημα, άπό τόν Δεκέμβριο τού 1996, πού
ό Νίκος μέ τούς λίγους φίλους καί συνεργάτες δούλευε γιά
την έκθεση καί τό συνέδριο, όλοι γύρω του νιώθαμε δέος καί
συγκίνηση γιά τήν άπόλυτή του άφοσίωση στήν πραγμάτωση
τού έργου αυτού. Δούλευε άσταμάτητα, ένώ ή υγεία του ήταν
ήδη τόσο κλονισμένη πού οποιοσδήποτε άλλος στή θέση του
θά είχε πρό πολλού έγκαταλείψει τόν άγώνα. Κ άποιες φορές
πού τού είχα προτείνει νά τόν άπαλλάξω άπό μιά βαρειά
ευθύνη, μού άπαντούσε: «όταν έγώ θά είμαι έκτος μάχης».
Συνεχίζουμε τή μάχη μαζί σου, Νίκο. Τό έργο σου, όπως καί
τά πορτραΐτα τού Φ αγιούμ, κέρδισε τήν αιωνιότητα.

Quito άξιιοματούχου, εγκαυστική σέ ξύλο πιθανώς άπό δρΰ.
Ιανικο Μουσείο. Διαστάσεις: 0,437x0,165x0,0025-40 μ., 125-150 μ.Χ.
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Φοινικόδενδρα
καί διώρυγα
στή Χαουάρα
τοΰ Φαγιούμ,
δίπλα στή
Νεκρόπολη.
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Tà Φαγιονμ καί ή ελληνική τέχνη
τήζ προσωπογραφίας
τού Ά λ έκ ο υ Βλ. Α εβ ίδη

ακριβής χρονολόγηση τών Φαγιούμ* είναι προβλημα
τική, οί περισσότεροι όμως μελετητές φαίνεται να συμ
φωνούν ότι τά πρώτα ανάγονται στον Ιο μ.Χ. αιώνα
καί τά τελευταία στόν 4ο μ.Χ. ’Ή δη άπό την έποχή τού
Μέσου Βασιλείου (περ. 2000 π.Χ.) τό κάλυμμα τού κεφαλιού τής μούμιας γίνεται άνθρχυπομορφικύ. Θεωρητικά,
αυτά τά προσωπεία, όπως καί τά προηγούμενά τους ταφικά
άγάλματα, προορίζονταν γιά άτομικά πορτραΐτα τών νεκρών
συνδεδεμένα μέ τις δοξασίες τής αιώνιας έπιβίωσης. Π αρ’ όλο
πού κάποτε τά πορτραΐτα αυτά τείνουν πρός την άναπαραγώγή συγκεκριμένων άτομικών χαρακτηριστικών, γενικά ό
τυποποιημένος χαρακτήρας τους εκφράζει τό ούσιαστικό καί
διαρκές πνευματικό στοιχείο τών άνθρώπινων όντων καί όχι
τις ιδιαιτερότητες τής άτομικής προσωπικότητας. Ά π ό τή φύ
ση τους αυτά τά πορτραΐτα σκοπό έχουν νά παραστήσουν τον
άνθρωπο sub specie aeteinitatis.
Στην παραδοσιακή αιγυπτιακή ζωγραφική ούδέποτε έπιχειρεΐται ή άπόδοση έστω καί τυποποιημένων άτομικών χα ρα 
κτηριστικών. ’Άλλωστε, ποτέ δέν έγκαταλείπεται ό αύστηρά
τυποποιημένος κώδικας άναπαράστασης πού δέν άφήνει κ α 
νένα περιθώριο «ρεαλιστικής» άπόδοσης τής φυσιογνωμίας.
Στήν αιγυπτιακή άντίληψη καί τέχνη, ή εικόνα τού νεκρού
δέν χρειάζεται νά μοιάζει μέ τό νεκρό. Ή εικόνα συμβολίζει τό
νεκρό, είναι ό νεκρός.
Α νάμεσα στο άναπαραστατικό σύμβολο καί στήν είκόναόμοίωμα υπάρχει ή βαθειά τάφρος πού ύπερπήδησε ή ελλη
νική τέχνη. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι τό πορτραΐτο καί δή τό
ζωγραφικό (γραπτή είκών) παρουσιάζεται πολύ νωρίς στήν
έλληνική τέχνη, ήδη άπό τά τέλη τού 7ου καί τις άρχές τού 6 ου
π.Χ. αί. Πρόκειται γιά άναθηματικά πορτραΐτα προσκυνητών
άφιερωμένα σέ ναούς καί σπήλαια, ζωγραφισμένα σέ πλάκες
πήλινες ή σέ ξύλινους πίνακες. Στά μέσα τού 5ου αί. ό Πλίνιος
ό πρεσβύτερος μάς πληροφορεί γιά την ύπαρξη ζωγραφιστών
πορτραίτων δημοσίων άνδρών άναρτημένων στήν Ποικίλη
Στοά στήν άγορέχ: «Τόσο πολύ, λέει, είχε πιά διαδοθεί ή χρήση
τών χρωμάτων κι ή τέχνη είχε φτάσει σέ τέτοια τελειότητα
ώστε λέγεται πώς άπεικόνισε (ό Π άναινος, ό άδελφός τού Φ ει
δία) τούς άρχηγούς αυτής τής μάχης (τής μάχης τού Μ αραθώ 
να), τόν Μιλτιάδη, τόν Καλλίμαχο καί τόν Κυναίγειρο άπό

Η

* Ο όρος «Φαγιονμ» ή «πορτραΐτο Φ αγιονμ» όέν είναι επ ι
στημονικά ορθός καθ' ότι νεκρικά π ορτρα ΐτα ενρέθησαν καί
άλλοϋ εκτός άπό την περιοχή τον Φ αγιονμ. Ω στόσο, γιά τή
γενιά μου, τόν όρο τόν εχει επιβάλει ή γο η τεία τής πρώ της
άνακάλνψης, τά λόγια καί τά γρ α π τά το ν Τσαρούχι], οί σ υ ζη 
τήσεις ιιε φίλους.
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τούς Α θ η ν α ίο υ ς καί τόν Δάτη καί τόν Ά ρταφέρνη άπό τ
°"
Β αρβάρους» (35, 57). Λ ίγα χρόνια άργότερα ό Πολύγνω·ιτο
στήν ’Ιλίου Π έρσιν (άλωση τής Τροίας) πού ζωγράφισε γι
τήν Ποικίλη Στοά, έδωσε, κατά τόν Π λούταρχο, τά χαρακττ
ριστικά τής ερωμένης του ’Ε λπινίκης στήν θυγατέρα ίο
Πρώιμου Λ αοδίκη (Πλουτ. Κίμων, 4). 'Ό μ ω ς ή άνθηση το
πορτραίτου ζω γραφικού και γλυπτικού, δημόσιου καίίδιωτι
κού συντελεΐται στόν 4ο αίιόνα π.Χ. καί συνεχίζεται σέ δλητ
διάρκεια τής έλληνιστικής έποχής.
Κ αί ή άνάπτυξη τών ζω γραφ ικώ ν μέσων (τελειοποίηση τή.
τονικής ζω γραφικής βασισμένης στή φωτοσκίαση, πλήρης
τάκτηση τής 3ης διάστασης, προοπτική κ.λπ.) άλλά καίμιά
τατόπιση στά πνευματικά ένδιαφέροντα πού εύνοοΰν μια
ση έσωστρέφειας καί ενα καινούργιο ένδιαφέρον γιά τήν έ
σχόληση μέ τήν ιδιωτική ζωή άποτελούν τό γόνιμο έδ
πού τροφ οδοτεί αύτή τήν άνάπτυξη.
Η γετικ ή μορφή τού 4ου αιώ να καί σ’ αυτό τό ζωγραι
είδος ό Ά πελλή ς, γιά τόν όποιον λέει ό Πλίνιος ότι: «ζωγρά
σε προσω πογραφίες τόσο άπαράλλακτες άπό τό πρότυ
ώστε, πράγμα άπίστευτο, ό Α ππίω ν ό γραμματικός... βεβαιι
νει ότι ένας ά π ’ αύτούς πού μαντεύουν τό μέλλον άπό τό πρ
σωπο τώ ν άνθρώ πω ν καί πού τούς όνομέχζουν “ μετωποσκ
π ο υ ς” , άπό τις προσω πογραφ ίες αυτές μπορούσε νά μαντέι)
πόσα χρόνια άκόμα μένουν στόν είκονιζόμενο μέχρι τό θάν
τό του ή πόσα έχει κιόλας ζήσει.» (35, 8 8 ).
Ό 4ος αιώνας π.Χ. μέ τόν Α λ έξα ν δ ρ ο γνω ρίζει τήν άνά
ξη τού βασιλικού πορτραίτου. Ό Ά πελλή ς έχει τό άπο:
στικό δικαίω μα νά τόν άπεικονίζει ζω γραφικά καί τό άν
στοίχο προνόμιο γιά τή γλυπτική κατέχει ό Λύσιππος. Πο
όλα αύτά γνω ρίζουμε άπό τόν Πλίνιο ότι καί άλλοι μεγά)
ζω γράφ οι σύγχρονοι τού Ά π ελλή , ό Πρωτογένης, ό Άριστ
δης, ό Ά ετίω ν, φιλοτέχνησαν εικόνες τού βασιληά. Τό βαι,
λικό πορτραΐτο άναπτύχθηκε σ’ όλη τή διάρκεια τής έλλη
στικής έποχής καί συνεχίστηκε μέ τούς Ρωμαίους αύτοκρώ
ρες μέχρι τόν 4ο αιώ να μ.Χ.
Στήν έλληνιστική περίοδο άκόμα γνω ρίζουν μεγάλη διάδο
οί προσω πογραφίες τών συγγραφέω ν, φιλοσόφων, ήθοποι
καί άθλητών. Τουλάχιστον άπό τόν Ιο π.Χ. αιώνα καί ίσως»
νω ρίτερα ή εικόνα τών συγγραφέω ν στολίζει τήν άρχή x
συγγραμμάτων τους.
Τήν ίδια έποχή άναπτύσσεται τό τιμητικό πορτραΐτο στόν έλ
νικύ κόσμο. Οί πόλεις άλλά καί άλλοι οργανισμοί άποδίδουν
[.σιτικές διακρίσεις σέ πολίτες πού έχουν προσφέρει έξαιρετι:ΐι:
ύπηρεσίες ή σέ εύεργέτες. Α νάμεσα σέ αύτές τις τιμητικές δια>
σεις υπάρχει κ α ίτό ζωγραφικό πορτραΐτο, ή γραπτή είκών,: ^
τωτέρας βέβαια τάξεως άπό τόν άνδριάντα ή τήν προτομή. Ά :111(1
μα, στις εικόνες, στά πορτραΐτα υπάρχουν διακρίσεις. Ά πλί

Tà πορτραϊτα τ ον Φ αγιού μ
ερη μορφή είναι ή «γραπτή είκών», προσωσχεδόν σίγουρο, είναι ότι τά περισσότερα άπό τά
Βγραφία μικρότερη τοϋ ιρυσικοϋ μεγέθους,
πορτραϊτα πού βρέθηκαν πάνω σέ μούμιες ζω
ωλουθεΐ ή «είκών γραπτή τελεία» ’ίδιοι μέ
γραφίστηκαν όταν τό άπεικονιζόμενο
}ν προηγούμενη άλλα αέ ορυσικό μέγεπρόσωπο ήταν άκόμα ζωντανό καί μάλι
ί)ς, ή «είκών γραπτή έπίχρυοος» μέ
στα σέ νέα ήλικία. Σέ μία τουλάχιστον πε
ψσωμένο φόντο, ή «είκι'ον γραπτή
ρίπτωση έχει άποδειχθεΐ, ύστερα άπό
Ιοσώματος», τό ολόσωμο πορτραΐτο,
έξέταση τής μούμιας, ότι ένώ ή εικόνα
«είκών γραπτή εν οπλω» καί ή «είκών
τού νεκρού τόν παριστάνει νέο, ό ίδιος ό
ιαπτή έν όπλο) έπιχρύσω», τό πορταριχευμένος νεκρός είναι μεγάλης ήλιιαΐτο αέ στρογγυλό πλαίσιο πού μικίας (Corcoran, Portrait Mummies From
ίταιτήν ασπίδα. Τα πορτραιτοι αυτά
Roman Egypt, 1995, σ. 17). Ά κόμα ξέρου
,μιζαν τά δημόσια κτήρια vexoû, γυμε ότι τά περισσότερα άπό τά νεκρικά
'άαια, παλαΐστρες, στοές, βουλευτήI πορτραϊτα πριν μποΰν στον τάφο είχαν
α.
έκτεθεΐ. Ό Petrie υποστηρίζει ότι οί μού
Ιλάιόμως στις δημόσιες προσιαπομιες μέ τά πορτραϊτα φυλάσσονταν καί
Βφίες μεγάλη είναι καί ή ανάπτυξη
έξετίθεντο στά σπίτια γιά μακρύ χρο
ϊ ιδιωτικού πορτραίτου. Π έρα άπό
νικό διάστημα. Ε κ τός άπό μαρτυρίες
νδιακοσμητικό του ρόλο μαρτυρεί
κειμένων υπάρχουν καί πολλές ένδείy ελληνική παιδεία τω ν ίδιοξεις στά ίδια τά εύρήματα πού φαίνεται
■ητοάν, όπως άλλωστε καί τό υψηλό
να τεκμηριώνουν αυτή τήν άποψη.
υτικό τους επίπεδο.
"Ομως, άλλες ενδείξεις μάς οδηγούν σέ
®ιείγματα τέτοιων πορτραίτιον πρέπιο οικείες γιά τά έλληνιστικά ήθη
! ι νά θεωρηθούν ή προσω πογραχρήσεις τών ιδιωτικών πορτραίτων.
άπό ψηφιδωτό τής Ν τόμινας
Τά περισσότερα πορτραϊτα φέρουν
0 1 ου αιώνα π.Χ. πού βρέθηκε
σημάδια φανερά, μιας προηγούμενης
ήν Πομπηία, ή τό ζεύγος πού
χρήσης: τρύπες άπό καρφιά, ύπόλοιχικονίζεται σε τοιχογραιρία τού
πα κόλλας, κόψιμο τών άκρων γιά νά
υ αιώνα μ.Χ. άπό τήν Π ομπηία
ταιριάξουν οί πίνακες στό σχήμα τής
ψ;λι. Είναι σημαντικό vex τονίσει
μούμιας. Πάνω ά π ’ όλα όμως ή άνεύ. -νείς τή στενή μορορολογική σχέση
ρεση πλάι σέ μιά μούμια ένός πορτραί
του μέσα στό κάδρο του, ένα ξύλινο
L I πορτραίτιον αυτώ ν μέ έκεΐνα
κάδρο μέ τά ύπόλοιπα τοϋ σπάγγου
. ùΦαγιούμ.
πού χρησίμευε γιά τήν άνάρτησή του
) Πλίνιος πάλι άναιρέρει τή ζιοστόν τοίχο πιστοποιεί ότι άν όχι όλα,
άιρο’Ιαία (35, 47) πού πρέπει νά
πολλά άπό τά πορτραϊτα κατασκευά
ίσε τό πρώτο μισό τού 1 ου αιώ να
στηκαν άπό τούς κατόχους τους έν
ί. Ήταν ειδικευμένη σέ πορΠορτραΐτο ανήρα (αθλητή), εγκαυστική σέ ξύλο από «ρτελιά,
ζωή γιά νά έκτεθοϋν στά σπίτια τους
Βρετανικό Μουσείο. Διαστάσεις: 0,26x0,16x0,002-4 μ.
χϊτα γυναικών πού ιριλοτεΆ π ό τήν πρώτη ανασκαιρή τοϋ Petrie, 1888.
καί χρησιμοποιήθηκαν έκ τών ύστέ, ρυοε με την τεχνική της εγκαυΠερίοόος
Τραϊανού,
98-117
μ.Χ.
ρων ώς νεκρικά προσωπεία. Σίγουρα
,'.κής σέ μικρούς πίνακες άπό έλεμιά σειρά πορτραίτων άπό τήν έκτέλεσή τους προορίζονταν γιά
ντόόοντο, κάτι σάν τις μινιατούρες τού περασμένου αίιόνα.
ταφική χρήση. Ό Parlaska άναφέρει αυτά πού είναι ζωγραφι
μαν τόσο καλή ώστε τά έργιχ της πω λούνταν άκριβότερα
σμένα ιτέ πανί, αυτά πού έχουν κυκλικό σχήμα, όσα άναπαρι,ι! ό τά έργα τοϋ Διονύσιου τοϋ επονομαζόμενου «άνιττοϋν τό νεκρό μέ θεϊκή μορφή, όσα άναπαριστοϋν τό νεκρό μέ
1(11 ωπογράφου» καί τοϋ Σόπολι πού είναι δύο σύγχρονοί της
άντικείμενα σχετικά μέ τή λατρεία τών νεκρών όπως στέφανα,
^άσημοι προσαιπογράφοι, πρ ο φ α νώ ς "Ελληνες έγκατεστημέρόδια, κύπελλα κ.λπ.
ΡίστήΡώμη. Ό «ρεαλισμός» φ αίνεται ήταν εντονότερος στά
Είναι δύσκολο vex δώσει κανείς μιά τελεσίδικη άπάντηση γιά
Ράϋτικά παρά στά δημόσια πορτραϊτα.
τό ποιος ήτ(χν ό χχρχικός προορισμός τών Φαγιούμ καί χρειά^ τήν Αίγυπτο τών Πτολεμιχίιον ιχλλά καί κατά τί) Ρωμαϊκή κυζετιχι μιά μελέτη βχχθύτερη τών ίδιων τών πορτραίτων καί τοϋ
ιρχία γίνεται ευρέως χρήση τού ζωγραφικού πορτραίτου,
περίγυρού τους γιά νά κχχτχχλήξει κανείς σέ κάποια συμπερά^Ήικοΰ καί δημοσίου. Πληροφορούμιχιττε π.χ. ότι στήν’Οξύρσμχχτα γιά τή (ρύση τών Φχχγιούμ, τις σχέσεις μέ τούς άλλους
Λ ήχο, κάπου μεταξύ τού 140 καί τοϋ 160 μ.Χ., ένας γυμνασιάρτύπους πορτριχίτων.
ιιώ; πού χορήγησε παραστάσεις θεατρικές καί συνέβαλε στην
"Ομως πιστεύυ) ότι μπορούμε vex πούμε ότι ή ύπαρξή τους
ζ οκατάσταση τών λουτρών τής πόλης τιμήθηκε σ' άνταπόδιυδεν είν(χι ένα μεμονωμένο φχχινόμενο άλλά μία άπό τις όψεις
άπστούς κατοίκους καί τό δημοτικό συμβούλιο μέ ένα άγαλτής τέχνης τής προσωπογραφίχχς πού άνχχπτύχθηκε στό χιϋρο
# καί μίαν «εικόνα γραπτήν όλοσώματον» (P.Oxy III, 473).
τής Μεσογείου μέ ρίζες στήν έλληνική ζωγραιρική παράδοση,
loi^jai πιθανόν ό ίδιος πλανόδιος ζω γράφος πού έξετέλεσε τΐ]ν
την κλασσική κιχί τήν ελληνιστική. Π ρόκειται γιά τό άποτέλε^ραγγελία τοϋ δημοτικού συμβουλίου, τίιν επόμενό μήνα περσμα τής συνχχντησης τοϋ έλληνικοϋ πάθους γιά τήν άνθριύπινη
/νιας άπό μιά άπό τις πόλεις τής όασης τού Φ αγιούμ ή άν είχε
(Λουθήοει τήν άντίθετη διαδρομή οτην Ά ντινοόπολη, νά ζωμορφή, τό «ζωτικόν χρχχίνεσθχχι» μέ τήν χχίώνια μεταχρυσική
διάσταση τής αίγυπτιχχκής τέχνης.
ifjtPjupiOEέναν έιρηβο ί) μιά δέσποινα. Περισσότερό από πιθανό.
&&
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Ένα όραμα νεοελληνικής ζωγραφικής
Ο ζωγράφος Γιώργος Μαυροΐδης, πρώην πρύτανης τηςΑΣΚΤ και από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους της
γενιάς του ’30, καλλιτέχνης μάλιστα που έχει ζωγραφίσει με την εγκαυστική τεχνική και είναι κάτοχος δύο έργων
φαγιούμ, τα οποία θα εκτεθούν στην έκθεση της Βικελαίας, συνομιλεί με τον Μάνο Στεφανίόη, επιμελητή της Εθνική
Πινακοθήκης, με θέμα τα φαγιούμ και η νεοελληνική ζωγραφική.

τα παραπάνω γνωρίσματα συγκροτούν με εξαιρετικό τρόπο την
•Κύριε Μαυροΐόη, δάσκαλε, έχετε ζωγραφίσει σε κάπυια
ιδιαίτερη μορφολογία των φαγιούμ.
συγκεκριμένη περίυδυ της ζωής σας ακολουθώντας την
—Θα έλεγα με τη σειρά μου ότι, πράγματι, τα πέντε αυτάχαρή
εγκαυστική τεχνική. Γιατί την επιλέξατε;
κτηριστικά που αναφέρατε θα μπορούσαν ν ’ αποτελέσουν τη βι
—Γιατί είναι μια τεχνική στερεή, μια γλώσσα συμπαγής που δεν
ση, κι επομένως το περιεχόμενο, μιας ιδιαίτερης φόρμας, α$
χαλάει ποτέ', ασχε'τως της επιφάνειας που μπορεί κανείς να χρησι
νομίζω ότι κατά βάθος δεν ισχύει κανένα ou
μοποιήσει.
-♦· ---- -- τα πέντε. Και να γιατί: η μετιυπικότητ
•Σε ποια χρονική περίοδό σας ανάγυται
Λ
φ ερ’ ειπείν, στα πορτραίτα της ζωγρας
αυτοί οι πίνακες, τα δικά σας φαγιούμ;
κής αφορά πρωτίστους στη φορά
—Μεταξύ των ετών 1950 και 1965
βλέμματος. Εκείνα λοιπόν από
όταν δηλαδή ήμουν ανάμεσα στα
φαγιούμ που είναι αριστουργ
σαράντα και τα πενήντα χρόνια
ματα -όπω ς για παράδειγμα x
της ζιυής μου.
ποια από το Μουσείο του Καΐρ
•Δενμπορώ πάντως να πιστέψω
ότι καταπιαστήκατε μ ' αυτήν την
* που είχα την τύχη να επισκεφθι
πανάρχαιη και κάπως ιδιότυπη
κοιτάζουν πλάγια. Αυτό είναι ιέ;
τεχνική μόνο και μόνο επειδή
λύ χαρακτηριστικό. Δεύτει
αναζητούσατε τη στερεότητα.
■
νομίζω ότι διαβλέπω κάθε
Είμαι βέβαιος ότι υποσυνείδητα
μέσα εις το μεγαλείο των πι
ερευνούσατε μέσα απ ' τις δικές
κα)ν αυτών την ύπαρξη μιας ο;
σας συνθέσεις την τόσο ιδιαίτερη
διαστικής προμελέτης όπως α\
φόρμα των φαγιούμ.
τεκμαίρεται από τα συμβατό ςοο
-Κ α τ ’αρχάς δεν καταλαβαίνω
τυποποιημένα
περίγραμμα «
τι εννοείτε με τη φράση «η ιδιαί
û.l ;
Τρίτον, και σχετικά με την ill
τερη φόρμα τιυν φαγιούμ». Στη
ψη σκιιυν, αν εννοείτε εδώ ’»ινι
συνε'χεια θε'λιυ να πω ότι κάθε
αναγεννησιακό τρόπο έχετε ,
υλικό το χρησιμοποιεί κανείς
> καιο. Στην προκειμένη περίπ
δοκιμαστικά, ξεκινώντας από
'= ση όμως έχουμε τις σκιές r
έναν λόγο και ε'πεταιη δικαίωση
' έβλεπαν όλοι οι προ τιυν φαγιι
ή όχι του υλικού. Σας βεβαιώ,
\'Τ
λαοί. Τέλος, επιθυμούσα να υ
λοιπόν, ότι η εγκαυστική έχει
γραμμίσω ότι ένας σκιοφωτισι
περισσότερα από ένα πλεονε
τιθασευμένος έτσι ώστε να
κτήματα ως ύλη για το ζιυγραφιξεπερνά τα όρια της καλής
κό έργο ώστε να την προτιμήσιυ Πορτραϊτο νέου «νδρσ
γραφικής υφίστατο σταθερά
σε μια συγκεκριμένη χρονική (αθλητή), μέ σγουρά μαλλιά,
.
,
στους ανατολικούς λαούς, ό:
άττό
τή
Χαουάρα,
έγκαυστική
στιγμή.
υφίστατο και στον ελληνικό χζ
σέ ξύλο, Μουσείο Petrie, University College
•Επιτρέψτε μου να σας
έιυς την πτιυση του Βυζαντίου
του Λονδίνου. Διαστάσεις 0,30χ0,225χ(περίπου) 0,002 μ. ’Α πό τή δεύτερη
διευκρινίσω τι εννοώ με τη
παραλαβή πάλι της ανάγ
άνασκαφή τού Petrie, 1911. Περίοδος Ά δριανού, 117-138 μ.Χ.
φράση «ιδιαίτερη φόρμα των
σκιοφωτισμού από τότε
φαγιούμ». Κατ ' αρχάς, υπαινίσσομαι την μετωπικόηητα των
εντεύθεν εγένετο στην Αναγέννηση και μάλιστα κατά τρόπο α
μορφών που προαναγγέλλει την τυπολογία των βυζαντινών
στροφο .. Εκεί είχαμε την αγωνία για ρεαλισμό.
εικόνων, τη χρήση μιας άμεσης, ανάγλυφης πινελιάς συχνά χωρίς
Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω στην ανάγκη εξάλλου δι
το κλασικό προσχέδιο, την έλλειψη σκιαγραφίας, τα θερμά έντονα
σης μεταξύ ελληνικής τέχνης και δυτικής παράδοσης... τα:
ματα πρέπει να είναι κι όχι να φαίνονται.
χρώματα και, τέλος, την ιδιάζουσα εκφραστικότητα των
•Καλά όλα αυτά, αλλά τι συμβαίνει με τα θερμά χρώματα και
προσώπων. Αυτά μάλιστα τα χαρακτηριστικά εντοπίζονται και
ιδιάζουσα
εκφραστικότητα των προσώπων;
στα δικά σας έργα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα συμφωνήσετε πως όλα

Ί
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Τά πομτραΐτα τον Φ αγιονμ

ρτοαίτο γυναίκας, εγκαυστική σε ξύλο από φτελιά, Βρετανικό
νσείο. Διαστάσεις 0,27x0,19x0,0025 μ. Α πό την πρώτη ανασκαφή του
rie, 1888. Περίοδος Σεβήριον, 193-235 μ.Χ.

CaB' όσον αφορά στα χροφιατα, νομίζω ότι σας επηρεάζει η φυχ\τους κλίμακα η οποία δεν περιείχε -παρόχ ίσως επεισοδιακά'γαιοκόη χρίσματα. Τιόρα, σχετικά με την εκφραστικότητα των
μούμ, θα είχα να σας πιο ότι αυτό είναι το μόνο στοιχείο -το τόσημαντικό- ώστε να με συγκινεί βαθιά κάθε φορά που βλέπω
;φαγιούμ.
11Γιάννης Τσαρούχης, ο φίλος σας, έλεγε ότι με τα φαγιονμ και τις
Ίπηιανές τοιχογραφίες αρχίζει ουσιαστικά η νεοελληνική
βαφική. Επειδή ξέρω (hi υπήρξατε και οι όνο εν πολλοίς
1'ϊόεάτες, θα ήθελα να σχολιάσετε αυτή τη θέση.
ιενξέρω. Τι μπορούμε να θεωρήσουμε ως αρχή της νεοελληνιζωγραφικής οκττε να τη συγκρίνουμε με την Πομπηία, ή τα φαάμ.'£να όραμα νεοελληνικής ζωγραφικής θα μπορούσε πράγμαανταποκρίνεται προς τ’ ανωτέρω. Η ακριβέστερη όμως -και
; λον ενδελεχής- μελέτη των έργων της νεοελληνικής τέχνης νο
ώ ότι περιτράνοις αποδεικνύει τσ αντίθετο. Δυστυχώς,
γώπάντως θα συστοίχιζα τα εγκαυστικά έργα σας -αλλά και τ'
Ίοτυιχα του Τσαρονχη- με τα όψιμα, λαϊκά φαγιονμ όπως
■'ιηςκαι με κάποιες εικόνες τηςμεσοβυζαντινής ζωγραφικής
ώπιζυντας εκλεκτικές συγγένειες. Εν πάση περιπτώσει, γιατί
ζπροσωπικά, δάσκαλε, θεωρείτε τη ζωγραφική των τραγιούμ
■«ίίρη και συγκινησιακή τέχνη;
Μροιτον, γιατί υπάγονται εις τον χώρο που απεκάλεσα «ελληνι, και δεύτερον, διότι -χω ρίς τούτο να έχει προκύψει εσκεμμέc fu έργα αυτά απέκτησαν περιφανή ένταση στην έκφρασή τους.

•Δ εν πιστεύω πάντως ότι δεν είναι συνειδητή η εκφραστικότητα, η
οποία μάλιστα επιδιώκεται ως market depositata. Θα ήθελα πάντως
να συμπληρώσω ότι, παρά τις ειδικές έρευνες, παραμένουν εισέτι
πολλές πτυχές άγνωστες σχετικά με την εκτέλεση των φαγιούμ.
Εσείς ως ζωγράφυς-μελετητής τους τι ιδιαίτερο πλεονέκτημα θα
τους αναγνωρίζετε και σε τι συμπέρασμα θα καταλήγατε;
—Υποθέτω ότι τα νεανικά πορτραίτα φαγιούμ γινόντουσαν από
διαφόρους καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν φαίνεται ν’ αποτελούσαν ιδι
αίτερες ομάδες ή σχολές. Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνω από τον
σχετικά μικρό αριθμό των έργων που μας έχουν διασωθεί. Τούτο με
κάμνει, σε συνδυασμό με τη με
γάλη ζήτηση του είδους, να
υποθέσω ότι δεν απο
κλείεται τα έργα αυτά
εξετίθεντο σε
να εξετιθεντο
διάφορες προθή
κες καταστημά
των προς πώλησιν. Έτσι, ο αγο
ραστής -είτε ήταν
συγγενής είτε ο
ίδιος ο επίδοξος
νεκρός- να βρί
σκει από τα τυπο
ποιημένα πρόσω
πα το καταλληλό
τερο και πιο πρό
σφορο, για τη συ
γκεκριμένη
του
χρεία, πρόσω
πο. Ίσως, μάλι
στα, στη συνέ
χεια να εξατομικεύοντο πε
ραιτέρω τα χα
ρακτηριστικά
του.
• Και τώρα η
τελευταία
ερώτηση:
Είθισται
καλλιτεχνικές
εκφράσεις που
έχουν τοπική,
περιφερειακή
ισχύ αλλά και
Πορτραίτο νέου άττο μούμια, τέμπερα σέ ξύλο,
αναγνώριση
Βρετανικά Μουσείο.
δυσανάλογα
Διαστάσεις 0,38x0,19x0,3 μ. 110-180 μ.Χ.
ευρεία να
χαρακτηρίζονται υστερόχρονα και συλλήβδην ως αυτόνομες
εκδηλώσεις μοντερνισμού. Εσείς προσωπικά θεωρείτε τα φαγιούμ
μοντέρνα τέχνη;
—Αν εξαρτιόταν αυτή η κρίση που υποθετικά διατυπο'ινετε από τις
ανωτέρω προϋποθέσεις, θ’ απαντούσα αρνητικά. Εάν, όμως, τα φα
γιούμ είναι στην πραγματικότητα -κι όχι στη θεωρία- μοντέρνα,
αυτί) θα οφείλεται σε όλους εκείνους τους λόγους από τους οποίους
προκύπτει ο εικαστικός κι όχι ο κατασκευασμένος μοντερνισμός.
Προσωπικά, θεωροί τα φαγιούμ τόσο διαχρονικά όσο και καθημε
ρινοί έργα τέχνης...
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Η ιερότητα τον npoamov
Φαγιοΰμ, τα κάτοπτρα της ζωής
του Μάνου Στεφανίδη
Εγώ όεν βλέπω τα πράγματ
τα οραματίζομε
Νίκος

και τον Αμμούν Ρα με τον Άμμω
ν οι βυζαντινές εικόνες με
Δία, διεκδικούν μέσα από τη t
τον έντονα αντινατουραλιγραφική μιαν εναγιόνια αιών
στικό-υπερβατικό χαρακτή
τητα- διεκδικούν την ιερόττ
ρα τους είναι τα κάτοπτρα
του προσιόπου... Έτσι, τα φα
του παραδείσου και η αντα
ούμ με την έντονη μετωπικού
νάκλαση του αόρατου πάνιυ στ' αν
τους, την δραματικά ζώσα έκφ(
θρώπινα μάτια, τα φαγιοΰμ, ο ζω
ση, τα λαμπρά χρώματα και ι
γραφικός τους πρόδρομος, λειτουρ
τάση αποθέωσης τοιν εικονιζοι
γούν ως κάτοπτρα της ζωής. Αυτά τα
νων -οι οποίοι συχνά εμφανίζον
τόσο εκφραστικά νεκρικά πορτραίτα
στεφανωμένοι και σε χρυσό, ου{
κερδίζουν ένα παράξενο στοίχημα
νιο βάθος, ό ηλαό ή κατάστεροι,
ζωής πάνω στο θάνατο. Η όλη τους
νοι- προσφέρουν στον Χριστιο
συγκρότηση, η τυπολογία, η χρησιμο
σμό έναν έτοιμο εικονογραφικό
ποίηση αλλά και η εμπλοκή τους σε
πο που θα οπτικοποιεί έτσι τις μ.
συγκεκριμένες ιδεολογικοθρησκευφές του επέκεινα. Πράγμα j
τικές δοξασίες, όπως επίσης και ο
εντοπίζεται πασίδηλα στις κηρό
τρόπος εξαφάνισης και επανεμφάνι
τες εικόνες της Αγίας Αικατερί
σής τους, συγκροτούν την πλοκή ενός
του όρους Σινά, οι οποίες ανήκ
αστυνομικού-θεολογικού μυθιστορή
στον 5ο και τον 6 ο αι. μ.Χ. και α
ματος, στο οποίο το μυστήριο αλλά
τελούν κατ' ουσίαν πρωτοβυξανι
και ο τζόγος -δηλαδή το στοίχημαφαγιοΰμ, τα εμβλητικά πρόσωπα
εμπλέκονται αξεδιάλυτα. Τα Φαγι
νέας θρησκείας, τα οποία φιλοτε)
ού μ είναι οι ζωντανότατες μάσκες
θηκαν λίγα βήματα πέρα απόχη\
σταθερά νεκρών που μελετιόνται ή
γυπτιακή έρημο.
θαυμάζονται από πρόσκαιρα ζωντα
Οι προσωπογραφίες από την ό
νούς οι οποίοι πάντως δεν θα τύχουν
του Ελ Φαγιοΰμ έχουν δουλευτε '
μιας τόσο ευάρεστης μεταχείρισης
λυαιμένο κερί με εξαιρετικά λιττ '
μετά θάναΐον. Μ' άλλα λόγια, οι νε
τραχρωμία: άσπρο (κιμωλία), [
κροί του Ελ φαγιοΰμ είναι οι τυχε
ροί και της τέχνης και της ιστορίας
ρο (αιθάλη), κίτρινη ώχρα καιή
Πορτραϊτο νέου αν όρο. (αθλητή), μέ χρυσό στεφάνι, εγκαυστική
της, ενώ εμείς οι υπόλοιποι θαυμα σέ ξύλο φλαμουριάς, Μουσείο Petrie, University College τού Λονδίνου. ντροκόκκκινο (κόκκινη γαία). >
στές τους, έστω κι αν προερχόμαστε Διαστάσεις 0,35x0,23χ(περίπου)0,003 μ. Από τή δεύτερη άνασκαφή σης προσετίθεντο μπλε, πράα
του Petrie, 1911. Περίοδος 2ου μ.Χ. αιώνα.
βιολέ -όλα από ημιπολύτιμου;
από τον κυβερνοχιόρο και το 2Θ0Θ,
δεν έχουμε τρόπους για να προφυλάξουμε την ιερότητα -και εξ
0 ους- και φύλλα χρυσού.
Πορτραίτα με τη μέθοδο της εγκαυστικής ή της αυγοτέμπερα
αυτού την αθανασία-του τόσο παροδικού και τόσο αξιοθρήνητου
στην αδυναμία του προσιόπου μας. Γιατί η δύναμη των προσιόπων
λά με τη φόρμα τιυν φαγιοΰμ φιλοτέχνησαν ο Φώτιος Κόντστου φαγιοΰμ είναι σχεδόν μεταφυσική.
-πρωτίστως-, ο μαθητής του Γιάννης Τσαρούχης, ο έκφραση«
τος Γιώργος Μαυροίδης, ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας-έν(
Τα φαγιοΰμ αποδίδουν με λαμπρότητα αλλά και ταχύτητα τα
μοναδικό- ο Ανδρέας Βουρλούμης, ο Ανδρέας Φαικάς, ο Γιώ
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τιυν νεκριόν, γιατί αποστολή τους
Χατζημιχάλης κ.ά. Τα φαγιοΰμ ως απότοκα έργα ελληνικής
ήταν να τεθούν στο φέρετρο, ή τη μούμια τους, ως αιώνια απόδει
μάλιστα κοσμοπολιτικής- παιδείας μπορούν κάλλιστα να θε .
ξη της ταυτότητάς τους- της ύπαρξής τους στη γη (και όπου αλλού
θούν η απαρχή μιας ανθρωποκεντρικής εικονογραφικής παρ.
όριζαν η πίστη ή οι θεοί τους). Άρα οι προσωπογραφίες αυτές των
σης η οποία διατρέχει τον εκφραστικό κόσμο της ζωγραφικής
χρόνων γύροι στον Χριστό συνδέονται με τις αιγυπτιακές δοξα
Και μια τέτοια παραδοχή δεν συνιστά ούτε εθνικιστική cpi
σίες περί μετενσαρκιόσεως και αντανακλούν τον θρησκευτικό συ
αλλά
και ούτε παρ επιστημολογική αφέλεια... Πόσο μάλλον π
γκρητισμό της εποχής. Εκρωμαϊσμένος Αιγύπτιος και Έλληνες
φαγιοΰμ είναι εισέτι ολοζιόντανα και ως εκ τούτου ακόμη επτ
της αλεξανδριανής διασποράς, οι οποίοι μιλούν την κοινή ελληνι
ζουν δημιουργικά.
κή γλιόσσα και έχουν συμμείξει τον Αννουβι με την Περσεφόνη

Α
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Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
• Δ ε ίτ ε : Την έκ
θεση του Χρόνη
Μπότσογλου
που με τίτλο

Σπουδές
στη
μοναξιά ξεκίνη

ΜΑΤΑ ΟΣΚΑΡ ΣΤΟΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ!
ιάρχουν πολιτιστικές εκφράσεις που επαναλαμβάνονται, χρόνια και χρόνια, που
θύουν να είναι κλασικές και γίνονται ρουτίνα. Μουσικοί ρυθμοί που «ντύνουν»
ιρόμοιους στίχους, κινηματογραφικές «γλώσσες» που λένε τα ίδια λόγια, θεατρικές
ιραστάσεις που, θαρρείς, δεν αλλάζουν σκηνικά. Θεατές και καλλιτέχνες αναζητούν
Iνέα ματιά, τη διαφορετική προσέγγιση, την άλλη ανάγνωση. Οταν το πετυχαίνουν
Μοπορούν, κι αυτό σημαίνει -ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κλασικά έργα- ότι
ιταφέρνουν να προσεγγίσουν με τη γλώσσα του σήμερα τους δημιουργικούς
,|μούςμιας άλλης εποχής.
πρωτοπορία δεν ταιριάζει με τον εφησυχασμό, παρ’ όλο που κάνει θαυμάσια παρέα
τη φαντασία, όχι όμως με τον εντυπωσιασμό. Εχει τους δικούς της κανόνες που τους
ferai, και, όταν πείθει, παραπέμπει σε στάση ζωής. Στον καλλιτεχνικό χώρο
άρχουν άνθρωποι που άλλοτε θεωρούν και άλλοτε θεωρείται ότι υπηρετούντο νέο
μ ηντέχνη. Που άλλοτε η «πρωτοπορία» γίνεται κέλυφος κενότητας και άλλοτε οδηγός
μουργίας. Που άλλοτε γίνονται γνωστοί -βοηθούντων των Μέσων και των καλών
ισυνδέσεων- και άλλοτε παραμένουν συντροφιά με τη μοναξιά που έχουν οι
ήσυχες διαδρομές.
' απαράστάση του «Αμλετ» έγινε αφορμή γι’ αυτές τις σκέψεις. Τη δεύτερη το φετινού
ιτρικού χειμώνα, στο θέατρο «Θησείον» από τον Μιχαήλ Μαρμάρινο. Τα ρεπορτάζ
ούσαν για πρωτοποριακή παράσταση. Την υπηρέτησε με αφοσίωση ο Μαρμάρινος
I«πρωτοποριακή» προσέγγιση, αρχής γενομένης από το πρόγραμμα της
οάστάσης: ένα μεγάλο ντοσιέ από ανακυκλωμένο χαρτί, που εκτός από τους
m λεοτές του έργου περιείχε πλήθος επιστολών, μια σαΐτα, ένα τηλεγράφημα
πιστρέφω με το πρωινό τρένο των 12.30. Stop. Συνάντησή μας ματαιώνεται λόγω
.. ψκών γεγονότων που ξέρεις. Stop. Αμλετ), μια κάρτα κλειδαρά κι ένα κείμενο: «Ο
. ,Ιετ δεν είναι ένα θεατρικό έργο. Δεν μ’ ενδιαφέρει ένα θεατρικό έργο... Οι
immstain” είναι συγκρότημα heavy metal που πήρε τ ’ όνομά του από ένα
ιστηφόρο ατύχημα (sic!)...».
αράστάση -είπαν οι ειδικοί- στηρίχτηκε στη δράση και στις σιωπές παρά στο λόγο.
$ δράση εντάσσεται και η κίνηση στους δρόμους του Ψυρρή του σκηνοθέτηψοιού, μέρος της παράστασης κι αυτή!
ήοντας από την παράσταση σκεφτόμουν ότι η πρωτοπορία σκοπό έχει να
(Λβληματίσει, σίγουρα όμως όχι να εκνευρίσει.
0 f\

Μ

Νχάριο Φυ, αμέσως μετά την απονομή του
0 Ίιπελ, είχε υποοχεθεί να διακινήσει όλα τα
ψ μαία για την υπόθεση των Αντόνιο Σόφρι,
χπζιο Πετροστειράνι και Οβίντιο Μπομντεί νι - και δεν αθέτησε το λόγο του. Οι τρεις κο
υφασμένοι σε 22 χρόνια κάθειρξη για τη δοjfÎ-pvia του αστυνομικού επιθεωρητή Λουίτζι
f αμπρεζι -που είχε θειυρηθεί υπεύθυνος για
ν,ν, Ιάνατοτου αναρχικού Πινέλλι- αποτελούν τα
ιί1);: Ήκάαπομεινάρια των μολυβένιων χρόνων.
0ν#1ο αλλεπάλληλες φορές μέσα σε λίγους μή0ό0°1οπρόεδρος της δημοκρατίας κ. Σκάλφαρο
'^ι ήΟηκε να τους δώσει χάρη. Αλλά ο Φο δεν

ΟΑΓΑ ΣΕΛΛΑ
σκόπησε. Μίλησε για τον παραλογισμό της ιτα
λικής δικαιοσύνης με το ίδιο πάθος που μιλούσε
και πριν από μια εικοσαετία. Χωρίς να «μαϊντανοποιηθεί» απ’ τα MME, χιυρίς να κατρακυλή
σει στη γραφικότητα.Και συνεχοκ με μια παρά
σταση σε κεντρικό θέατρο της Ροψης. Προκαγιυνίστησε ο ίδιος μιλώντας ακατάπαυστα για
ένα δίωρο. Τον συνοδέυσε η γυναίκα του,
Φράνκα Ράμε, και οι χαρτονένιες μορφές τιυν
τριιόν καταδικασθένπον. Η καλλιτεχνική αξία
του έργου; Δεν ξέρω.. Εκείνο που ξέρω είναι
ότι η πρόθεση μετράει...
Λ.Β.

1
Ο

MÊSM

σε από την Τρί
τη, 7 Απριλίου,
στην γκαλερι Ζουμπουλάκη. Μέσα από 55
έργα (ακουαρέλες, ανάγλυφα σε γύψο,
χαλκογραφίες), ο ζωγράφος εισδύει στον
εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων, στους
φόβους και τις ελπίδες τους. Στην πίσω
πλευρά των ανθρώπινων προσωπείων...
Ώς το τέλος του μήνα.
•Δ ε ίτ ε : Την Ιφιγένεια οτη χώρα των ταύ
ρων, όπως ξανανεβαίνει (χαρά στο κουρά
γιο της) από π]ν Αννα Κοκκίνου στο θέατρο
Σφενδόνη - με εντελώς καινούργια διανο
μή και πολλές σκηνοθετικές αλλαγές. Η
δραματουργική ανάλυση είναι του Βασίλη
Διοσκουρίδη και τους ρόλους ερμηνεύουν,
εκτός από την Άννα Κοκκίνου, οι Χρ. Πανούτσος, Κ. Χατζηδημητρίου, Κ. Αβαρικιώτης, Φ. Δίπλας, Δ. Ήμελλος, Αλ. Αβδελοπούλου. Στο χορό συμμετέχουν οι Δ. Γκλιάτη, Γ. Ιωαννίδου, Μ. Καστανή, Μ. Κοκκινογένη.

•Διαβάστε: Τη Χειραγώγηση των μαζών,
μια σειρά συνεντεύξεις του αμερικανού
αντισυμβατικού διανοούμενου Νόαμ Τσόμσκι στον Νταίηβιντ Μπαρσαμιάν. «Δημοκρα

τικό σύστημα επικοινωνιών θα ήταν εκείνο
στο οποίο θα υπήρχε λαϊκή συμμετοχή σε
μεγάλη κλίμακα, και το οποίο από τη μια
πλευρά θα αντικατόπτριζε το δημόσιο συμ
φέρον και από την άλλη πλευρά πραγματι
κές αξίες, όπως η αλήθεια, η ακεραιότητα,
η ανακάλυψη κ.ο.κ.» - να μια άποψη του
Τσόμσκι για την κοινωνία των πληροφοριών.
Μετάφραση θ. Βουλγαρίδη, εκδ. Scripta.
• Δ ε ίτ ε : Τις φωτογραφίες της Κλεοπάτρας
Χαρίτου που, με τίτλο Μισό κιλό σ εξ απήλ,
παρακαλώ, παρου
σιάζονται στο χώρο
της Βαβέλ (Σόλωνος και Ζωοδόχου
Πηγής). Το γυμνό
ανδρικό σώμα στο
κέντρο του φακού και η δύναμη των ει
κόνων που ξέρουν
να κρύβουν όσο και
να δείχνουν δεν
αφήνουν περιθώρια
για υπονοούμενα. Ώς τις 2 Μαίου.
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GÜNTHER UECKER: Ο ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ, ΣΤΙΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, η έκθε
ση του γερμανού εξπρεσσιονιστή
καλλιτέχνη Γκύντερ Ύκερ που, με
τίτλο Ο βασανισμένος άνθρωπος,
παρουσιάζεται στο Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ιός το
τέλος του μήνα. Ο καλλιτέχνης πα
ρουσιάζει «14 απολυτρωμένα κατα
σκευάσματα».
Ο Γκύντερ Ύκερ (γενν. το 1930
στο Μέκλενμπουργκ), δημιούργησε
την καλλιτεχνική ενότητα Ο βασανι
σμένος άνθρωπος από το φθινόπωρο του 1992 ιός την άνοιξη του 1993
στο εργαστήριό του, μια παλιά απο
θήκη στο λιμάνι του Ντύσσελντορφ.
Το γεγονός ότι Ο βασανισμένος άν
θρωπος δεν έμεινε απλώς και μόνον
ένας αυτοκαθορισμός οφείλεται
στην εποχή μας και στις καταστά
σεις που προκαλούν βαθιά ανησυ
χία στον καλλιτέχνη. Γι’ αυτό και
θέμα αυτού του έργου του δεν είναι
μόνο η τέχνη, αλλά και η δική του
αντίδραση στη βία κατά των αλλοδαπιόν στη Γερμανία, στην ξενοφο
βία, στο διασυρμό των διαφορετικά
σκεπτόμενων. Με τα 14 αντικείμενά του ή κατασκευάσματα
-όπως τα ονομάζει ο ίδιος- απεικονίζει με τη μορφή εσωτερικού

'Κ Η Σ Α Φ Ρ & &
• Ποός λέγεται ένας ιστορικός της τέχνης
χωρίς διδακτορικό;
'1

•Δόκτωρ Νο!
•Ο κ. Βενιζέλος προσφάτιυς έκανε δη
λώσεις για την εγκληματικότητα στο πόδι
του κ. Ρωμαίου.
•Ανθρωπος για όλες τις δουλειές ή
δόκτωρ Τζέκυλ και κύριοςΧάυντ;
•Εξαιρετική η έκθεση «Θησαυροί από
την Αρμενία» στο Μέγαρο Μουσικής, το
οποίο αργά αλλά σταθερά αφαιρεί το
σημαντικότερο κομμάτι της εικαστικής
πίτας από την Εθνική Πινακοθήκη. Την
έκθεση επιμελήθηκε η Έφη Ανδρεάδη.

πορτραίτου το όραμα της ζωής χο
και τα πάθη του, επεξεργάζετ
εμπειρίες, καταγράφει βιώματ
και προσπαθεί, στέλνοντας ευά
σθητα σήματα, να ξεσκεπάσει τ
βασικές δυνάμεις του πραγματ
κού -επιθετικότητα, καταστροι
κότητα, πλήγωμα-, στις οποίες τε
νει χέρι συμφιλίωσης και σωτ
ρίας. Ο τυχαίος αριθμός των
αντικειμένων θυμίζει τελικά
πάθη του Χριστού. Από τότε
υπάρχουν άνθρουποι, υπάρχ
και λέξεις για την επιθετικού]'
Ο Ύ κερ πήρε τις περισσότερι
από τη Βίβλο, τις έγραψε με γραι
που μοιάζει να δακρύζει, στηναξ
χή στα γερμανικά, σαν ομολογΰ
ενοχής, και κατόπιν σ’ όλες x
γλώσσες των χωρών που παρο
σιάζεται η έκθεση. Η δουλειά το
κατά τη δημιουργία αυτού του έ
γου έχει καταγραφεί σε πο!
φυπογραφίες και σ’ ένα βίντεο
συνοδεύει την έκθεση και δείχ
τον καλλιτέχνη την ώρα που δι
που τραυματίζει, που δένειτιςπλ
γές. Έ τσι το θέμα της έκθεσης έγινε ο βασανισμένος άνθρωπο
που τελικά είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

• Πώς λέγονται οι κανι
βαλικές διαδικασίες στην
Α ΣΚ Τγια την προαγωγή
των ζωγράφων λεκτόρων
της Σχολής;

•Χάνιμπαλ Αέκτερ.
• Και πώς ονομάζεται η στάση εν γένει
της καλλιτεχνικής κοινότητας και των
διανοουμένων της σχετικά με τα όσα
τραγελαφικά συμβαίνουν στον εικαστικό
χώρο; Η Σιωπή των Αμνών!
• Η δωρεά του ζεύγους Μπεκιάρη, ήδη
από το 1985, για να δημιουργηθεί γλυ
πτοθήκη στην Πινακοθήκη, εδιό και δύο
χρόνια έχει μετατραπεί σε αποθήκες π ι
νάκων. Ντύθηκαν μάλιστα τα υαλοστά
σια των δύο αιθουσών με λαμαρίνες για
ασφάλεια. Κι έτσι ο Χαλεπός δεν εκτίθε
ται πια. Έ τσι είναι;
•Δ ενέχει συμπληρώσει εικοσαήμερο το

νέο μυθιστόρημα -χιουμοριστικό- τον
Παύλου Μάτεσι και διανύει ήδη την τέ
ταρτη έκδοση. Καλοτάξιδο.
• Κι άλλα ευχάριστα: τελειώνει η έκθεση
του Τζεφιρέλλι και το ειδικό δεκαήμερο
της εορτής του Ευάγγελου Γιαννόπουλου.
• Εκσυγχρονισμός και Δεξιά; A πα πα
πα!
• Δικαιωθήκαμε; Μετά από καταγγελία
του συνεργάτη μας Μάνου Στεφανίδη
σχετικά με την ύπαρξη ελληνικών πλα
στούν πινάκων στην δημοπρασία των
Sotheby’s της 1ης Απριλίου στο Λονδίνο,
ο έγκυρος οίκος απέσυρε αυτοβούλωςτα
ελεγχόμενα έργα, όπο3ς επιβάλλει η διε
θνής δεοντολογία. Η καταγγελία έγινε
στην οικονομική εφημερίδα Έξυπνο
Χρήμα και στον δημοσιογράφο Γιάννη
Μπασκάζο.
Μανωλάκης ο Βομβιστή

( ΚΡΙΤΙΚΗ Ν ΕΩ Ν Δ ΙΣΚ Ω Ν >

Θ έμα των η μ ερ ώ ν α π ο τε λ ε ί η υποτίμηση τη ς δρα χμής, κι ό σ ο ν α φ ο ρ ά τη
μουσική, θ ίγετα ι το εμ π ό ρ ιο δίσ κω ν κα θ ότι το α κ ρ ιβ ό τε ρ ο δ ο λ λ ά ρ ιο θ α
επηρεάσει ά μ εσ α τ ο κ ό σ το ς παραγω γής, εισ α γω γής και διακίνησης. Έτσι,
είναι β έ β α ιη η ανατίμηση στην α γ ο ρ ά τη ς δισ κογρα φ ία ς, θ α κρ ιθ εί
επιβεβλημένη η α ύ ξη σ η τη ς τιμής τω ν εισ ιτηρίω ν σ ε σ υνα υλίες καλλιτεχνώ ν
από το εξω τερ ικ ό , και για ά λ λ η μια φ ο ρ ά το κοινό θ α π ειθα να γκα σ τεί να
βιώσει την... π ο λυ τέλεια το υ «ακούειν κι απ ολαμβάνειν». Μ ε τις υ γ είες μας!
W EET H E R E A F T E R
ST
Οι ταινίες του
Ατόμ
Εγκογιάν έχουν την
ιδιότυπη ικα
νότητα
να
εντρυφούν στα
μειλίχια
και
αδήλωτα του
α ν θ ρ ώ π ιν ο υ
υχισμού. Οι χαρακτήρες ξεδιπλώνονται,
ιοζαλύπτοντας το νοσηρό τους υπόβα)ο είτε τη χαρισματική αλλά κρυφή τους
'.υτότητα. Η μουσική του Mychael
anna ακολουθεί επακριβώς τη φιλμική
λοσοφία του καναδοαρμένιου σκηνο■τη, αποτυπώνοντας λιτά και. χαμηλότοT τις συναισθηματικές αιχμές από το
)άμα της μικρής κοινότητας αλλά και
ιταδεικνύοντας τη μεγαλοσύνη του
•Ίαριαίου και αναπότρεπτου. Η Σάρα
όλλεϋ, εκτός από την υποδειγματική ερ]νεία της στο ρόλο της νεαρής διασω:ίοης από το τραγικό ατύχημα, αναδει,/ύει με τη φωνή της το ιδιαίτερο κλίμα
χ ταινίας, ερμηνεύοντας όλα τα κομμά.d με αισθαντικότητα και λυρισμό.
«tiii * <# Cj u n r μ π »

» • f i· · · · · !· » · »ici.« # % .·· « !· ·· :
■•tic η
Μ j e fi 1 1 1 0 « * · «

LPHA
ome From Heaven
εταιρεία Melankolic ανήκει στον «πεγυρο» των δανδήδων Massive Attack,
Iπλπιστώντας στη δημιουργία ενός δι' 3λου έκφρασης για μουσικούς που ναι
:ν κινούνται στο περιθώριο της ηλε,ί':ρονίκης μουσικής αλλά δεν συγκαταλέ)νται μεταξύ των χορευτικιυν σχημάτων

ή τιυν πειραματιστών των στούντιο. Οι
Alpha αναδεύουν βαθυγάλανα κι ασημίζοντα τοπία με τη μελαγχολία της ηχητικής
τους φόρμουλας: χαμηλοί τόνοι, αχνές τραγουδιστικές εναλλαγές, ενορχηστριυσεις
κλασικίζουσες και βρίθουσες εγχόρδων ξε
διπλώνονται ήπια και τόσο σαγηνευτικά
στον ανυποψίαστο (κι όσο εμβρόντητο)
ακροατή.
Η αποκάλυψη
ενδόμυχων ιστο
ριών πονεμένου
έρωτα σε ποιητι
κό τέμπο, στην
πιο γκρίζα άπο
ψη της ζωής,
προτείνεται από
τούτους τους ευ
φάνταστους μινιμαλιστές. Εκ παραλλήλου
κινούμενοι με τους μοναδικούς Portishead,
αποτελούν βέβαιη πρόκληση -α π ’τις ελάχι
στες- για την επερχόμενη δεκαετία και ει
δοποιό διαφορά για σκεπτόμενους και «α
λύτρωτους» της μεταβιομηχανικής εποχής.

A M IS T A D
O ST
Οι ταινίες του
Στήβεν Σπήλμπεργκ έχουν το
χάρισμα της παραμυθικής απο
τύπωσης
του
εκάστοτε σενα
ρίου, (όστε να
αποδίδουν
τα
μέγιστα (φυσικά) στα ταμεία της παγκό
σμιας αγοράς. Ο χρυσοφόρος εγκέφαλος

του Χόλλυγουντ διαπραγματεύεται -οιονεί συνήγορος είτε έμπιστος αποτυπωτήςτο δουλεμπόριο μαύρων στον Νέο Κόσμο
τον προηγούμενο αιώνα με καλό κάστινγκ
και παραγωγή στα μέτρα της αμερικανικής
εμπορικής συνταγής. Μετά τη Λίστα του
Σίντλερ και το Τζουράσικ Παρκ, η επιτυχία
θα ήταν βέβαιη (αν μη τι άλλο) χωρίς την
επέλαση του «ογκόλιθου» Τιτανικού. Η
μουσική επένδυση δεν ξεφεύγει από τούτη
την προοπτική, αποσκοπώντας στη συγκι
νησιακή φόρτιση και στο ντύσιμο της εικό
νας κατά τα ειωθότα των προηγούμενων
συνεργασιοόν του συνθέτη Τζων Ουίλλιαμς
με τον σκηνοθέτη. Ο πολυβραβευμένος
Ουίλλιαμς δεν απέφυγε όμως τη φλυαρία
και στάθηκε αυτή τη φορά μάλλον διατα
κτικός και αμήχανος στο ζητούμενο της
δουλειάς του, συμπαρασυρόμενος στη γε
νική μετριότητα που χαρακτήρισε το φιλμ.

SEN SER
Asylum

Είναι η δεύτερη
και ίσως καθο
ριστική δισκογραφική
πα
ρουσία
των
Λονδρέζων
Senser με τούτο
το
άλμπουμ.
Γιατί αν το ση
μερινό rock ιδίωμα πάσχει ενίοτε από
«νευρική ανορεξία», συνθετική αδυναμία
και ανέμπνευστη διαπραγμάτευση κλασι
κών σχημάτων, υπάρχουν κάμποσοι φο
ρείς του που επιδιώκουν να χρησιμοποιούν
τα παραδεδεγμένα πλην όμιυς εύπλαστα
μοτίβα για να δημιουργήσουν το δικό τους
εκφραστικό όχημα. Η μπάντα των Senser
λογίζονται μεταξύ αυτών που αποφαίνονται ενδιαφέρουσες και τρέφουν αρκετές
πιθανότητες να διαμορφώσουν στο μέλλον
μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα. Χω
ρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες, εμπλέ
κουν στα ακόρντα και τις μελωδίες τους κιθαριστικές εξάρσεις (φτάνοντας κάποτε
στα όρια του ήχου των Metallica), χορευτι
κά κρεσέντο, σκράτσινγκ, ηλεκτρονικούς
βερμπαλισμούς α λα Prodigy και Bjork, και
υπεράνω όλων τη φωνή της τραγουδί
στριας Kerstin Haigh (γιατί όχι δίπλα στη
Shirley Manson των Garbage), που κάνει
τη διαφορά με τη μεστή και βαθιά αισθαντική ερμηνεία της σε κομμάτια που μιλούν
για βρώμικο έρωτα, θανατερές εικόνες της
πόλης, γοητευτικούς δαίμονες, απευαισθη
τοποίηση και αδρεναλίνη στο παράδοξο
και την τρέλα της εποχής.
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Τα δίκτυα nàvic αηό τ ψ πόλη
«ΠοΑιτιστικάριοι όλων των χώρων δικχυωθείχε »
του Ν. Φωτίου

«ΑΡΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ονομάτων επίσκεψις» αποφαίνεται παλαιάτις ρήσις. Εμείς,
παρ’ όλο τον υποκρυπτόμενο νομιναλι
σμό, θα ξεκινήσουμε αυτό το σημείωμα
κάνοντας επιλεκτική χρήση του ανωτέρω
αποφθέγματος.
δίκτυο το, ουσ. 1. ... 2. ... 3. οργανωμένος
τρόπος για τη διευθέτηση, τη λειτουργία ή
τη διακίνηση υπηρεσίας ή εργασίας (συνών. κύκλωμα).
δίχτυ το, ουσ. 1 . πλέγμα από νήματα ή
σύρματα που χρησιμοποιείται για την πα
γίδευση πουλιών ή ψαριών. 2 . κάθε παρό
μοιο πλέγμα: δίχτυ της αράχνης (= ιστός
της αράχνης). 3. (μτφ.) παγίδα, πλεκτάνη:
Τα δίχτυα της αγάπης■φρ. πέφτω ή πιάνο
μαι στα δίχτυα κάποιου. 4. δικτυωτός σά
κος για ψώνια (συνών. ζεμπίλι). {Νέο
Ελληνικό Λεξικό, Ε. Κριαρά, Αθήνα,
1995).
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Σε παλαιότερο σημείωμά μας (Αυγή,
«Ενθέματα», 20.4.97) καταλήγαμε:
«... Η περιπέτεια της Θεσσαλονίκης ως
πολιτιστικής πρωτεύουσας θα ακολουθή
σει την προδιαγεγραμμένη πορεία της. Η
μεγάλη ευκαιρία που πρυσέφεραν ο θε
σμός και τα δισεκατομμύρια παρέρχεται.
Το πν ευματ ικ.ό-καλλιτεχνικό δυναμικό της
πόλης αλλά και οι πολίτες της δεν θα
αντλήσουν το μέγιστο όφελος που δικαιού
νταν και ανέμεναν. Η βαλκανική και ευρω
παϊκή δυναμική και η εμβέλεια του θεσμού
εξαντλούνται το πλείστον σε τοπικής κλί
μακας γεγονότα. Η αντίσταση της πόλης,
των συλλογικών της σχημάτων, της τοπικής
και της πνευματικής της ηγεσίας (πλην ολί
γων εξαιρέσεων) υπήρξε μέχρι στιγμής
κατοπερη των περιστάσεων.
»Και ίσως το χειρότερο εξ όλων: Το
πλέγμα του χρήματος, της εξουσίας και
των πελατειακών σχέσεων εκτός από τη
διαφθορά που παράγουν και διαχέουν
φαίνεται να αναδεικνύουν και μια ομάδα
ισχυρών ανδρών που θα επιχειρήσουν να
εδραιώσουν την πολιτική-πολιτιστική κυ0 Ν. Φωτίου είναι μέλος του Τμήματος Πολιτισμού
του Συνασπισμού - Θεσσαλονίκη.

Ευ. Βενιζέλος, υπουργός Πολιτισμού:
Μονά-ζυγά δικά τρυ;
ριαρχία τους στην πόλη για τα επόμενα
χρόνια.
»Ο ΟΠΠΕ είναι στρεβλός εκ γενετής, δεν
διορθώνεται και δεν αναμορφώνεται ριζι
κά, αφού το καθεστώς που τον παρήγαγε
δεν είναι ανα(σ)τρέφιμο. Άρα, δεν μπορεί
να γίνει καμιά συζήτηση για οποιοδήποτε
μέλλον του. Οφείλει να διαλυθεί το ταχύτε
ρο μετά την 1.1.98. Είναι όμως ανάγκη να
ανοίξει από τώρα μια συζήτηση για το μέλ
λον της διαχείρισης της περιουσίας και
των θεσμών που αφήνει πίσω του...».
ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Σχεδόν κάθε δημόσια αναφορά στον
ΥΠΠΟ κ. Βενιζέλο αρχίζει θειυριόντας
αδιαμφισβήτητη την πνευματική ευφυΐα,
τη ρητορική δεινότητα, την πολιτική ευ
στροφία και το γενικότερο τάλαντό του σε
σχέση με ό,τι πράττει, δηλώνει ή παραλεί
πει.
Ο ΥΠΠΟ, λοιπόν, αναλαμβάνει άμεση
δράση και, επιβεβαιώνοντας τις παραπά
νω αρετές του, κάνει τρεις κινήσεις στην
πολιτική-πολιτιστική σκακιέρα:
Κίνηση Λ: Ο ΥΠΠΟ δια-λύει την «Α.Ε.
Πολιτιστική» ανταποκρινόμενος στο κοι
νό αίσθημα αλλά και συνομολογιύντας εμ
μέσως πλην σαφώς την αποτυχία της. Με
μια κίνηση καθαρίζει πύργους, τρελούς
και στρατιώτες, καταφέρνει να απεμπλακεί από τις πολιτικές, ηθικές, οικονομικές
και άλλες ουρές που θα άφηνε η συνέχιση

της ζωής τού εν πολλαίς αμαρτίαις περιπε
σόντος ΟΠ ΠΕ και καθίσταται ο κύριος
του παιχνιδιού.
*Κίνηση Β: Με τον ίδιο νόμο (2557
24.12.97) διά του οποίου λύεται η Α.Ε.
ΟΠΠΕΘ, διαμερίζονται και τα ιμάτιά
με κύριο παραλήπτη το ΥΠΠΟ. Πάει και
3
βασίλισσα!
Ό λοι οι θεσμοί που ιδρύθηκαν επί ίου
«επαράτου» ΟΠΠΕΘ υπάγονται αυτοδί
καιους και αυτομάτως στο ΥΠΠΟ (Λογο
τεχνικό Αρχείο, Μουσεία Σύγχρονης Τέ
χνης, Φωτογραφίας και Κινηματογράφου,
Ό π ερ α Δωματίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο
Βυζαντινών Μνημείων). Οι παραπάνω ορ
γανισμοί μαζί με τις ρυθμίσεις και τις ανα
διαρθρώσεις του Κρατικού Θεάτρου Β.Ε.,
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, της Κρα
τικής Ορχήστρας, του Κρατικού Ωδείου
και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού
αποτελούν το πακέτο παλαιών και νέων
θεσμών για οποίους στο κείμενο του νό
ίτονα η
μου «ηχεί» στερεότυπα και μονότονα
επωδός «το Δ.Σ., ο πρόεδρος, ο διευJ0wnjç
διορίζονται με απόφαση του υπουργού. Τα
περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στον
ΟΠΠΕΘ μεταβιβάζονται στον υπό ίδρυ
σιν οργανισμό».
Κίνηση Γ: Ρουά ε ματ. Σε σύσκεψη ποι
προκάλεσε ο κ. Βενιζέλος (8.3.98 στο
«Ολύμπιον») με συμμετοχή «εκπροσώπων
πολιτιστικιυν φορέων», εισηγήθηκε τα
εξής:
I. Τη χάραξη «επικοινωνιακής στρατηγι
κής» των πολιτιστικιύν φορέων της Θεσσα
λονίκης.
II. Τη συνεργασία μεταξύ αυτών των φο-,
ρέων/θεσμών με τη δημιουργία μιας αστι
κής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.
III. Τη δημιουργία και καθιέρωση ενός
νέου θεσμού που ως περιεχόμενο θα *
τη διενέργεια εκδηλώσεων καθ’ όλη ττ
διάρκεια της χρονιάς, θα ονομάζεται «Φε·
στιβάλ Θεσσαλονίκης» και φορέας του
είναι η παραπάνω αστική εταιρεία.
Ειδικότερα:
1. Πρότεινε πέντε τομείς και αντίστοι
χους φορείς-συντονιστές, που θα αποτε
λούν τον πυρήνα τιυν πολιτιστικών δρα·'
στηριοτήτων: α. Θέατρο: Συντονιστής τώ

ΚΘΒΕ, β. Εικαστικά: Συντονιστής το Κρα
τικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, γ. Μου
σική: Συντονιστής η Κρατική Ορχήστρα, 6 .
Κινηματογράφος: Συντονιστής το Φεστι
βάλ Κινηματογράφου, ε. Φωτογραφία:
Συντονιστής το Μουσείο Φωτογραφίας.
2. Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στην
εταιρεία θα συντονίζονται «επικοινωνιακά» και έτσι θα προκύπτουν «μεγάλα γε
γονότα» (συνδιοργανώσεις).
3. Όλοι οι φορείς-συντονιστές υπάγονται
άμεσα στο ΥΓΊΠΟ και οι διευθυντές τους
διορίζονται από τον κ. Βενιζέλο. Ο κύκλος
’‘εκλεισε!
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ΓΑΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ Η LA CULTURE
TEST(à) MOI

k Ας προσπαθήσουμε τιάρα να δικαιολογή
σουμε τον τίτλο και την εισαγιογή αυτού
ιγου σημειιάματος, αφού αναγνιυρίσουμε
ίγυθέως ότι υπήρχαν -κ α ι υπάρχουν- σοτίαρά προβλήματα «νοικοκυρέματος», οι
κονομικής επιβίωσης και λειτουργίας των
θεσμών που κατέλιπε ο ΟΠΠΕΘ στη Θεσ
σαλονίκη, κατάσταση που επιβαρύνεται
ριπό την αναξιοπιστία και την ανικανότητα
jr, ηςνυν δημοτικής αρχής. Όμως:
r 1. Καμιά δημόσια, υπεύθυνη και ευρεία
( συζήτηση δεν άνοιξε το ΥΠΠΟ για το μέλ£ιοντης διαχείρισης της περιουσίας και τιον
{)εσμών που αφήνει πίσω του ο ΟΠΠΕΘ,
, ιλλά και για τον γενικότερο σχεδιασμό της
.. ιολιτιστικής πολιτικής στην πόλη. Ούτε
ιαν ζητήθηκαν δημοσίως σκέτμεις, ιδέες ή
iff
ιροτάσεις για τα παραπάνω. Ακόμα και
' πη σύσκεψη που προκάλεσε ο κ. Βενιζένθς στο «Ολύμπιον», η σύνθεση τοιν «εκ. τροσοϊπων» που συμμετείχαν ήταν καταρανώς πολιτικοδιοικητική παρά καλλιτε
χνική [υπουργοί, γεν. γραμματείς, βουλευ
τές, νομάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχοι
ίΐ! ι.ά. (± 60), πρόεδροι Δ.Σ. οργανισμών εί;ε ακραιφνυάς κρατικιάν ( 2 2 ) είτε με προ
γραμματική σύνδεση προς το ΥΠΠΟ (14)].
ΐ 2. Το στήσιμο της «εταιρείας» μεθοδεύε;αι έτσι ώστε να φαίνεται ότι ανατίθεται
1 ιε «ανθρώπους και δυνάμεις της πόλης» η
if Ηαχείριση των του οίκου τους. Στην ουσία,
li n αυτοδιοικητικοί θεσμοί της πόλης, το μη
ζαρτημένο από το ΥΠΠΟ καλλιτεχνιιό/πολιτιστικό δυναμικό και οι οργανωμέ
νες πρωτοβουλίες ομάδων πολιτών εξοβεαζονται σχεδόν πλήρως και αποκλείονται
(θεσμικά από τα προτεινόμενα σχήματα
του θα είναι και ουσιαστικά κέντρα λήψης
χπυφάσειυν. Γενικότερα, φαίνεται να μην
ίζυπάρχει εμπιστοσύνη στην πόλη και στην
ικανότητά της να διαχειρίζεται τα πολιτι
σμικά της πράγματα χωρίς κηδεμόνες, συ

ντονιστές και πολιτιστικάριους.
3. Ολοκληρώνεται ο ουσιαστικός και
ασφυκτικός έλεγχος μέσω τιυν φορέιυνσυντονιστιάν (που όλοι υπάγονται στο
ΥΠΠΟ) και μέσω των ανθρώπων που ο
ίδιος ο ΥΠΠΟ επιλέγει για τις διευθυντι
κές θέσεις αυτών τιον φορέιυν.
4. Αρχίζει vex διαφαίνεται η διαπλοκή των
αξιωματούχων του ΟΠΠΕΘ και των μελλοντικιάν διαχειριστούν του πολιτισμού της
ρωμαϊκής επαρχίας Θεσσαλονίκης. Οι άν
θρωποι της «Πολιτιστικής» επανέρχονται
μετά δόξης αναβαπτισθέντες στην καθαρ
τήρια κολυμβήθρα του Σιλωάμ με νονό τον
ΥΠΠΟ. Η «ώσμωση» άρχισε με το διορι
σμό του κ. Σαλπιστή ως προέδρου του Δ.Σ.
του ΚΘΒΕ (το πριάτο δείγμα γραφής του
ανδρός οδήγησε ήδη σε -μόλις αποσοβηθείσα- παραίτηση τον προσφάτιυς επιλεγέντα καλλιτεχνικό διευθυντή του ΚΘΒΕ κ.
Τσιάνο) και του κ. Φατούρου ως προέδρου
του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέ
χνης (προς τιμήν του οι πρώτες αντιρρήσεις
για το σχήμα. Αναμένεται συνέχεια).
5. Ο ΥΠΠΟ συγκεντρώνει τεράστιες
εξουσίες και το σύστημα της διαχείρισης
του πολιτισμού, γενικότερα, συγκεντροποιείται ισχυρά και γραφειοκρατικοποιείται, αν ληφθεί υπόψη και το Ενιαίο Εθνικό
Δίκτυο Πολιτισμού της «Επικράτειας Πο
λιτισμού». Φαίνεται να τείνουμε όλο και
περισσότερο στην ταύτιση Πολιτισμός =
υπουργείο Πολιτισμού. Αντιδράσεις μείζονες δεν υπήρξαν πλην εξαιρέσεων (πε
ριοδικά Εξώστης, Ποντίκι).
6 . Η ένδοξη παράδοση του ΟΠΠΕΘ συ
νεχίζεται, δηλαδή, η επιβολή ενός πολιτικού/διοικητικού μοντέλου με τους ίδιους
λίγο πολύ ανθροάπους στα πολιτιστικά
πράγματα της πόλης. Ποιος παροικοάν την
Ιερουσαλήμ αγνοεί ότι το «Φεστιβάλ Θεσ
σαλονίκης» θα παίξει κυρίαρχο και απο
φασιστικό ρόλο; Ό τι εν όψει και της «Πο
λιτιστικής Ολυμπιάδας» θα ανοίξουν δου
λειές με φούντες και θα ρεύσουν (ή δεν θα
ρεύσουν) κονδύλια και επιχορηγήσεις των
οποίιυν τη στρόφιγγα θα κρατάει πρώτα
και κύρια ο (εκάσ-τοτε) ΥΠΠΟ και μετά
οι διορισμένοι από αυτόν «δικτυωμένοι
συντονιστές». Φύλλο δεν θα κουνιέται, αν
δεν φυσήξουν οι παραπάνω!
Με τι μοιάζει, λοιπόν, το «πλέγμα» των
θεσμών που απλιόνεται πάνιυ από την πό
λη:
(X. με «δίκτυο», όπου όλοι οι «δικτυωμένοι κόμβοι» είναι ισότιμοι, χωρίς πυραμί
δες εξουσίας, χιυρίς δικτυάρχη και εντε
ταλμένους υποδικτυάρχες;
β. με δίχτυ, όπου -α ς μην πούμε η αρά

χνη-, οι δικτυοθήρες θα κάνουν (μετά την
τβαριά) ισότιμη συζήτηση με το αλίευμα
για τα πολιτιστικά δικαιώματά του;
γ. με τα δίχτυα της αγάπης ή με ζεμπίλι
για κάθε είδους ψώνια;

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Τους αποκαλύψαμε, τους καταγγείλαμε,
τους ψεκάσαμε με επαναστατικό κριτικό
υγρό. Τελειιύσαμε, όμιυς;
Σενάριο Α: Αύριο το πρωί υπουργοί και
διευθυντάδες γονατιστοί και γεμάτοι ενο
χές μπροστά στο ογκωμένο και οργισμένο
λαϊκό πολιτιστικό κίνημα υπόσχονται
κλαίγοντας διάλογο, δημοκρατία, διαφά
νεια, αποκέντρωση και ελεύθερη δημιουρ
γία για το λαό και τον καλλιτέχνη, προκειμένου να σούσουν το πολιτιστικό τους κε
φάλι. Και το κίνημα, οργισμένο αλλά ώρι
μο και μεγαλόψυχο, τους απαντάει: «Κα
λά, καλά, θα το σκεφτού. Πάντως, να μην το
ξανακάνετε». Κι ύστερα ξυπνήσαμε!
Σενάριο Β: Αύριο το πρωί -άντε μεθαύ
ριο- όσοι εκκινούν από την αφετηρία για
ελεύθερη και ακηδεμόνευτη δημιουργία,
όσοι ενδιαφέρονται για την προοπτική των
πολιτιστικών πραγμάτων της πόλης από τη
σκοπιά της αποσυγκέντρωσης, της ισότιμης
συμμετοχής και της πρωτοβουλίας, όσοι πι
στεύουν πως ο πολιτισμός δεν είναι κυρίως
θέμα υπουργείων, κρατικών φορέων, Δ.Σ.
και ΦΧΨ αλλά κοινωνικών διαδικασιών,
ομάδων πολιτοόν, μικρών και μεγάλων πρω
τοβουλιών και κυρίως ανιδιοτελούς μόχθου
και προσπάθειας, (πω ποη αριστεροσύνες!)
ξεκινούν (ή συνεχίζουν) το κοπιαστικό εγ
χείρημα να βρεθούν, να κουβεντιάσουν, να
συγκρουστούν, να προτείνουν, να σχεδιά
σουν (ενόψει και δημοτικαύν εκλογών). Ο
πολιτισμός στη Θεσσαλονίκη δεν χρειάζε
ται να αρχίσει από το μηδέν, ούτε να
εγκλειστεί σε ένα σχήμα. Έ χει ανθρώπους
και ιστορία, έχει δυνατότητες και προοπτι
κές. Ας τις αξιοποιήσει και ας ακολουθή
σουν και τα υπουργεία και τα Δ.Σ. και τα
ΦΧΨ, στηρίζοντας και βοηθώντας κι όχι
απλώνοντας δίχτυα και παραγάδια.
Είμεθα καταστροφολόγοι, εμπαθείς, μί
ζεροι και μεμψίμοιροι; Τσως· πάντως κα
λύτερα αυτό, παρά δικτυάλωτοι ιχθύες εις
τας δικτυοκλιυστους σπείρας αυτιών, οι
οποίοι «φελλοί δ’ ως άγουσι δίκτυον» =
σαν φελλοί κρατούν το δίχτυ (Αισχύλος
Χοηφόροι, 506, μτφρ. Γρυπάρη).
ΥΓ. Οι αθηναίοι αναγνώστες να μη μειδι
ούν. Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε άτι θα μεταφέ
ρει το «μοντέλο» της όικτνοθηρευτικής τέ
χνης και στην Αθήνα. Γρηγορείτε και προσεύχεσθε!
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Α υ τέ ς τις μ έ ρ ε ς
παρουσιάζονται στην Α νω τά τη
σχολή Καλών Τεχνών (Π ειρ α ιώ ς

εξελιχτεί σε ένα είδος cult καλλιτέχνη, τον
οποίο μνημονεύουν οι «ειδικοί», κριτικοί
και καλλιτέχνες, ως έναν από τους πιο ση
μαντικούς ζωγράφους τελάρου στην Ελλά
δα σήμερα. Ίσω ς το καλύτερο παράδειγμα
για το πώς η δεύτερη μετά-το-μοντέρνο γ ε
νιά ελλήνων εικαστικών δίνει λύσεις στο
πρόβλημα (που λέει ο λόγος)
της ζωγραφικότητας. Έτσι, η
αφορμή της έκθεσης στην
ΑΣΚΤ είναι μια εξαιρετική
ευκαιρία για να έρθει κάποιος
σε επαφή με τη δουλειά του. Ό ποιος θα το
κάνει για πρυΥτη φορά, καλό είναι να γνω
ρίζει ότι τα στοιχεία που θα αναγνωρίσει
ως εξαιρετικά επίκαιρα ή μοδάτα μετά τον
πρόσφατο βομβαρδισμό από τη «Νέα Βρε
τανική Τέχνη» έχουν την παρουσία τους
στη δουλειά του καλλιτέχνη εδώ και σχεδόν

I f s my party
2 5 6 ) έρ γ α νέω ν διδ α σ κόντω ν
της. Α νά μεσ ά τους, ξεχ ω ρ ίζει η
περίπτωση του Γιώργου Καζάζη.

...και τότε αυτός υ οπερατικος ήχος απο
συνθεσάιζερ μοιάζει να γίνεται τρισδιάστατος
και συνειδητοποιώ ότι ανεβαίνω πολύ
γρήγορα προς τα πάνω καθώς αυτό το
αόρατο χέρι με γραπιόνει και με πετόει στο
ταβάνι γιατί ημουσική είναι μέσα μου γύρω
μου και παντού, λες και στάζει από το κορμί
μου. αυτά είναι το παιχνίδι και κοιτάζω γύρο)
και όλοι ξεφνσάμε και τα μάτια μας είναι
κάτι μεγάλες μαύρες λίμνες αγάπης και
ενέργειας και τα σωθικά μου γυρίζουν καθώς
η ναυτία διαπερνά το σιίψα μου και πέφτουμε
στο πάτο)μα ένας ένας...

Irvine Welsh, Ecstasy
υτή την εποχή στις κινηματογρα
φικέ^ αίθουσες παίζεται η ταινία
Jackie Brown του Ταρραντίνο. Η
funky ατμόσφαιρα και ο φλασάτος ερωτισμός της δεκαετίας του
70 έχουν εκεί την τιμητική τους μοιάζο
ντας ταυτόχρονα σαν ένα από τα πιο σύγ
χρονα πράγματα που έχουμε δει τελευ
ταία. Μια εικαστική δουλειά που εκτίθε
ται τις ίδιες μέρες φαίνεται να κάνει
(σχεδόν) το ίδιο. Υπάρχουν καλλιτέχνες
με συχνή εκθεσιακή παρουσία και άλλοι
με σπάνια. Ο Γιώργος Καζάζης (γ. 1958)
ανήκει ανεπιφύλακτα στη δεύτερη κατη
γορία αν και το εκθεσιακό του ιστορικό
αγγίζει περίπου τα δεκαπέντε χρόνια. Ως
αποτέλεσμα αυτής του της τακτικής, έχει

Α
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δέκα χρόνια. Ποια στοιχεία, δηλαδή; Πα
ντελής έλλειτβη σοβαροφάνειας από τους
τίτλους μέχρι τη θεματολογία, σαρκαστικό
χιούμορ, ένα παιχνίδι μεταξύ παράστασης
και αφαίρεσης με έντονα διακοσμητική
διάθεση και έντονα -funky- χρώματα,
χρήση των πιο μπανάλ ή νεανικοτν αναφοριόν, διάλογος με την ποπ μουσική.
Από την προτελευταία έκθεσή του στην
γκαλερί Μέδουσα, πριν από έξι χρόνια,
υπάρχουν σήμερα πολλές διαφοροποιή
σεις. Οι ανοιχτά (;) σεξουαλικές αναφορές
της δουλειάς και (πολύ περισσότερο) των
τίτλοτν της περιόδου 1989-1992 έδωσαν η
θέση τους σε πιο κρυπτικές αναπαραστά
σεις, όπου -π α ρ ’ όλα αυτά- ο ερωτισμός
παραμονεύει σαν ένα απαγορευμένο παι
χνίδι. Οι ανοιχτά περιγραφικοί, συχνά βωμολοχικοί τίτλοι éôojoav κι αυτοί με τη σει
ρά τους τη θέση σε ένα μονότονα επαναλη
πτικό “άτιτλο”. Είναι λογικό: Η επιφάνεια
της ζωγραφικής του Καζάζη έχει αρχίσει
να λέει υπερβολικά πολλά για να περιγραφούν λεκτικά. Για την ακρίβεια, η επιφά
νεια μοιάζει να είναι το A και το Ω της
καλλιτεχνικής πράξης. Μοιάζει. Ο Καζά
ζης γνωρίζει πολύ καλά τη λαγνεία της

Ε κδόσεις Π οιότητας
Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΑ
(Αρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη)

Β.ΓΚΑΦΟΥΡΟΦ
ATLIMIIOYKIAH
Καθηγητές Πανεπιστημίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΜΑΚΕΔΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ

■πυχήζ με την αισθητική της κενότητας κχχι
τιήνει μαζί της ένα μακιαβελικό παιχνίδι.
Αφαίρεση και Διακοομητιχότητα είναι
Ιραινομενικά τχχ κυρίαρχα θέματα εδιό.
\νάμεσατους (5μο>ς ανασύρεται (ίλη η πο[ιτιαμική ιστορία τ<υν τελευταίων τριάντα
(μόνων. Από την τβυχεδελική κουλτούρα
(ιέχριτις κυβερνοπάνκ περιπλανήσεις. Το
[ιλαίσιοτο οποίο επανέρχεται σταθερά εί/(χι η συμμετρία. Ό λα τα θέματα, αναγνω
ρίσιμα ή μη, ξεδιπλοινονται σαν καλειδο
σκοπικές συνθέσεις ή δυτικοποιημένα μα
σάλ(χς. Σ(χν ελάχιστα (χν(χγνο)ρκτιμους
(άμτες αγνώστων. εξωγήινων περιοχών.
Γα τελάρα, όλα σχεδόν στην πανομοιότυιη διάσταση 2 x2 , 2 0 μέτρα, γεμίζουν με
:π(ΐναλαμβανόμενα, παραισθητικά σχήκχτίχ που ακροβατούν μεταξύ της διακοιμητικότητας ενός χαρτιού περιτυλίγμαο: και της εκρηκτικότητας ενός bad trip.
Εχοντας κανείς αυτά κατά νου. θα υπέθεε μια όψιμη χίππικη χαλάρωση. Αντιθέ(ος, ο Καζάζης εισάγει και τον ηλεκτρονιιοπαράγσντα (τα έργα συχνά συντίθενται
στον υπολογιστή πριν μεταφερθούν στο
:ελάρο) και την αισθητική των pixels, λιγδ
ερό εμφανή πάντως σήμερα απ' ό,τι στην
ελευταία του έκθεση πριν από τρία χρό/ια. Έτσι, ανάμεσα στα καλειδοσκόπια
ιπλέκονται μνήμες από το ιστορικό ηλε
κτρονικό παιχνίδι Pac Man και (ίλη τη νεόευκτη παράδοση των video games που

ό,τι αντιρρήσεις και αν προβάλλουν οι
προστάτες της ζωγραφικής παράδοσης,
έχουν αφήσει ανεξίτηλες οπτικές μνήμες
στο συλλογικό ασυνείδητο.
Κάποιος αόρατος κάνναβος φαίνεται να
κρατάει τα πάντα σε τάξη με τον ίδιο τρόπο
που το κάνει η ποπ αρχιτεκτονικότητα των
κύβων Lego. Και η θεματολογία; Εδώ κα
νείς κινδυνεύει να τρελαθεί. Ξεκιν<όντας
από ανέμελες (;) φιγούρες πουλκόν, ζώων,
κεράτων (!), αυτοκινήτων, τσιμεντομηχανών, μαχαιροπήρουνων (πόσοι έλληνες
καλλιτέχνες θα απεμπολούσαν τόσο απρο
κάλυπτα τη σοβαροφάνεια τους;) θα φτά
σει σε δυσοίωνες, δυσυπόστατες φιγούρες
ερωτικιόν χοριόν που θα μπορούσαν να
ανασύρουν στον πονηρεμένο βιβλιοθήκες
ολόκληρες από kama sutra εικόνες. Εξάλλου, ποιος θα σκεφτόταν πρι ν δει τη ζωγρα
φική του Καζάζη ότι η φόρμα των κλειδιών
(της πόρτας) θα έδενε τόσο αρμονικά με τα
λαχούρια και θα προκαλούσε το ίδιο ι|>υχεδελίζον αποτέλεσμα.
Ηδονισμός, ατμόσφαιρα πάχρτυ, παραί
σθηση αλλά, ταυτόχρονα, και καθημερινό
τητα, banalité και ανθρωπιά. Η ελληνική
slacker κουλτούρα τυιν 90s, σε όποιο βαθ
μό πραγματικά υπήρξε ή υπάρχει, μπορεί
να βρει στη ζυιγραφική του Καζάζη το τέ
λειο μοτίβο. Μην το ξεχνάχτε, είναι το μοτίβο που έχει πραγματικά σημασία. Μόνο
το μοτίβο.

Μ ετάφραση
Γ. Στεργίου
Με 736 σελίδες, 31 εικόνες,
9 σχεδιαγράμματα και 2 χάρτες
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Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 36.27.318
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Κ ΙΚ Η K . K A N A P H

Κολοκύνθες
της ’Ερήμου

τη ς ΕΥΑΣ Π Α ΤΙΚ Η

Από την πίσω π όρτα μπαίνουν
σ το σπίτι μου συχνά άνθρω π οι
αδιάφ οροι, άνθρω π οι άγνω στοι,
γνωστοί, και ά λλο ι που
σ η μ α το δ ο το ύ ν την

νη, η τόσο «γνώριμη» μου άγνωστη φωνή,
που μου «μιλούσε», «μ’ άκουγε», μ’ έπαιρ
νε, με ταξίδευε, ακόμα και στον κάτω κό
σμο με ταξίδευε και μ’ έφερνε στην επιφά
νεια ξανά, ξανά και στα «σταθερά».
• «Οι σταθερές μετοχές του θανάτου»:
«(...)Θάνατος ο Ερχόμενος / Και με φαντά
ζομαι σε μια φωτογρα
φία / ωραία, ζεστά μες
στο γ υ α λ ί/ (...) α π ’ έξω
λίγη σκόνη που πάντα
την ανέχτηκα (...)/
Κάποιο από τα παιδιά
θα θυμηθεί / την πα ρ'
ολίγο έμμονη ιδέα / Μια ορχιδέα αισθησια
κή / μ ' αρσενική και θηλυκή αγάπη / ωραία
θα με βλέπει απ ' το γυαλί (...)»
• «Το κόχπνισμα βλάπτει τελικά τον έρω
τα;»: «(...) όλη αυτή η διαφορετική / καπνιστική μας συμπεριφορά / Ίσως αυτό το κάτι
να μας χώρισε (...) I Κι έτσι καθώς το κάπνισμα εξασθενεί τη μνήμη, / δεν βρίσκω κάτι
άλλο, δεν θυμάμαι / Πρέπει να ’ταν αυτό. Αν
και / παραμείναμε διά βίου πιστοίI θέλω να
πω, δεν αποχωριστήκαμε ποτέ / την κασετί
να του Καρέλια (...)»
• «Στο όνομα της πίκρας μας»: «(...) Σκλη
ρούς καρπούς και πράσινους / αλύπητη /
διαμπερώς τραυμάτισα (...) / και το 'καμα
γλυκό / του κουταλιού. / Στο όνομα της π ί
κρας μας.»
•«Μ ε ούζο Πλωμαρίου»: «(...) Το μέλι το
πανάκριβο το φύλαγες σαν φάρμακο / π α 
λαιικούς χειμώνες / τον παιδικό μας βήχα να
γλυκαίνει Το νερό / το βρόχινο κάποιον και
ρό συνέλεγες από την υδρορροή- (...) / Τον
οίνο τον ημίγλυκο που αγόραζε ο πατέρας /
τον έβρισκες υπέρμετρα γλυκό- (...) / Θυμά
μαι εγώ, πάντα το προτιμούσες / Θυμάμαι
εγώ σαν έπαιρναν φωτιά τα μάγουλά σου
(...)/ "Εβίβα!”, "Στην υγειά σου!”/ Και μολο
νότι ασέβεια θα φανεί, / εσένα, Μητέρα, με
ούζο Πλωμαρίου θα σου κάνω τις χοές / και
δεν θα το νερώσω Θα το κάφω / το χώμα της
ψυχής σου / Να ευφρανθεί.»
• «Από των κρεμμυδιών τα φύλλα»: «Πρά
σινα φασολάκια στον πάγκο της κουζίνας
Το σπίτι σιωπηλό / Το δείπνο ετοιμάζω με

Η αλήθεια είναι είδος
πολλαπλής συναλλαγής
κα θημερινότητά μου. Κάπ οιος
θ α ήταν απ' α υ το ύ ς - ο ύ τε και
έχει σημασία τώ ρ α πια.
φησε στο σχεδιαστήριό μου ένα βι
βλίο. Είναι πολύ καλό, θυμάμαι
πως σχολίασε- διάβασέ το. Σε τι αναφέρεται; τον ροότησα. Ποίηση,
αποκρίθηκε- αξίζει. Δε διαβάζω
ποιήματα, απάντησα- καμιά φορά ανοίγω
τον Καβάφη...
Έμεινε μέρες το βιβλίο στην ίδια θέση,
προστέθηκαν και άλλα, λογαριασμοί, πε
ριοδικά, εφημερίδες, σκόνη που τα ’δενε
σε σύνολο, κι ήρθε η ιόρα η καλή να χρει
αστώ κάποια στιγμή σχεδιαστήριο, στο
σπίτι. Ξεσκόνισα αρπαχτά μ’ ένα φτερό
κι είπα να ξεχωρίσο) ό,τι έμοιαζε για πέ
ταμα.
Πήρα στο χέρι το ξεχασμένο το βιβλίο,
το ξεφύλλισα, σταμάτησα στον τίτλο που
δε μ’άρεσε -ο)στόσο υπαινικτικός- Κολο
κύνθες της Ερήμου, εκδ. Πλανόδιον, και
ο δράστης της ποίησης γυναίκα- Κική Κ.
Κανάρη
Έπιασα να φυλλομετρά) το «έγκλημά»
της- διάβασα στίχους, τίτλους πεταχτά
και λίγο λίγο σταματούσα, ξαναδιάβαζα
- ένιο)θα να ’μαι μέσα σ’ όλα αυτά, να με
χαροποιούν, να μου γελάνε σκο)πτικά, να
με πονούν γλυκά, να με εκφράζουν τρυ
φερά, σαν να τα ζήσαμε μαζί εγώ και κεί
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—

φως νυκτερινό και συνοδευτικό / το ένα τοι
Μ πραμς κομσέρτο για βιολί και ορχήστρα
Allegro / non troppo το μισό Αρχίζει σκοτει
νό Μαχαίρι έχω στο χέρι / Κρεμμύδια κα
θαρίζω και δακρύζω Δ εν είμαι μια γυναίκα
της Πρεβέζης / Μα η άηχη φωνή σου μι
εμπαίζει “Δ εν Θα ’χ ουμε βαρύ χειμώνα εφέ
τος. / Να, κοίτα τα κρεμμύδια: γυμνά σχε
δ ό ν μονάχα ένα όνο φύλλα. / Το λέει ημη
τέρα χιού που ξέρει... ” (...)»
• «Αν την ψυχή σου...»: «Αν την ψυχήσοι
φλόγα δυνατή / ανάλωσε, / σου μένει η τέ
φρα / Δέξου την τιχιή.»
• «Νυχτερινό πλυντήριο στις χίλιες στρο
φές»: «(...)Μάνα εξ αγχιστείας, τα σεντόνια
σου - να χιην ανησυχείς! / είν’ όλα κάτα
σπρα είναι καλά χαίρουν άκρας υγείας (...,'
! Αλλά κι εσύ / δεν χάθηκες ολότελα σε βρί 
σκω / είν’ εύκολο πολύ / στα έργα σον ί
όραση και η αφή / στον λόγο η μνήμη
"Ετούτα είναι παλιά, α π ’τη δική μου προί
κα. / Το χραχιουλάκι το μικιό / το ήκαμα Γ
αντρού σου σαν ήτανε χιωρό. (...) ! κι άμα'
πυθάνω, να τα πετάξτε κάνε... ”(...)»
Πρωτόβγαλτη η Κική Κ. Κανάρη σΐ(
πλήθη της ποίησης, μου φάνηκε όμως on
ζωή «περπατημένη». Θέλω να πω γυναίκι
εργαζόμενη, με σύζυγο, παιδιά, νοικοκυ
ριό, κοντολογίς μια «Μαίρη Παναγιώταρά», κομίζει μέσ’ στους στίχους της τρυφε
ρή και περιπαιχτική οδύνη ωριμότητας
οδύνη γυναίκας που «ξέρει», μιας «πολλά
πλής» γυναίκας που στάθηκε και έσκυψι
σε πράγματα «μικρά»- μικρά και καταλυτι
κά - αυτά που φέρνουνε στον κόσμο τη ζωή
αυτά που την τροφοδοτούν, την ομορφαί
νουν, την κοσμούν, και όταν έρθει εκείνη 1
πάντα αναμενόμενη και πάντοτε αναπά
ντεχη στιγμή «ξέρουν» ξανά, στοχαστικά
να υποκλίνονται.
Δεν θα ασχοληθώ εδο') στα σοβαρά με αν

ριχή και γυναικεία λογοτεχνία ή ποίηση,
ινδρικό ή γυναικείο λόγο και τέτοια σχε,κά. Δεν τα πιστεύω άλλωστε- πιστεύω σε
νθρώπινες ευαισθησίες και ερμαφρόδιες παχυδερμίες που σύνορα και γένη δε
νωρίζουν. Ωστόσο, ο λόγος ερμηνεύει
αι υπερασπίζεται ή απορρίπτει συμπεριιορές, μεταφέρει λογικές και εμπειρίες,
ιώματα, οράματα, ελπίδες. Και φυσικά,
π’ τη στιγμή που η ίδια μας η ύπαρξη θα
ένει «αιώνια» ερώτημα αναπάντητο -ή
σιω μπορεί να προσεγγίζεται και με χιΙάδες μία απαντήσεις- γίνεται κιόλας κααρό και αυτονόητο πως η «αλήθεια» είΐχι είδος πολλαπλής συναλλαγής. Δε λέω
ιως εμπορεύσιμο, λέα) απλά διαπραγμα'Ψσιμο. Το διαπραγματεύονται οι θύτες
αι τα θύματα, οι εξουσιαστές και οι εξουιαζόμενοι, οι καταπατητές κι οι καταπα: Ιμένοι, οι δίκαιοι κι οι άδικοι, οι θηλυκοί
αι οι αρσενικοί, οι γονείς και τα παιδιά,
ι νέοι και οι γέροι, οι κολασμένοι και οι
μωμοι, το διαπραγματεύεται ο οποιοσ
δήποτε Θεός κι ο Διάβολός του, ο πλούI ιος κι ο φτωχός, το διαπραγματεύεται ο
αθένας μας μ’ αυτό που είναι ο εαυτός
)υ. 0 όποιος γράφων το διαπραγματεύεxij κι αυτός- από τη μια με το ατόφιο, το
υτούσιο γεγονός, κι από την άλλη με το
άτι της ψυχής του- έτσι προκύπτει μια
Ιοκή, μια απαράδεκτη εμπλοκή που μας
ιπαίζει- μας κοροϊδεύει πάει να πει. Αυ' ί οι άνθρωποι του Αντί, α π ’ όσο τους διαάζω δηλαδή, δεν τα ψηφάνε τόσο.
Αυτοί με άλλα, πιο «μεγάλα» καταπιάνο■ιαι. Θα ήταν όμως σκόπιμο να αναρωτηΈί κανείς γιατί όλο και περισσότερο αναάεται η αρσενική αλαζονεία στις μέρες
άς, όπως τόσο και περισσότερο έβγαινε
ιί(|!'άποτε στην επιφάνεια των γυναικών η
f ιρίνια. Κι ας μην ξεχνάμε βέβαια, όταν
ι*ανένας δε σ’ αμφισβητεί μπορείς να είui πράος, μεγαλόψυχος, πάντοτε «υπεΝανω», ένας μικρούλης πλανητάρχης χο
ντρικά και όχι βέβαια ένας μικρούλης πρίΛηπας όπως εκείνος, ο αλλκυτικος, του
,ίΡ'αιντ Εξυπερύ. Στο μεταξύ εγώ) -όπιυς και
πρωτοφανέροπη ποιήτρια Κική Κ. Καίρη- θ’ απολαμβάνω όσο μπορώ) ακόμα
jJMιο πολύ την εξαίσια ποιητική του χώρου
]ς κουζίνας μου, θα βάζω σ’ ένα νόστιμο
αΐτην άγρια θλίψη μου, θα πλένο) και τα
νιάτα μου μ’ αυτή, ακούγοντας ταυτόχροXστο ραδιόφωνο τραγούδια ξεσηκωτιjytffe. Στο όνομα της μάνας μου, στο όνομα
ης θείας μου, της μάνας μου εξ αγχιστείας
1ι; ου μου ’λεγε με ντροπαλό παράπονο: τις
ρναικείες τις άυνλειές τις τρώει πάντοτε
ότα!..

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ του Αυγούστου του 1997 έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής διανοού
μενος Γιώργος Πετρής (Σίμος), ο τεχνοκρίτης του περιοδικού της Αριστεράς Επι
θεώρηση Τέχνης (1954-1967), όπως ήταν πιο πολύ γνωστός. Μικρασιατικής καταγιυγής, γεννημένος στη Μυτιλήνη το 1916, νέος εργαζόταν υπάλληλος σε σαπωνο
ποιείο- παράλληλα κατατοπιζόταν μόνος του διαβάζοντας πολύ ό,τι σχετιζόταν με
τη θεωρία και την ιστορία της τέχνης. Έ μ αθε τη γαλλική γλώσσα θέλοντας να ταξι
δέψει στο Παρίσι, όπου θα συνέχιζε την εποχή της απριλιανής δικτατορίας τις
σπουδές του ιστορίας της τέχνης συστηματικότερα. Δεν έμεινε όμως ο απλός εγκε
φαλικός επιστήμων- εντάχτηκε νιυρίς στην κομμουνιστική Αριστερά και στα χρόνια
της Κατοχής, ως μέλος του ΕΑΜ Αέσβου, έλαβε ενεργό μέρος στην Εθνική Αντί
σταση, ενώ έγραφε στις παράνομες εφημερίδες της Μυτιλήνης πολιτικά άρθρα.
Ιδρυτικό μέλος της ΕΔΑ, εκλέχτηκε βουλευτής της, εξορίστηκε, φυλακίστηκε, βα
σανίστηκε. Από τον Ιούνιο του 1956 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1967 κράτησε τη
στήλη της τεχνοκριτικής στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης, δημοσιεύοντας με ευ
θύτητα τις απόψεις του για πρόσωπα και πράγματα της σύγχρονης ελληνικής τέ
χνης. Υπήρξε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Τεχνοκρίτουν, στην οποία πίστεψε και
για την οποία κινητοποιήθηκε ιδιαίτερα. Τον τελευταίο καιρό, σοβαρά άρρωστος
αλλά γενναίος, είχε αποτραβηχτεί από κάθε δραστηριότητα, ζώντας ήρεμα στο Πα
λαιό Φάληρο, με τη συντροφιά της αγαπημένης, πιστής του αδερφής Έλλης και των
εικαστικών έργων που του είχαν χαρίσει ως ένδειξη εκτίμησης και ευγνωμοσύνης
φίλοι καλλιτέχνες.
Αυτή τη συλλογή έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής Ελλήνων καλλι
τεχνών ο Πετρής αποφάσισε να τη δωρίσει στο Δήμο Μυτιλήνης, προκειμένου
-αφού συντηρηθούν και αναρτηθούν τα έργα σε κατάλληλο χώ ρο- να παγιωθεί
ικανός πυρήνας Δημοτικής Πινακοθήκης. Έτσι, στις 3 Φεβρουάριου, επιτροπή που
συγκροτήθηκε από το δήμαρχο Μυτιλήνης Θ. Χοχλάκα μετέφερε από την Αθήνα
στη Μυτιλήνη πέντε κιβώτια με 101 πίνακες ζουγραφικής και χαρακτικής ελλήνων
καλλιτεχνών. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα των Θεόφιλου (π. 1870-1934), Γιώρ
γου Μπουζιάνη (1885-1959), Γιώργου Γουναρόπουλου (1889-1977), Αντώνη Πρωτοπάτση [Pazzi] (1897-1947), Τάκη Μάρθα (1905-1965), Ορέστη Κανέλλη (19101979), Γιάννη Τσαρούχη (1910-1989), Γιάννη Σπυρόπουλου (1912-1990), Α. Τάσσου (1914-1985), Βάσως Κατράκη (1914-1988), Γιώργου Σικελιώτη (91917-1984),
Γιιυργου Βακιρτζή (1923-1988) και Αλέκου Φασιανού (γ. 1934). Πολλά από τα έρ
γα είχαν μπει στα εξώφυλλα τευχιόν της Επιθεώρησης Τέχνης.
Ο Γιώργος Πετρής δεν ξεκινούσε από καμιά αόριστη ιδέα την τεχνοκριτική του.
Έ ξ ε ρ ε ο ίδιος να ζωγραφίζει - είχε μαθητεύσει κοντά στον Αντώνη Πρωτοπάτση,
που του έλεγε ότι «η ζωγραφική είναι μάτι» και του συνιστούσε να κάνει υδατογρα
φίες.
Ο Πετρής επιδίωξε και πρόβαλε μέσα από τις σελίδες της Επιθεώρησης Τέχνης
τάσεις με ευρύτητα αντιπροσώπευσης, ερχόμενος συχνά σε αντίθεση με κυρίαρχες
ιδεολογίες.
Ας ελπίσουμε ότι η συλλογή των εικαστικόν έργων ελλήνων καλλιτεχνών, που ο
Γιιυργος Πετρής πρόσφερε απλόχερα στη Μυτιλήνη, την οποίαν ένιιυθε δεύτερη
πατρίδα του, δεν θα αφεθεί σε κάποιο κτήριο, εξυπηρετώντας πρόσκαιρες πολιτι
κές σκοπιμότητες, αλλά ότι θα αξιοποιηθεί σωστά. Θα μελετηθεί η σημασία της μέ
σα από εκθέσεις ενοτήτων της (κατά ζοχγράφους, θέματα ή τεχνοτροπίες) και κυ
ρίως μέσα από μια σχολιασμένη έκδοσή της. Μόνο τότε μπορεί να ειπωθεί πως έγι
νε πράξη η επιθυμία του δυχρητή της: η ανάδειξη της συλλογής και η παιδευτική λει
τουργία της.
Δημήτρης Παυλόπουλος
Ιστορικός τέχνης
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Ο Τζιοβάνι και η Α νναμπ έλλα
ερ ω τεύ ο ντα ι· είναι ό μ ω ς
Σκηνή από την παράσταση Κ ρ ίμ α

α δέλφ ια . Ο αιμομικτικός το υ ς

που είναι πόρνη, σε

σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέο

έρ ω τα ς, ενά ντιο ς στην η8ική και
το υ ς νόμους, δ ε ν υπ οχω ρεί
ο ύ τε λεπ τό και το υ ς ο δ η γ εί με

γική, αυτή με την οποία ο Τζιοβάνι προβαί
νει στην αιτιολόγηση τιυν συναισθημάτων
που τρέφει για την αδελφή
του: δεν είμαστε λοιπόν ακόμα
πιο πολύ από τη φύση μας δε
μένοι μεταξύ μας; Η φύση, για
τον Τζιοβάνι, ζητάει αποκα
τάσταση. Οι ιδέες περί αναγκαιότητας απο
κατάστασης της φύσης που επικαλείται,
ανοίγονται στην επίγνωση του συγγραφέα
για τον βαθύ ανορθολογισμό κάθε μεγάλου
πάθους, αλλά και ότι αμετάκλητες παραβά
σεις όταν συντελεσθούν, πιο εύκολα ερμη
νεύονται με όρους του πεπρωμένου.
Ο Γιάννης Κακλέας, σκηνοθέτης της πα
ράστασης, συνέλαβε επιτυχώς τις προεκτά
σεις που απαιτούσε η περιπλοκότητα του
κειμένου, συγχωνεύοντας το σεξουαλικό
ένστικτο με το ένστικτο της καταστροφής
(έρως-θάνατος), μέσα σε μια ατμόσφαιρα
παράφορα ερωτική. Μια ανάγνουση (και
διασκευή του κειμένου του Φορντ) που δεν
προσπερνάει τις ασύνειδες επιθυμίες (ψυ
χολογία), την ερωτική σκληρότητα και βιαι
ότητα, χωρίς όμως (ευτυχώς) να τις καθα
γιάζει. Το μέσα γίνεται έξω. Ο μυστικός τό
πος του ασυνείδητου αναδύεται όπως οι
εφιαλτικές εικόνες του Γκόγια και του
Μπος, όπως η διαύγεια της ονειρικής υπερπραγματικότητας των σουρρεαλιστιόν και
της μεταφυσικής ζωγραφικής. Ο εφιάλτης
λούζεται στο σκληρό φως μιας αθέατης πη
γής. Ό ταν τελεκυσει, ένας επιθανάτιος
ρόγχος θα σκεπάσει όλα τα ακατασίγαστα
πάθη και θα τα επιστρέφει στο σκοτάδι. Ο
έρωτας κι ο θάνατος, δύο ένστικτα ενωμέ

Έρως και θάνατος
μαθηματική α κ ρ ίβ εια σ το
Βάνατο. Π ά θη κρυμμένα μ έσ α
τους και α νεξιχνία σ τες δ υ νά μ εις
προκαλούν τη γέννηση εικόνω ν
εφιαλτικών σ το α σ υ νείδ η το και
εγκλημάτω ν α να ιτιολόγητω ν
στην επ ιφάνεια.

Τζων Φορντ είναι ο μόνος συγγραφε'ας των τελευταίων ελισα
βετιανών χρόνιυν, που κρατάει
κάτι απ’ την παλιά δύναμη. Με το
Κρίμα πυν είναι πόρνη μπαίνει
τολμηρά στο χώρο-ταμπού της αιμομι
ξίας. Παρουσιάζει επιδεικτικά σ’ ένα
κουρασμε'νο και αδιάφορο από τα τετριμ
μένα και ανούσια πάθη κοινό, ένα θέαμα
που τα αντικαθιστά με τη φιληδονία. Εί
ναι σίγουρο ότι ο Φορντ δεν είχε πρόθε
ση να παρουσιάσει στη σκηνή αφηρημένες έννοιες αλλά ανθρώπινα πλάσματα
που ζουν, με την καρδιά τους, την εικόνα
που έχουν για τη ζο>ή. Η αιμομιξία, απο
τέλεσμα ενός πάθους, έχει τη δική της λο
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να, θα παραφυλάνε στους μυστικούς ic
πους της λαθεμένης ζώνης.
Ο σκηνοθέτης αφουγκράζεται το κείμεν
ακούγοντας τις κραυγές του και βλέπει τη
τυχαία διάταξη των εικόνων του εφιαλττ
οργανώνοντας την παράστασή του με μι
αποσπασματική σκηνική οικονομία εικο
στικών ακολουθιών, με ρυθμούς κινημακ
γραφικούς και επιμέρους φωτισμούς, πο
πυρπολούν την όραση.
Για τους λόγους αυτούς κίνησε τους ηθ(
ποιούς του στο σκηνικό-πρόφαση του Απ<
στολου Βέττα, καθ’ ολοκληρίαν ενεργ(
όπου ο χώρος κατακερματίζεται χωρίς ν
μπορεί να ορισθεί το πάνω, το κάτω, το μ8
σα ή το έξω. Ακόμα και το εμιλιάνικης αα
χιτεκτονικής κορτίλε στο οποίο παραπΙ
μπει, δεν εξυπηρετεί άλλο τι από την παρο
πομπή. Συνεργάτες στο εγχείρημα οιηθί
ποιοι, ευθυγραμμισμένοι στην ιδέα το
σκηνοθέτη, υπηρετούν την εικόνα και τ
συναισθηματική φόρτιση που προκαλε
αποποιούμενοι συμπεριφορές ηθογράφε
κού χαρακτήρα. Κινητικοί, παρόντες,αλλ
σαν δυναμικές φιγούρες ενός μεταφυσ:
κού πίνακα, με ένα λόγο γνώριμο στη σύγ;
χρονη δραματουργία (σπλάτερ) όπου I
έκρηξη της νοσηρής βίας δεν εξυπηρετι
τη δράση αλλά τα σημαινόμενα.
Υπερτονισμένο στοιχείο, η χρήση τη
μουσικής.

• Η παράσταση θα παίζεται μέχρι την Κι
ριακή 12.4.98, στον Τεχνοχώρο, Μαυρομ.
χάλη 161.
a

Από τον Τρότσκυ
στον Γκέντελ

Αυτοβιογραφία
Σκοτώνοντας το χρόνο

Πολιτική, λογική και έρωτας
Η ζωή του Ζαν βαν Χάιγενουρτ

Πωλ Κ. Φεγεράμπεντ

Σωματοφύλακα και γραμματέα του Τρότσκυ
Ιστορικού της μαθηματικής λογικής
Προλεγόμενα: Σάββας Μιχαήλ, Γιάννης Μοσχοβάκης

Ζαν βαν Χάιγενουρτ σε ηλικία είκοσι ετών, εγκαταλείπει την επιστημονική
καριέρα που ανοιγόταν μπροστά του για να ενώσει τις δυνάμεις του με τον
Λέοντα Τρότσκυ εξόριστο τότε στη Πρίγκηπο. Έγινε γραμματέας και
σωματοφύλακάς του, ακολουθώντας κάθε βήμα και κάθε σκέψη του σε όλες τις
περιπλανήσεις έγινε μάρτυρας και συνένοχος στη σκηνή της παγκόσμιας πολιτικής
του ’30. Μετά τη δολοφονία του Τρότσκυ, παρέμεινε στις τάξεις των τροτσκιστών
και συνέχισε τον πολιτικό του ακτιβισμό. Το 1948 όμως, απομακρύνεται από την
πολιτική για να επιστρέφει σε ένα άλλο πεδίο, εκείνο της μαθηματικής λογικής και
της ιστορίας της. Δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήμια, ενώ ταυτόχρονα ήταν
υπεύθυνος των αρχείων του Τρότσκυ στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Μετά από
πολλές θυελλώδεις σχέσεις και τέσσερις γόμους βρίσκει το θάνατο στην πόλη του
Μεξικού από το χέρι της τελευταίας του συζύγου που αμέσως μετά αυτοκτονεί. Το
βιβλίο της Ανίτα Μπέρντμαν Φέφερμαν είναι μια συναρπαστική αφήγηση, με
ρυθμό, σασπένς και πολύ ζωντανά και άρτια σκιαγραφημένα πρόσωπα. Η πρώτη
ολοκληρωμένη βιογραφία -πολιτικό θρίλερ- αυτής της αινιγματικής όσο και
σαγηνευτικής φυσιογνωμίας.

Ο

ιΠωλ Κ. Φεγερέμπενι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους και
'αμφιλεγόμενους φιλοσόφους της εποχής μας, ολοκλήρωσε την
Ιιογραφία του τον τελευταίο μήνα της ζωής του.
k ύφος διάφανο και παλλόμενο ο Φεγεράμπεντ θύμαται την οικογένειά του, την
I του ναζισμού, τα χρόνια του πολέμου, σκηνές του θεάτρου, της λυρικής και
φιλοσοφίας της επιστήμης, τις γυναίκες της ζωής του και τις σχέσεις του με
•ρισμένους από τους πιο σημαντικούς διανοούμενους του 20ου αιώνα, από τον
Λπρεχτ ώς τον Βιτγκενστάιν και τον Πόπερ.
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D ’une haleine
Φίλιππος Ηλιου, Ε λλ η νικ ή βιβλιογραφία τον 19ου αιώνα. Βιβλία-φυλλάόια.
Τόμος πριότος (1801-1818). Βιβλιογραφικό Εργαστήρι. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα, 1997

Πριν από δέκα περίπου χρόνια είχα βρεθεί στην πολύ ευχάριστη θέση να χαιρετήσω με τον ίόιον αυτόν τίτλο ένα απρόομ.
£'
επίτευγμα, βήμα γενναίο για να γνωρίσουμε ό,τι από καιρό ποθούσαμε αλλά δεν τολμούσαμε, την κοινωνική παιδεία τον Μι
ου Ελληνισμού: ήταν οι Χάρτινες Εικόνες (Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά, 1665-1899, τόμοι δύο) της Ντόρης Παπαστρί
του, ένα έργο το οποίο μαζί με τους Έλληνες ζωγράφους μετά την Άλωση (1 4 5 0 -1 8 3 0 ) του Μανόλη Χατζηδάκη και τηowe
κόλουθη παρατήρηση του Μανόλη Χατζηγιακουμή ότι «η περιοχή της εκκλησιαστικής μουσικής υπήρξε μέχρι περίπου τα/
σα του περασμένου αιώνα η μόνη δυνατότητα έντεχνης μουσικής έκφρασης ενός ολόκληρου λαού» εδραίωναν αποδείχτε
πλέον την πεποίθηση ότι η θρησκεία είχε βάφει τα πάντα. Είναι γνωστός όμως ο διακριτικός ρόλος που έπαιξε ο Φ. Ηλιον στ?
προετοιμασία και έκδοση των Χάρτινων Εικόνων. Πώς λοιπόν να μη μπω στον πειρασμό να χαιρετήσω με τον ίδιον αχριβα
τίτλο ένα έργο, που από την πρώτη κιόλας ματιά χαρακτηρίζεται από την ίδιαν ακριβώς αρχοντιά που εχαρακτήρισε εχείνο

ρχοντιά φαινομενικά αδικαιολόγη
τη για ένα έργο καθαρά χρηστικό,
θα μπορούσε να παρατηρήσει
όποιος σηκιύσει στα χέρια του το
βιβλίο, εντυπωσιασμένος και από
τον όγκο του και από τον κάθε λογής πλού
το του, και αναλογιζόμενος οποία θα είναι
η παρουσία του με τους υπόλοιπους τό
μους, όταν το έργο καταλήξει αισίως στην
ολοκλήρωσή του. Φαινομενικά, ο όποιος
αυτός έχει δίκιο, επειδή ξεκινάει από μια
καλώς εδραιωμένη πεποίθηση ότι ο βιβλιογράφος εκτελεί κατά κανόνα έργο ου
δέτερο, η “φιλοσοφία” του οποίου συμπυκνώνεται πολύ εύκολα, σε ένα δάνειο από
την τρέχουσα αγορά αξιών, στο γνωστότα
το: «Άλλοις υπηρετών αναλίσκομαι». Μια
ρήση που γνωρίζουμε ότι μάλλον την εβεβαίωσε η τύχη του δευτέρου μέλους της ξυνωρίδας στην οποία και οφείλουμε τον βα
σικό κορμό της βιβλιογραφίας για την πε
ρίοδο έως το 1863. «Τον παρόντα πρόλο
γον ατυχιός δεν επέπρωτο να συνυπογράψη ο πολΰκλαυστος συνεργάτης μου, ο πι
στός και καλός φίλος, ο Βαλέριος Μέξας»,
θα παρατηρήσει ο Δημήτριος Γκίνης, για
να ολοκληρώσει: «Ελέχθη και εγράφη μά
λιστα ότι οι κόποι, εις ους υπεβλήθη κατά
την σύνταξιν της βιβλιογραφίας... επέφερον το τέλος του. Δεν δύναμαι βεβαίως ού
τε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω την
υπόνοιανταύτην».

από την εποχή είτε ενός Benjamin Johnsc
είτε ενός Paul Émile Littré, είτε εν
Gibbon ακόμη, για να περιορισθώ σε με(
κά τυχαία πολύ γνωστά ονόματα από τ
ομολογουμένως πλούσια σχετική διεθ
αγορά. Κι όσο για την ελληνική δύο και μ
νον αρκούν: είναι ο Γάλλος Émile Légrai
και ο ημέτερος Σπυρίδων Λάμπρος.
Ως ιδιοσυγκρασία ο Φ. Ηλιού αποκλείει
να χρησιμοποιήσει την ρήση που αναφέρ
με. Είναι ένας ιδιότυπος σύγχρονος Ιαν
της Ιστορικής Γραμματείας μας. Το έ'.
πρόσωπό του εκφράζει την βιβλιογραφ
(αναφέρομαι, φυσικά, και στην προγεν
ιπερη γόνιμη θητεία του στον χώρο, με’
Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλογραφία: ί,

Α
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βιβλιογραφικά κατάλοιπα τον É. Légm
και τον Η. Pernot (1515-1799), 1973) τοό

Από την άλλη μεριά οφείλω να παρατηρή
σω ότι ο λήγων αιώνας μάς έχει κληροδοτή
σει μια πολύ μεγάλη υποθήκη: μας υπενθυ
μίζει-δηλαδή ότι έχει παρέλθει “ανεπιστρε
πτί”, όπως θα έλεγε παλαιότερος λόγιος, η
εποχή των μεγάλων προσωπικιύν έργων,
μοναχικά δηλαδή χελιδόνια που να φέρ
νουν την άνοιξη, έχουν σταματήσει από
καιρό να μας επισκέπτονται. Λεξικά, Βι
βλιογραφίες, Ιστορίες κ.λπ. πολύ απέχουν

λο, το αντίθετο, τον στοχαστικό ερευνηι
Έ τσι ακριβώς ξεκίνησε. Ο νεαρός γυμν
σιακός απόφοιτος που παρουσιάζεται
1953 (;) στους τότε υπεύθυνους για την ί
δόση της Αλληλογραφίας του Κοραή, αν
ζητώντας βοήθεια για να στεγάσειτοπρώ
του, εντυπωσιακό όμως, δημοσίευμα:Λνε
όοτα και ξεχασμένα γράμματα απότηνΑλλ
λογραφία τον Κοραή. «Η διασταύρωση b

πληροφοριών που έδιναν ο Ιω. Γεννάδι
και ο Κ. Αμαντος με είχαν πείσει ότι ο
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη έπρεπε ναυπάρχο
ανέκδοτα γράμματα του Κοραή», θα παρ
τηρήσει. Αυτό αρκούσε- πήγε στην Γενν

ιο και το αποτέλεσμα ήταν να ξεθάψει
u μικρό θησαυρό. Θα μπορούσε να σταιτήσιυ εδώ- το δείγμα είναι αρκετό. Ο πειισμόςόμως είναι μεγάλος ώστε να αποφύ) να ολοκληρώσω την παρατήρησή μου
ί τον “ιανικό” χαρακτήρα της δουλειάς
υ.Το 1975 μάς χαρίζει ένα δημοσίευμα με
Iακόλουθο τίτλο: Σημειώσεις για τα “‘τρα
ύματα”των ελληνικών βιβλίων τον 16ο αι'•α. Θα περιορισθώ σε μία και μόνη παραοηση για να επισημάνω την σπουδαιότητά
ϋ,την ακόλουθη: Είμαι βέβαιος — γι’ αυ^και δεν χρειάσθηκε νιχ μπω στον κόπο
ι να ρωτήσω σχετικά — πως το δημοσίευ' αυτό του Φ. Ηλιου θεωρείται από καιρό
ς ανά την Επικράτεια Φιλοσοφικές Σχο(Φιλολογικά και Ιστορικά Τμήμχχτα) ως
ί*βασικό
υπόδειγμα αυστηρής μεθοδολοίής εργασίας και ότι έχει γίνει το vade
:cum για το μάθημα της φιλολογικής επιεήμονικήζ μεθοδολογίας. Αν διαψευσθώ),
;)jfθα διστάσιυ να προσφύγιυ στον Κουμα,.ύδη για να χαρακτηρίσω τις Σχολές αυ;:Αποκολοκυνθωτήρια.
λοιπόν θα μπορούσε να μην ανατρέι εκείνο το “φαινομενικά” η “παρά
οσδοκίαν” Βιβλιογραφία του Ηλιου;
(-ιφαλώς, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,
[κίνησε από μια σίγουρη βάση, την Βι; ,ογραφία Γκίνη-Μέξα, η οποία είχε ενιυθεί σημαντικά από τις πλούσιες Προήκες και Διορθώσεις που είδαν το φως
Γμμεταξύ διάστημα, κυρίως μάλιστα από
στήλες του Ερανιστή, πρωταρχικό κίνηψ για την έκδοση του οποίου υπήρξε
j ριβώς αυτός ο στόχος. Και δικαίως εδώ
,,,ορουμε να θυμηθούμε τα λόγια του Βολήου: «Ο Boerhave είναι πιο χρήσιμος
,ότον Ιπποκράτη, ο Newton από όλη την
χαιότητα, ο Tasso από τον Ό μ η ρο- η δόif' /
„
,
'.όμως στους πρώτους». Εδώ όμως μας
)Φ■
( χματάει ένα μικρό αλλά. Εξηγούμαι.
)μα να καταπιασθείς να αναθεωρήσεις,
συμπληρώσεις, να οργανοισεις με διαρετικό τρόπο ένα ήδη υπάρχον έργο
ιάζεται καταρχήν «να υπάρξει μια συλική θέαση, η οποία θα μπορούσε να
ηγήσει προς την ιστορία του ελληνικού
Ιλίου, και, μέσα από αυτήν, προς την
11σρία τιυν συνολικών στάσειον, τιον συλ' μκών συνειδήσειυν και των συλλογικισν
στροπκόν». Δεν αρκεί συνεπώς νιχ σκουουμε απλώς στα “καλά εργαλεία” του
υκοπου (δικός του ο χαρακτηρισμός)
Ιραή, χρειάζονται και τα επιδέξια χέρια
11τι θα τα διαμορφώσουν. Και ο Φ. Ηλιού
έδειξε, όχι απλχύς με τους προγραμματιύς στόχους που καταγράφει στην Είσα
ι] του, ότι αποτέλεσαν τους οδηγούς

του στην βιβλιογραφική καταγραφή τιον
έργων, αλλά και από το πλούσιο και κριτι
κό νυμφοστόλισμα που τα συνοδεύει, πιος
τα χέρια του ήταν ιδιαιτέρως επιδέξια.
Ό ποιος αρέσκεται να επιδίδεται σε παρό
μοιες αναγνώσεις, γοητευμένος από την
περίπτωση της Συναγωγής του Κουμανούδη, ας μη διστάσει- θα ανταμειφθεί πλου
σιοπάροχα.
Τα χέρια όμως αυτά δεν αρκούσε να τα
καθοδηγεί μια διαφορετική ιδιοσυγκρα
σία, ώστε να λειτουργήσουν αποδοτικά,
έπρεπε και η ίδια να έκρυβε και κάποια
“πάθη”. Ποιά είναι αυτά; Θα αναφερθώ
εδώ συγκριτικά και παραστατικά. Χρειά
ζεται, καταρχήν, μια αμοιβαιότητα, μια
συναλληλία με τα βιβλία, την οποία περι
γράφει π.χ. ο γνιοστός κυνηγός χειρογράφων του 15ου αιώνα Poggio Bracciolini
(1380-1459), ο οποίος «αφηγείταιπολύ συ
γκινητικά πιός τον κοιτούσαν τα βιβλία ζη
τώντας του βοήθεια, λες και ήταν φίλοι
του, ζωντανοί, που βρίσκονταν στο νοσο
κομείο ή στη φυλακή». Χρειάζεται, ακο
λούθως, μια αφοσίωση, την οποία θεωρώ
πιος την εξέφρασε ο Καβάφης με το ποίη
μά του «Σαλώμη»:
Επάνω σέ χρυσό σινί ή Σαλώμη φέρνει
την κεφαλή τού Ιωάννη Βαπτιστή
στον νέον "Ελληνα τόν σοφιστή
πού άπό τόν έρωτα μέ άδιαφορία γέρνει.
«Σαλώμη τήν δική σου» άπαντάει ό νέος
«ήθελα νά μέ φέρουνε τήν κεφαλή».
Άστειευόμενος έτσι όμιλεΐ.
Καί τήν επαύριον ένας δούλος της δρομαίος
τής ’Ερωμένης έρχεται τήν κεφαλή βαστώντας
όλόξανθη επάνω σέ χρυσό σινί.
Πλήν τήν έπιθυμία του τήν χθεσινή
ό σοφιστής είχε ξεχάσει μελετώντας.
Τά αίματα ’πού στάζουνε βλέπει κι’ αηδιάζει.
Τό αίματωμένο πράγμα αυτό νά σηκωθή
προστάζει άπό έμπροστά του, κ’ εξακολουθεί
τού Πλάτωνος τούς διαλόγους νά διαβάζη.
Χρειάζεται, τέλος, έπειτα μια περιφρόνη
ση προς τον μόχθο. Ποιό μόχθο, όμως; Ό χι
εκείνον που κατέβαλε ένας δάσκαλος στην
Αθήνα στην Τουρκοκρατία. «Είς εξ αυτιύν», αφηγείται η σχετική παράδοση, «εν
Αθήναις εώρτασεν ευχαριστήρια επ’ εκ
κλησίας, διότι εύρε νέαν εκδοχήν του μο
ρίου ΚΑΙ, ανακαινίζων καλή τη πίστει επί
το χριστιανικυότερον το της; περιιρήμου
εκατόμβης του Πυθαγόρου». Μάλλον τον
μόχθο που περιέχει η απάντηση που δίνει ο

σοφός μεγάλος φίλος στον μικρό ήρωα του
μυθιστορήματος του αδικολησμονημένου
Άγγλου συγγραφέα Charles Morgan, όταν ο
νέος τού παραπονείται ότι του λείπει ο χρό
νος για να ανταποκριθεί στα διαβάσματά
του: «Μα δεν ξέρεις, νεαρέ, πως η ημέρα
έχει εικοσιτέσσερις ώρες;»
Την αξία όμως και το βάρος, θα επρόσθετα εδώ και την γοητεία, αυτού του μόχθου,
λίγοι είναι όσοι μπορούν να τα εκτιμήσουν.
Γιατί; Εδώ) χρειάζεται μια μικρή, σημαντική
όμως σε σπουδαιότητα διευκρίνηση. Κατά
κανόνα ο κοινότερος έπαινος που συνοδεύ
ει παρόμοια έργα, αναφέρεται στον μόχθο
που κατέβαλε ο δημιουργός. Υπάρχει όμως
μόχθος και μόχθος. Στην Ελλάδα μοχθούν
| = υποφέρουν] κατά κανόνα κυρίως οι δη
μόσιοι υπάλληλοι, «οι υπάλληλοι οι καημέ
νοι» του Καρυωτάκη, που «όλοι λιώνουν
και τελειώνουν σαν στήλες δύο-δύο μες στα
γραφεία». Και υποφέρουν επειδή στην
πλειονότητά τους είναι ακατάλληλοι για το
έργο τους, αφού η θέση που επεδίωξαν εί
ναι απλώς καταφύγιο. Τα μοχθηρά (με
απόλυτη ετυμολογική διαφάνεια, παρακα
λώ) έργα του λογίου είναι εντελώς διαφο
ρετικά. Κι όταν ακόμη καταγίνεται σε έργα
μάλλον ουδέτερα, ο μόχθος του αυτός αντι
σταθμίζεται από την ευφροσύνη της δημι
ουργίας. Αυτούς συνεπώς αφορά ο μόχθος
αυτός: είναι εκείνοι που περνάνε την ζωή
τους, από τα προπα επιστημονικά σκιρτή
ματα έως το τέλος της, με την βιβλιογραφία
στο χέρι. Αυτόν τον μόχθο μπορούν τώρα
να τον αξιολογήσουν σωστά, επειδή έχουν
πλέον στην απόλυτη διάθεσή τους έναν στο
χαστικό συμπαραστάτη που έρχεται με κά
θε τρόπο να τους βοηθήσει με την θαυμα
στή και καινοφανή πληρότητα που παρου
σιάζουν τα λήμματα.
Και όμως, ο καθόλα ανατρεπτικός χαρα
κτήρας του έργου δεν ολοκληρώνεται, πα
ρά μόνον αν δεχθούμε πως τα πάθη που
αναφέραμε εμψυχώνονται-τελικά από ένα
πείσμα. Έ ν α πείσμα που διεπίστωσε ο
ίδιος ο Φ. Ηλιού στον πρωτοπόρο της
Ελλληνικής Βιβλιογραφίας, τον Légrand,
ο οποίος, όπως σημειώνει ο ίδιος για το έρ
γο του, πούλησε στον ελληνικό χώρο μό
νον τέσσερα αντίτυπα της Βιβλογραφίας
του ΙΖ αιώνα. Αν δεν είναι αυτό το “φωτι
σμένο πείσμα”, όπως θα το χαρακτηρίσει
ο Φ. Ηλιού για τον πρόγονό του, τί άλλο
μπορεί να είναι, αφού στα 1972 καταλήγει
τον Πρόλογό του με την θλιβερή διαπίστω
ση; «Τίποτε δεν δείχνει ότι στο μέλλον τα
πράγματα θα είναι διαφορετικά».
Αλήθεια, τί άλλο απομένει; Δεν θα δι
στάσω να δώσω από την θέση αυτή, όσο
bl

τουλάχιστον γνωρίζω τον άνδρα, τον χα
ρακτηρισμό που πρεσβεύω: καθαρή τρέ
λα. Ας μη βιασθεί ο αναγνώστης να κρίνει.
Υπάρχουν, δηλαδή και εδώ, τρέλες και
τρέλες. Για την περίπτωσή μας πιστεύω
πως ισχύει η αγαθοποιός τρέλα την οποία
περιγράφει ο Γάλλος ζωγράφος Γκωγκέν
αναφερόμενος στην Λίμα του Περού, στην
οποία και έζησε.
«Υπήρχε μία συνήθεια που ήθελε την
κοινωνία την ίδια να φροντίζει για τους
φρενοβλαβείς της, όχι με τρόπο επίσημο,
ούτε σε ένα άσυλο, αλλά σε μορφή οικογε
νειακής εισφοράς. Τους διαμοίραζαν σε
όλα τα σπίτια των ευκατάστατων οικογε
νειών, που αναλάμβαναν υποχρεωτικά να
τους φυλάνε και να τους συντηρούν. Συνή
θιζαν να τους εγκαθιστούν στο υψηλότερο
μέρος της κατοικίας, είτε σε μια σοφίτα εί
τε σε μια καμαρούλα στην ταράτσα. Ή ταν
όχι μόνο συχνό, αλλά συνηθισμένο και φυ
σικό, να δημιουργείται ένας σύνδεσμος
ανάμεσα στον φρενοβλαβή και στο υπηρε
τικό προσωπικό κάθε σπιτιού, ακόμη και
με τα παιδιά. Αυτό μας οδηγεί να πιστέ
ψουμε πως τα παιδιά έπρεπε να έβρισκαν
στους παραλογισμούς του δυστυχισμένου
ανθρώπου μια σταθερή ευκαιρία για ψυ
χαγωγία. Δεν είναι παράτολμο να σκεφθούμε πως σε περίπτοοση ήρεμης παρα
φροσύνης στον τρελό εμπιστεύονταν πε
ρισσότερο να φυλάξει τους μικρούς του
φίλους. Από το σημείο αυτό, έως το σημείο
να μπορέσουμε να μιλήσουμε για παιδα
γωγό τρελό είναι ένα βήμα. Πόσα θαυμα
στά πράγματα στην κουβέντα αυτών τιυν
φρενοβλαβιυν! Ποιά πλούσια τροφή από
παραμύθια, όνειρα, φαντάσματα! Και
στον χώρο της κίνησης, ποιά φυσική ευκο
λία για τα σκιρτήματα, την μιμική, τα χορο
πηδήματα! Το παιδί του αριστοκράτη που
απαυδούσε (μπάφιαζε) με τον παιδαγυιγό
στην βιβλιοθήκη έτρεχε μετά στην ταρά
τσα για να βρει κοντά στον τρελό ένα αντι
στάθμισμα...»
Μπορούσε όμως να φτουρίσει παρόμοια
τρέλα χωρίς ανάλογη συμπαράσταση; Δεν
το πιστεύω. Ο Μάνος Χαριτάτος ευτυχίας
δεν προέρχεται από τον χώρο της αδρα
νούς, κατά κανόνα, λογιοσύνης, και έτσι
όταν μπήκε —μάλλον εισέβαλε — στα χω
ράφια μας, μας αναστάτωσε, κυριολεκτι
κά. Διέθετε και πείσμα και τρέλα. Αυτός ο
ευτυχής συνδυασμός —αν διαθέτεις μόνο
πείσμα, απλώς γίνεσαι πρωθυπουργός —
μας εχάρισε την θαυμαστή σε λαμπρότητα
και δικαιολογημένη σε σπατάλη έκδοση.
Δύσκολοι, πολύ δύσκολοι, σήμερα, παρό
μοιοι γάμοι.
15^
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0 ιστορικός Λέανδρος
στην Αντίσταση
ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ του
αείμνηστου Λέανδρου Βρανούση καί
τεκμήρια του αρχείου του των νεανι
κών του χρόνων κατατέθηκαν από τη
σύζυγό του καθηγήτρια κ. Έρα Βρα
νούση στα «Αρχεία Σύγχρονης Κοι
νωνικής Ιστορίας» (ΑΣΚΙ). Ένας από
τους σημαντικότερους ιστορικούς τη;
εποχής μας, ο Λέανδρος Βρανούση;,
είχε στα χρόνια της Κατοχής σημαντι
κή αντιστασιακή δράση στην Ήπειρο
και υπήρξε ο νεότερος εθνοσύμβου
λος της ΠΕΕΑ. Προσεκτικός μελετη
τής και συλλέκτης, ο Λέανδρος Βρανούσης, με επίγνωση της σημασίας
του υλικού που χανόταν, συνέλεγε συ
στηματικά τεκμήρια της περιόδου της
Κατοχής.
Έ τσ ι στο αρχείο του περιέχονται
παράνομες εφημερίδες και προκηρύ
ξεις της περιόδου της Κατοχής, τετρά
δια και σημειώσεις του Λέανδρου
Βρανούση, ποιήματα και κείμενά του
της περιόδου της Αντίστασης, καθώς
και η ανέκδοτη ποιητική του συλλογή,
Ο Λέανδρος Βρανούσης, αντάρτης
Στίχοι τον αντάρτη Νίκα. Σημαντική
στα Βουνά της Ηπείρου.
είναι, επίσης, η συλλογή αριστερών
περιοδικών και εντύπων της προπολεμικής περιόδου.
;
Το Αρχείο αυτό, το οποίο περιέχει και σημαντικές ενδείξεις για την πνευματική
διαδρομή του Λέανδρου Βρανούση, ταξινομήθηκε από
ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιιοαννίνων και εί
ναι προσιτό στο αναγνα)στικό κοινό στο αναγνωστήριο
τα>ν ΑΣΚΙ (Πλατεία Ελευθερίας 1,4ος όροφος).

Που είναι η ποίηση
της Ανατολής;
αυλός Χ ιδ ίρ ο γ λ ο υ ,
άληνική προσέγγιση
ΐςτουρκικής λογοτεχνίας,
χορός παράγων επηρεασμον
ινελληνοτουρκικών σχέσεων.
Α Β άνιας, Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η
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!τα 1894, ο Νίκος Επισκοπό)ΐ)λος επισημαίνει τα εξής:
Είναι περίεργον ότι, αν και
ινορεύομεν με το ΟΟωμανιWκράτος, αγνοουμεν εντελι/ις
σύγχρονον φιλολογικήν αυκίνησιν, εν ιό παρακολου)ύμεν κατά πόδας την εξέλιξιν
|ζ φιλολογίας τιον Νορβηγιόν
χ., όπερ αποδεικνύει ότι τα
<ρα πάντοτε συναντιόνται,
κόμη και υπό γεωγραφικήν
-ΐοψιν. Η «φιλολογική και επι0ημονική κίνησις εν Τουρκία
; -ν είναι όπιος την φανταζόμεχ, ένεκεν αγνοίας τιον πραγίιιον ή πατριωτικού εγιυι1, εις ανύπαρκτον σχεδόν ή
εμβρυιόδη κατάστασιν, αλλ"
πεναντίας -ως αποδεικνύεται
μελέτης δημοσιευθείσης εις
ον περιοδικόν- παρέχει προ
)vii)v σημεία ζωής, και ζωής
έας, ακμαίας, ζωής εθνικής,
θ' ην ήκμασαν και ποιηταί
μυθιστοριογράφοι και δηράφοι και επιστήμονες
»'. Η πριόιμη και προφητική
διαπίστωση του Επισκούτουλου θα διατηρήσει την
ία της και στις επόμενες δε. Η νηφαλιότητα και η
μεροληψία της είναι αξιοθαύστη, αν σκεφτούμε μόνο ότι
νεται στην εκπνοή του

Î

/

αιώνα που πραγματοποίησε την
Ελληνική Επανάσταση και δη
μιούργησε το ανεξάρτητο ελλη
νικό κράτος.
Ωστόσο, στα τελευταία χρό
νια παρατηρείται ολοένα αυ
ξανόμενο ενδιαφέρον για την
τουρκική λογοτεχνία, η οποία
συνειδητά καταγράφει τους
εθνικούς προσανατολισμούς
και αποτελεί καθρέφτη της πο
λιτισμικής και ιδεολογικής ταυ
τότητας του τουρκικού έθνους.
Ο Παύλος Χιδίρογλου, γνιυστός για την πληθώρα τιον
τουρκολογικών μελετοόν και
μεταφράσειόν του, αλλά και
από την Τουρκική Γραμματική
που συνέταξε μαζί με τον Ε.
Ζεγκίνη (Θεσσαλονίκη 1995),
υπερβαίνοντας τους περιορι
σμούς που επιβάλλει ο τίτλος
του βιβλίου του, επιχειρεί στο
εκτενές εισαγωγικό μέρος
(σελ. 13-49) να μας ενημερώ
σει: α) Για τη γλιόσσα της τουρ
κικής λογοτεχνίας, β) για το πε
ριεχόμενο και τις ελλείψεις τιον
σχετιζόμενων με την τουρκική
λογοτεχνία ελληνικών έργων,
γ) για τα λογοτεχνικά κείμενα
των τουρκικιόν σχολικιόν εγχει
ριδίων, δ) για την αλυτριοτική
λογοτεχνία τιον μουσουλμάνων
της Θράκης, και ε) για τη σχετι
κή με την Ελλάδα θρησκευτική
και στρατιωτική λογοτεχνία (η
ορολογία αυτή ανήκει στον ίδιο
τον κ. Χιδίρογλου).
Η τουρκική γλώσσα στην
προϊσλαμική περίοδο κάλυψε
μεγάλο μέρος της Ασίας, της
βορειοδυτικής Κίνας και για
ορισμένη περίοδο της Β. Αφρι
κής, παράγοντιχς από τον Η ’ αι

ώνα και μετά λογοτεχνικά κεί
μενα σε μία συμβολική ιερο
γλυφική γραφή. Οι Τούρκοι δέ
χτηκαν την ισχυρή επίδραση
της περσικής γλυόσσας και λο
γοτεχνίας, ενώ η περίπτωση
του Mevlâna Celâleddin Rûmî
(t 1273), ποιητή και αρχηγού
των μεβλεβήδων δερβισών,
επιζεί στη συνείδησή τους ως
μία από τις σημαντικότερες
ποιητικές και θρησκευτικές
μορφές. Η βυζαντινή και, μετά
τον ΙΖ ’ αιώνα, η ευρωπαϊκή πα
ράδοση αφήνουν και αυτές τα
ίχνη τους πάνω στον τουρκικό
πολιτισμό. Κατά την παλαιά
ο θ ω μα ν ική -ισλα μική περίοδο
(ΙΒ’-ΙΕ’ αιυόνας) αναπτύσσεται
η λαϊκή και λαϊκοθρησκευτική
διηγηματογραφία, η έντεχνη
προοθιυμανική και παλαιοθω
μανική ποίηση και ο παλαιοθο)μανικός πεζός λόγος. Η ακμή
της οθιυμανικής λογοτεχνίας
(ΙΣΤ’-ΙΗ’ αιώνας) συντελείται
με τη δερβίσικη και την αυλική
ποίηση και με τον έντεχνο πεζό
λόγο. Η έναρξη της μοντέρνας
λογοτεχνίας συντελείται με τη
μετάβαση από τις ισλαμικές
παραδοσιακές μορφές σε πρό
τυπα δυτικού τύπου και πρώτο
προϊόν αυτής της αλλαγής θεο>ρείται η μετάφραση γαλλικών
ποιημάτων από τον Imbrahim
Sinasi το 1859. Νέα ώθηση στη
σύγχρονη λογοτεχνία έδωσε η
γλιυσσική μεταρρύθμιση του
Kemal Atatürk, ο οποίος με νό
μο της 1ης Νοεμβρίου 1928 κα
τάργησε την αραβική, γραφή
και υιοθέτησε το λατινικό αλ
φάβητο.
Το ελληνικό ενδιαφέρον για

Να είναι, άραγε, δυνατή η
συγκρότηση μιας ενιαίας
ιστορίας των τσιγγάνων;
Εγχείρημα ιδιαίτερα
δύσκολο, αν όχι ανέφικτο,
που αποτολμά ο Sir Angus
Fraser με το βιβλίο του Οι
Τσιγγάνοι (μετάφραση:
Γιάννα Σκαρβέλη, εκδ.
Οδυσσέας, 1998). Παρά τις
όποιες επιφυλάξεις, το
βιβλίο αυτό συγκεντρώνει
πολύτιμες πληροφορίες για
τους Τσιγγάνους και για τις
περιπλανήσεις τους κατά τη
διάρκεια των Μεσαιωνικών
χρόνων από τα Βαλκάνια
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η προσπάθεια να
διερευνηθεί η ιστορική τους
διαδρομή φτάνει ως τις
μέρες μας, ενώ σε ιδιαίτερο
κεφάλαιο αναφέρεται στο
«λησμονημένο
ολοκαύτωμα».
Ξέρετε ότι ο όρος
«ιερογλυφικά», που δόθηκε
στην εικονιστική γραφή των
Αιγυπτίων, είναι ένας
λανθασμένος όρος; Στο
Λεξικό αρχαιολογικών περιβαλλοντικών όρων με
σύντομη ιστορία της
αρχαιολογίας
(αγγλοελληνικόελληνοαγγλικόερμηνευτικό, β’ εκδ.
Ελληνικά Γράμματα, 1998)
της Α. Καραλή
αντιμετιυπίζονται πολλά
από τα σύνθετα
προβλήματα ορολογίας
στην αρχαιολογία. Λ.χ.,
συχνά δημιουργείται
σύγχυση μεταξύ
γεωλογικιυν και
αρχαιολογικών εποχών.
Αλλά και πληθώρα όρων
προσκρούει σε προβλήματα
μετάφρασης ή ακόμη και σε
προβλήματα πολλαπλών
σημασιολογικών χρήσεων.
Το αρχαιολογικό αυτό
γλωσσάρι προσφέρει την
αναγκαία εξοικείωση κάθε
ενδιαφερομένου με τον
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πλούτο τον αρχαιολογικόν
όρων μέσω της αγγλικής
ορολογίας.
«Οπαδός» (=ακόλουθος)
είναι η πριότη λέξη του ΙΔ'
τόμου τουΛεξιχον τη;
Μεσαιωνική; Ε)1ηνική;
Γοαμματεια;· 1100-1669
(Θεσσαλονίκη 1997), που
εκδίδεται από τον
Εμμανουήλ Κριαρά. Μια
μνημειιόδης έκδοση, ένα
έργο ζωής και αφοσίωσης
που η δημιουργία του
στηρίχτηκε στη σκληρή
δουλειά του Κριαρά και των
πιστών «οπαδιόν» του.
Τέτοιες δουλειές απαιτούν,
συνήθως, ένα επιτελείο
ερευνητοόν, Ιδρύματα,
Ερευνητικά Κέντρα... Σ'
αυτή την περίπτωση αυτός
που προσφέρθηκε αφειδιός,
αφιλοκερδούς και για μακρά
διάρκεια είναι ο
εμπνευστής του Λεξικού.
Κοντά του και οι λιγοστοί
αφανείς συνεργάτες του. Τι
θα ακολουθήσει;
Π ιός να σχολιάσω αυτή τη

γοητευτική αποκάλυψη που
μου προσέφερε το
μυθιστόρημα του Τάσκο
Γκεοργκίεφσκι, Το κόκκινο
άλογο (μετάφραση: Βάσκο
Καρατξά, εκδ. Φιλίστωρ,
1998); Γιατί στο βιβλίο αυτό
ανακαλύπτει κανείς την
«άλλη» όψη του
προβλήματος της πολιτικής
προσφυγιάς από τη σκοπιά
ενός Σλαβομακεδόνα. Ο
συγγραφέας γεννήθηκε στο
χωριό Κροντσέλοβο
(Κερασιά για μας) της
Έδεσσας το 1935 και σε
ηλικία 11 χρόνων, μέσα
στον εμφύλιο πόλεμο,
αναγκάζεται να
εγκαταλείψει το χωριό του.
Στο μυθιστόρημά του αυτό
παρουσιάζει τον οδυνηρό
«νόστο», αξιοποιιύντας τα
πραγματικά περιστατι κά
και προσδίδοντάς τους
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την τουρκική λογοτεχνία έχει
όμως αποσπασματικό χαρα
κτήρα καθώ* φαίνεται να
αγνοούνται βασικές πτυχές της
όπως η λαϊκή παραγωγή, τα
επικοί ποιήματα, τα τετράστιχα
κείμενα τραγουδούν, οι παροι
μίες, τα παραμύθια κ.ά., ενιό η
έλλειψη συστηματικής έρευνας
της θεολογίας του Ισλάμ στερεί
τον μελετητή από βασικά ερμη
νευτικά εργαλεία που θα βοη
θήσουν στην κατανόηση του
πνευματικού, κοινωνικού, θρη
σκευτικού, οικονομικού και
πολιτικού βίου τιυν Τούρκων.
Σημαντικό ρόλο στην ανοικεί
ωση με την τουρκική λογοτε
χνία έπαιξε και η κλιμακούμε
νη έξαρση της «Εθνικής Ιδέας»
στην Τουρκία, ιδιαίτερα στις
δύο πριότες δεκαετίες του 2 0 ού
αιώνα, η οποία ήταν ανάλογη
με την ελληνική «Μεγάλη Ιδέ
α» αλλά με μία γεωγραφικούς
ευρύτερη προοπτική που απέ
βλεπε και αποβλέπει στην πο
λιτική ένωση όλων των τουρκικιόν φυλούν από τη Μεσόγειο
μέχρι τις ακτές της Κασπίας
Θάλασσας και τα σύνορα της
Κίνας. Οι εθνικοί αυτοί προσα
νατολισμοί ρύθμιζαν ανάλογα
τις πολιτικές και πολιτισμικές
σχέρεις με τους γειτονικούς λα
ούς. Στα 1918, ο ποιητής Ziya
Gökalp στο ποίημά του «Πατρί
δα» θα εκφράσει την αντίθεσή
του στην παρουσία των Ελλή
νων στην Τουρκία, ενιό ο λογο
τέχνης, διπλωμάτης και πολιτι
κός Yakup
Kadri Karaosmanoglu, εντασσόμενος από
λυτα ιττο συγκεκριμένο ιδεολο
γικό πλαίσιο, έδωσε στα κείμε
νά του μία δυσφημιστική και
διαστρεβλωτική εικόνα της συμπεριφοράς των «εχθριόν»
Ελλήνων. Τα έργα τέχνης
προσδιορίζουν την εποχή τους,
τοποθετούνται μέσα στον ιστορικοπολιτικό τους περίγυρο,
παρουσιάζονται ιος αντανάκλαση του εξωτερικού κόσμου,
όιαβρυύνουν τις συνειδήσεις
και δυναμιτίζουν την ειρηνική
συνύπαρξη. Η ενσωμάτωση της
ixνθ ε λλη ν Iκή ς
προπαγάνδας
στα τουρκικά σχολικά εγχειρί
δια και η καλλιέργεια της αλυ-

τρωτικής λογοτεχνίας από τους
Μουσουλμάνους της Θράκης
ενέτειναν και εντείνουν ακόμη
περισσότερο την αποξένωση
τιυν δύο λαούν. Ωστόσο, αυτή
φαίνεται να είναι η μία όψη του
νομίσματος. Υπήρχαν, δηλαδή,
στην τουρκική διανόηση όιαφορετικές φωνές οι οποίες να
αποστασιοποιήθηκαν,
όπως
συνέβη στην Ελλάδα με τον
Επισκοπόπουλο, από τις εθνι
κιστικές και ιστορικά φορτι
σμένες ιδεοληψίες του καιρού
τους;
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου
(σελ. 51-67) επιχειρείται η τεκ
μηρίωση του ελληνικού ενδια
φέροντος για την τουρκική λο
γοτεχνία με την παρουσίαση
των διαλέξεων, συνεδρίων, δι
δακτορικών διατριβούν και με
λετούν που γίνονται ή έχουν γί
νει. Η βασική κινητήρια δύνα
μη του ενδιαφέροντος αυτού
εντοπίζεται στις κατά καιρούς
ελληνοτουρκικές κρίσεις, η
σχετική όμως έρευνα δεν έχει
αποκτήσει το ανάλογο διεθνές
κύρος ώστε να ενδυθεί το μαν
δύα της αμεροληψίας. Ο κ. Χιδίρογλου ισχυρίζεται ότι η ενα
σχόληση αυτή αρχίζει μετά τον
13’ Πιχγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς
όμιυς να είναι σε θέση νιχ περιγριλψει τι προύπήρχε του χρο
νολογικού αυτού ορίου. Το βι
βλιογραφικό κενό, όσον αφο
ρά τα περιοδικά του μείζονος
ελληνισμού, έρχεται να καλύ
ψει εν μέρει η υπό έκδοση ερ
γασία του Λεύτερη ΙΙαπαλεοντίου, Λογοτεχνικές μεταφ ρά
σεις τον μείζονος ελληνισμού.
Μ ικρα σία - Κ ν προ ς-A ίγ ν π το ς
1SSO-1930. Βιβλιογραφική μ ε
λέτη, η οποία όμως επιβεβαιώ
νει την απαισιόδοξη διαπίστωση του Επισκοπόπουλου (Θεσ
σαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής
Γλιυσσας 1998).
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου
(σελ. 69-84) σχολιάζει τις μετα
φράσεις που έχουν γίνει και
παρουσιάζει τους μεταφραστές
έργιυν της τουρκικής λογοτε
χνίας. Η διεύρυνση του μετα
φραστικού ορίζοντα είναι απα
ραίτητη, επειδή θα φωτιστούν
καλύτερα και πλευρές της ελ

ληνικής τέχνης: λ.χ., η άγνφ
της τουρκικής δραματικής λ
κής λογοτεχνίας δημιουρ·
3υρ·
προβλήματα στην κατανόη
της καταγωγής του δικού
>ΰ μ
Καραγκιόζη. Ο κ. Χιδίρογλ
επισημαίνει ότι οι μεταφρ
στές δεν πρέπει μόνοναγνω
ζουν άριστα την μητρική xc
γλυύσσα αλλά και τους ισχν
ντες διεθνείς κανόνες μεταγρ
φής από την αραβική, ιδιαίτε
μάλιστα όταν αποφασίζουν
μεταφράσουν κείμενα γραμβ
να πριν από τη γλιοσσική |
ταρρύθμιση του 1928. Επίσ
κρίνεται για ευνόητους λόγε
απαράδεκτη η τακτική κάπ
o)V μεταφραστούν να μην μει
φράζουν απευθείας από ι
τουρκική γλούσσα (Ά. Δικταί
Κ. Κοτζιάς, Γ. Μιχαλόπουλ
Β. Παπαβασιλείου, Γ. Ρίτοι
αλλά και όλιον εκείνοι πον
δραστηριότητά τους υπηρε
πολιτικές ή άλλες σκοπιμότη
(Ηρακλής Μήλας, Στέλιος Κ
γιόπουλος). Αχρείαστη, όμο
για το κεφάλαιο αυτό είνα
λεπτομερής περιγραφή ■
προσωπικής
αντιπαράθει
του συγγραφέα του βιβλίου
τον Συμεούν Σολταρίδη, ο οπ,
ος μετέφρασε αποσπασματι
και όχι από το προπότυπο ' ,
λόγο Nutiik του Kemal Atatu
Στο τρίτο μέρος (σελ. 85-1Cο συγγραφέας αποδελτιώ.
τις ελληνικές μεταφράσεις
γων της τουρκικής λογοτεχνΊ
χιορίζοντάς τες στις κατη,
ρίες: ποιήματα, ανθολογ
ποιημάτων, διηγήματα, μι
στορήματα-χρονικά, ανθο
γίες διηγημάτων και μυθιο
ρημάτων, θεατρικά έργα, ι
κά ποιήματα λαϊκής ποίηε
λαϊκή λογοτεχνία πεζού λόγ
λαϊκά δραματικά έργα, θ
σκευτικά λογοτεχνικά έρ
στρατιωτικά λογοτεχνικά ερ
βιογραφίες, μελέτες. Η κα
γοριοποίηση αυτή δημιουρ
πολλά εριυτηματικά όσον αί
ρά τη θεωρητική της στήρι
Έκδηλη αμηχανία προκαλ
οι χρήσεις των αδόκιμων
γραμματολογικά
σκοτει1
όρων, όπιυς «θρκησκευτικά»
«στρατιιυτικά λογοτεχνικά

(σελ. 104-106). Γιατί να
ιύσσονται στη «στρατιωτική»
γοτεχνία οι έρευνες και
ιαποκρίσεις (λήμματα 113,
4) του Μεχμέτ Αλί Μπιράντ
ιιο Κυπριακό, ή στις «βιοΒΐφίες» τα αυτοβιογραφικά
μένα του Ορχάν Κεμάλ και
) Αζίζ Νεσίν; Επίσης, εφόνυπονομεΰεται το αφετηριαιο του Β’ Παγκοσμίου Πο[λήμμα 1: Α χμέτ Χασίμ,
ματα, Μεταφρ. Βασίλη
πάκη, Κωνσταντινούπολη
33;)] γιατί να μην συμπεριφάνονται στην αποδελτίωτα αριθμητικούς περιορισμέ' σημειώματα και μεταφρά: ς τουρκικών διηγημάτων
) τον Αβραάμ Ν. Παπάζο®)ΐ) που δημοσιεύονται ιττη
«ετία του 1930 στο αΟηναϊπεριοδικό Νέα Εστία, την
χή μάλιστα που καλλιεργεί' 4η αντίληψη ότι η γνιοριμία
•ηντέχνη των γειτονικών λααποτελεί τη βάση για την ειική συμβίωσή τους;
: ;οτέταρτο και επιλογικό μέι του βιβλίου (σελ. 109-119),
ύλος Χιδίρογλου, υπερβαί]ΐας αντίστροφα το στόχο της
σίαςτου, επιχειρεί μια δια•φή της τουρκικής προσέγγιτης ελληνικής λογοτεχνίας.
; ρευνα τιυν ελληνικιόν γραμων στην Τουρκία αρχίζει
διάρκεια του Β’ ΠαγκοσμίΠολέμου και είναι στενά
[ ]1
Γδεδεμένη με το όνομα του
. μανοΰ κλασικού φιλολόγου
arg Rohde, ο οποίος ανέλαϊ * Μ την έδρα της Αρχαίας
ηνικής Φιλολογίας του Πα!:· ιστημίου της Αγκυρας. Η
σχόληση, όμιος, με τον αρ!% ελληνικό πολιτισμό δεν
„ιΐ:
ι»σε απο τους παραμορφωϊύς ψακούς του τουρκικού
ικισμού, ο οποίος προέβη σε
φορές επινοήσεις και διαεβλώσεις προκειμένου να
: ϊχύαει τις θέσεις του. Η
ηιική ενασχόληση με τη νεο
ελληνική λογοτεχνία φαΐαι να οφείλεται και ιττην έλ|ΐη δημοκρατίας που υπάρσιη γειτονική χιόρα (ο
net AJigin, λ.χ., καταδικάΑε σε φυλάκιση για μετάΜ

Î
ΐ\

J

φράση έργου του Ν. Καζαντζά- χία στην επιλογή των συγκεκρι
κη). Π αρ’ όλα (χυτά, έλληνες μ ένο ι κειμένων αλλά και στην
συγγραφείς όπιος ο Αλ. Πάλλης, ανεπάρκεια του μεταφραστή2.
ο Η. Βενέζης, ο Θ. Κορνάρος, ο
Φυσικά, τα συναφή προβλή
Σ. Μυριβήλης, ο Ν. Βρεττάκος, ματα που ανακύπτουν κατά την
ο Β. Βασιλικός, ο Μ. Κορρές, ο επεξεργασία του θέματος αυ
I. Καμπανέλλης κ.ά., και περισ τού είναι αρκετά. Υπάρχουν
σότερο α π’ όλους, ίσως λόγιο περιοχές που είναι τελείως
της αριστερής του ιδεολογίας, ο αγεωγράφητες και η χαρτο
Γιάννης Ρΐτσος, πέρασαν το κα- γράφησή τους είναι απαραίτη
τιόφλι της τουρκικής γλιόσσας.
τη προκειμένου να συγκεντρά)Ο Π. Χιδίρογλου με το βιβλίο σουμε τα ελλείποντα κομμάτια
του αυτό προσπαθεί σ’ ένα του παζλ. Υφίσταται, λ.χ., τουρπριότο επίπεδο να ιχνογραφή κοκυπριακή λογοτεχνία χωρίς
σει τις (χμφίδρομες λογοτεχνι να δημιουργούνται οι διχογνο)κές κρίσεις ανάμεσα στην μίες που προκάλεσε και προΕλλάδα και την Τουρκία. Η ερ καλεί ακόμα η χρήση του όρου
γασία του είναι χρήσιμη ιος «κυπριακή λογοτεχνία»; Κατά
προς την πληθιόρα τιον λημμά- πόσον ο τουρκικός εθνικισμός
τιον και πληροφοριών που πα διείσδυσε σε ένα αγγλοκραραθέτει. Από κει και πέρα τούμενο νησί που έμεινε έξω
ανοιχτό παραμένει το ζήτημα από τις κοσμογονικές εξελίξεις
της αισθητικής αξιολόγησης το>ν πρώτων δεκαετιιόν του
και αποτίμησης του υλικού αυ 20ού αιώνα; Ποια είναι η εκδο
τού, το οποίο απαιτεί συμπλή τική και ιδεολογική συμπερι
ρωση με αντίστοιχη εξαντλητι φορά τιυν τουρκοκυπρίου λο
κή διερεύνηση των προπολεμι γοτεχνιών όπως, λ.χ., του Nazif
κ ο ί εντύπων. Απαραίτητη, επί Süleyman Ebeoglu1, ή του
Hikmet Afif Mapolar (1919σης, είναι και η διερεύνηση
(και αντίστοιχη λημματογρά 1989)4, ο οποίος στα 1931 δημο
φηση) της υποδοχής που έτυχαν σίευσε τα πρυΥτα διηγήματά
οι μεταφράσεις αυτές από την του στην ελληνοκυπριακή εφη
ελληνική κριτική αλλά και της μερίδα Εμπρός;
πρόσληψής τους από το ελληνι
κό αναγνωστικό κοινό. Το
Κωστής Δανόπουλος
1945, λ.χ., ο Αλκής Θρύλος κρί
νοντας το βιβλίο Σύγχρονη
τουρκική λογοτεχνία. Εκλεκτά
διηγήματα και σελίδες από τα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
καλύτερα μυθιστορήματα, πρό 1. Ν. Επισκοπόπουλος, «Τουρκική
Φιλολογία», εφ. Αστν (ΑΟηλογος και μετάφραση Κλεάνθη
νο>ν), 28 Μαρτίου 1894. Τη γνώ
Καρυπίδη, Αθήνα 1944 (λήμμα
ση του συγκεκριμένου κειμένου
84), παρατηρεί ότι ήρθε «σε
την οφείλο) στον φιλόλογο κ. Ν.
επαφή με μια λογοτεχνία εντε
Μαυρέλλο τον οποίο και ευχα
λώς ασήμαντη, εντελώς υπυτυριστώ.
πώδικη, με συγγραφείς που πι 2. Βλ. Αλκής Θρύλος [ = Ελένη Ουστεύουν ακόμα ότι το θέμα, το
ράνη], «Μεταφράσεις», περ.
γραφικό στοιχείο παίζει στο έρ
A γγλαελλη νική
Επιθε ιόρ ηση,
γο τέχνης κύριο ρόλο, που στέ
τόμ. Α ’, τχ. 7 (Σεπτ. 1945) 25.
κονται στο ίδιο επίπεδο, κι ακό 3. Αριστείδης Α. Κουδουνάρης,
Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων,
μα χαμηλότερα» από τους έλλη
Λ ευκω σία31995, σελ. 174.
νες «στατικούς» ηθογράφους
4.
Βλ. Osman Tiirkay, «Speech
του τέλους του 19ου και των αρdelivered by Osman Türkay»
χοΥν του 20ού αιώνα. Ο Αλκής
στον συλλογικό τόμο Turkish
Θρύλος, μάλιστα, αναρωτιέται
Cypriot Identity in Literature
κατά πόσον είναι «δυνατό η
(Edebiyatta Kibrisli Türk Kimligi),
ποίηση της Ανατολής να εξα
translatd by Aydin Mehmet Ali,
τμίσθηκε εντελιός από τη σημε
London, Fatal Publications 1990
ρινή τουρκική λογοτεχνία» και
(δίγλωσση έκδοση στα αγγλικά
αποδίδει την εκδοτική αποτυ
και τουρκικά), σελ. 11-14.

αλληγορικό χαρακτήρα.
Αυτό το βιβλίο αξίζει να
διαβαστεί όχι μόνο από
τους υποψιασμένους
αναγνώστες...
«Ρίντρα: ο οργισμένος
προφήτης, ένας νέος
Ιωάννης Βαπτιστής, που
“ετοιμάζει την οδόν”για
τον Μεσαία. Στα
προφητικά έργα του
Μπλέηκ, ο Ρίντρα
συμβολίζει την “οργή”»,
διαβάζουμε στις
σημειιόσεις της έκδοσης
του William Blake, Οι
Γάμοι του Ουρανού και της
Κόλασης (μετάφραση,
εισαγωγή, σημειώσεις:
Χάρης Βλαβιανός, εκδ.
Νεφέλη, 1997). Η
αναμέτρηση της
μετάφρασης του
Βλαβιανού με αυτήν του
Ζήσιμου Αορεντξάτου
(1953) είναι δύσκολη και,
εν πολλοίς, δυσκατόρθωτη.
Όμως, διατηρεί ένα
σχετικό ενδιαφέρον στο
βαθμό που εκφράζει μια
γλωσσική και πολιτισμική
αντίληψη των ημερών μας.
«Σ’ έναν κόσμο
συναλλαγών η Ποίηση δεν
συναλλάσσεται. Σ ’έναν
κόσμο φθοράς η Ποίηση
παραμένει άφθαρτη Είναι
μια αρρώστια που σε
σιγοκαίει όπως ο έρωτας
και η θέρμη Συμπτώματα :
συμπεριφορά παιδιού
καθαρό μυαλό και μάτι που
τρυπάει σκοτάδια και
καπνούς Όπου Ποίηση και
αλήθεια Φάρμακο για τη
μοναξιά και τους πόνους
της καρδιάς Δ ε χρειάζεται
φίλτρο Χρήση εσωτερική
Και προπαντός υπόθεση
προσωπική»: Κλείτος
Κύρου, εν όλω. Συγκομιδή
1943-1997 (εκδ. Αγρα, ·
1997).
ο χαρτοκόπτης
65
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Οφθαλμού

Τα ΔΙΑ ΓΤΜΝΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟ

είναι κείμενα κριτικά,

μια φωνή κριτική μέσα στην αγορά των ιδεών και των προβληματισμών, μια προσπάθεια να αλλάξουν κατ' αρχήν οι ό- /.*;·
.

ροι της τρέχουσας συνομιλητικότητας. Είναι κείμενα διαλό

Αγ γ ε λ ο ς Ε λ ε φ α ν τ η ς
δ ια

Γ τμ ν ο τ Οφ θαλμ οτ

γου, μια διαρκής συζήτηση, μια αναρώτηση. Μέσα στις αιφνιδιαστικά μεταλλασσόμενες συνθήκες μιας ολόκληρης εποχής
μιλούν για την κοινωνία μας από τη σκοπιά της Αριστεράς,
είτε το θέμα τους είναι τα μεγάλα προβλήματα είτε το απλό,
.

.

.

.

.

το απλούστατο προβληματάκι μιας παιδικής χαράς.
A

A

A

Με στόχο ξανά την πλήρη απασχόληση
·,

μετάφραση: Π. Λινάρδος -

—

*
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Ρυλμόν ❖ εισαγωγή: Αντιγόνη Λυμπεράκη ❖ επίμετρο: Α. Δ. Παπαγιαννίδης

Στην πολιτική οικονομία δεν υπάρχουν μονόδρομοι, ούτε οι
επιλογές πολίτικης μπορούν να περιβληθούν τον μανδύα της
ουδετερότητας. Καθώς λοιπόν οι επιλογές που υιοθετεί μια

Μ ε στόχο ξανά
την πλήρη
απασχόληση

κοινωνία μοιραία αντανακλούν προτεραιότητες που ωφε.

λούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες, οι
οικονομικές επιλογές είναι πρώτα και κύρια πολιτικές επι

μττάφραοικ Π.
αοαγνγ*
η ίμ ε τ ρ α

Λινάρόος - Ρυλμόν
Αντιγόνη Λυμπεράκη

λ Λ Ποχαγιαννίδης

λογές. Η διαπίστωση αυτή αφόρα ασφαλώς και τις πολιτι
κές που δημιουργούν τα φαινόμενα φτώχειας, ανεργίας και
οςυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και της ανασφά

I

λειας ολοένα και μεγαλύτερων τμημάτων της κοινωνίας.
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Μ Α Ρ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ί Γ Ρ ΙΑ Κ Α Κ Η
Η κ α τά ρα τω ν Μ οντεβ έρ ντι
Μυθιστόρημα
Η θυελλώδης ζωή της Αρσινόης Μοντεβέρντι. Αδίστακτη στις επιχειρηματι
κές της δραστηριότητες, στις ερωτικές της σχέσεις, στην προσωπική της
ζωή. Ώσπου συναντά το μοιραίο έυωτα, το πάθος που είναι αδύνατο να
ξεπεράσει. Πού θα την οδηγήσει; Θα επαληθευτεί η κατάρα που συνοδεύει
από αιώνες την οικογένεια Μοντεβέρντι;

Ζ Ο Ε Α Α Ο Ο ΙΝ Ο
Μ ια σ τ ά λ α δ η λ η τ η ρ ιο , μ ια σ τ ά λ α μ έ λ ι
Μυθιστόρημα
Ένα τρυφερό και ευαίσθητο μυθιστόρημα για το θέμα του διαζυγίου, μέσα
από τα αθώα μάτια των παιδιών. Των παιδιών που αναζητούν ασφάλεια
και ηρεμία καθώς στον κόσμο των μεγάλων ανακαλύπτουν το μίσος και τη
βία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία.

Μ ΙΧ Α Α Η Σ Π Ι Τ Σ Ι Α Ι Δ Η Σ
Μ ετά τη β ρ ο χ ή
Διηγήματα
Το βιβλίο περιέχει έξι διηγήσεις που δίνουν μια νέα διάσταση στην ανθρώπι
νη ζωή μέσα από το πρίσμα των απλών ανθρώπων που ζουν σημαντικά
γεγονότα ή που απλώς βιώνουν μια σκληρή καθημερινότητα, έναν αδικαίω
το έρωτα, μια πίστη στις ανθρώπινες αξίες που όμως είναι σκληρό να τις
ακολουθεί κανείς στην εποχή μας.
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