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Μια πρώτη αποτίμηση * του Απόστολου <
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01 ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΓ

πρωθυπουργός οιστε να αντέξειτην εσωκομμΐΗϋΓηαντιπαράθεση
και να προωθήσει χο πρόγραμμά χου; - χου Τάσου Παππά

ΙΕΑ. 18

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

Ο πολιτικός κόσμος και η σχέση χου με χην τεχνολογική κοινωνία
- του Αημήτρη Κάίση

ΙΕΑ. 20 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0 αρχιεπίσκοπος που
έφυγε, οι κόντρες διαδοχής και οι προοπτικές της Εκκλησίας.
Γράφουν: Μόνος Στεφανίδης, Εκκλησιαστικός Ρεπόρτερ

ΙΕΑ. 24

ΤΟ ΣΥΝΑΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΙΙΑΑΙΡΙΣΜΟΥ Με αφορμή ένα άρθρο

χου Ν. Μουζέλη, κάποιοι προβληματισμοί για χην ευρωπαϊκή και
χην ελληνική κεντροαριστερά - χου Αλέξανδρου Καζαμία

ΙΕΑ. 27

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ
Βαμβούκου

ΙΕΑ. 52

Κόσσοβο: Κοσσυφοπέδιο και αυτονομία - του Αθ.

ΝΑΤΟ: Η νέα δομή - του 0. Ψαλιδόπουλου. Καμερούν:Οι

αγγλόφωνοι και ο εκδημοκρατισμός - του Α. Χουλιάρα. Ιταλία: Το
φάντασμα του Αλντο Μόρο - του Λ. Βαλασόπουλου. Βοσνία: Πόσο
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απειλείται ο Κάρατζιτς - της

ΙΕΑ, 44

Ελ. Κολιοπούλου

ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Συνέντευξη χου συγγραφέα Ανδρέα

Στάικου στην Ό λγα Σελλά

ΙΕΑ, 46

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ Με αφορμή ένα βιβλίο για

τον Μαρξ χου Αϊζάια Μπερλίν. Γράφει ο Σπόρος Τσακνιάς

[, 48

Η ΕΤΕΒΑ, ΟΙ ΕΑΑΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ Ο Γ.Γ.
ΙΙΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - χου ΙΙαναγιώτηΛδάι

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Καιν. Κ αραμανλής, σελ. 4

ΛΟΓΙΚΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Γιοιργος Φ ιλδισάκος, σελ. 5

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Αντήνιορ), σελ. 6

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ. 49

ΒΙΒΛΙΟ
Κριτική, σελ, 63

ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ
Απόστολος Διαμαντής, σελ. 63

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια, σελ, 8

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τόπος, σελ. 12

•Εξώφυλλο:
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
(αρχείο Αντί)

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΤΑΝ σύροντχχν οι γραμμές (χυτές, ο Κωνσταντίνος Κιχρχχμχχνλής είχε μόλις χρύγει. Ε πί ένα δεκαπενθήμερο,

η ιατρική τεχνολογία τον συντηρούσε στη ζωή χω ρίς να μπορέσει να ανακάμ ψ ει την π ο ρ εία του...Ή ρθε
λοιπόν η ώρα της ψυχρής αποτίμησης του έργου και της ζωής ενός πολιτικού που διαδραμάτισε σπουδαίο
ρόλο για μια εξηκονταετία. Και είναι η ώ ρα της απότισης τιμής σε έναν άνθρω πο, του οποίου έκλεισε ο κύ
κλος της ζωής.
0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ έφυγε πλήρης ημερών. Τ α ενενήντα τόσα χρ όνια είναι μια ιστορία πλήρης.

Η ζωή του ήταν δοσμένη στα κοινόχ και η δράση του διαμόρφω σε το πρόσω πο της σύγχρονης Ελλάδας.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ οι παλαιοί πολιτικοί αντίπαλοι του αποδίδουν τιμές και χρωματίζουν με θερμά χρώ ματα την πο

λιτική του διαδρομή, εναρμονιζόμενοι απλιός με ό,τι σημαίνει γ ι’ αυτούς «πολιτική»: ένας λόγος συνήθως
υποκριτικός. Τώ ρα πια, ο απόμαχος από καιρό πολιτικός δεν μπορεί να τους αμφισβητεί και να αντιπα
λεύει. Δεν χρειάζεται επομένως να θυμηθούνται ότι το όνομόχ του είχε α να δ ειχθ εί σε αντιπολιτευτικό πολι
τικό σύνθημα. Αλλά αυτά ρυθμίζουν την πολιτική!
ΟΜΩΣ, η δίκαιη κρίση δεν πρέπει να εγκλωβίζεται στις συγκυρίες. Γ ι’ αυτό θα π ρ έπ ει τώρα, μνημονεύο

ντας το ν'Κωνσταντίνο Καραμανλή, να μιλήσουμε για όλα όσα μπορούμε τώ ρα να διακρίνουμε: και για τα
θετικά και για τα αρνητικά που άφησε στον τόπο.
ΟΑ ΠΡΕΠΕΙ να μνημονεύσουμε ότι αυτός ήταν που διείδε καλύτερα από όλους τη σημασία που θα είχε για

την Ελλάδα η ένταξη στην ΕΟΚ: Δεν ήταν μόνον οι οικονομικές προοπτικές ή και η πολιτισμική συμπόρευση με τα ανεπτυγμένα ευρω παϊκά έθνη. Ή τα ν κυρίως οι εθνικοί λόγοι. Α ξιοποίησε το φιλελληνικό κλίμα
αμέσως μετά την πτώση της χούντας, ώστε να κατοχυρακτει την είσοδο της Ελλάδιχς στην πολιτική ένιυση
της Ευραδπης. Αυτί) είναι το σημαντικότερο από όσα μας άφησε ο Κωνσταντίνος Κ αραμανλής και το μόνο
για το οποίο δεν υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση.
ΠΡΕΠΕΙ, όμως, να παρατηρήσουμε ότι -<υς εκφραστής της συντηρητικής π α ρ ά τα ξη ς- ήταν αυτός που προ

σανατόλισε μονόπλευρα τη χώρίχ και με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να χρειασ τεί να π ερ ά σ ει πολλές δοκιμα
σίες για να μπορέσει να απεξαρτηθεί σε κάποιο βαθμό. Φυσικά, η Ε λλάδα του 1950, της μετεμφυλιακής
περιόδου —και μετά — ήταν μικρέ] και αποδυναμωμένη, εγκλωβισμένη, με ελάχιστες δυνατότητες κινήσε
ων, και μάλιστα μέσα στο ψυχροπολεμικό κλίμα. Ο Κ. Κ αραμανλής ήταν και ο ίδιος τέκνο της εποχής και
της παράταξής του. Ό μ ω ς δεν θέλουμε τώ ρα να σταθούμε σε όσα έχουν κατά καιρούς α να φ ερ θ εί για τις
επιχειρηθείσες πολιτικές σχοινοβασίες. Ο (δημοσιογραφικός λόγος, σ’ αυτές τις περιπταδσεις. οφείλει να
είναι φειδωλός· από τώ ρα και στο εξής, ο Καραμανλής αφ ορά τους ιστορικούς, οι οποίοι και θα αποτιμή
σουν το πέρασμά του από την πολιτική ιστορία της Ελλάδας.
ΣΕ ΜΑΣ, αρκεί vex επισημάνουμε ότι, ίσως, η πιο αρνητική πλευρά της πολιτικής του έχει σχέση με την
καλλιέργεια ενός ιδιότυπου πνεύματος ανάπτυξης, εμποτισμένου με τις νοοτροπίες και τα συμφέροντα
των εργολάβων της αντιπαροχής που κατέστρεψαν τελικά τις πόλεις μας και ανέτρεψ αν την οικολογική
ισορροπία. Αυτές οι αντιλήψεις και οι νοοτροπίες μορφοποίησαν την αφόρητη Α θήνα στην οποία σήμερα
ζούμε. την ύπαιθρο που μαράζωσε, το είδος των περιφ ερειακώ ν πόλεων χχυρίς ταυτότητα. Ο Κωνσταντί
νος Καραμανλής μάς άφησε μια χώ ρα που πρ έπει vex ξχχνχχχρτιάξουμε. Αλλά ποδς κχχι με ποιους;
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ

εκαπενθ ήμερο
Θονκυόίόηζ,
ΕΙΧΕ ΓΡΑΦΕΙ το «Δεκαπενθήμερο» αυτό, chav το αναπόδραστο
τέλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή επήλθε. «Ως άνθος μαραίνεται,
και ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος» ... Ο άνθρω
πος. ο πολιτικός, ο ηγέτης που, με την εξηντάχρονη ενεργό παρου
σία του στη δημόσια ζωή της χωράς, σφράγισε μια εποχή, δεν υπάρ
χει πια. Φίλοι και προχην πολιτικοί του αντίπαλοι, τον συντροφεύουν
στο τελευταίο του ταξίδι: «Χρηστέ και άλυπε, χοίρε!».
ΚΑΙ ΤΟ Πάσχα αυτό (πιο συγκεκριμένα η παραδοσιακή πασχα
λινή έξοδος) κύλησε με τον «καθιερωμένο» φόρο αίματος της
ασφάλτου. Ο αριθμός των νεκρών άγγιξε τους 40, οι τραυματίες
ξεπέρασαν τους 560, κάποιοι «αισιόδοξοι» έγραψαν ότι φέτος
πήγαμε κάπως καλύτερα, αφού, πέρσι, οι νεκροί ήταν 52 και οι
τραυματίες 628... Όμως, ο «νέος εμφύλιος πόλεμος» —όπως χα
ρακτηρίζεται το μακελειό αυτί) στους δρόμους— δεν παίρνει τέ
λος. Μέτρα, κάθε τόσο, εξαγγέλλουμε, νέους Κιυδικες Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) εκπονούμε, αλλά σοβαρό στρατηγικό σχε
δίασμά δεν διαθέτουμε. «Οι κακοί δρόμοι, η κακή σήμανση, οι κα
κοί οδηγοί —γράφει στην Ελευθεροτυπία ο Αλέξανδρος Παν.
Κωσταράς, αναπληρωτής καθηγητής στο πανεπιστήμιο Θράκης —
είναι μερικοίαπό> τους σοβαρότερους παράγοντες που έχουν τη δι
κή τους συμβολή στη διαιώνιση του εν λόγω πολέμου». Υπάρχει,
όμως —προσθέτει— και ένας ακόμα παράγοντας: Η στρεβλή
σχέση προς τη νομιμότητα, την οποία επιμένουν να συντηρούν άρ
χοντες και αρχόμενοι! Φτιάχνουμε νόμους για να τους παραβαί
νουμε ατιμώρητα. Αποτέλεσμα: Στη συμπεριφορά μας (οδική ή
άλλη) να παρεμβαίνει ένα στοιχείο αλαζονείας και επιπολαιότη
τας, που θυμίζει το σλόγκαν γνωστής εταιρείας κινητής τηλεφω
νίας: Δ εν παίρνεις λογαριασμό, δεν δίνεις λογαριασμό !
ΔΙΑΒΑΖΕΙ... ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΑΛΛΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΗ ΜΑΥΡΗ επέτειο της 2Ιης Απριλίου επέλεξε ο υπουργός
Άμυνας των ΗΠΑ, Ουίλιαμ Κοέν, για να επισκεφθεί την Αθήνα,
στο πλαίσιο μιας «διερευνητικής» περιοδείας του που κάλυψε
Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτο και Ιορδανία. [Επρόκειτο, βέβαια, πε
ρί «ατυχούς συμπτώσεως», αλλά η «σύμπτωση» κατεγράφη από
μερίδα του ελληνικού Τύπου. ]
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ Κοέν είχε προγραμματισθεί να διαρκέσει πέντε
μόλις ώρες. Όμως μια βλάβη που παρουσιάσθηκε στο αεροσκά
φος του υποχρέωσε τον αμερικανό υπουργό Άμυνας να παρατεί
νει, για μερικές ακόμα οχρες, την παραμονή του εδώ...Έτσι είχε
την ευκαιρία να συζητήσει με τον έλληνα ομόλογό του όχι μόνο τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, το ρόλο της Ελλάδας στα
Βαλκάνια, αλλά και την «επικοίρότητα» των αρχαίων ελλήνιυν
συγγραφέων και, ειδικότερα, του Θουκυδίδη, του οποίου ο Ουί
λιαμ Κοέν τυγχάνει θαυμαστής! Η Καθημερινή επιμένει ότι, στη
διάρκεια του δείπνου (που του παρέθεσε ο Α. Τσοχατζόπουλος),
ο αμερικανός υπουργός «απάγγειλε Θουκυδίδη», αλλά χοχρίς να
δίνει άλλες λεπτομέρειες. Πιθανόν ο κ. Κοέν vex συγκρατεί κάποι
ες περικοπές από την Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου:

Κοένκαι άγιοι
«Α υτός ο πόλεμος για τον οποίο συζητάτε σήμερα, πιθανόν να ήι
μια υπόθεση χωρίς ιδιαίτερη σημασία, όπως θα διαπιστώνατε,
σκεπτόσαστε ψύχραιμα». [Περικοπές του είδους αυτού, το αμε
κανικό φοιτητικό κίνημα θύμιζε, όποχς είναι γνωστό, στην αμε:
κανική ηγεσία, στα χρόνια του «απερίσκεπτου πολέμου» - δ
βάζε στα χρόνια του πολέμου στο Βιετνάμ... J
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΑΑ, και παρά την ολιγόωρη επίσκεψή του, ο α|
ρικανός υπουργός φρόντισε να μας διαμηνύσει: Πρώτον, ότι π(
πει να αξιοποιήσουμε τψ<σημερινή ευκαιρία», για να μειώσου
την ένταση στο Αιγαίο, με την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσΰν
κ.λπ. Δεύτερον, ότι οι ΗΠΑ «υποστηρίζουν τον εκσυγχρονιο
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων», συνεποχς δεν έχουν επιφιί)
ξη να μας ποχλήσουν αντιαεροπορικούς πυραύλους Πάτριοτ, ε
θετικά ελικόπτερα Απάτσι ή μαχητικά αεροπλάνα F-15E και
16/Block 50+ [Αλλο τόσο οι ΗΠΑ, δεν έχουν επιφύλαξη, προκ
μένου να συμβάλουν στον «εκσυγχρονισμό των τουρκικών ε\
πλων δυνάμεων»]. Τρίτον, ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για την επα
ναρξη του διακοινοτικού διαλόγου στην Κύπρο. Πλην θεωρτ
«σφάλμα» την εγκατάσταση των S-300 στην Κύπρο, όπως εξίο
«σφόιλμα» αποτελούν οι απειλές της Τουρκίας κατά της Κύπροι
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ οι Αμερικανοί (μετά την αστραπιαία επίσκε
Μίλλερ στην Κύπρο), υποστηρίζουν ότι μια φόρμουλα επίλυτ
του Κυπριακού θα ήταν η σύγκλιση Τετραμερούς, με τη συ
χή Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίου, Ελλάδας και Τουρκίας,
Λευκιοσία δεν φαίνεται να αντιδρά στην αμερικανική αυτή
α». Χαρακτηριστική και η δήλωση Κασουλίδη: «Ο πρόεδρος
Κληρίδης δεν θα είχε αντίρρηση να συναντηθεί με τον Τυυρχυ>
πριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, παρουσία της Ελλάδας και της Τοι
κίας. Αυτό δεν είναι τετραμερής αλλά κάτι όιλλυ». Πάντυ)ζ, το
μα θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Σημι
με τον πρόεδρο Γλ. Κληρίδη, που έρχεται σήμερα στην Αθήνα.
ΤΡΕΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ Σ 0 Φ 0 Κ Λ Ε 0 Υ Σ
Ή «01 ΞΕΝΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ» ...

ΚΑΙ ΕΝΩ αυτά συμβαίνουν στη σφαίρα των ελληνοαμερικανικ
σχέσεων, οι μετοχές στο Χρηματιστήριο της Σοφοκλέους έφθασ
σε ξέφρενα ύτ|)η. (Ή δη, σε έναν μήνα, ο γενικός δείκτης σημεία]
άνοδο 71%, ήταν 1.537 μονάδες και έφθασε τις 2.628 μονάδες)
ειδικοί του Χρηματιστηρίου υποστηρίζουν ότι «οι ξένοι αγοράζε
Ελλάδα», πιστεύοντας ότι με την ένταξη της Ελλάδας στον μηχα
σμό συναλλαγματικού' ισορροπιών και τις δεσμεύσεις που ανέλι
η κυβέρνηση (για την προώθηση διαρθροχτικών αλλαγών, κ.λπ.)
έχουν σίγουρα κέρδη. Τι θα γίνει, όμοχς, αν οι αλλαγές αυτές (έ
γίανση των προβληματικών, ιδιωτικοποιήσεις, κ.λπ.) δεν προα)
θούν; Τότε τα πράγματα απλοχς «θα ξεφουσκώσουν».
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, όμως, δεν αντανακλάται, πάντοτε!
πορεία της οικονομίας. Αυτός είναι και ο λόγος που ορισμένοι ου
νομικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν το κυβερνητικό πρόγραμμα <
γκλισης «υπεραισιόδοξο», ακριβέστερα εξοχπραγματικό. Το π)

ΝΕΦΕΛΗ
μμα αυτό. που Ou κατατεθεί (της 15 Μαΐου στην Ευρωπαϊκή
wen] υποστηρίζει·, όπως είναι γνωστό, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα
Βάσει, το 2001, το 5%, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα περιορισθεί
X)0,6% του ΑΕΠ. ο πληθωρισμός στο 1,9% και το ισοζύγιο τρειυσών συνχχλλαγχάν θα κρατηθεί κάτω του 3%. Πρχιβλέπετχχι, επί|ς. ηδημιουργία 30.000 νέων θέσεων. [Απορία «ειόικών», αλλά και
\η ειδικών»: Πώς είναι δυνατόν, λόγου χάρη, ο πληθωρισμός vex
ίσεισχο 1,9% όταν τον ερχόμενο Αύγουστο θα τρέχει με 4,8%;]
ΊΑΡΑτην ευφορία του Χρηματιστηρίου και το «υπεραισιόδοξο»
Ιόγρχχμμα σύγκλισης, οι ενδοκυβερνητικές τριβές συνεχίζονται.
χ σενάρια περί πρόωρων εκλογών (παρά τις συνεχείς διαψεύις) έρχονται και επανέρχονται, ενχά, στη σημερινή κοινή συνείαση της Κυβερνητικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμμαας, αναμένεται ότι η υπουργός Ανάπτυξης κ. Βάσω ΠαπανδρέΟα θέσει θέμα «ήθους» —ή, έστω, «αήθους συμπεριφοράς» —
μσμένον παραγόντων του στενού πριυθυπουργικού περιβάλλοç. (Ο λόγος περί «καραγκιόζηδων», που διαρρέουν συζητήσεις
Iγίνονται «εντός των τειχών»... Η μεγάλη μας τραγωδός ΑσπαüΠαπαθανασίου υποστηρίζει ότι κακώς χρησιμοποιείται ο όρος
ΐαραγκιόζηόες», «καραγκιοζλίκια» κ.λπ., διότι ο «καραγκιόζης»
αν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ήρω(χς του θεάτρου σκιών...).
) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, πάντιυς, φέρεται (χποφασισμένος να
'ίοχωρήσει στην πραγμάτοκτη των διχχρΟρχυτικχάν αλλαγών (που
ήγγειλε, ως κυβέρνηση) και vex πχχρουσιάσει. «μια εισήγηση αυρών τόνων» για το σύνολο τχυν κυβερνητικχάν κχχι κομματικχόν
λεχχόν. Από την άλλη, ο κ. Σημίτης, χίπιυς έχει ήδη ιδημοσιευθεί,
,ικεντριόνει την προσοχή του χττη σύνοδο κχ>ρυχρής του Αουξεμίύργου,τις πρώτες μέρες του Μαΐου, ιττη διχχρκειχχ της οποίας θα
ετασθούν τα κριτήρια για την είσσδχ) των χχορχάν της Ευριυπχχίj; Ένοκτης χττην ΟΝΕ.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΕΡΙΖΟΥΝ, 0 «ΤΕΩΣ»
ΕΚΔΙΚΕΙ ΑΠΛΩΣ 750 Δ ΙΣ . Δ Ρ Α Χ Μ Ε Σ

•ΤΟ «ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ» που επιχτκχυπσύμε χτυνέβηχτχχν και
'"τινχχ: Η προχκρυγή του «τέως» ιττην Επιτροπή Ανθρωπίνων
νχχιχυμάτχυν του Συμβουλίου της Ευρχάπης, σύμχρχυνχχ με την
η ελληνική κυβέρνηση παραβιάζει, χττην περίπτωσή του,
... ανθριόπινα δικαιχάματχχ διιίτι επιμένει vex του ζητεί όνχψιχχ και
ίΟετο (χχντί να δεχθεί το «τέως βασιλεύς»...) κχχι διότι ταυ κρατεί
■ριουσιχχκά στοιχεία ύψους 750 δατ.
ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝ το πριυτο χτκέλσς της προσφυγής του, η χχπχίφχχση
çΕπιτροπής τού έκοψε το βήχχχ: Όλοι οι ιχνθρωποι έχουν όνομα
επίθετο, άρχχ το «τέως βασιλεύς» είνχχι εκ του πονηρού. Ό σο
α ίο χάεύτερο σκέλος, η Επιτροπή δέχθηκε ότι υπχχρχουν στοιixxβασιμότητας στην προσφυγή του κχχι ζήτηχτε, χχπό την ελληνιν.υβέρνηση νχχ προσκομίσει τχχ δικχχ της στοιχείχχ, χάστε η Επιπή, και χτε χιυνέχεια το Ευρχοπχχϊκχ) Δικχχστήριχ), νχχ κρίνουν
ισιικχός επί της ουσίας.
ΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ, χίμως, κχχι ο πόλεμος μεταξύ των χχγίχυν δελχρίÎ)Vμε τον Δημητριάδος Χριχττχίδουλο νχχ μχηρχχζει («όίκην πρωπυυργυύ») λογής υπουργείχχ, χίπχυς ονομχχζει τις χτυνοδικές επιΒζ... Η εκλογή του νέου χχρχιεπιχτκχίπου θχχ γίνει την ερχχψιεΔευτέρχχ κχχι κάποιοι «ρομχχντικοί» ορχχμχχτίζοντχχι χχπχ) τχάρχχ
Dvνέο αρχιεπίσκοπο, συνεπικουρούμενο χχπχ) τχ>ν πριοθυπουργό
ημίτη και τχχ κόμμχχτχχ της χχντιπολίτευσης νχχ εξχχγγέλλχτυν τχ) χχυίσμΐ) κρχχτους κχχι εκκληχτίχχς. Αλλχχ θχχ γίνουμε Βχχτικχχνό; Ε, χ>χι
Ιριοι. Άλλχ) ο 21ος αιχάνχχς κχχι χχλλχ) τχχ «ιερά και όσια» του
Ονους. Δεν θχχ τχχ ρίξουμε «τοις κυσί» !
ΑΝΤΗΝΩΡ

- ΙΣΤΟΡΙΑ

Διεύθυνση σειράς: Αντώνης Διάκος
Επιμέλεια σειράς:Έφη Γαζή

Λουί ζ α Πασσερί νι
ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ
Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία
Λ0 VI ΖΛ Π \ ,.' .1 Τ: Ι>: N!

ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ
τ ο υ 20 ουΑ ιωνα
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΒΙΩΜΡ.ΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΝΕΦΕΛΗ
1Σ I Ο ΓI Λ

Η Πασσερίνι πλησιάζει τραυματικά ζητήματα
της ιστορίας του λήγοντος αιώνος. Ο φασι
σμός στη διπλή του όψη. Τ ο πρόβλημα της
προσω πολατρείας, π ω ς κατασκευάστηκε η
εικόνα του ηγέτη και από την άλλη: ποια είναι
κ α ι π ω ς κ α τα γ ρ ά φ η κ ε στην μ ν ή μ η τ ω ν
α π λ ώ ν ανθρώ πω ν η εμπειρία τους από το
φασισμό. Τ α κινή μ α τα του 1 9 6 8 και οι
κληρονομιές τους. Η τρομοκρατία. Π ώ ς
ερμηνεύεται το κίνημα της πολιτική ς βίας
κατά τη δεκαετία του 1970. Τέλος η μνήμη
μετά την κατάρευση τω ν ολοκλη ρω τικώ ν
καθεστώ τω ν...
Σ Τ Η Ν ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Μ Π ΕΝ ΕΝ ΤΙΚ Τ ΑΝΤΕΡΣΟΝ:
Φαντασιακες Κοινότητες
Χ Α ΡΗ Σ ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ:
Εθνική ταυτότητα στην Κων/πολη του 19ου αιώνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 106 80 ΤΗΛ.: 36 07 744
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Ο ΓΛΥΞΜ ΠΟΥΡΓΚ
ΚΑΙ Η Π Ε Ρ ΙΟ Υ Σ ΙΑ

Στην Επιτροπή για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου κατέφυγε
τελικά ο Κωνσταντίνος
Γλύξμπουργκ,
διεκδικώντας απάτην
Ελλάδα περιουσιακά
στοιχεία που ισχυρίζεται
ότι του ανήκουν (τα
ακίνητα στοΤατόι, στο
Μον Ρεπό και στην Αγιά
Λαρίσης). Στην
ακροαματική διαδικασία,
το Δικαστήριο έκρινε μεν
απαράδεκτο το βασιλικό
όνομα με το οποίο ο
τέως επιχείρησε να
υποστηρίξει την
υπόθεσή του,δέχθηκε
ωστόσο να συζητηθεί η
προσφυγή του. Ητελική
έκβαση της υπόθεσης
δεν είναι σίγουρο ότι
τελικά θα δικαιώσει την
ελληνική πολιτεία - κι ας
διατείνονται οι εκπρό
σωποι της κυβέρνησης
ότι θα γίνει έτσι.
Υπενθυμίζουμε ότι τη
ρύθμιση για τη λεγάμενη
βασιλική περιουσία είχε
εισηγηθεί με το νόμο
2215 του 1994 ο
συνταγνατολόγος και
νυν υπουργός
Πολιτισμού Ευάγγελος
Βενιζέλος. Παρά τα όσα
λέει σήμερα,
αναπάντητο παραμένει
το ερώτημα πώς αυτός,
δεινός -καταπώς
αξιολογεί ο ίδιος τον
εαυτό του-στα νομικά,
δεν διέβλεψε ότι παρέχει
στον τέως το παράθυρο
της παραβίασης των
«ανθρωπίνων
δικαιωμάτων» του και
την επανείσοδότου,
έστω και έτσι, στην
επικαιρότητα της χώρας.
Δεν έχει άραγε ευθύνες;
Η.Κ.
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« ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ »

υχνά πυκνά-κάποιες επετειακές «Ημέρες»
μάς υπενθυμίζουν τα «καθήκοντα» μας. Κα
λιάς ή κακώς, δεν Οα μέταβληθώ σε αρνητή
των επετείων, αν και συχνά το αίσθημα που τις δια
περνά λειτουργεί περισσότερο ως άλλοθι, παρά ως
αφορμή για ουσιαστικό προβληματισμό. Η «Ημέ
ρα της Γης», πρέπει νατό ομολογήσω, μου ήταν πα
ντελώς άγνωστη. Τιάρα μάλιστα που πληροφορήθηκα ότι για πρώτη φορά η «Παγκόσμια Ημέρα της
Γης» γιορτάστηκε πέρσι, θα σταθώ στη δυνατότητα
που μας προσφέρει για προβληματισμό.
Παρακολούθησα την καμπάνια που ξεκίνησαν οι
«Γιατροί χωρίς Σύνορα» για την καταστροφή της
Αράλης, της λίμνης που περικλείεται από το δυτικό
Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και το βόρειο Τουρ
κμενιστάν της λίμνης που έδινε ζωή σε 5 εκατομ.
κατοίκους και που χρόνο με το χρόνο συρρικνιάνε-

Σ

ται και τείνει σε εξαφάνιση · της λίμνης που από πη
γή ζωής έχει μεταβληθεί σε πηγή τοξικής μυλ
σης. Γία να είμαι ειλικρινής, σκέφτομαι το πρόβ
μα και δυσκολεύομαι να βρω τρόπο να βοηθήσι
Κοιτάιυ τη γη μου και συλλογίζομαι πως μπορεί ν<
μην είναι Αράλη, αλλά είναι παραπάνιο από βε
βαιο ότι καθημερινά εξαφανίζεται κάτι» από τι
τσιμέντο, καθημερινά μολύνεται από τα απόβληκ
και σκέφτομαι με ανακούφιση πως η Αράλη είνοτ
για μας τουλάχιστον μακριά...
Αυτή, πιστεύω, η σκέψη ότι η Αράλη είναι μα
κριά καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Τα ίδια σκε
φτόμασΐε και για τις φωτιές στην Ινδονησία, τι
ίδια και για την καταστροφή t o j v δασιάν στη Βραζι
λία. Είναι μακριά...
Πόσο στ' αλήθεια μακριά είναι όλα αυτά;

Α.Φ

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ
«Κι αν πρέπει να πεθάνουμε είναι
σήμερα
γιατί αύριο όε θά ’μ αστέ πια νέοι»

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
η Δευτέρα 13 Απριλίου
έφυγε ο αρεοπαγίτης Παναγκάτης Κωστάχκος. Ή ταν
μια από τις εξαίρετες φυσιογνω
μίες του δικαστικού κλάδου, άν
θρωπος με βαθιά και ευρεία καλ
λιέργεια, ευγενικός και προση
νής. Αλλάχ ο δίκαιος έπαινος που
θα μπορούσε να του αποδοθεί
ήταν η ανθρώπινη απλότητα του
χαρακτήρα του. Σε έναν κόσμο
που χαρακτηρίζεται για το αυ
στηρό του ήθος —αλλά όχι πά
ντοτε γνήσιο— ήταν απλός και
φιλικός.
Ο Παναγιιάτης Κυκττάκος υπο
στήριξε πρωτοποριακές απόψεις
για μια δικαιοσύνη υπέρ του
(χπλού πολίτη. Την ημέρα της κη
δείας του ένας φίλος του δικαστι
κός μάς είπε: « Ηταν μεγάλη απώ
λεια για μας. A)JA ήταν απώλεια
κυρίως για σας, τους πολίτες».
Έδρασε με ανιδιοτέλεια, παρεμβαίνοντας στα κοινωνικοπολιτικά
δρυψιενα όπως, στον αγώνα που

Τ

νυχνιολογική σχολή, απορρύτ
ντας τις θετικιστικές τάσεις.
Γεννήθηκε το 1934 στον Πε
ραιά. Γιος δικαστή, παντρεΰτφ
τη Μαλβίνα, το γένος Γεωργανπ
και απέκτησε δύο παιδιά. Αχοί
1962 υπηρέτησε για 36 χρόνι
στο δικαστικό σώμα. Υπήρϊ
Πρόεδρος της Ένωσης Δικάσω
και Εισαγγελέων επί οκτώ συνι
πτά έτη (1988-96).
Το θεμελιώδες έργο του υπήρΓ
ο τρίτομος Κώδικας Πολιτικής A
κονομίας που έγραψε με τη σ
νεργασία του καθηγητή Γ. Νικι'3
λόπουλου.
Έ ν α ακόμη σημαντικό έργο τι
υπήρξε ο Κώδικας Οργανισμί
Δικαστηρίων και Κατάστασις τα
Δικαστικών Δ ειτουργών.
Συστηματικά αρθρογραφουι
σε εφημερίδες και νομικά περιί
δικά και έδωσε σειρά διαλέξει!
προιόθηση τιυν αιτημάτων του δι για νομικά αλλά και για θέμαι
καστικού κλάδου, συμπεριλαμβα κοινωνικής ευαισθησίας.
νομένου και του μισθολογίου.
Ο Παναγιώτης Κωστάκος έψ
Ο Παναγιώτης Κωστάκος είχε γε από μια αγοραία και συνα
ευρύτατη παιδεία και ενημέρω λασσόμενη κοινωνία, αφήνοντο
ση. Μελέτησε και σπούδασε συ στη μνήμη την εικόνα του ακέρΙ
στηματικά φιλοσοφία του δικαίου, ου κρατικού λειτουργού και ic
και ακολουθούσε τη γαλλική κοι-*’ ο λο κλη ρ ο)μέν ο υ ανθρώπου.

έδωσε για την κατάργηση του
«τρομονόμου», με μοναδικό κίνη
τρο την ουσιαστικοποίηση της δι
καιοσύνης. Ως πρόεδρος της Έ ν ω 
σης Δικαστιόν και Εισαγγελέων
συνετέλεσε αποφασιστικά στην
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Σουηδία θα βρίσκεται, κατ’ επιλογήν της,
εκτός νομισματικής ένωσης της Ευρώπης το
'99. δηλαδή στην πρώτη φάση της. Αυτό
ικπέλεξαν οι σοσιαλδημοκράτες και προφανώς όχι
λόγοι πεποίθησης, παρά για λόγους τακτικής.
Όπως για λόγους τακτικής, τηρεί σιγήν ιχθύος πε
ρί το θέμα, και ενόψει των εκλογών της χώρας τον
Σεπτέμβρη, ενγένει η σουηδική ηγεσία.
Κατά τ’ άλλα, στην πράξη και στα σιωπηλά,
όπως και συνηθίζεται σ’ αυτή τη χώρα, από το 1996
Ιήδη προχωρούν στην λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων που εγγυώνται την προσαρμογή της Σουη
δίας στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το «ευρώ»,
όπως το τονίζουν οι. Σουηδοί. Από το ’96 υπάρχει ο
•ειδικός συντονιστής των προετοιμασιών στο
; υπουργείο Οικονομικών, καθώς και η σύσταση
i πέντε αντιστοιχίαν ομάδων εργασίας. Παράλληλα,
j πέντε κόμματα, η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή
I της σουηδικής βουλής, συμφώνησε την αναθεώρηI ση του σουηδικού συντάγματος, που στέκεται
εμπόδιο στην ισχύ αποφάσεων, από εξιοσουηδικά
I κέντρα. Για να αρθεί πλήριος το συνταγματικό κιόIλύμα, χρειάζεται μια επιπλέον απόφαση της βουI λής, ύστερα από μεσολάβηση εκλογιύν. πράγμα
I που εξασφαλίζεται μετά τις εκλογές του Σεπτέμ-

βρη. Στην αναθεώρηση αντιτάχθηκαν μόνο το αριστερό κόμμα, η πρώην κομμουνιστές και οι Πράσινοι.
Δηλαδή τα σπουδαιότερα μέτρα για τη σύγκλιση
έχουν ήδη ληφθεί, πέρα από το τυπικό της διετίας
προσύνδεσης με τσ σύστημα συναλλαγματικής συ
νεργασίας (ERM). Η σουηδική οικονομία κρίνεται προσαρμοσμένη εφαρμόζοντας το πρόγραμμα
μέτρων σύγκλισης, όπως αποκαλείται. Δημόσιο
χρέος και έλλειμμα έχουν επίσης μεκυθεί, παρά
τις συστάσεις για μεγαλύτερες συμπιέσεις ή ανε
ξαρτησία της κεντρικής Riksbanken, που της
απευθύνονται. Αποτελεί, μ’ άλλα λόγια, κοινή συ
νείδηση στη Σουηδία ότι η ηγεσία της απλώς χρο
νοτριβεί για να κερδίσει χρόνο ιόσπου να καμ
φθούν περισσότερο οι αντιστάσεις της βάσης προς
τις Βρυξέλλες. Ό πω ς το εξέφραζε τις προάλλες ο
υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην στενός συ
νεργάτης του Πάλμε στα διεθνή, ο Πιερ Σόρι είναι
θέμα απλιός χρόνου η σύνδεση της Σουηδίας με το
ευρώ - το ζήτημα είναι να πειστεί ο σουηδικός λα
ός. Πολύ περισσότερο βέβαια, θα προσθέταμε,
που ακόμη το φυσάει και δεν κρυώνει που τον ενέ
ταξαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αλίκη Τσιλιχρήστου
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Πάσχα στη Ζάκυνθο. Άνοι
ξη. Κόσμος. Χωριό Λαγά
νάς. Τις πρώτες πρωινές
ώρες, χαμός γύρω από το
«ελληνάδικο» Reasque. Οι
πάντες παρκάρουν όπου
βρουν, κλείνοντας δρό
μους. Ξημερώματα, επι
στρέφουμε στο σπίτι μας.
Δεν μπορούμε να μπούμε,
υπάρχει μπροστά παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Ευγενι
κά ζητούμε από τον υπεύ
θυνο του μαγαζιού να ειδο
ποιήσει τον κάτοχο του αυ
τοκινήτου να ξεπαρκάρει,
να κοιμηθούμε κι εμείς. Λέ
ει ότι δεν μπορεί να ειδο
ποιήσει, σηκώνει τους
ώμους: «Πάρτε την τρο
χαία να καθαρίσει». Απει
λείται επεισόδιο. Η τρο
χαία μάς παραπέμπει στην
αστυνομία. Με τη σειρά
τους μας στέλνουν στο
τμήμα του γειτονικού χωρι
ού Παντοκράτορας. Τηλε
φωνούμε, λένε ότι δεν μπο
ρούν να παρέμβουν. Πη
γαίνουμε εκεί, τα φώτα
αναμμένα, αλλά ο αστυνο
μικός άφαντος. Ξανατηλεφωνούμε, το τηλέφωνο ση
κωμένο. Έχει ξημερώσει,
κλείνει το μαγαζί όταν γυρ
νάμε για ύπνο. Την άλλη
μέρα πάμε να δούμε τον
αξιωματικό υπηρεσίας του
τμήματος Ζακύνθου. Απο
μεσήμερο, στο τμήμα
κανείς!
•Ερώτημα: Τι κάνουν οι
αστυνομικοί στη Ζάκυνθο;
Έχουν παραδοθεί στη θαλ
πωρή που χαρίζει του του
ρισμού η ανοχή; Λουφά
ρουν; Γιατί η αδράνεια; Κύ
ριε Ρωμαίε, μήπως πρέπει
να ψάξετε λίγο τη μικρή
αυτή ιστορία; Έστω κι αν
δεν πήρε σοβαρές διαστά
σεις. Στοιχεία και μαρτυ
ρίες, πάντως, στη διάθεσή
σας αν τα χρειαστείτε.
Η.Κ.

αντί Μ j
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Ο ΜΠΟΣΤ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ
ο έργο χο>ν γελοιογράφοι
-όπως και τιυν δημοσιογράcpo)ν—συνήθως έχει μια κά
ποια επιρροή στα άμεσα δριόμενα
της πολιτικής και ξεχνιέται πολύ
γρήγορα μαζί με αυτήν. Το έργο,
όμως, του Μέντη Μποσταντζόγλου ανήκει στις εξαιρετικές περιπτιόσεις, γιατί συνδέεται με μκχ
σειρά ριζικές αλλαγές ιτε δύο (Σύν
δρομα του νεοελληνικού πολιτι
σμού τις οποίες βοήθησε και βοη
θάει μέχρι σήμερα.
Οι πομφόλυγες της καθαρεύου
σας, όπιος και η καθαρεύουσα,
έχουν εξαφανισθεί από τη ζιοή
μας και τη γλιόσσα μας χάρη ΚΑΙ
στη γελοιοποίησή τους από την
μποστική χρήση. Ποιος θα τολμού
σε σήμερα να μιλήσει ή να γρά\|)ει
στην καθαρεύουσα, όταν ο καθέ
νας θα μπορούσε να του πει ότι
(χυτός είναι «μποστισμός».
Το ίδιο ισχύει και για το τονικό
σύστημα που μας καταταλαιπωρούσε, όταν τχχ κείμενα του Μποστ
αποδείχνουν πως ήταν εντελώς
περιττό, εφόσον έβαζε σε όλες
σχεδόν τις λέξεις ακριβιός τους
αντίθετους τόνους και πνεύματα
από εκείνα που απαιτούσε η επί

Τ

σημη γραμματική.
Στα τελευταία 25 χρόνια έγινε
μια μεγάλη γλιυσσική επανάσταση
στον τόπο μας και -επιτέλους- μι
λάμε και γράφουμε όπιος μαθαί
νουν τη γλιόσσα τους και τη χρησι
μοποιούν όλοι οι λαοί, δηλαδή από
το στόμα της μάνας μας. Είναι τεράστια η συνεισφορά σε αυτί) του
Μέντη Μποσταντζόγλου, γιατί γε
λοιοποίησε το σύνδρομο της καθα
ρεύουσας και πέτυχε καλύτερα
από κάθε γλωσσολόγο να αποδεί
ξει (Τε όλο τον κόσμο πόσο εξωπραγματικόήταν.
Στον περιορισμό σε μεγάλο βαθ
μό από την καθημερινή ζωή, του
σύνδρομου της εθνικοφροσύνης
επίσης συντέλεσε ο Μποστ όχι μό
νο με τα γραφτά του που υπήρχαν
στις γελοιογραφίες του, αλλά και
με τους μεγαλέξαντρους και τις
άλλες παρόμοιες ζωγραφιές του.
Θα πρέπει, λοιπόν, να πούμε
πως ο Μέντης Μποσταντζόγλου
δεν ήταν μόνο ένας απλός πολιτι
κός γελοιογράφος αλλά ένας
σπουδαίος τεχνίτης που βοήθησε
αποφασιστικά να αλλάξει το πολι
τισμικό τοπίο της Ελλάδας.
Νίκος Κυριαζίδης

• «Έχουμε πόλεμο μη το γε
λάς μωρό μου. Να μην αφή
νεις το παράθυρο ανοικτό».
• Οι δείκτες της εγκληματι
κότητας κινήθηκαν ανοδικά
-όπιος και αυτοί του χρηματιστηρίου- ο υπουργός Δημόσιας
Τάξης μάς ξεκαθάρισε ότι «πέρασαν οι καιροί που μπορούσα
με να κοιμόμαστε στα μπαλκόνια με τα παράθυρα ανοικτά» και
οι αλβανοφάγοι ξεσάλωσαν (πρώτη και καλύτερη η Βραδυνή
του Τράγκα). Ο θόρυβος μπορεί να ξεφούσκωσε, αφού η επικαιρότητα αλλάζει τα θέματα σαν τα πουκάμισα, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι άλλαξε τίποτα.
• Όλα μένουν τα ίδια: Το αλβανοκυνηγητό και οι εκπυρσοκρο
τήσεις στα σύνορα, ο φόβος των φιλήσυχων πολιτών που κλειδώ
νουν τις εξώπορτες από τις δέκα το βράδυ.
• Ο αντί ρατσιστικός δημοσιογραφικός λόγος, με ξύλινη γλιόσ
σα, υπερασπίστηκε τους σύγχρονους αγιάννηδες. Έ ψ αξε να
βρει μετανάστες που βγάζουν τίμια το ψωμί τους και Αλβανόχκια που επιστρέφουν τα πορτοφόλια που βρίσκουν στο δρόμο.

'

ο ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αρι
στερών Φεμινιστριών -σε ανακοίνιυση που εξέ
δωσε για στήριξη της καμπάνιας της Διεθνή: ;
Αμνηστίας για το πρόβλημα του ακρωτηριασμού γυναι
κείων γεννητικχόν οργάνων- τονίζει ότι το φεμινιστικέ
κίνημα ήδη από τη δεκαετία του '70 έχει καταγγείλει την
ακραία μορφή βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών οι
χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασία:
(χλλά και σε χώρες όπου υπάρχουν μετανάστριες και
που συχνά το έθιμο τις ακολουθεί. 135 εκατομμύρια γυ
ναίκες είναι σήμερα θύματα ακρωτηριασμού, ενώ δύο
εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες υφίστανται κάθε,
χρόνο αυτή τη φρικτή επέμβαση. Το βάρβαρο αυτό έθι-,
μο έχει ηλικία μεγαλύτερη των 4.0(H) ετών, όπως πιστο
ποιείται και από τις μούμιες των βασιλίσσιόν της Αίγυ
πτου Νεφερτίτης και Κλεοπάτρας. Δεν συνδέεται με κα-,
μιά θρησκεία, προϋπάρχει όλων των (Σύγχρονων θρη
σκειών, αντιθέτως συνδέεται με παραδόσεις αλλά και
προκαταλήψεις σχετικά με το γυναικείο σώμα και αντανακλά τον προαιώνιο φόβο xcov αν ορών για τη γυναικεία σεξουαλικότητα.
Οι (Συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η
επέμβαση σε κορίτσια και γυναίκες, τις περισσότερες φο
ρές είναι φρυκτές, έτσι (όστε εκτός (χπό τη στέρηση της σε
ξουαλικότητας να τίθεται συχνά σε κίνδυνο η ίδια η ζωή
τους. Επίσης, δημιουργούνται μόνιμες βλάβες στην πε
ριοχή τοιν γεννητικχόν οργάνων, η σεξουαλική εμπειρία
καθίσταται μόνον επώδυνη. ενώ παράλληλα έντονες ψυχολογικές διαταραχές τις ακολουθούν σ' όλη τους τη ζωή.

Τ

Ε.Κ.

Καταδίκασε με μονότονο τρόπο το ρατσισμό και την ξενοφο
βία, αλλά απέφυγε να πει τα πράγματα με τ’ όνομά τους.
• Α πέφυγε να μιλήσει για τον, σε προχωρημένη σήψη, μικροα
στισμό που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Ένα μικροαστισμό
που σιχαίνεται όχι μόνο τους ξένους αλλά και τους μαλλιάδεζ;
τους ομοφυλόφιλους, τους ναρκομανείς, τους φορείς τον AIDS,
τους... και αβασάνιστα θ ’ άνοιγε «νέους Παρθενώνες» για να'
ησυχάσει οριστικά α π ' όλα τα μιάσματα.
• Έ ν α μικροαστισμό που κοιτάει με μισό μάτι τους «άλλους»
στους δρόμους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που μισεί τους
μετανάστες, αλλά σκύβει δουλικά το κεφάλι στους τουρίστες, ποΐ
δεν διστάζει να πυροβολήσει για να υπερασπιστεί τα καρπούζια
του ή το αμάξι που δεν έχει ξεχρειόσει ακόμα, που προσλαμβάνει
ξένους για να τους κάνουν τις μαύρες δουλειές και τους καρφώ
νει στην Αστυνομία για να γλιτώσει και τα μαύρα μεροκάματα. ’
• Είναι αυτός ο μικροαστισμός που μυρίζει άσχημα. Είναι αώ
τός ο μικροαστισμός που ζει ανάμεσά μας. Ή μήπως εμείς ζούμε
ανάμεσά του;
Λ .Β .

€ËVTË

Ο

ΣΙ

0 ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ον μακαρίτη Μακαριιότατο (ταυτο
λογία κι αυτή...) δεν τον ήξερα πριν
από το 1968-69. Ο επίσης μακαρίτης
πατέρας μου Αλέκος Παπαδόπουλος, Κα
πετάνιος του ΕΔΕΣ (Ζερβά), δεν μας τον
είχε αναφέρει ώς τότε στις διηγήσεις του
για τα παλιά. Ή μπορεί και να τον είχε
αναφέρει και να μην το θυμόμουν.
Οντας στην Ηγουμενίτσα εκείνη την
εποχή, διάβασα σε τοπική εφημερίδα ότι
η Μητρόπολη Ιωαννίνων, της οποίας Σεβασμιώτατος ήταν τότε ο Σεραφείμ, διόρησε 3.000 στρέμματα στο Πανεπιστήμιο
για να γίνει Πανεπιστημιουπολη. Για τη
«Δουρούτη» επρόκειτο.
IΟλίγον... απολύτως άθεος ελυγον μου,
α)Χά διαβασμένος, ποτέ δεν κατάλαβα
πώςμπορεί η Εκκλησία τον φτωχού Ιησού
vu διατηρεί περιουσία... Α πό δωρεές π ι
οτών έστω... Είτε από άιλλες αρχαίες ή νε
ότερες συναλλαγές μ ε την κοσμική εξου
σία Κι αν την αποχτά, έτσι για λίγο, γιατί
δεν τη μοιράζει ΑΜΕΣέλΣ στους φ τωχούς;
O έχω δύο χιτώνας κ.λπ. κ.λπ...)
ί Όμως ο Σεραφείμ, αιτχέτιος για ποιες δι
κές του ή άλλες σκοπιμότητες, τα διόρησε
τότε τα 3.000 ιπρέμματα στο Πανεπιστή
μιο. Κι έγινε η Πανεπιστημιουπολη.
Μην πείτε... «σάματις ήταν δικά του...»
ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! Κι άλλοι ιεράρχες δια
χειρίζονται πολλά -Π Α ΡΑ ΠΟΛΛΑιττρέμματα αλλά ΔΕΝ τα διορίζουν... Αν
αποφασίσουν να τα «ξεκάνουν» απλώς τα
πουλάνε (όρα π,χ. Μονή Πεντέλης...)
προς όφελος της Εκκλησίας του Ιησού,
βεβαίους, βεβαθύς.
Ε, λοιπόν, βαυκαλιζόμενος ότι έκανα
και μία ολίγον αντιστασιακή πράξη (τότε,
επί χούντας) έντεχνα καλυμμένη, του
έστειλα ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα
•για την ενέργεια, του, εκφράζοντας τις πα
ραπάνω απόψεις.
I Αυτό ήταν η αφορμή για την προσωπική
γνωριμία μας: Έ βαλε «λυτούς και δεμέ
νους» να βρουν ποιος έστειλε το -ενυπό
γραφο βέβαια- τηλεγράφημα.
Όταν το έμαθε, με κάλεσε να τον επισκεφΟώ στα Γιάννενα, που μητροπολί
τες τότε.
Πήγα. Είχε μάθει για το «παρελθόν» τού
γιου τού φίλου του Αλέκου και δεν μου
πρότεινε καν το χέρι του για φίλημα.

Τ

Συζητήσαμε πολλά, κυρίως για την αντι
θετική θέση (κατά την άποψή μου) θρη
σκείας - παιδείας. Ή τα ν πολύ άνετος. Δεν
συμφωνήσαμε, βέβαια, αλλά μου έκανε
εντύπωση ότι δεν πρόβαλε ΚΑΜΙΑ καλο
γερίστικη άποψη.
Αυτά κάπου το 1969-70, αν δεν κάνω λά
θος. Πάντως μετά τη δωρεά της «Δουρούτης».
Αργότερα βρεθήκαμε κάμποσες φορές
στις 30 Αυγούστου, γιορτή του πατέρα
μου Αλέξανδρου και της μητέρας μου
Αλεξάνδρας, στη Σκλίβανη, όπου κάναμε
κάθε χρόνο ένα οικογενειακό γλέντι.

Δεν παρέλειπε να έρχεται τακτικά, ακό
μα . κι ως Αρχιεπίσκοπος. Ή ταν «λεβέ
ντης», όπως κι άλλοι λένε, και αυθόρμη
τος βέβαια πολύ.
Τον είδα στα γλέντια αυτά να τα λέει
«χύμα», να πίνει, να χορεύει -με μέτρο
πάντα και όταν δεν υπήρχαν πολλοί θεα
τές- αλλά, βέβαια, τηρούσε κι όλα τα εκ
κλησιαστικά τυπικά («ευλογητός» πριν
από το φαγητό κ.λπ.). Ώ ς εκεί όμως...
Στην κουβέντα ήταν πολύ ελεύθερος έως
και αθυρόστομος. ' Εχω κρατήσει δύο, εκ
φρασμένες σε στενό κύκλο, ιδέες του:
Ή θελε, αν τα κατάφερνε με τους «καλό
γερους» της ιεραρχίας, όπιυς τους ονόμα
ζε, να ντύνονται οι ιερωμένοι με πολιτικά
ρούχα κι όχι με το «ράσο», αλλά και να
παντρεύονται ! Γι’ αυτό το τελευταίο έχω
κρατήσει μια φράση προς τον πατέρα μου,
ενώπιον μου: «Μας βαράει στο κεφάλι η
αγαμία, Αλέκο». Και είμαι σίγουρος ότι
εννοούσε τη -νόμιμη, βέβαια- σεξουαλι
κή σχέση, που δεν γίνεται να έχουν σι)μέ
ρα οι Δεσποτάδες.
Αργότερα, με το θάνατο του πατέρα μου,

που σταμάτησαν βέβαια τα γλέντια στις
30.8, τον έχασα. Είχε διαμηνύσει στον
αδερφό μου, που τον είχε επισκεφθεί
στην Αρχιεπισκοπή, «πες σ’ εκείνο το
βρωμόπαιδο να έρθει να με δει», αλλά δεν
μου προέκυψε. Δεν νιώθω ευτυχής γΡ αυ
τό.
Δύογεγονότα θ’αναφέρω ακόμα για τον
Σεραφείμ, κι ας μου συγχωρεθεί η φλυα
ρία:
1. Το καλοκαίρι του 1980 αποφασίσαμε
με τον αδερφό μου -για χατίρι του πατέρα
μας- να βαφτίσουμε τα 3 συνομήλικα πε
ρίπου παιδιά μας στο Ανώγι, ορεινό χω
ριό της Πρέβεζας στα σύνορα με τα Γιάν
νενα, ονομαστό καταφύγιο των ανταρτιόν
του ΕΔΕΣ επί Κατοχής, αυτός τον γιο του
Αλέξανδρο κι εγώ τις κόρες μου Μυρτώ
και Δάφνη.
Και, βέβαια, δεν ήταν δυνατόν να λείπει
ο Σεραφείμ από τέτοια εκδήλωση, τη βά
φτιση τριών εγγονιών του φίλου του Κα
πετάνιου Αλέκου. Και ήρθε να «χοροστα
τήσει», όπως λέγεται.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Οι κόρες μου είχαν ήδη
«βαφτισθεί» από εμένα και τη γυναίκα μου
με τα ΜΗ χριστιανικά ονόματα Μυρτώ και
Δάφνη, είχαν δηλωθεί έτσι στο Ληξιαρ
χείο, είχαν ήδη διαβατήρια από μωρά κ.λπ.
Σιγά τώρα που ο Σεραφείμ θα δημιουργού
σε πρόβλημα απαιτώντας να τηρηθεί το
«γράμμα» της εκκλησιαστικής εγκυκλίου
που λέει ότι στις βαφτίσεις πρέπει να δίνο
νται ονόματα αγίων της χριστιανοσύνης...
Τις βάφτισε και «επίσημα» Μυρτώ και
Δάφνη...
Ή ξερε ο Σεραφείμ πότε έπρεπε να κάνει
ή να μην κάνει, κάτι,..
Γι αυτό «μακαρυίπεψε» τόσα χρόνια.
2 .0 αδερφός μου πήγε να τον δει κάποτε,
το καλοκαίρι του 1982, δέκα περίπου μή
νες μετά την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ.
Και, βέβαια, τον ρώτησε πώς τα πάει με
τους (υποτιθεμένως άθεους) σοσιαλιστές.
Είπε ο Σεραφείμ: «Και στην εκκλησία έρ
χονται, Χριστόφορε, και το χέρι μού φιλά
νε... Τι πρόβλημα να έχω;».
Αυτός ήξερε από τότε αυτά που πολλοί
από μας ανακαλύψανε πολύ αργότερα,
επί Μιμής... «πνευματικών», «αστρολό
γων» κ.λπ.
Ναπολέων Παπαδόπουλος

11

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ

νημερωση
•Άγιες μέρες βρήκαν οι δυο
πρώην συνεταίροι και νυν
εχθροί, ο Κωνσταντίνος Μήτσης και ο Δημήτρης Ρίξος,

για να λΰσουν τις διαφορές
τους, διαφορές που διαιωνίζονται καιρό τώρα. Κύριο διακΰβευμα, η εφημερίδα Αδέσμευ

τος και η κυριακάτικη ομόλο
γός της Αδέσμευτος της Κυρια
κής. Ώ ς τώρα, οι δύο προαναφερθέντες αρκουνταν σε μά
χες χαρακωμάτων, σε δικαστι
κές αντεγκλήσεις και σε προ
σπάθεια να πάρουν με το μέ
ρος τους κάποιους δημοσιο
γράφους. Από τη Μεγάλη
Εβδομάδα, την και Εβδομάδα

των Παθών αποκαλούμε \
ωστόσο, οι δικαστικές αψμ
χίες των δυο πλευρών επεκ
θηκαν και η αντιδικία πτ
διαστάσεις εκτεταμένου πο*
μου.
0
•Τ η Μεγάλη Εβδομάδα, |
όμιλος Μήτση ανακοίνωσε η
απόλυση του Δ. Ρίζου, ενώ <
κιουριτάδες «κατέλαβαν»

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙΑ» ΚΑΙ Ο Τ Υ Π Ο Σ
ι νεοεθνικόφρονες πάσης φύσεως, από τους Χρυσαυγ(τες
και τον Καρατζαφέρη έως τις γνωστές εθνικίστριες του
MEGA και τον Καραμπελιά, απέκτησαν εσχάτως ένα ισχυ
ρότατο «θεωρητικό» (!) έρεισμα. Η ελληνορθόδοξη «17Ν» με μια
ρουκέτα απέστειλε ένα μανιφέστο περί πατριωτισμού, το οποίο
εντυπώσιασε και ενέπνευσε θάρρος σε όλους τους ρηχούς. Διό
τι απειλεί ευθέως τους ολίγους «μειοδότες» δημοσιογράφους

Ο

οι οποίοι αρθρογραφούν εναντίον του εθνικισμού και της νεοεθνικοφροσύνης. Αυτούς, που κατά τη γνώμη των κουκουλοφόρων νεοεθνικοφρόνων της «17Ν», ασκούν «τη χλεύη ενάντια στον

πατριωτισμό που παρουσιάζεται σαν εθνικισμός, την ψιμυθίωση
της μειοδοσίας».
Οι νοήμονες και τέρατα μορφώσεως του υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως έκριναν την προκήρυξη ως «εξαίρετο κείμενο», «υ
ψηλότατου μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου», γραμμένο
από «βαθύ γνώστη» της πολιτικής και οικονομικής πραγματικότη
τας! (Ε, αφού το λένε αυτοί και το επιβεβαιώνουν κάποιοι νεοε
θνικόφρονες δημοσιογράφοι -άλλα τέρατα μορφώσεως κι αυ
τοί-, έτσι θα ’ναι... Αφού τόσοι δημοσιογραφούντεςτο θαύμασαν
σαν ένα «θεωρητικό ντοκουμέντο» υψηλού επιπέδου, θα ’ναι κρί
μα να περάσει ασχολίαστο και από ένα έντυπο σαν το Αντί). Το
Ποντίκι (15.4.98) άλλωστε έγραψε ότι πρόκειται για «κείμενο-έκπληξη από πλευράς περιεχομένου και... καλλιέπειας, ύφους, αλλά
και επίδειξης γνώσεων». Την ίδια ημέρα, η εθνικίστρια συντρόφισσα Μ. Χαριτοπούλου διάβαζε από την εκπομπή της στο
MEGA αποσπάσματα από την προκήρυξη (εκείνα εναντίον των
αντιεθνικιστών δημοσιογράφων)... Ενώ ο Ελεύθερος Τύπος
(10.4.98) έγραψε ότι: «Η καταγγελία του ενδοτισμού της (κυβέρ
νησης) ξεκινά από την Άκρα Δεξιά και φτάνει στην ένοπλη Άκρα
Αριστερά (sic). Δημοσιεύουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα της
προκήρυξης της Ί 7 Ν ”...».
Και το κωμικότερο όλων, η στάση του πρώην υπουργού Δημό
σιας Τάξης Στ. Παπαθεμελή, ο οποίος «φωτογραφιζόταν» στην
προκήρυξη. Έτσι, έντρομος αυτός ο από τριών χιλιετηρίδων
Έλλην ύψωσε το πνευματικό ανάστημά του και είπε (Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία, 12.4.98) ότι η 17Ν «σε άλλα σημεία συμφωνεί μα
ζί του στα πατριωτικά θέματα και σε άλλα διαφωνεί», ότι η προκή
ρυξη αυτή «είναι η λογιότερη και η πλέον ελληνική προκήρυξη
που έχουν δώσει ποτέ», ότι «συμφωνεί μερικώς μαζί του (η 17Ν)
τουλάχιστον σε δύο σημεία: στο ότι η πολιτική του κατευνασμού
είναι μειοδοτική και αντ/πατριωτική...». Εξάλλου διέδιδε ότι έχει
πέσει σε δυσμένεια των Αμερικανών και ως εκ τούτου έχει προ
βλήματα με την βίζα του ώστε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ! (Βήμα,
12.4.98).
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Αλλά εκείνο που θα τιμά πάντα τον νεοελληνοχριστιανικό Τι
είναι το άρθρο του Θύμιου Παπανικολάου στην Αθηναϊκή,C
(10.4.98) με τίτλο: «Η 17Ν “χτυπ ά” την αντιεθνικιστική μυθολο
γία...». Αντιγράφουμε:
«Η “ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ” επανεμφανίστηκε δυναμικά: πρακτικά και
θεωρητικά...
ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της πρακτικής θα ακούσουμε πάλι τους ηθικολό
γους Φιλισταίους της μη-βίας να “ξερνούν" οχετούς αφορισμών
και υποκριτικών δακρύων...
ΑΥΤΟΙ βλέπουν μόνο τη βία των “τρομοκρατών" και δεν αντιλαμ
βάνονται -ούτε θέλουν να αντιληφθούν- ότι εκ εί που βασιλεύει η
βία μόνο η βία μπορεί να δώσει λύση.
ΦΥΣΙΚΑ κανείς δεν θα καταπιαστεί με το θεωρητικό και πολιτικό
σκέλος της παρέμβασης της 17Ν.
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ αυτόν η 17Ν παρεμβαίνει δυναμικά...
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της 17Ν κατεδαφίζει τα μυθικά κατασκευάσμα
τα και τα “εκσυγχρονιστικά” ιδεολογήματα για τον εθνικισμό:
ΜΥΘΟΙ που εμφανίζουν ως εθνικισμό κάθε αντίδραση κατά της
υποτέλειας και της υποταγής της κυβέρνησης και του κράτους
στις “εντολές ” των ιμπεριαλιστικών κέντρων και των ισχυρών κρα
τών.
ΜΥΘΟΙ που παρασιωπούν σκανδαλωδώς τον ηγεμονικό και ρα
τσιστικό εθνικισμό των “παγκοσμίων ληστών" και ιδιαίτερα τον
ιμπεριαλιστικό εθνικισμό των ΗΠΑ. [...]
ΤΗ ΔΟΑΙΑ, λοιπόν, αντιεθνικιστική απάτη, που πλασάρεται από
τους μηχανισμούς εξουσίας, με κυρίαρχο τα MME, ξεσκεπάζει η
προκήρυξη της 17Ν.
ΓΙΑ ΤΗ 17Ν ΣΤΟΧΟΣ αυτής της πολιτικής παραπλάνησης είναι η
θεμελίωση μιας αντίληψης ναρκωτικής απάθειας και μοιρολατρι
κής αποδοχής του ιμπεριαλιστικού εθνικισμού...
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, βεβαίως, της 17Ν δεν έχει μόνο θεωρητικό χα
ρακτήρα αλλά και πολιτικό.
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ευθέως πολιτικά στις εσωκομματικές ζυμώσεις
στο ΠΑΣΟΚ.
Η ΑΝΑΓΚΗ της θεωρητικής αποσαφήνισης των εννοιών “εθνικι
σμός”, “πατριωτισμός" κ.λπ. συνδέεται ευθέως με τις ζυμώσεις,
τις αυζητήσεις και “συγκρούσεις " στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ καθαρά ότι οι διακρατικές συμφωνίες
Ελλάδας - Τουρκίας, κάτω από την πίεση του ιμπεριαλιστικού εθνι
κισμού, αποσκοπούν στη μονοπωλιακή καταλήστευση και κατα
στροφή του Αιγαίου και στη σφαγή των λαών...».
-Ω ρ α ίο ς διάλογος με κουμπουροφόρους (πατριώτες)
συνομιλητές, παλικάρια...
Η.Κ.

κχφεία της εφημερίδας, (ττο
,νω Καλαμάκι. Η «κατάλη» έληξε το ίδιο βράδυ, έπειαπό απόφαση του δικαστηιου που επέτασσε την επιροφη στα γραφεία του του κ.
Ίζου.
•Το Μεγάλο Σάββατο, όμιος,
Εγινε η μεγάλη κίνηση. Κυκλοίρησαν δύο Αδέσμευτοι της
υριακής. Ο ένας, του Μήτση,
άχησε την παλιά αρίθμηση,
ινέχισε να εκδίδεται από την
λιά εταιρεία στην οποία κύιοι μέτοχοι είναι και οι δύο
ντίδικοι. Ο άλλος, του Ρίζου,
,εκίνησε από την αρχή, από το
ο 1, κράτησε στο επιτελείο
γάλο μέρος του συντακτικού
σωπικού και εκδίδεται
;ό την εταιρεία Μακεδονις Εκδόσεις Α.Ε., που είχε
ο μεταξύ συστήσει ο δημο
σιογράφος, σε νέα γραφεία,
στην Καλλιθέα. Ό πλο του Pi
lou, οι πρωτόδικες δικαστικές
αποφάσεις που του επιδικά
ζουν τους τίτλους. Προσδοκία
του δεύτερου, η ανατροπή τιον
πρωτόδικων αυτιόν αποφάσε
ων. Όπιος και να χει, πάντιος,
ως την Τρίτη αναμένεται να
ξεκαθαρίσει το τοπίο, τουλάχιστον στο χοίρο των κυκλοφο
ριών. αφού το δικαστήριο θα
αποφασίσει ποιος Αδέσμευτος
ποιου από τους δύο αντιμαχόμενους θα κυκλοφορεί στο πε
ρίπτερο. Και βέβαια, σε ποιον
ανήκει ο τίτλος θα κριθεί ορι
στικά τον επόμενο Δεκέμβριο,
οπότε και θα εκδικασθεί στη

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Σημάτιυν συνολικά το ζήτημα της
απόδοσης των τίτλων στον ένα
από τους δύο αντιδίκους. Ώ ς
τότε, μάλλον θα πρέπει να
αναμένουμε κι όχλλα επεισόδια.
•Ά γιες μέρες χτύπησε και ο
γνωστός και μη εξαιρετέος Γε
ώργιος Κουρής, της Αυριανής.
Με πριοτοσέλιδο στην εφημε
ρίδα του, την Τρίτη του Πόχσχα,
ανακοινιόνει ότι εφεξής θα δη
μοσιεύει «τιτάμπχχ τους ισολο
γισμούς». Ισχυρίζεται ότι το
κάνει για να καθάρει την αγορόχ από τους εκδότες που εκμετχχλλεύονται μιχχ αναχρονιστι
κή διάταξη του νόμου για να
κερδοσκοπούν, ωστόσο θέτει
όρο στις επιχειρήσεις που θέ
λουν vex δημοσιεύσουν «τσάμπα» τον ισολογισμό τους να
γραφούν συνδρομητές στην
εφημερίδα του. Το «τσάμπα»
του Κουρή, βεβαίως, κοστολο
γείται 7Θ.ΘΘΘ δρχ., όσο κοστί..
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ζει μια ετήσια συνδρομή στην
εφημερίδα, η οποία επιπλέον
είναι και άχρηστη ιδιαίτερα
στις επιχειρήσεις - γιατί, φυσι
κά, δεν περιμένουν οι επιχει
ρήσεις να ενημερωθούν για τις
εξελίξεις από την εφημερίδα
του Κουρή.
Αξίζει να σημειχυθεί ότι, πριν
περάσει στη «ριζοσπαστική
αυτή κίνηση», ο Κουρής είχε
διαπραγματευθεί σε συνέλευ
ση της Ένυ>σης Ιδιοκτητών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθη
νών την αναδιανομή της πίτας
των ισολογισμών, χωρίς να κα
ταφέρει να πετύχει ευμενή για
τα συμφέροντά του συμφυηάα.
•Ά γιες μέρες κλέψανε, λέει,
και τον Τράγκα. Συγκεκριμέ
να, λέει, τον υπάλληλο που με
τέφερε τα χρήματα για τις μι
σθοδοσίες των εργαζομένοον
στη Βραόυνή. Δικαίως ζητεί
από την αστυνομία δραστική
παρέμβαση, αλλά κι αυτός ο
ευλογημένος, που γνωρίζει κα
λά ότι «ζούμε σε ζούγκλα»,
πώς και δεν φρόντισε να συνο
δεύει την. ανάληχ[ιη ενός τόσο
μεγάλου ποσού από χρηματα
ποστολή; Και τι έφταιξαν οι
δημοσιογράφοι του που πέρα
σαν μαύρο Πάσχα - απλήρω
τοι;
•Σ το μεταξύ, αίσθηση έχουν
προκαλέσει οι χρησμοί που, ως
κουίζ, δημοσιεύονται, καθημε
ρινά σχεδόν, στην Ελευθεροτυ
π ία , στη στήλη των «Παρασκη
νίων». Παραθέτουμε μόνο ορι
σμένα χωρία:
• «Ποιον
μεγαλομιζαδόρο
έκραζαν μαυραγορίτη στο τρίγυινο Μόσχα-Βαρσοβία-Αν.
Βερολίνο τη δεκαετία του ’6Θ;
Ο ευριών αμειφθήσεται. Ες αύριον...».
• «Ο πρώην μαυραγορίτης
Μόσχας-Βαρσοβίας-Αν. Βε
ρολίνου και νυν χορηγός του
Πατριαρχείου και των Καλιάν
Τεχνιόν, πόσους φουσκωτούς
έχει να τον φυλάνε; Ο ευρών
αμειφθήσεται. Ντο Γιούτρα».
• «Αν δεν αναγνωρίσατε ακό
μα τον μαυραγορίτη Μόσχας-

Βαρσοβίας-Αν. Βερολίνου,
μήπως γνωρίζετε τον αγύρτη,
αγιορείτη, συκοφάντη, συνεταιράκο του, που εκθέτει το
μεγάλο αφεντικό του; Ο ευρών
αμειφθήσεται.
Yarina
Birakin».
Εμείς, πάντως, δεν αναγνωρί
ζουμε ούτε τον Κόκκαλη ούτε
τον Ψυχάρη - αλλά αναμένου
με τις απαντήσεις στα κουίζ με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
•Γ ια τον Αναστασιάδη, τον
γνωστό «Μαυρότρυπα» το πά
λαι ποτέ της Ελευθεροτυπίας,
τα ξέρετε. Μετά τον Πρωτα
θλητή που εξέδωσε, ο Χρηστός
Τεγόπουλος τον απέλυσε,
φροντίζοντας να τον καρφώσει
ότι χρηματοδοτείται από τον
Κόκκαλη. Ο ίδιος, πάντως, σε
δύο συνεντεύξεις, στο Crash
και στο ΚΛΙΚ, περνά στην
αντεπίθεση και το διαψεύδει.
Πού αναστενάζει η Ελλάδα;
•Εγκυκλοπαίδεια του ελληνι
κού Τύπου 1784-1996 έχει
αναλάβει να συντάξει το Κέ
ντρο Νεοελληνικών Ερευνών
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνιόν Οι συντάκτες της εγκυκλο
παίδειας έχουν στόχο η ύλη της
έκδοσης να καλύψει εφημερί
δες, περιοδικά, ιδρυτές, εκδό
τες και δημοσιογράφους του
ελληνικού χώρου και της διασποράς. Το υλικό, εμπλουτι
σμένο και με άλλες πληροφο
ρίες, θα αποτελέσει το περιχόμενο βάσης δεδομένων που θα
ενημεριόνεται συνεχώς και, σε
επόμενη φάση, θα παρουσια
στεί με τη μορφή έντυπου χρη
στικού εργαλείου, ενώ θα κυ
κλοφορήσει και σε CD-ROM.
Το Πρόγραμμα προσκαλεί, για
τη διευκόλυνση της έρευνας,
όσα ιδρύματα, εταιρείες, βι
βλιοθήκες, συλλόγους, Αρχεία
και ιδιώτες κατέχουν σχετικό
υλικό να επικοινωνήσουν με το
Κέντρο, λεωφ. Βασ. Κωνστα
ντίνου 48, 116 35 Αθήνα, στο
τηλέφωνο 9932674 και στο φαξ
7246212. Για πληροφορίες,
μπορούν να ζητήσουν την κ. Γιούλα Κουτσοπανάγου.
m
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Κωνσταντίνος Καραμανλής

Το τέλος της διαδρομής
του Απόστολου Διαμαντή

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22ας προς 23η Απριλίου εξέπνευσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ήταν ο πολιτικός
που συνδέθηκε με τον εν γένει προσανατολισμό της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ο πολιτικός της αντιπαροχής άλλο
και της υπογραφής της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο άνθρωπος που οδήγησε τη χώρα μετό
την έξοδο από τον εμφύλιο και ύστερα από τη στρατιωτική δικτατορία. Από δω και στο εξής, ανήκει στην Ιστορία.
Εμείς, σήμερα, θα αρκεστούμε σε έναν πρώτο απολογισμό - με δεδομένη τη φόρτιση που δημιουργεί η απώλεια
ενός ιστορικού προσώπου. Στο μέλλον, θα έχουμε την ευκαιρία για πιο ψύχραιμους απολογισμούς.
Εφυγε τα
ξημερώματα
της 23ης
Απριλίου.

mi

ς ξεκινήσουμε απο τη γενική παρα
δοχή· στην εικόνα της μεταπολεμι
κής Ελλάδας -εκτός από τα δΰοτρία αναγνωρίσιμα στοιχεία της,
δηλαδή την αστυφιλία, την ανοικο
δόμηση, τα δημόσια έργα, τον βλοσυρό
χωροφύλακα και τον εξυπηρετικό κομματάρχη- διακρίνεται καθαρά η χαρακτηρι
στική φιγούρα του Κωνσταντίνου Καρα
μανλή. Δεν είναι εκείνος που με ένα
μαγικό ραβδί τη σχεδίασε, αλλά
ήταν εκείνος που την «έδεσε», που
έδωσε το νόημα των σκόρπιων
αυτιόν εικόνων. Ο Κ. Καραμαν
λής ανέλαβε την υποχρέωση να
ρυθμίσει τις φυγόκεντρες τάσεις
του πολιτικού συστήματος μετά
τον εμφύλιο, να εκφράσει τη συνισταμένη τιυν διαφορετικών
πολιτικών και οικονομικοί
επιδιώξεων. Με λίγα λόγια,
ήταν ο δικός μας Homme d’
état.
Ο άνθρωπος που θα υλοποι
ούσε το μετεμφυλιακό σχέ
διο ανασυγκρότησης της
Ελλάδας, ήταν μοιραίο να
έχει το γνιυστό προφίλ του
Καραμανλή. "Ηταν ο ά
φθαρτος και δυναμικός
επαρχιώτης πολιτικός, ο
οποίος όμως έχει τη δυνα
τότητα να γίνεται αποδε
κτός ταυτόχρονα στην
«Αθηναϊκή Λέσχη» και
στα λαϊκά καφενεία.
Ή ταν ο άνθριυπος των
ί έργων και όχι τιυν λό
γων. Και γι’ αυτό η
πρυπη χαρακτηριστική
εικόνα του νεαρού σωτήρα

Α

που ξηλώνει τις γραμμές του τραμ στ
Αθήνα έμεινε ίσως και η πιο ανθεκτι;
στο χρόνο. Η Ελλάδα του ’50 έπρεπε ’
ξαναφτιαχτεί εκ θεμελίιυν - «όλη η Ελλ\
ανασκάπτεται», έλεγε ο θρυλικός βουλεΙ
τής Καλοχαιρέτας στην ταινίαΣτουρνά*
288. Έ τσι, μέσα σ’ αυτό το γενικό κλίμα
διαδοχή του Παπάγου δεν μπορούσε
έχει άλλη κατάληξη, παρά μόνον ι
υπουργό Δημοσίων Έργων.
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο Κ. Καραμανλής ήταν ο άνθρωπος τι
εκτάκτιυν καταστάσειυν. Στη δεκαετίατ
’50 ανέλαβε το έργο της εξόδου από τ
εμφύλιο και στη δεκαετία του 70 το έρ·
της εξόδου από τη δικτατορία. Και σ
δύο περιπτιόσεις, μόλις οι συνθήκες άρ;
ζαν να ομαλοποιούνται και το πολιτικό g
στημα να βρίσκει τους δικούς του κανόν
λειτουργίας, ο Καραμανλής έχανε αμέσι
την αίγλη του. Οι μονιμότητες δεν του τι
ριαζαν - και α π ’ αυτή την άποψη ίσως ·
αδικήθηκε από την ιστορία. Διότι, ενώ
ίδιος είχε αναλωθεί στην δημιουργία τι
προϋποθέσευνν -πολιτικής ή οικονομικ
υφής- άλλος τελικά καρπωνόταν τις όικ
του επιτυχίες. Μοιραία πρόσιυπα της πο.
τικής του σταδιοδρομίας ήταν, από τ
άποψη αυτή, οι Γεώργιος και Ανδρε'ας Π
πανδρέου. Ο προϊτος εμφανίστηκε ως
Γέρος της Δημοκρατίας και ο δεύτερος <
ο ηγέτης της Αλλαγής και ανάγκασαν τ
Καραμανλή να τραπεί σε φυγή, άλλο
προς το Παρίσι και άλλοτε προς την Προ
δρία. Ή ταν από πάσης πλευράς μια ειρ
νείατης ιστορίας.
Ο Καραμανλής ήταν η επιλογή του Π
λατιού, όταν στα ταραγμένα χρόνια τ
’50 τέθηκε το θέμα της διαδοχής του Γ
πάγου. Ωστόσο, σε λίγα χρόνια, έρχει

Αριστερά: Από
τις εκδηλώσεις
λατρείας προς
τον Καραμανλή,
κατά την
επιστροφή του,
μετά την πτώση της
στρατιωτικής
δικτατορίας.
Πλάι: Μ ια ιστορική
στιγμή για την
Ελλάδα. Η στιγμή
που ο Καραμανλής
υποδέχεται στο
Ζάππειο τους
ευρωπαίους
ηγέτες για την
υπογραφή
ένταξης της χώρας
στην ΕΟΚ.

K ρήξη με το Παλάτι εξαιτίας της επιμο
νήςτης Φρειδερίκης vex ελέγχει την κυβέρ
νηση. Την ίδια εποχή, ο Γεώργιος ΓΙαπανΙρέου επιδιχόκει την ηγεμονία στο χώρο
ου Κέντρου, συμμαχώντας ανοιχτά με
ον Καραμανλή (όπιυς στο θέμα του εκλο•’ΐκοΰ νόμου του ’58 και των πρόωρων
μκλογιύν). Όμως, η αδυναμία συμβιβά
σου ανάμεσα στους στρατιωτικούς -που
κείνη την εποχή αποτελούν τον ισχυρότε
ροπόλο εξουσίας- και χττσυς φιλελεύθε
ρους πολιτικούς, έχει μοιραία κατάληξη
■ην σύγκρουση. Ο Καραμανλής ήταν το
Κιμά αυτής της σύγκρουσης, καθιός θεω
ρείται υπεύθυνος για τον γενικευμένο αυ:αρχιαμι5 των αρχιυν της δεκαετίας του
6Ü.Και ιρεύγει ταπεινωμένος για το ΠαρίΛ. Kui όμως· δεν ήταν ο μόνος υπεύθυνος.
Γόσο για τις επεμβάσεις του Παλατιού
πην πολιτική ζωή, όσο και για το καθειτιός «βίας και νοθείας», εξίσου υπεΰθυνοι ήταν και οι φιλελεύθεροι πολιτικοί.
Μήπως δεν ήταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος
του έκανε συνεννοήσεις με το Παλάχτι για
ίψ ανατροπή της ΕΡΕ το ’58, ενόφει του
Κυπριακού; Μήπαις δεν ήταν ο ΓΙαπανδρέου που ανέχθηκε τις εκλογές βίας και
νοθείας, πιστεύοντας πως θα είχε και ο
,ίδιος όφελος; Αυτός δεν έκανε αρχηγό του
ΓΕΣτο στρατηγό Γεννήματα, ο οποίος εί)(ε εμπλακεί στο ζήτημιχ των εκλογιόν του
’61; Το σύνολο του πολιτικού κόσμου,
Λχήν της ΕΔΑ και του ΚΚΕ, είχε αποδε
χθεί πλήρως τη λογική των ανακτορικοί
Κχρεμβάσεων. Κιχι ο Καραμανλής δεν

μπορεί ιτε κιχμίιχ περίπτωση να τις χρεωθεί
ιχπό την Ιστορία, όπιυς τις χρειυθηκε από
την πολιτική.
Η δεύτερη εποχή Καραμανλή έκλεισε
με μια δεύτερη ειριυνεία. Ο Καραμανλής
υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
κρατικοποιήσεων, κυρίως στον τομέα
των μεταφορών και τιυν τραπεζών, χαρα
κτηρίζεται ως σοσιαλμανής και, λίγο αρ
γότερα, ιχποχωρεί σχεδόν ηττημένος από
τον Ανδρέα, ο οποίος βαδίζει πλέον έχο
ντας στα χέρια του τα όπλα ενός τεράστι
ου κρατικού τομέα. Για δεύτερη φορά ο
Καραμανλής θα νικηθεί από την συγκυ
ρία.
ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ό μως σι νίκες αυτές τιυν πολιτικιόν του
αντιπάλων θα είναι προσωρινές. Τιυρα
που βγαίνουμε οριστικά από την μετεμφυλιακή περίοδο, ο Καραμανλής παίρνει την
θέση που του αρμόζει από την Ιστορία.
Ασφαλιυς, τίποτε ακόμη δεν έχει ξεκαθα
ρίσει όσον αφορά στις ακριβείς και τεκμη
ριωμένες συνθέσεις. Κρίσιμες περίοδοι
της μεταπολεμικής ιστορίας βρίσκονται
ιχκόμη στο στάδιο της δημοσιογραφικής
έρευνας, και όχι της ιστορικής.Όμως μπο
ρούμε με ασφάλεια να πούμε πιυς όλες οι
κρίσιμες επιλογές στην πολιτική και στην
οικονομία φέρουν την υπογραφή του. Ο
Καραμανλής συνδέθηκε με τον εν γένει
προσανατολισμό της μεταπολεμικής Ελ
λάδας και άφησε έργο. Αρνητικό από πολ
λές πλευρές αναμφίβολία - ας θυμηθούμε

την Ελλάδα της αντιπαροχής που κατέ
στρεφε τις πόλεις και ερήμωσε την επαρ
χία, την Ελλάδα της μετανάστευσης, την
Ελλάδα του αδηφάγου δημόσιου τομέα.
Αλλά και θετικό ταυτόχρονα, αν σκεφτούμε πιυς ήταν αυτός που έδωσε ελπίδες στον
κόσμο, που άλλοτε έβγαινε κυνηγημένος
από τον πόλεμο και άλλοτε από την ηλίθια
στρατιωτική χούντα. Οι πολιτικοί του αντί
παλοι έχουν να του αντιτάξουν συνήθως
σκληρά λόγια και υπερβολές. Έχουν να
του αντιτάξουν μερικές αναιμικές μεταρ
ρυθμίσεις, μερικά ΚΑΠΗ και ένα χρεωκοπημένο ΕΣΥ. Και τέλος.
Ο Καραμανλής ήταν ο άνθρυχπος για τα
δύσκολα. Υπήρχαν καλύτεροί του -ας θυ
μηθούμε τον Καρτάλη- που δεν μπόρεσαν
να οδηγήσουν την Ελλάδα από τότε, από
τα χρόνια του ’50, σε μια πραγματικά φιλε
λεύθερη πορεία. Και έτσι, μοιραίως ανα
ζητήσαμε κάποιον σιυτήρα. Ο θάνατος του
Καραμανλή σημαίνει το τέλος του μεταπο
λεμικού αστικού κόσμου -μόνο ο Μητσοτάκης έχει μείνει πια- ο οποίος, παρά την
έντονη πελατειακή νοοτροπία, είχε μια
σαφέστερη αίσθηση πολιτικής ευθύνης,
μια σαφέστερη αίσθηση του γενικού συμ
φέροντος. Και γι’ αυτό είναι ίσως μελαγ
χολική η αίσθηση που αφήνει αυτός ο θά
νατος. Διότι σήμερα δεν περιμένουμε κά
ποιους εκλεκτούς γόνους της πολιτικής κάποιον Καρτάλη ή κάποιον Ηλιου. Περιμένονμε τους καθημερινούς συμβιβασμούς
των πολλών μικρών και αλληλυσυγκρονόμενων συμφερόντων μας.

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι ncvTC αδιέξοδες επιλογές
του Τάσου Παππά

0 «εκσυγχρονισμός» ξεκίνησε το 1996 με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όλα έδειχναν ότι θα κυριαρχήσει με άνε
ση τα επόμενα χρόνια. Συνηγορούσαν γι’ αυτό όλα τα στοιχεία. Η κοινή γνώμη, κουρασμένη από την περιπέτεια το
παπανδρείσμού, πριμοδοτούσε το εγχείρημα του σοβαρού, μετρημένου και με ευρωπαϊκό προφίλ πρωθυπουργού.

α μεγάλα μέσα ενημέροκτης δεν
έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους. Η
συντηρητική παράταξη ήταν βαθύ
τατα διαιρεμένη από τις συνεχείς
ήττες, αμήχανη και με προγραμμα
τική δυσλεξία. Η Αριστερά, στην κομμου
νιστική εκδοχή της, αυτάρεσκα οχυρωμένη
στις σιδερένιες βεβαιότητές της πάσχιζε
απεγνωσμένα να αναστηλυκτει ηθικά και
ιδεολογικά τον υπαρκτό «σοσιαλισμό». Η
άλλη Αριστερά παρακολουθούσε τη θεα
ματική διεισδυτικότητα του σημιτικού λό
γου στις τάξεις των οπαδιόν της, ανήμπορη
ν' αντιδράσει. Παλινυχδούσε ανάμεσα στο
δειλό φλερτ και τον ασυγκράτητο έρωτα.
Τέλος, οι αντίπαλοι του εκσυγχρονισμού
στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ είχαν περιέλθει σε κατάσταση απόγνωσης, μη μπορώ
ντας να εξηγήσουν τη διπλή συντριβή τους
(μία στην κοινοβουλευτική ομάδα και μία
στο συνέδριο). Αλλοι έκλειναν το μάτι πονηρόχ στους νικητές, πρό
θυμοι να προσφέρουν τα πάντα για μία θέση στην εξουσία και άλλοι
απογοητευμένοι έπεφταν σε περισυλλογή για το μέλλον τους. Όλοι
και όλα χόρευαν στο ρυθμό του Κ. Σημίτη.
Δεν χρειάστηκε να περάσουν παρά δύο χρόνια για να εμφανι
στούν τα θηριώδη προβλήματα. Η πολιτική ηγεμονία του Κ. Σημίτη
σήμερα αμφισβητείται πανταχόθεν. Η Νέα Δημοκρατία, χωρίς βε
βαίως να έχει λύσει τα βασικά ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα
που σχετίζονται με την ταυτότητόχ της, προπορεύεται του ΠΑΣΟΚ
στις δημοσκοπήσεις κατόχ πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Ο ΣΥΝ εί
ναι ο πιο φανατικός εχθρός του «εκσυγχρονιστικού» ΠΑΣΟΚ. Το
ΔΗΚΚΙ «τσιμπάει» διαρκώς ψηφοφόρους, παίζοντας με επιόεξιότητα το χαρτί του «καλού ΠΑΣΟΚ». Οι πολίτες δεν στηρίζουν πια
τις επιλογές της κυβέρνησης, ενώ τα μέσα ενημέρωσης έχουν σε μεγάλο βαθμό αποσύρει την εμπιστοσύνη τους.
Ο κίνδυνος να μετατραπεί ένας προδιαγραφόμενος θρίαμβος σε
ταπεινωτική ήττα είναι πλέον ορατός διά γυμνού οφθαλμού. Τον
βλέπουν ακόμη και οι πιο αλαζόνες του εκσυγχρονιστικού στρατο
πέδου. Το κυριότερο όμως πρόβλημα για τον Κώστα Σημίτη προέρ
χεται ιχπό το εσωτερικό του κόμματός του. Η εσωκομματική αντι
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πολίτευση αναθαρρυμένη από τις ολίγο
ρίες, τις προχειρότητες και την έλλειψ
σαφούς στρατηγικής της κυβέρνησης βγαΐ
νει με περίσσιο θράσος στο προσκήνιά
πότε απαιτώντας αλλαγή πλεύσης καιπόι
διεκδικώντας «φωναχτά» την πλειοψηφί
του κόμματος.
Η διαδικασία εντοπισμού των αιτίων y
αυτή τη δραματική μεταστροφή του κλίμι
τος αφορά πρωτευόντυχς τον πρωθυπουι
γό και την ηγετική ομάδα του. Ξεπερν
ωσαύτως και τα όρια αυτού του σημειώμι
τος. Αυτό που ενδιαφέρει όμως την κοινι
νία -γιατί από τη μία ή την άλλη επιλοι
του Κ. Σημίτη θα κριθεί η πορεία της κι
βέρνησης- είναι ο δρόμος που θα αποφι
σίσει να βαδίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣ01
προκειμένου να διασκεδάσει τις άσχημι
εντυπο)σεις και να ανακτήσει την πολιτι>
πρυποβουλία. Σε τέτοιου τύπου καταστι
σεις οι λύσεις είναι πέντε. Τις καταγράφουμε συνοπτικά:
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Κ. Σημίτης δηλυΥνει μετ’ επιτάσεως οπαδός του διαλόγου κι
της πειθούς, της συναίνεσης και της σύνθεσης. Η καταστολή ό|Μ|
είναι μια μέθοδος που και αποτελέσματα έχει και προβλήμαι
λύνει. Ξεκαθαρίζει το τοπίο από τους ενοχλητικούς και τρομι
κρατεί τους επίδοξους αντιρρησίες. Τη δοκίμασε ο πρωθυπουι
γός (απέπεμψε από την κοινοβουλευτική ομάδα τους τρεις βο
λευτές που δεν ψήφισαν κονδύλια του προϋπολογισμού) χωρ
πολλές ενοχές και κυρίως χυχρίς να συναντήσει μεγάλες αντιδρι
σεις. Άλλωστε, έχει και τη δυνατότητα της «συγχυχρεσης», εφόσι
βεβαάυς οι «τρεις» αποδείξουν εμπράκτους ότι συνετίστηκα
Αλλο είναι όμιυς να έχεις να κάνεις με «τρεις» αντάρτες και αλί
με 15 θερμοκέφαλους. Τόσοι είναι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πι
συστηματικούς αντιπολιτεύονται τον Κ. Σημίτη. Χωρίς να έχοι
συνεκτική πολιτική γραμμή και ολοκληρωμένη στρατηγική πε
του πρακτέου, διακρίνονται για τη συνοχή τους, την αλληλεγγι
και την αποφασιστικότητά τους. Η μοίρα τους είναι κοινή. Δύσκ
λα θα καταφέρουν να επανεκλεγούν. Αυτό είναι ακριβώς πι

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ας κάνει ανεξέλεγκτους και.'κατά συνέπεια επικίνδυνους!- Δεν
(αδιστάσουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Η «λύση», λοιπόν, αυτή
χει υψηλό βαθμό κινδύνου.

ΡΗΦΟΣ Ε Μ Π ΙΣΤΟ ΣΥΝ Η Σ
laid την Κοινοβουλευτική Ομάδα η ακόμη και από τη Βουλή. Το
Ιιθανότερο είναι να κερδίσει τη μάχη ο Κ. Σημίτης, αλλά ουσιαστιίάθα έχει κατισχύσει μόνο ιττο επίπεδο τιαν εντυπαάσεων. Ουδείς
Ιιορείνα εγγυηθεί ότι οι «συνήθεις ύποπτοι» της κοινοβουλευτιΙηςομάδας του ΠΑΣΟΚ δεν θ' αρχίσουν από την επομένη της ψηκφορίας και πάλι τις «καντρίλιες» τους. Άλλωιττε, τόσο στο
μπουργικό συμβούλιο, όσο και στην Κεντρική Επιτροπή οι αποφάτειςπου έκτων υστέρων βάλλοντιχν ελήφθησαν με εντυπωσιακές
■τλειοηιηφίες. Κοντολογίς, πρόκειται γκχ «λύση» μικρής εμβέλειας.

Μόλις Κυκλοφόρησαν:

Μάρκος Μέσκος
ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
*

Πρόδρομος Μάρκογλου
ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ

(Μυθιστόρημα)

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Είναι η κλασική συνταγή παπανδρεϊκού στυλ. Αναρωτιέται,
ίμως, κανείς ποιο ικανό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται εκτός
ιΐβερνήσέως: Ο ανασχηματισμός θα είχει νόημα αν είναι σαρωτιιός, αν μ' άλλα λόγια αφορά και τα κορυφαία στελέχη του κινήιατος (Β. ΙΙαπανδρέου, Λαλιώτης, Τσοχατζόπουλος, Αρσένης,
Ιαπαντωνίου). Κάτι τέτοιο, όμιυς, θα προκαλέσει μεγαλύτερα
Προβλήματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Θαπυκνιάσει τις τάξεις τυιν αντιπάλιυν του και θα διευκολύνει
ηνεσωκομματική αντιπολίτευση, (Χφού θα της προσφέρει την ηγε
σία που καιρό τιάρα αναζητεί για να κάνει τη ζωή δυσκολότερη
:πον πρωθυπουργό. Ο μικρός ανασχηματισμός είναι «λύση» χο)ρίς
ροοπτική, ενώ ο ριζικός είναι «λύση» εξαιρετικά επικίνδυνη.

L

*

Ν. Θεοτοκάς - Κ. Σωτηρίου
Ο ΝΑΜΠΥΚΑΣ

(Μυθιστόρημα)
#

Πέτρος Μαρτινίδης
ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ

(Αστυνομικό μυθιστόρημα)

ΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
f Ουδείς μέχρι τιάρα το έχει προτείνει - και ο λόγος είναι φανερός,
ίίΐ εσωστρέφεια και τα εσωκομματικά χαρακιάματα θα κυριαρχή
σουν. Ποιος θα ασχολείται με το κυβερνητικό έργο; Ό λοι θα «στήουν» συσχετισμούς.
[ Επιπλέον, οι εκσυγχρονιστές δεν έχουν σήμερα τα πλεονεκτήμα•απου είχαν πριν από δύο χρόνια. Τα ερείσματά τους στη συνδικα
λιστική γραφειοκρατία, εξαιτίας των παρεμβάσεων στις ΔΕΚΟ,
; χουν μειωθεί σημαντικά, ο Τύπος και τα ηλεκτρονικά μέσα δεν
[, ιρεπει να θεωρούνται δεδομένα και κατά συνέπεια η έκβαση της
ιναμετρησης δεν μπορεί να προβλεφθεί. Αλλο το 1996, άλλο το
998. «Λύση» κι αυτή με υψηλό βαθμό κινδύνου για τον Κ. Σημίτη.

( ΙΡ0ΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
. Είναι το σενάριο που κυκλοφορεί εσχάτως με μεγάλη συχνότηϋ. Το σκέφτονται, το σχεδιάζουν και το διαδίδουν κάποιοι εκί
Λιγχρονιστές. Μερικοί ως «άμυνα» απέναντι στους εσωτερικούς
ομευτές. Αλλοι ιυς επιθετική κίνηση-απάντηση στην εσωκσμιατική και τη θεσμική αντιπολίτευση. Βεβαίως, με τα σημερινά
ΐεδομένα (κακή οικονομική κατάσταση, κοινωνική ένταση, συψοφικά μαχαιριάματιχ στην κορυφή της κυβέρνησης), θα είναι
Κρίπου αυτοκτονική η επιλογή των πρχίωρων εκλογιάν. Εκτός κι
νο Κ. Σημίτης υποχρεωθεί να τις κάνει και πείσει τους πολίτες
, τι δεν έχει άλλο τρόπο για να κυβερνήσει απερίσπαστος. Εγχεί
ρημαασχραλώς πχχράτολμο...
Βεβαίως υπάρχει και μια έκτη «λύση». Να μην κάνει τίποτε ο Κ.
Σημίτης και να συνεχίσει να πορεύεται με συμβιβασμούς, ισορροπίες και εκπτώσεις στην πολιτική του. Ισιος είναι η χειρότερη
«λύση». Τον οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ήττα.

ί

*

Αλμπέρτος Ναρ
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΦΟΥΣ

(Διηγήματα)
*

Δημήτρης Πετσετίδης
Ο ΣΑΜΠΑΤΕΣ ΖΕΙ
και άλλες ιστορίες του γλυκού νερού

(Διηγήματα)
#

Νίκος Χουλιαράς
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ
ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ
------------------- #

φ φ

--------------------

Ε Κ Δ Ο ΣΕ ΙΣ Ν ΕΦ ΕΛ Η ... Η άλλη άποψη στο βιβλίο
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 10 680, Τηλ. 36.07.744 - FAX; 36.23.093
ΣΤΟΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΠΕΖΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 10 564, Τηλ. 32.22.846
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Ο εκσυγχρονισμός
στην αίθουσα το ν κατόπτρον
του Δημητρη Κάίση

'

Θα τους ντύσουμε με ρεντιγκόπες και βα τους αφήοαυμε να
ενασκηθούν στην πολιτική και στη διπλωματία και μεις θα
παρακολουθούμε από δω με τα μικροσκόπιά μας;
Κτίζουμε ένα θέατρο;
Γκέοργκ Μ πΰχνερ, Aεόντιος και Λένα

Ο πολιτικός κόσμος καθορίζεται σήμερα από τη σχέση του με την
τεχνολογικ ή κ οινωvia.
Ζακ Ελλούλ, «Η τεχνολογική τάξη» (από το Φωτιά του Προμηθέα, εκδ.
Νησίδες).

Αλλά πού να το φαντασθούν πως θα ’ρχονταν κάποια μέρα ν
τον εγκολπυιθούν και μάλιστα στην πιο ακραία ανελεήμονα μο(
φή του;
Κάτι σαν ένα τέρας φτιαγμένο από αριθμούς, οθόνες και διαδ
κτυα - εκτός κι αν αφεθούν να βουλιάξουν σε μια γλυκιά aoucf
«εικονική πραγματικότητα».
Κάτι σαν ένα είδος τεχνολογικού Φρανκεστάιν που εγκατοικ
στα παγκόσμια Χρηματιστήρια (ποιος θυμάται την Έκλειχρη tc
Αντονιόνι, αυτή την έκλειψη τυχν ανθριυπινων αισθημάτων;).

ο εντυπωσιακότερο θα το δού
ώρα θα πρέπ
με από διυ και μπρος, μέχρι το
αφήνοντας τοι
2000 και μετά απ’ αυτί). Το πιο
μη προνομιο·
παράδοξο και αντιφατικό: 0α
χους να πάνε |
πρέπει να κάνουν αυτό ενώ η πο
τους επιχειρήμι
λιτική φιλοσοφία τους έλεγε το
τίες και τους δι
άλλο.
θνείς
κερδοσκ·
Θα πρέπει ν' αλλάξουν τα πα
πους: αυτοί εισβά
λιά φθαρμένα ρούχα τους με τα
λοντας με τη δύνι.
καινούργια του νεοφιλελευθερι
μη της παγκόσμιι
σμού, (χυτού που επικρατεί με το
αγοράς μπορεί >
πιο αλαζονικό και αναίσθητο
απαιτούν τους I
πρόσιυπό του και μάλιστα κατά
κούς τους όρο'
δηλα αμερικανσκεντρικό. Τσ
του
παιχνιδιι
ρούχο τοποθετημένο άρον-άρον
απλιύνοντας ύπο.
πάνω ιττο παλιό ενός πολίτικου
λα τα χρηματοι
αρλεκίνου. Θα κοιτάζονται στον
στυπικά πλοκάμ,
καθρέφτη και δεν 0’ αναγνωρί
τους. Σήμερα αγ
ζουν καλά-καλά τα πρόσωπά
ράζουν μανιωδι
τους παρασυρμένα έτσι στα κύ
μετοχές κι ομόλο·
ματα της παγκοσμιοποίησης - ή
κι αύριο μπορεί1
μήπως 0α διατάξουν να σπάσουν
ξεπουλάνε. Μυ(
τους καΟρέφφτες όπως εκείνη η
ζονται τα κέρ>
βασίλισσα όταν άρχισε να την
από μακριά: αν χ
εγκαταλείπει η νεανική ομορφιά
σουν αυτή τη λο·1
κή, κινδυνεύουν
της;
Ή μήπως 0α παραδοΟούν σε κά
διαλυθούν σαν ποια κρίση συνείδησης ενδυόμεβρικόλακα στο φύ
νοι τον τρίχινο σάκο του ιστορι
του ήλιου.
κού τους ολισθήματος;
Έ χουν μαζί το'
Οι αξίες του χρήματος πηγαίνουν μαζί με την ισχύ και την επιτυχία.
αυτό που ευχαι \
Βέβαια ο φιλελευθερισμός δεν
Από διαφ ήμιση οικονομικής εφημερίδας.
στως αποκαλούν4‘0
ήταν ποτέ το φόρτε τους (όπως
χνο-επιστημονική ορθολογικότητα: μια ορθολογικότητα στα όζ
άλλωστε ούτε και της ιστορίας αυτού του τόπου - πιός αλλιώς 0α
της καταιπροφής της, ένας αυτοτροφοδοτούμενος απειλητικά
καβαλίκευαν έτσι στην εξουσία;
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τοσκοπός. Κάποιες χιλιάδες κι εκατομμύρια ανθρώπων θα
πρέπει να θυσιασθοΰν στο όνομά του. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί
ν[αναδυθεί έτσι μια τεράστια σκιά κοινωνικής αδικίας - αν όχι
ένααπειλητικό κενό κοινωνικών κι ανθριόπινων ισορροπιών. Κά
ποιοι θα παίζουν μπροστά στα computers τους, κάποιοι άλλοι
ίσως αναζητήσουν καταφυγή στα πιο ά-λογα χαρακτηριστικά
ρυς. Αποκλεισμένοι από τους χώρους εργασίας και προσωπικής
βιγμάτοισης κανείς δεν μπορεί να ξέρει σίγουρα τι θα συμβεί.
κυβέρνηση Σημίτη θα μιλάει μια άλλου είδους διπλή γλώσ
σα: από τη μια θα επικαλείται την παγκοσμιοποίηση και την
ανεπίστρεπτη δύναμη των αγορών κι από την άλλη θα προ
πίνεισε ενέργειες εξαναγκαστικές και αμυντικές. Εν πολλοίς
ιπαγορευμένες - κι όχι μόνο από την γραφειοκρατία των Βρυ•ελλών αλλά κι από τη διεθνή ροή των κεφαλαίων. Αυτή θα εί,η «προσαρμογή» αλλά θα στερείται σοβαρών πολιτικών και
]0ικών ερεισμάτων. Ο «εθνικός στόχος» της ΟΝΕ θα αδυνατί
ζει και θα αμφισβητείται όσο, στο όλον και στα μέρη, η οικονο
μία θα εκτοπίζει και θα υποτάσσει την πολιτική. Και μάλιστα
ιιαοικονομία σχεδόν κανιβαλική, που θα χωρίζει την κοινωνία
;κομμάτια που ολοένα και λιγότερο θ’ αναγνωρίζονται μεταξύ
;ους. Έτσι φθάνουμε σ’ αυτή την εναγιόνια έκκληση που όλο και
Περισσότερο ακούμε γύρω μας: να σώσουμε την «κοινωνική συοχή»·

»

ήπιος ξαναφθάνουμε από περίεργους δρόμους στη φράση
του ΙΙρουντόν (που τόσο του επιτέθηκε ο Μαρξ): «Η ιδιο
κτησία είναι κλοπή». Η μεγάλη ιδιοκτησία που δεν κουρά
ρεται ν’αγοράζει, να υποτάσσει και να γιγαντιόνεται.
:·Ωστόσο γίνεται όλο και πιο άυλη, ξεφεύγοντας από κάθε έλεγ
χο: κινούμενη με ιλιγγιώδη ταχύτητα ιττα δίκτυα της πληροφορι: :ής, σάμπιυς ένα χαρούμενο παιχνίδι κέρδους ιττο video. Πώς vit
αην πιάσεις, να της αντιταχθείς - πη δ (όντας αυτή έτσι ευέλικτα πά(ΐ;.Ό)από κράτη, συνδικάτα και ανθρώπους;
ψ Νάτο λοιπόν αυτό που κάποιοι ονοματίζουν την υπαρκτή πολιτι
κή κάπως μειωτικά ως «πολιτική του μικρότερου κακού».
Για να συντηρηθούν οι έσχατες ισορροπίες. Για να μην σπάσει
, . ρσχοινί που πάνιο του όλοι περπατάμε.
υσικά το ζήτημα δεν είναι τόσο οικονομίας όσο πολιτι1, II) αίιϋΰ· Αυτού στον οποίο ο Τζ. Ρίφκιν αναφέρεται με εμφανή ανησυχία ιος «πολιτισμό των νιχνσδευτερολέπτων». Που
ν,χφήνει όλο και λιγότερο χώρο στο στοχασμό και στην ανάπτυξη
ΐωθημάτων. Που επίσης βάζει σε δοκιμασία τ ’ ανθρώπινα βιοΙιχικά συστήματα - να κι ένας άλλος τόπος για βαθιά προσαρΆ ,ή .
RM πορεί κανείς να φαντασθεί την κυβέρνηση Σημίτη σε μια αί11 HII θουσα κατόπτρων προβάροντας τα’ καινούργια ρούχα: μπο■J i l ρεί να είναι καλά και κατάλληλιχ για την εποχή, αλλά θα
ξ ΐρέπει επίσης να της πάνε. Να στέκονται πάνω της. Να εναρμονίjoviui κάπιος με τα παλιά της.
ι1; Ένας πληβείος επαναστάτη μένος που αίφνης φοράει ρεντιγκόΚχ, όπως κι ένας σοσιαλιστής που ενδύεται τους νόμους της ιχγοίς, μπορεί να παραγάγει ένα ενδυματολογικό υβρίδιο, μια καριίί1 Μούρα - ή έστω ένα άλλο είδος δημαγωγών. Κοιτάζοντας στους
’ «χθρέφτες των χρηματιστηρίων μπορεί να μείνουν ευχαριστημέtoi με τον εαυτό τους - ίσως όμως και να ’ναι καθρέφτες πιχρα-

Ν ί κ ο ς

Χ ο υ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ
ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ
Ν ΙΚ Ο Σ

Χ Ο Υ Λ ΙΑ Ρ Α Σ

Μ ιά μ έ ρ α π ρ ι ν
όυό μ έρ ες μ ετά

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

Μ όλις κυκλοφόρησε

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

1011 Μορφωτικοί.
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Βίοι αγίω ν
και η κρίση της εκ κ λ η σ ία ς
του Μάνου Στεφ ανίδη

«Στα 1879 ο Ροΐόης φτάνει να διαπιστώσει
ηλήοη συνταύτιση εκκλη ο ία ς-κράτους. Η
εξάρτηση αυτή επιφέρει τον υποβιβασμό
της εκκλησίας από φορέα ιδεολογίας σε
συστατικό ιδεολογίας· σε ένα από τα
προσωπεία του ελληνικού κράτους»
Έλλη Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο»
και η μεγάλη ιδέα. Οψεις του εθνικού
προβλήματος στην Ελλάδα ( 1830-1880),
εκδ. Πολύτυπο, Αθήνα 1986.
ι κηδείες το»ν δημοσίων προσώ
πων είναι πασιφανές ότι «πουλά
νε» τηλεοπτικά. Για να έχει όμως
κύρος το τηλεοπτικό προϊόν, ο
αποθανών -εκτός του ότι δεδικαίωται- πρέπει και να μυθοποιηθεί. Έστω
κι αν πρόκειται για μιαν αμφιλεγόμενη
ιστορική φυσιογνωμία του επιπέδου του
Ανδρέα Παπανδρέου ή αν κηδεύεται ο
Αρχιεπίσκοπος εκείνος που όρκισε τον
Φαίδωνα Γκιζίκη «πρόεδρο» της (Απριλια
νής «δημοκρατίας». Ο ρόλος της τηλεόρα
σης έγκειται στο να εξομαλύνει αποσιω
πώντας και στο να συσκοτίζει την ίδια
στιγμή που δήθεν φωτίζει άπλετα τα «γε
γονότα» μέσω των προβολέων της. Η προφάνεια των εικόνων της είναι εκείνη που
αποθαρρύνει την όποια κριτική και που
καθιστά την «πραγματικότητα» και το
«γυαλί» έννοιες ταυτολογικές. Η απορία
βέβαια γράφεται αλλιώς, εντελιός διαφο
ρετικά από τον τρόπο που «γράφουν» οι
κάμερες ή σκηνοθετούν οι τηλεοπτικοί ρε
πόρτερ.
Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο κοιμηθείς Σε
ραφείμ υπήρξε ένας λαϊκός ιερό »μένος ο
οποίος αποδυνάμωσε μέσα στο σοφία της
εκκλησίας τις παρεκκλησιαστικές οργανο»οεις -τη «Ζωή», δηλαδή, τον «Σταυρό» και
τον «Σιυτήρα»- ενιό ανατάχθηκε προς τον
διογκούμενο μεταπολεμικά «ευσεβισμό»
που χαρακτήριζε τους κατ' επάγγελμα τα
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γούς του χριστεπώνυμου πληρώματος (και
που σφράγισε την εξουσία του Ιερωνύμου
κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας). Ο Σε
ραφείμ αποκατέστησε την «τάξιν το»ν ιερ<ί»ν κανόνων», τουτέστιν συνέχισε την παρόχδοοη της δεοποτοκρατίας και της πλέον
(Απαρασάλευτης συντήρησης που μαστίζει
τα εκκλησιαστικά πράγματα. Ο Σεραφείμ
δεν διανοήθηκε και βέβαια δεν αποτόλμη
σε τη μεγάλη τομή που έχει όσο τίποτε (Αλ
λο (Ανάγκη η ελλαδική εκκλησία για ν'
απαλλαγεί από την τυπολατρία και το φα
ρισαϊσμό τιυν εκπροσιόπων της και για να

καταστεί πάλι ανεκτική, δημοκρατική
πεφωτισμένη όπιυς κηρύσσει η ανατολ
ορθόδοξη διδαχή. Ο Σεραφείμ αναπα
γαγε το κυρίαρχο σύστημα γεμίζοντας τι.
ιεραρχία με μικρούς Σεραφείμ οι οποί
-όντας μικροί και με τις δύο έννοιες-τι.
ανταπέδωσαν αχαριστία και φαβοριτισμ
περιμένοντας σαν τα κοράκια το τέλος τι
που σαδιστικά αργούσε. Δεν σεβαστήκι
δε ούτε το ξόδι του, αλλά άρχισαν ακρφι '
πάνο» από τον νεόσκαφτο τάφο τούς ε
γκαλισμούς και τα χαμόγελα εμπρός σι
κυρίαρχες τηλεοπτικές κάμερες. Ήδη

κιτριές δίνουν και παίρνουν άλλος είναι
ση των κληρικολαϊκιόν συμβουλίων και με
) εκλεκτός του Συγκροτήματος και του
την πάταξη της Δεσποτοκρατίας που τόσο
δρύματος Βουδούρη, άλλον υποστηρίζει η
σκανδαλίζει με τους αναχρονισμούς της ή
α)βέρνησΐ"|, άλλους θέλει η αδελφότητα
με τις διαχύσεις της προς την εκάστοτε πο
η; Χρυσοπηγής. Κατά βάθος, όμως, όποιλιτική (ή άλλη) εξουσία. Κι είναι λυπηρό,
ςκαι αν εκλεγεί, θα είναι σύμφωνος με τα
γιατί ακόμη μια ευκαιρία μέσοι της εκλο
τ/βοντα μέτρα, το ίδιο σοβαροφανής και
γής του Αρχιεπισκόπου φαίνεται να πηγαί
είος όπως είναι και ο «περί πάντων»
νει χαμένη. Τον προκαθήμενο της ελλαδιρόσωπος Τύπου της εκκλησίας της
κής εκκλησίας θα εκλέξουν οι εβδομήντα
άδας. Έτσι λοιπόν και αυτή η εκλογή
τόσοι μητροπολίτες, άπαντες χατζηφυπιιεπισκόπου δεν θ' αντιμετωπίσει την
κής φιότισης και αισθητικής. Ούτε καν όλο
Ιβούσα κρίση, αλλά θα τη διατηρήσει
το σώμα των αρχιερέων, ούτε βέβαια οι
ιστένα μην θίγουν τα κακιός κείμενα, ούτε
λαϊκοί - γνώστες των εκκλησιαστικυόν
πραγμάτων. Η συντηρητική, ελέω Σερα
α διασαλευθούν τα ισχύοντα συμφέροW.
φείμ, παράδοση αμόρφωτων κιχι φανατικιόν ιερωμένων, φευ, συνεχίζεται ενυό το
-Τι θα μπορούσε όμως και τι θα 'πρεπε
λαμπρό παράδειγμα -αλλά και το απηνές
νίνει; Τα διετύπωσε με ζέση και οργή ο
κυνηγητό παλαιότερα- του Αρχιεπισκό
ιόχιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχοπου Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου
; κ. Σάββας Αγουρίδης, τακτικός επιδεν φαίνεται να συνετίζει και να καθοδη
λμδογράφος της Αυγής, συζητιυντας με
γεί κανέναν από τους διεκδικητές (ιθαγε
ινΠέτρο Κουναλάκη στο Seven X: πριυνείς) Αγίους, που ως ιθαγενείς δεν νηστεύ
(και. κύριον): χωρισμός της εκκλησίας
ουν την (χνθριόπινη σάρκα.
ho κράτος (υπό την έννοια της πλήρους
Εξ όσων γνωρίζω θα είναι -π ά λ ι- υπο
ςυγίανσης) ιόστε να τερματισθεί αυτή η
ψήφιος ο Αημήτριος Τρακατέλλης, κάτο
00« κατάσταση του καισαροπαπισμού
χος εξαιρετικής θεολογικής παιδείας και
ου έχει καταστήσει την εκκλησία ενερπλήρως περιθωριοποιημένος επί εποχής
ούμενοτης πολιτείας, διαιωνίζοντας μιαν
Σεραφείμ. Ο Τρακατέλλης, βοηθός επί
ιράδεκτί] σχέση υπαλληλίας και ταυτίσκοπος σήμερα, είναι διδάκτωρ γερμανιαςτην (εκκλησία) με τις πιο συντηρηκιόν και αμερικανικιόν πανεπιστημίων,
ές πολιτικές δυνάμεις. Δεύτερον: Αξιοπρύτανης της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος
οίηση της τεράστιας εκκλησιαστικής πεΣταυρός» της Βοστιίίνης όπως επίσης και
ιουσίας, οϊστε να εκλείηιουν οι πάμπολλες
ακαδημαϊκός δόχσκαλος, μια περίπτωση
εριπτιόσεις σιμωνείας και οικονομικιόν
ανάχλογη προς εκείνη του πριόην επισκό
κανδάλων και ν' αναπτύξει η εκκλησία
που Ανδρούσης. Αρα, οι πιθανότητες
Πραγματικό φιλανθρωπικό κιχι ιεραποστοεκλογής του είναι μηδενικές.
κό έργο- ιόστε να γίνει σύγχρονη και ευΜετά λοιπόν την εκλογή θ’ αστράψουν
,ίσθητη και να πλησιάσει τους νέους ή τις
κιχι θα βροντήσουν οι κάμερες και τα κα
Εΐονότητες· ώστε ν’ αγκαλιάσει τους διω
νάλια από λόγους κενούς, καθιστώντας
γμένους και τους μετανάστες, διαδίδοκαι τη συνεδρία της Ιεραρχίας -όπως συ
χας και προπαγανδίζοντας το μόνο της
νέβη και με την εξόδιο ακολουθία του
πλο, που είνιχι η Αγόχπη (κι χ>χι βέβαια τα
Αρχιεπισκόπου- ό,τι δεν είναι: δηλαδή,
ατσιστικά κηρύγματα του Αγίου Θεσσαίκης). Τρίτον: Επανενεργοποίηση του
θέαμα.
λόγου των Εκκλησιιόν κιχι ισότιμη προ(Ιγγιχτη τόσο της Ροόμης όσο κιχι της ΚωνΥΓ. Ο αποδημήσας Σεραφείμ, οφείλου
πινούπολης ή της Μόσχας μακράν από
με να του το αναγνωρίσουμε, συνέβαλε
«ριοπιδικές αγκυλιόσεις, φανατισμούς
στην
εθνική συμφιλίωση και την άρση του
ω φοβίες. Η εκκλησία πρέπει ν' ανοίξει
μετεμφυλιακού μίσους. Είναι χαρακτηρι
'.νυπόκριτα την αγκαλιά της, κάνοντας
στικό ότι όταν πλημμύρισε ο Περισσός
πιχέλους πράξη το βαθύτερο μήνυμα της
‘Ορθοδοξίας και ν' αποκαταστήσει το διάέστειλε 500.000 δρχ. στον Χαρίλαο Φλωράκη για τη διάσωση του Αρχείου του
1υγοκαι τις αγαπητικές σχέσεις μ' όλα τα
ΚΚΕ. Μόνο που δεν κατάφερε ο ίδιος να
1ιργματακαι μ' όλες τις θρησκείες, σεβόμεί1η κάθε πίστη και κάθε ιδιαιτερότητα και
διασώσει το αληθινό πρόσωπο της ελλαδι’αρμόζοντας τη μακραίωνη ιχνατσλική
κής εκκλησίας, στην οποία κυριαρχεί το
αχράδοση: ταπεινότητα, αντί εξουσιαστικό
τρίπτυχο που δεσπόζει και στο υπόλοιπο
f Νεύμακαι ανοχή. Τέλος, μεγάλη τομή επι- κράτος: αναξιοκρατία, αγραμματοσύνη,
στενοκαρδία (οι τρεις θυγατέρες πάσης
λλεται νιχ γίνει και στην εσωτερική λεινεοελληνικής εξουσίας).
)ργίατης Ιεραρχίας με την ενεργοποίη
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ΒΙΚΤΩΡ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ
ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ «ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΙ»
Ε Λ Λ Α Δ Α - Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΑ ΙΣ Π Α Ν Ο Φ Ω Ν Ε Σ Χ Ω Ρ Ε Σ
ΒΙΚΤΩΡ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ

ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ «ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΙ»

ΕΛΛΑΔΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΙΣΠΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π0ΛΥΤΥΙ10
ΑΘΗΝΑ 1996

Στην Ελλάδα, στην Ρουμανία και στις
ιοπανόφωνες χώρες ο υπερρεαλισμός
εμφανίστηκε και εξελίχθηκε σε απόσταση
και απόκλιση από το (παρισινό) «Κέντρο»
και από τα «κεντρικά» πρότυπα. Γι’αυτό
και παρουσιάζει ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά, που στοιχειοθετούν την
ιδέα των παραλλήλων βίων του στους
παραπάνω τρεις χώρους. Το βιβλίο του
Βίκτωρα Ιβάνοβιτς ερευνά τις σχετικές
αναλογίες, αλλά και λειτουργικές
ομολογίες, με στόχο την επεξεργασία εί>ός
«περιφερειακού» υπερρεαλιστικού
μοντέλου. Συμπερασματικά: 1
-Α πό τυπολογικής σκοπιάς, ομ'εν
ελληνικός και ισπανόφωνος
υπερρεαλισμός αναπτύσσουν την
«εξημερωμένη» εκδοχή του ρεύματος, ενώ
ο ρουμανικός οδηγεί τα δεδομένα του σε
έναν ακραίο παροξυσμό.
- Και στις δύο περιπτώσεις, το
αποτέλεσμα είναι, από ιστορικής πλευράς,
η υπέρβαση του νεωτερικού
«παραδείγματος» (στο οποίο ανήκει ο
υπερρεαλισμός)', στην κατεύθυνση τον
μεταμοντέρνου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠΟ
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«Ο βασιλεύς απ εθανε.
Ζήτο ο βασιλεύς!»
του Εκκλησιαστικού Ρεπόρτερ

Αποβαίνει τελικά πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί μια προσωπικότητα σαν αυτή του Σεραφείμ Τίκα, του επί 49 χρόν
Μητροπολίτου -ε κ των οποίων 24 χρόνια Αρχιεπισκόπου Αθηνών- στην αρμόζουσα θέση της για το φόβο της
εκδίκησης της Ιστορίας, η οποία απεχθάνεται τη σπουδή και τα εν θερμώ συμπεράσματα. Έτσι, αν δικαίως ή
αδίκως, ο μακαριστός (άλλη περιπέτεια με αυτή τη λέξη!) Σεραφείμ επαινέθηκε ή ονειδίστηκε επαφίεται στην Kpic
του ιστορικού του μέλλοντος.
o reality show της κηδείας που ευ
καίρους ακαίροος ανασύρουν από το
ερμάριο ελιξηρίιον λήθης οι εκο'χστοτε κρατούντες με την αποφασι
στική συμβολή τουν MME επιασε
τόπο. Η εκμετάλλευση τιον τελευταίων νη
σίδων της ανθρωπιάς και της κατ’ εξοχήν
μόνωσης, όπως αυτής του θανάτου, «αξιοποιήθηκε» με ανοίκειο τρόπο. Η τραγικό
τητα του θανάτου απέναντι στη στυγερή
αλήθεια της πραγματικότητας. Μια ισορ
ροπία τρόμου που υπερισχύει η υπόμνηση
της φθαρτότητας. Θνησιγενής οχντιμετουπιση του τέλους όλους άλλη, ο)λους διάφορη
(χυτής που μετά λίγες μέρες γιορτοχσαμε
στην όντυκ Ανάοπαση, το Ποχοτχοχ.
Αληθινός και οχτόφιος άνθρουπος ο Σερα
φείμ, προσόντα δύσκολα καλλιεργήσιμοι
οττο ποχθογοννο έδαφος της κοχθε είδους
εξουσίας. Εκεί που συνθλίβοντοχι προοτουπικότητες. Γνουριζε πολύ κοχλοχ ο μοχκοχρίτης ο5τι ο αρχηγός της πίστης του, ο Χρι
στός, μόνο με την εξουσία συγκρούστηκε
και δη τη θρησκευτική. Ή ξερε πολύ καλά
ότι η έκπτουση της θρησκείας απο) διακο
νία του ανθρουπου σε εξουσία μοίνο ορθείρει, ποχρουσιάζοντας ολέθριες επιπτουσεις
όχι μι')νο οττους πιστούς, που τους οττερεί
την ύστοχτη ελπίδα, αλλοχ και οπούς λει
τουργούς της, μετοχποιοόντοχς τους οττην
ποιοπητοχ των μεταπροχτουν πίστεους, τιον
φοχρισαίουν της εποχής του Χριστού.
Από τους υφισταμένους του Σεροχφείμ,
οχπλούς παπάδες, μόνο κοχλοχ λόγιοχ οχκουοταμε. Εν οχγνοίοχ του, μοιράστηκε με το
Θεό το σεβοχοτμο) οπήν ανθρουπινη ελευθερίοχ διότι μέσα του έθαλλε η παροχδοσιοχκή
πίστη. Επί Σεραφείμ, ο άγιος μποίρεοτε vox
οχγιοχοπεί περισοτότερο κοχι ο βέβηλος -οχν
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το ήθελε-χειροτέρευε. Αυτό αναδείχθηκε
το μεγοχλύτερο προσο>ν του. Απομυθοποίηοτε τη σχέση του οχνθρουπου με την Εκκληοτίοχ. Παρέλοχβε οχπό τον Ιερυενυμο, τον
προκοχτοχό του, την Εκκλησία σαν κοινουνίοχ οχναμαρτήτουν «αγίουν» (προτεσταντικής προελεύσεους-οργανωσιακής προβλημοχτικής) και με τις πενιχρές δυνάμεις του
οχνοίχθηκε σουστικά στο χούρο της αμαρ
τίας, εκπληρουνοντας έτσι την ουσίοχ της
Εκκλησίας που δεν αφορούσε πιοχ μόνο
την ολιγοχρχίοχ τουν διανοουμένου, των θε
ολογούν, γιοχτί ο αρχιεπίσκοπός της δεν
προερχόταν οχπό τη νομενκλατούρα τουν
λογίουν «κεκονιοχμένουν τάφυεν» θεολόγων.
Τοχ λάθη στην πορεία του οχς εκκλησιαοπικός ηγέτης ο Σεραφείμ τα διέπραξε
υπο) την επήρεια συμβούλουν, οι οποίοι αργονιεροχ τον κατηγόρησοχν γιοχ τις αποφά
σεις που οι ίδιοι τού ειοτηγήθηκοχν. Και οι
ποχροικούντες την Ιερουσοχλήμ γνωρίζουν
κοχλοχ κοχι πολλά επ’ (χυτού...
Κάποιοι άλλοι, μετά θάνατον, κοχταδίκασοχν τον Σεραφείμ γιοχ 24 χρόνια εκκλησιαστικής απραξίας, για έλλειψη έργου. Οι
ίδιοι λοιδουροΰσαν παλαιοπερα τις προτεοπαντικές νησίδες με το ορθόδοξο προσω
πείο (οδηλ. τις ποχρεκκλησιοχστικές οργοχνουσεις Ζουή, Σουτήρ, Σταυρός, Χρυσοπηγή
κ.λπ.) γιοχ υπερβολικό έργο, προτεσταντικού-μισσιονοχριστικού τύπου. Ανοχδεικνύοντοχι οτήμεροχ η άλλη οορη του ίδιου νομίσμοχτος. Ακούσιοχ αναδείχθηκε ο Σερα
φείμ -κοχι θοχ γελούσε πονηρά οχν το άκουγ ε- οτε θερμοφιετρο εκκλησκχστικο)τητοχς παραδοσιοχκότητας από τη μια και οργανουσΐ(χκι5τητας από την άλλη.
Χρειάζεται προσοχή στην επικείμενη
εκλογή, οίπου τελείως άδικα και σεκταρι-

στικά έχει αποκλειστεί όχι μόνο ο
λοχός αλλά και οι απλοί παπάδες και μι
χοί, σαν vox μην έχουν δικαίουμα λόγ
στην εκλογή τού κοχτ ουσίαν πνευματικ
τους πατέρα. Θυμίζει λίγο τις «δημοκρα
κές» διαδικασίες κομμάτυ^ν άλλων εη
χουν που διά βοής αναδείκνυαν αρχηγοί
μοναδικό υποχμήφιο.
Από το πρόσοχπο που θα εκλεγεί θα q
νουν οι τάσεις της Ιεραρχίας, η επιβίω,
και το μέλλον της, η ικανότητά της να απ
ντήσει στα αιτήματα και τα ερουτή
τουν καιρών, η τάση της να αυτοκαται
θεί ανενεργή ουραγός πυν εξελίξεων,
θρυδνοντας λόγο κατόπιν εορτής. Το
λο τοχν Ιεραρχάιν -παρά τις λαμπρές >
ελάχιστες εξαιρέσεις- φαίνεται να ξυΛ
οχπό το λήθαργο και τη μέθη της εξουσ
μόνο σε περιπτουσεις τύπου «δήλωσε
Ζοχκύνθου» (περί προγαμιαίων σχέσει
υπερασπιζόμενη -με οργανουσιακό τ
πο το θιγόμενο-απολυτοποιημένο oq)
νο7σιακό ήθος, που το αφορά μόνο
σχετίζεται με το sex, ότοχν το δόγμα-πτ
του ήθους (στην ίδια συνέντευξη τα π
θανατικής ποινής) διασαλεύεται εμπ
κτοχς, της Ιεραρχίας αδούσης προγαμιο
δικονομικά άσματα. Οι ίδιοι κυνηγοί σ
μένουν φαντασμάτουν αναλαμβάνουν
εκλέξουν τον Προκαθήμενο της Εκκ,
σίας. Αλήθεια, πόση εμπιστοσύνη πρέ:|
vox έχει κανείς στο Άγιο Πνεύμα για
αποδεχθεί την οχνάμειξή του σ’ αυτή '
εκλογή!
Πόοτο κοινοτικό-εκκλησιαστικό γε1
νός είνοχι η εκλογή του προκαθημέλ
της Ελλαδικής Εκκλησίας (του πλα
τάρχη της ελληνόφωνης Ορθοδοξίΐ
διότι ουσιαστικοχ ο ίσος και πρώτος, Bd

ολομαιος, βρίσκεται στη βαβχιλχόνιχχ
Ιχμαλοισία του τουρκικού κχχιροχτκοπιιμού) από μια σέκτα εβδομήντα επτά μηφπολιτυόν που το 50% και κάτι έχει
ιπερβει το 70ο έτος της ηλικίας τους με
(ροίούσχχ γεροντική άνοια; (Γι' αυτό
(πιάζεται κάθε εν ενεργεία Μητροποίιης, αγγίζοντας το 70ο έτος της ηλικίας
ου, να καταθέτει την παραίτησή του στη
ιάθεση της Ιεραρχίας και αμέσως να
ρίζεται μεικτή επιτροπή γιατρών και Ιεαρχχόν για την αποδοχή της ή όχι με
.νωχατο όριο παραμονής τα 75 χρόνια,
«περί ισοβιότητας τχυν Α ρχιερέων εί«ι παντελώς αστήρικτα. Η ζημιά χχπχί
Όυς εν ενεργεία κατάκοιτους ή σχεδόν
'εκρούς Αρχιερείς είναι διπλά βλαπτική
■σχέση με μερικές συντάξεις, οι οποίες
«προστεθούν στον κρατικό κορβανά).
Ιάθε αντίλογος σε δημοκρατικότερο
οόπο εκλογής είναι χχπλώς υπεκχρυγή. Η
[υπριακή Εκκλησία, η εκλογή Π ατριάρ!' ου Αλεξανδρείας, οι εκλογές στην Τσεοσλοβακική Εκκλησαχ μπορούν να αποΐλέσουν λαμπρά παραδείγματχχ κχχι πι1οχικά πρότυπα αξιοποίησης κληρικού
1 «ιλαϊκού στοιχείου στην οριζόντια διά 
βαση της Εκκλησίας.
Έντεχνα οι πνευματικοί ταγοί της

Εκκλησίας έχουν εγκλωβίσει τη συνοόικότητα, τον συνοδικό θεσμό και το συνοδικό
σύστημα -που μία εκ των υχρηλοτέρυχν εκφρχχχτεχόν του αποτελεί η εκλογή προκαθη
μένου- χτε εβδομήντα επτά πρόσυχπα,
σκορπιόντας χρχχντχχσμχχτχχ κχχι μυθοπλαχτίες χτε κάθε υπόνοια προχτπάθειχχς χχλλαγής του χτυστήμχχτος εκλογής διότι έτσι χχχνουν ένχχ χχπχ) τχχ βασικά προνόμια της
εξουσί(χς-όιχχκονίας(;) τους. Τχχ περί προτεχχτχχντικών επιδρχχσεων και λχχ'ίκισμού
θίγουν και αμφισβητούν εμπρχχκτχος την
πχχρουχτία του Αγίου Πνεύματος (λες και
το Αγιο Πνεύμχχ είνχχι εγκλχυβισμένο και
υπχχχρεχυμένο vxx πνέει μόνο σε ρχχσοφόρους) στην Εκκλησίχχ γιχχ την οποία πχχρουχτίχχ είνχχι βέβχχιο(;) τχχ σύνολο τυχν
εκλεκτχχρυχν και χτυνχχμχχ υποχρητρίχυν
Αρχιερέων.
Δεν ιχποκχχλούσε τυχχχίχχ τον εχχυτό του
τχτοπχχνο κχχι βουνίσιο ο Σερχχφείμ. Εκεί
έβριχχκε τον προοριχτμό του, κοντύτερα σί
γουρα χπο «ποιμήν» του Χριστού και πιο
χχνθρχόπινος χχπό κχχποιους χτυνχχδέλχρους
του που τον χλεύχχζχχν και τον λοιδωρούχχχχν, πνιγμένοι χχτις αφράτες πολυθρόνες
τχυν επιχτκοπικχόν τους γρχχχρείων, έχοντχχς
κυριολεκτικώς και του «πουλιού το γάλα»
με νοοτροπίχχ ρχυμαίχυν ανθυπατίσκχυν και
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με πλήρη την κάλυχρη της «σφραγίδας»
που τους παρείχε και παρέχει αφειδχόλευτα η κρατική εξουσία, για να τους κρατά
σε μια ετήσιας διάρκειας χειμερία νάρκη,
χρηχτιμοποιυόντχχς τους σαν τις διακοσμητικές χχνθρχόπινες γλάστρες των shows της
trash TV.
Ήτχχν σίγουρα πρόκληχτη στον κχχθωσπρεπισμό τους η αληθινή, γνήσια, μη επι
τηδευμένη γι’ αυτό και όμορφη χωριατιά
του Σεραφείμ. Ό λοι την αντιμετώπιζαν,
κρυφά, κχχποιοι σχολίαζαν, αλλά όταν εμχρανιζόταν ο ίδιος τα σχόλια έπαυαν να
δυόσουν τη θέση τους σε κολακείες, κρύβοντχχν γιατί ένα χαρχχκτηριστικό της παθογένειας της εξουσίας είναι και ο φόβος, η
έλλειχρη χχνδρισμού μήπως και χαθεί το
χχξίχυμχχ που ανάξια (χάριτι Θεού το ονόμχχζχχν) κατείχαν μέχρι τότε, ιδιαίτερα δε
σε ανθρχόπους που ο Σεραφείμ είχε πολλχχ
κρχχτούμενχχ κχχι εάν δεν τους υποστήριζε
δεν θα τους γνχύριζε ούτε ο θυρωρός της
πολυκχχτοικίας τους...
Χαρακτηριστική η επιγραφή πάνω χπο
γραφείο του: «Φοβάμαι την εκδίκηση αυτυόν που έχυχ ευεργετήσει»... Και είχε ευ
εργετήσει πολλούς. Λέτε να τον εκδικη
θούν μέσυχ της επικείμενης εκλογής; Αυτοί
θα χάσουν. Μχχρτυράς μου η Ιστορία.
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Το σύνδρομο του «μπλερισμού»
και τα συνακόλουθά του
του Αλέξανδρου Καζαμία

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, η ενασχόληση με τις μεταρρυθμίσεις του Τόνυ Μπλερ σπ
Βρετανία τείνει να μονοπωλήσει πλέον κάθε πτυχή του προβληματισμού μέσα στη σημερινή κεντροαριστερά.
«Εφαρμόζουμε τη συνταγή Μπλερ» ήταν ο τίτλος της συνέντευξης του υφυπουργού Οικονομικών Νίκου
Χριστοδουλάκη στο Βήμα (12.4.98), ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα, στην ίδια εφημερίδα, ο καθηγητής Νίκος
Μουζέλης επιχειρούσε να αντλήσει διδάγματα για την ελληνική κεντροαριστερά στο άρθρο του «Ο μπλερισμός
απάντηση στο[ν] νεοφιλελευθερισμό» (5.4.98). Σκοπός του παρόντος άρθρου-απάντησης στον Μουζέλη είναι να
ισχυριστεί πως όσο ενδιαφέροντα κι αν είναι όσα συμβαίνουν σήμερα στη Βρετανία, η ανάμειξη του «μπλερισμού»
ως μοντέλου στις συζητήσεις της ελληνικής κεντροαριστεράς οδηγεί σε συγχύσεις και υπεραπλουστεύσεις που
μεταθέτουν το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας εντελώς έξω από το πραγματικό πλαίσιό
του, υπονομεύοντας έτσι την ορθή αντιμετώπισή του.

ατ' αρχάς, ο Μουζέλης στο άρθρο
του έχει να κάνει μια σημαντική
συμβολή στο διάλογο της ελληνικής
κεντροαριστεράς που δεν πρέπει
να παραγνωριστεί: η αρχή της «καθολικότητας των παροχιόν», λέει, δεν οδη
γεί ούτε ιπη μεγίστη δυνατή κοινωνική δι
καιοσύνη ούτε και στην αποτελεσματικότε
ρη διαχείρηση τιυν δημόσιων πόρων, αφού
εξαιτίας αυτής, οι εύπορες τάξεις απο
κτούν την ίδια πρόσβαση σε κρατικά με τις
άπορες που τα έχουν πολύ περισσότερο
ανάγκη. Προτείνει, λοιπόν, εναλλακτικά,
ως δικαιότερη και αποτελεσματικότερη λύ
ση, να περικοπούν οι κρατικές παροχές για
τους εύπορους και να διατεθούν στους
άπορους μέσα από μια διαδικασία ανακα
τανομής που δεν απαιτεί την αύξηση των
φόρων. Με τα δικά του λόγια, «αν οι κε
ντροαριστερές δυνάμεις κατορθώσουν να
σκάσουν το ταμπού της καθολικότητας των
παροχών, τότε το κράτος πρόνοιας μπορεί
να αναδιαρθρωθεί με τρόπο πολύ πιο θετι
κά για τις τάξεις που πραγματικά το χρειά
ζονται». Παράλληλα, υποστηρίζει και το
πρόγραμμα «welfare to work» τιυν Εργατι
κών, που αποσκοπεί στη δημιουργία κινή
τρων για την απεξάρτηση των ανέργων από
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την «παγίδα της φτώχειας» του σημερινού
συστήματος επιδομάτων, ενθαρρύνοντάς
τους να βρουν εργασία.
Ενιό, όμως, στο επίπεδο τιυν αρχοόν, η
εγκατάλειψη της αρχής «καθολικότητας
των παροχιόν» και η πάταξη της ανεργίας
είναι στόχοι με τους οποίους μεγάλο μέ
ρος της ελληνικής κεντροαριστεράς θα
μπορούσε να ταυτιστεί, ο Μουζέλης, πα
ρουσιάζοντας τις αρχές αυτές ως το ειδο
ποιό χαρακτηριστικό αυτού που αποκαλεί
«τρίτο δρόμο» του «μπλερισμού» ανάμεσα
στο θατσερισμό και στην παραδοσιακή
σοσιαλδημοκρατία, κατά βάθος επιδιώκει
κάτι άλλο: υπονοεί πως μόνο αν γίνουμε
«μπλεριστές» μπορούμε να λύσουμε το
πρόβλημα του αναποτελεσματικού κρά
τους και της ανεργίας. Διότι γι' αυτόν, το
πρόγραμμα του Μπλερ δεν είναι μονάχα
ένα σύνολο πολιτικών, αλλά ένας νέος ιδε
ολογικός δρόμος, ένας -ισμύς, δηλαδή ένα
μοντέλο, το οποίο είτε κανείς a σπάζεται
στα βασικά του συστατικά είτε όχι.
Διατείνομαι, λοιπόν, πυκ αυτή η προσέγ
γιση του Μουζέλη δεν είναι ορθή διότι
έχει στηριχτεί: α) σε μια επιλεκτική, μη
αντιπροσωπευτική παρουσίαση του προ
γράμματος του Μπλερ, β) στην παρουσία

ση της «μη μπλερικής» κεντροαριστερά
ojç μιας καρικατούρας αυτού που είναι, μ
σκοπό την εύκολη απόρριψή της και γ
στην εντελυός αυθαίρετη πεποίθηση πω
μια μη εκσυγχρονισμένη κοινωνία, όπως·
ελληνική, με το καχεκτικό της κράτοςπρό
νοιας, επιδέχεται τη μεταμόσχευση συνιο
γών από μια εκσυγχρονισμένη κοινωνύ
με μακρόχρονη παράδοση στην κοινωνικ
.
πρόνοια όπως η βρετανική.
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ «ΜΠΛΕΡΙΚΟ» ΜΟΝΤΕΛΟ

Αν κι επικρίνει την εξωτερική πολιτικ
του Μπλερ («διστακτικότητα στην ΟΝϊ
δουλοπρεπή πολιτική έναντι των HIL
στην ιρακινή κρίση»), ο Μουζέλης εκτιμι
πως η εσωτερική πολιτική των Νεω
Εργατικών κινείται «στη σωστή κατεύθν»
ση»\ «Συνδυάζουν τη λογική της αγορά
(δημοσιονομική αυστηρότητα, ανταγων,
στικότητα) με τη λογική της αλληλε'/γνη
(ανακατανομή, δουλειά για όσους μηι
ρούν, ασφάλεια για όσους δεν μπορούν))
Τα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο ξεκέ
θαρα με τους Εργατικούς διότι, αρχικά, x
δίλημμα του ποιοι μπορούν και ποιοι δε
μπορούν να εργαστούν ήδη δίχασε βαθι
το κόμμα τους, όταν ο Μπλερ πάγωσε τ

πίόομαγια τις ανύπαντρες μητέρες (άνω
ου ενός εκατομμυρίου στη Βρετανία) θέ
λοντας πιος οι γυναίκες αυτές, θέλουν
εν θέλουν, πρέπει να δουλέψουν, έστω κι
ιν είναι ο μοναδικός γονέας στην οικογέ
νεια τους. Ταυτόχρονα, η πολιτική του
νίπλερ κατά του εγκλήματος, που στηρίζε(χι ιπο κληρονομημένο από τους Συντηρηικούς δόγμα της «μηδενικής ανοχής»
ιπέναντι στους εγκληματίες, παραγνωρίχι εντελώς τις αιτίες που οδηγούν στο
«κλήμα, έστω κι αν κάποτε ο ίδιος ο
νίπλερ είχε δη λιάσει πως θα είναι «αδίπιχκτυς κατά τυυ εγκλήματος και κατά
MVαιτιών του».
Πολλοί ήδη ισχυρίζονται πως η λογική
[;ων Νέων Εργατικιάν διέπεται από μια τάτη έντονης καχυποψίας απέναντι στις
αποκλεισμένες ομάδες της κοινωνίας, οι
>ποίες συχνά θεωρούνται επιρρεπείς στον
εφησυχασμό εξαιτΐας της δικής τους ηττο
παθούς ηθικής. Στο πνεύμα αυτί),
άλλωστε, η κυβέρνηση Μπλερ επι
δοτεί ασκήσεις φυσιοθεραπείιχς
σε παράλυτους και ανάπηρους
τροκειμένου να τους καταστήτει ικανούς να εργαστούν στην
αγορά, προδίδοντας έτσι μια
πο-βικτωριανή αντίληψη της
εργασίας, την ιάρα που συ/κρθύεται με την Ε.Ε., διό(II προτείνει τη σύσταση
^βουλευτικών
επιτροπιάν εργαζομένων στις επι
χειρήσεις - κάτι που ακόμη
και η γερμανική Δεξιά έχει
,καλωσορίσει.
, Όλα αυτά που δεν έχουν
σχέση με την αλληλεγγύη
για την οποία ομιλεί ο
Μουζέλης οφείλονται στο
γεγονός ότι οι βρετανοί Εργατικοί, ύστειρα από δύο δεκαετίες στην αντιπολίτευση,
υποχρειάθηκαν εξ ανάγκης να συμβιβα
στούν με τις δομές του θατσερισμού που
ούτε δημιούργησαν κι ούτε επιθύμησαν οι
ίδιοι. Ομως, η θριαμβολογική παρουσίαση
του «μπλερικυύ» τρίτου όρόμου συγκαλύ
πτει τυ γεγονός άτι οι Ε ργατικοί επέστρε
ψαν στην εξουσία ύστερα από μια μεγάλη
ιπυχώρηση προς τη μεσαία αγγλική τάξη
\πό την απειλή της πλήρους περιθωριοποί
ησής τους. Και ο δισταγμός του Μπλερ να
μπει στην ΟΝΕ και να απεξαρτηθεί από
τις ΗΠΑ, που δεν αρέσει στον Μουζέλη,
ιδωμένος στο πλαίσιο αυτής της υποχιόρησης, δε συνιστά παρέκκλιση, αλλά αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής του. Διότι, εάν
τελικά η λέξη «μπλερισμός» σημαίνει κάτι,
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τούτο δεν αφορά τον τρίτο ιδεολογικό δρό
μο για την κεντροαριστερά, αλλά τον ευέλι
κτο πραγματισμό για την επανάκτηση και
διατήρηση της εξουσίας.
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το κεντρικό επιχείρημα του Μουζέλη,
πως η κατάργηση της «καθολικότητας
τιυν παροχών» είναι εκείνο που διαφορο
ποιεί ριζικά την παλαιά από τη νέα σο
σιαλδημοκρατία, ευσταθεί μεν, αλλά μο
νάχα στο βαθμό που η συζήτηση γίνεται
στη βάση της αποδοχής μιας πλήρους
ιδιωτικοποιημένης οικονομίας. Είναι, συ-

νεπιάς, ανάγκη να διευκρινιστεί πως όταν
il ανιάτατη φορολογική κλίμακα ανερχό
ταν στο 67% στη δεκαετία του 1970 (σή
μερα είναι 40%) και η ανεργία βρισκό
ταν σε χαμηλά επίπεδα, η αρχή της καθολικότητας δεν ήταν μια ανόητη ή άδικη
πολιτική, αφού η βρετανική κοινωνία εί
χε πολύ μικρότερες ταξικές ανισότητες
και πολλές παροχές ήταν αναγκαίες για
το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού.
Επιπλέον, χρειάζεται να τονιστεί πιος
(Αντίθετα με όσα υπονοεί ο Μουζέλης, η
αρχή της καθολικότητας ποτέ δεν υπήρξε
απόλυτη στο παρελθόν αφού, π.χ., τα επι
δόματα των φοιτητών ορίζονταν ανέκα, θεν σε σχέση με το εισόδημά τους.
Εκείνο που επισκιάζεται μέσα από την
παρουσίαση της παλαιάς σοσιαλδημοκρα

τίας ως μιας καρικατούρας του απόλυτου
κρατισμού είναι το θεμελιώδες ζήτημα της
συνολικής σχέσης κράτους πρόνοιας-αγοράς μέσα στην κοινωνία, δηλαδή ποιο θα
πρέπει να είναι το αρχικό σύνολο των πό
ρων που θα διατίθενται για κοινοινική πο
λιτική, ανεξάρτητα από το πιος θα διανε
μηθούν οι πόροι αυτοί στη συνέχεια. Ο
Μουζέλης, για λόγους που δεν εξηγεί, θε
ωρεί πως ορθιάς ο Μπλερ αποδέχεται τα
όρια κράτους - αγοράς που κληρονόμησε
από τους Συντηρητικούς. Συνάμα, όμως,
το κεντράκι Φιλελεύθερο Κόμμα, που στή
ριζε πάντοτε φανατικά την οικονομία της
αγοράς, επιθυμεί την αύξηση της ανώτα
της φορολογικής κλίμακας από 40% σε
50% και εισηγείται την αύξηση της χαμη
λότερης κλίμακας κατά 1% για την εξοι
κονόμηση δύο δισ. λιρών για την παιδεία
- θέσεις με τεράστια δημοτικότητα, που
όμως οι Εργατικοί πεισματικά αρνούνται
να υιοθετήσουν.
Νομίζω πως η άρνηση του Μπλερ να
επανεξετάσει τη σχέση κράτους πρόνοιας
- αγοράς έγκειται όχι στη μεγαλύτερη κοι
νωνική του ευαισθησία, όπως ισχυρίζεται
ο Μουζέλης, αλλά στο ακριβώς αντίθε
το. Έ χοντας συμβιβαστεί με τις
δομές και την πολιτική κουλ
τούρα του θατσερισμού, ο
Μπλερ έχει υιοθετήσει μια
σύλλητβη της κοινωνικής
πολιτικής που τη βλέπει: α)
ως προσωρινό μοχλό για
την ώθηση των περιθωριο
ποιημένων στην αγορά και
β) ως ασφάλιση για τις
ομάδες που δεν μπορούν
να εργαστούν, δηλαδή ως
φιλανθρωπία.
Εκείνο,
όμως, που δεν αντιλαμβά
νεται ο Μπλερ είναι πως η πολιτική σε το
μείς όπως αυτούς της παιδείας, της υγείας,
της περιφερειακής ανάπτυξης είναι αλληλένδετη με τις δομές μιας ισχυρής οικονο
μίας και γι ’ αυτό τα έξοδα σε αυτούς δεν
«αντλούνται» από την οικονομία, αλλά
επενδύονται σ' αυτήν μέσα από τον ανθρώ
πινο παράγοντα.
0 «ΜΠΛΕΡΙΣΜΟΣ» ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Είναι ανάγκη να αναρωτηθεί κανείς πά
νω σε ποια βάση κάνει λόγο ο Μουζέλης
για «άντληση διδαγμάτων» από τον
Μπλερ, αφού είναι ολοφάνερο πως πρό
κειται για ένα φαινόμενο που γεννήθηκε
και αναπτύχθηκε σε συνθήκες εντελώς
διαφορετικές από αυτές της Ελλάδας. Η
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Βρετανία είναι μια αναπτυγμένη βιομη
χανική κοινωνία με μεγάλη παράδοση
στο κράτος πρόνοιας, ενώ η Ελλάδα δεν
έχει παρά ελάχιστα από τα συστήματα
επιδομάτων της Βρετανίας. Οι άνεργοι
εδώ δικαιούνται ένα βραχυχρόνιο και πε
νιχρό βοήθημα που πολλοί δεν μπαίνουν
καν στον κόπο να εισπράξουν, ενύ) στη
Βρετανία λαμβάνουν επιδόματα που ξε
κινούν από το ελάχιστο ποσό τιυν 200.000
δρχ. και που δικαιούνται να εισπράττουν
εφ' όρου ζωής. Το βρετανικό σύστημα
υγείας παρέχει περίθαλψη εντελώς δωρε
άν σε όλους σχεδόν τους τομείς δίχως
«φακελάκια» και με μηδαμινές καθυστε
ρήσεις, που δεν μπορούν να συγκριθούν
με αυτές της Ελλάδας. Οι κρατικές συντά
ξεις εκεί ανέρχονται για όλους πάνω από
το επίπεδο της φτώχειας, εν ιό στην Ελλά
δα όχι. Είναι φυσιολογικό, επομένως, ο
προϋπολογισμός της πρόνοιας να κατα
λαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του βρε
τανικού προϋπολογισμού και η αναδιάρ
θρωσή του να κυριαρχεί στην πολιτική
του Μπλερ.
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Στην Ελλόχδα, η αναδιάρθρυτση του κρά
τους πρόνοιας, όσο απαραίτητη κι αν εί
ναι, δεν πρόκειται να αποτελέσει πρώτο
θέμα ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, αφού
καλά-καλά δεν υφίσταται κράτος πρόνοι
ας με την πραγματική έννοια του όρου. Ο
ελληνικός προϋπολογισμός εξαντλείται,
αντιθέτως, από τα τοκοχρεολύσια του δη
μόσιου χρέους, τα υψηλά έξοδα της άμυ
νας και τους μισθούς το3ν δημοσίων υπαλ
λήλων. Τι έχει να προτείνει ο «μπλεριομός»
στα προβλήματα αυτά; Μα απολύτως τίπο
τα, διότι ο Μπλερ δεν έφτιαξε το πρόγραμ
μά τον για να λύσει τα προβλήματα της
Ελλάδας αλλά της χώρας του.
Σε τελική ανάλυση, η Βρετανία είναι μια
κοινωνία όπου οι πολίτες πληρώνουν τους
φόρους τους, η κρατική μηχανή λειτουργεί
και ο θατσερισμός κυριάρχησε για δεκαοκτώ χρόνια, δημιουργιόντας πολλά τετελε
σμένα. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, υπάρχουν
όχλλιχ θεμελιώδη προβλήματα, όπιυς η φο
ροδιαφυγή, η αγοραία αισχροκέρδεια, η
αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοί
κησης, ενώ, αντί του Θατσερισμού, το πολι
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«Η παρούσα εργασία απο
τελεί την προσπάθεια ενός
ανθρωπολόγου να ξαναβρεί τις πηγές της κοινωνι
κής σκέψης μέσα στην ίδια
την κοινωνία. Και δεδομέ
νου ότι η κοινωνική αν
θρωπολογία, ως υστερότο
κο (και γι’ αυτό ίσως υπερ
βολικά ευαίσθητο) τέκνο
του Διαφωτισμού, αναζη
τεί τις ιστορικές πηγές της
στην Ελλάδα, πώς θα μπο
ρούσε να ασκήσει την πιο
διεισδυτική αυτοκριτική,
αν όχι σε σχέση με τη χώρα
που επανειλημμένως υπο
χρεώνεται να προσθέσει τή
λέξη «νεότερη» ή «σύγχρο
νη» για να υπενθυμίσει
στους δήθεν θαυμαστές της ότι εκεί ζουν -τολμώ να πω - άνθρωποι
πραγματικά ζωντανοί; ...Η χώρα που αναγκάστηκε να σηκώσει όλο
το βάρος της ξενόφερτης ερμηνείας του ευρωπαϊκού παρελθόντος
παρουσιάζει ίσως το πιο γόνιμο έδαφος για μια τέτοια αναθειόρηση
της πολιτισμικής ιεραρχίας.»
ΜΑίΚΛ ΧΕΡΤΣΦΕΛΝΤ

τικό σύστημα της χώρας βρέθηκε κάτι
από την ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ για δύο δε
καετίες. Η μεταμόσχευση του «μπλερι
σμού», επομένως, είναι ένα από τα ολίγο
τερο σχετικά ζητήματα για το μέλλον κο
την προοπτική της ελληνικής κεντροαρι
στερόχς. Αλλωστε, η χώρα μας ούτε γνώριο
ποτέ μακρόχρονη θατσερική διακυβέρw;
ση ούτε ο λαϊκισμός του παπανόρεϊκο
ΠΑΣΟΚ είχε την παραμικρή σχέση με τη
ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία για ναχρει
άζεται να αναζητήσουμε τον μπλερικ
«τρίτο δρόμο» που προτείνει ο Μουζέλης.
Ασφαλώς και είναι απαραίτητη η ανο
διάρθροιση του κράτους, η αναθεώρησ
της αρχής της καθολικότητας των -έστι
και πενιχρών- κρατικών παροχών και ■
πάταξη της ανεργίας. Γι’ αυτά, όμως, κο
θώς και για όλα τ’ άλλα που χρειάζοντο
για να πραγματοποιηθεί ο ριζοσπαστικό
εκσυγχρονισμός της ελληνικής κοινωνία
και η ανανέοιση της ελληνικής κεντροαρι
στεράς, δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστ
κάθε βδομάδα αν γίναμε επαρκώς «μπλί
ριστές» ή αν μας μένει λίγο ακόμα.

Μια νέα σειρά στις εκδόσεις Αλεξάνδρεια
για την ανθρωπολογική θεωρία και έρευνα στον ελληνικό χώρο

«Ο χορός στην Ελλάδα έ
χει μελετηθεί σχεδόν απο
κλειστικά από τη σκοπιά
της λαογραφίας, μιας επι
στήμης βασισμένης στο ρο
μαντικό εθνικισμό... Ωστό
σο, ο συνδυασμός του χο
ρού με εθνικά θέματα δεν
επιτρέπει τη θεώρησή του
ως τόπου όπου εκτυλίσ
σονται ταπεινότερες αλλά
πλουσιότερες και πολυπλοκότερες μορφές πολιτικής
δράσης - σχέσεις εξουσίας
ανάμεσα στα φύλα, πολιτι
κές και κοινωνικές διακρί
σεις, κοινωνική κατασκευή
ταυτοτήτων... Αντί να θεω
ρήσω τους χορευτές βουβά
σώματα που ενσωματώ
νουν παθητικά αχρονικούς κληρονομημένους «τύπους» χορών,
τους προσεγγίζω σαν δρώντα υποκείμενα που, ενώ έχουν διαμορ
φωθεί από αυτές τις συλλογικές μορφές έκφρασης, διαπραγματεύ
ονται συγχρόνως νέα νοήματα γι’ αυτές. Παραδόξως, η εντατική ε
πικέντρωση στο χορό οδηγεί σε μιαν ευρύτερη διαπίστωση: ο χορός
μάς εισάγει στην κοινωνία.»
ΤΖΕΗΝ ΚΑΟΥΑΝ

A
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Η βαλκανική συνεργασία

τις 10 και 11 Α πριλίου πραγματοποιήθηκε
στη Σαντορίνη η τέταρτη τριμερής συνάντηση
των υπουργών Ε ξω τερικώ ν της Ελλάδας, της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ο ι Θεόδωρος
Πάγκαλος, Ν αζντέντα Μ ιχαήλοβα και
λντρέι Πλέσου συζήτησαν διεξοδικά την προώθηση
ης πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ
ων τριών χωρών και την ανάπτυξη των κοινών συμρερόντωντους στη Ν οτιοανατολική Ευρώπη.
0 Τα θέματα που απασχόλησαν τη διήμερη συνάντη
ση των υπουργών Ε ξω τερικώ ν ήταν η ανασκόπηση
;ων προοπτικών συνεργασ ίας στον οικονομικό το|·ιεα, στις υποδομές, στις μεταφορές, στην ενέργεια
ϊκαι στις τηλεπικοινωνίες, οι εξελίξεις στα Βαλκάνια
άαιστο Κοσσυφοπέδιο καθώ ς και η πο ρ εία δι εύρυν
σης της Ε.Ε. και του Ν Α ΤΟ .
^ Όσον αφορά ιττο θέμα της ασφ άλειας στα Βαλκά
νια, οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν νιχ συναντηθούν
Εκπρόσωποι των υ πουργείω ν Α μυνας (στρατιωτικοί
Εμπειρογνώμονες). Η συνάντηση (χυτή έγινε στις 15
και 16 Απριλίου στο Βουκουρέστι, όπου συζητήθη
καν οι ελληνικές και τουρκικές προτάσεις για συ
γκρότηση Π ολυεθνικής Βαλκανικής Δύναμης Τ α 
χείας Επέμβασης, η οποία θα έχει στόχο την πρόληni
ψη και αποτροπή εκδήλωσης αποσταθεροποιητικώ ν
^φαινομένων στα Βαλκάνια.
1 Ως γνωστόν, Ελλάδιχ και Τ ουρκία επιχειρούν να
θέσουν, η καθεμιά για τον εαυτό της, τη Βαλκανική
Δύναμη Τ αχείας Ε πέμβασης υπό τον έλεγχό τους,
προτείνοντας η Ε λλάδα τη Θ εσσαλονίκη ως έδρα
της Δύναμης και η Τ ουρκία την Α νδριανούπολη.
I Αναφορικά με το πρόβλημα του Κ οσσυφοπεδίου,
η υπουργός Ε ξω τερικώ ν Ν. Μ ιχαήλοβα είχε την ευ-

Οι Θεόδωρος
Πάγκαλος,
Ναζντέντα
Μιχαήλοβα και
Αντρέι Πλέσου
συζήτησαν
διεξοδικά την
προώθηση της
πολιτικής και
οικονομικής
συνεργασίας
μεταξύ των
τριών χωρών.

καιρία να παρουσιάσει για μια ακόμη φορά τις π ρ ο 
τάσεις που έχει διατυπαόσει η βουλγαρική κυβέρνη
ση. Ο έλληνας υπουργός Εξωτερικοάν και ο ρουμάνος ομόλογός του συμφώνησαν να τηρήσουν κοινή
στάση στη βάση τα)ν βουλγαρικών προτάσεων.
I Ας σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή τρόικα πρόκειται
να επισκεφ θεί σύντομα τις βαλκανικές πρωτεύουσες προκειμένου να συζητήσει με τις κυβερνήσεις
τους το κρίσιμο θέμα του Κοσσυφοπεδίου.
Στη Διακήρυξη της Σαντορίνης οι υπουργοί επιση
μαίνουν «το νέο πνεύμα συνεργασίας των χωρών τής
περιοχής για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα
της περιοχής» και υπογραμμίζουν ότι «η σταθερότη
τα τον συνόλου της Ε υρώ πης εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό α π ό τη σταθερότητα στη Ν οτιοανατολική Ε υ 
ρώπη».
Οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών στη Διακήρυξη
διαπιστώνουν ότι, μετά την πρώτη τριμερή συνάντη
ση των Ιωαννίνων (1995), η συνεργασία των χωρών
τους συνέβαλε σημαντικά στην προοόθηση της ασφ ά
λειας, της σταθερότητας και συνεργασίας στην Ε υ
ρώπη και δηλώνουν ότι «θα συμβάλουν στην α π ο τε
λεσματική εφ αρμογή των αρχών της καλής γειτονίας,
του απαραβίαστου των συνόρων, της μη επεμβάσεω ς
στα εσωτερικά, της α π οφ υγής βίας, της ειρηνικής
επίλυσης των διαφορώ ν μ ετα ξύ χωρών της περιοχής,
περιλαμβανόμενης της προσφ υγής στο Δ ιεθ νέςΔ ικ α 
στήριο».
Τέλος, οι υπουργοί Εξωτερικιόν των τριών χωρών
προσδοκούν ανάλογη επιτυχία στην Τριμερή Σ υνά
ντηση Κορυφής Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας,
που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο στις 30 και 31
Μάίου.
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Κοσσυφοπέδιο και αυτονομία
του Αθανάσιου Βαμβούκου

’)!

Οι πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο επανέφεραν στο προσκήνιο ένα ακανθώδες πρόβλημα, η μη
επίλυση του οποίου μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τα Βαλκάνια όσο και για την ευρύτερη περιοχή.
Ωστόσο, το πρωταρχικό ερώτημα που τίθεται είναι: αποτελεί το Κόσσοβο εσωτερικό πρόβλημα της Γιουγκοσλαβίαςή
μήπως πρέπει να εξετασθεί ενόψει της ομοφωνίας που επικρατεί μεταξύ των διεθνολόγων, ότι οι λαοί που έχουν το
νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν αυτοδιάθεση έχουν, επίσης, το νόμιμο δικαίωμα να διεξάγουν ένοπλο
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.
1

ία αναδρομή από πλευράς ρυθμίσειυν είναι σ’ αυτό το σημείο
επιβεβλημένη. Το άρθρο 25 της
Συνθήκης του Βερολίνου του
1878 προέβλεπε ότι οι επαρχίες
της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης, που ανή
καν στην τότε κραταιά Οθοηιανική αυτο
κρατορία, θα έπρεπε να περιέλθουν υπό
την κατοχή και τη διοίκηση της Αυστρο
ουγγαρίας, με την εξαίρεση του Σαντζάκ,
το οποίο θα συνέχιζε να τελεί υπό την επι
κυριαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας. Με τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπο
λης, που υλοποίησε το άρθρο 25, αναγνω
ρίσθηκε ρητά η κυριαρχία του Σουλτάνου
στη Βοσνία-Ερζεγοβΐνη και η κατοχή των
παραπάνω εδαφών. Στις 5 Οκτωβρίου
1908, ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος ο Πρώ
τος διέταξε την προσάρτηση της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης και την ταυτόχρονη εκκένω
ση του Σαντζάκ. Η αμφισβήτηση τελικά
ρυθμίσθηκε με τη Συνθήκη του Φεβρουά
ριου του 1909, με την οποία η Αυστροουγ
γαρία παραιτήθηκε από τιχ δικαιώματα
της στο Σαντζάκ, ενώ η Τουρκία συναίνεσε στην κατάργηση των προηγούμενων
συμβατικών ρυθμίσεων των σχετικιόν με
τΐ] Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και ρητά αναγνιόρισε τη νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργήθηκε από την Αυστροουγγαρία σ' αυτές
τις δύο επαρχίες, ενώ το Μαυροβούνιο παρέμεινε ανεξάρτητο. Επακολούθησαν οι
βαλκανικοί πόλεμοι, οι συνθήκες των Σεβρών και της Λωζάννης, η προσάρτηση
του Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία το
1913 , οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η δη
μιουργία της ομόσπονδης Γιουγκοσλαβίας
με την αναγνώριση εκ μέρους του Τίτο της

Μ
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αυτονομίας
του
Κοσσυφοπεδίου.
Πριν δοθεί απά
ντηση στο (χν και
κατά πόσον είναι
ρεαλιστική η λύση
της απόσχισης οπότε τα σύνορα θα
επ α να χα ρ α χθ ο ύ ν,
με τη Σερβία να
διατηρεί τον έλεγχο
στις περιοχές του
Βόρειου Κοσσυφο
πεδίου και την αλ
βανική πλειοψηφία
του πληθυσμού να
ιχποκτά αυτοδιάθε
ση στο ελεγχόμενο
απ’ αυτήν τμήμα-,
πρέπει να αναφερ
θούν οι πρόσφατες
εξελίξεις στο συμ
βατικό ανθρωπιστικό δίκαιο που περι
λαμβάνει τις Συμ
βάσεις της Χάγης
για το Δίκαιο του
Πολέμου και της
Γενεύης για την
Προστασία
των
Αιχμαλιότων Πολέ
μου και των Αμάχων, σε περίπτωση ένο
πλης σύρραξης, και τα δύο Συμπληρωματι
κά Πρωτόκολλα τιυν Συμβάσεων της Γε
νεύης. Οι πρόσφατες εξελίξεις αφορούν
τη Δεύτερη και την Τέταρτη Σύμβαση της
Χάγης για τη Χρήση Βίας και τους Νόμους
και τα Έ θιμα του Πολέμου, τις Τέσσερις

Συμβάσεις της Γενεύης και τα δύο Συμπληρωματικά της Πρωτόκολλα.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που επιλεγεί η ένοπλη
σύρραξη (guerilla warfare), πρέπει να διευκρινισθεί ότι η έκταση εφαρμογής των

m
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υμβάσειυν της Γενεύης έχει πια διευρυνοίστε να συμπεριλαμβάνει όλες τις καΐγορίες ένοπλοί συρράξεων, διεθνιυν
Ίί μη, και όλες τις κατηγορίες των εμποίμων, προνομιούχων και μη. Ο χρόνος θα
είξει αν η τάση για εξομοίωση των διενών και των μη διεθνών ένοπλων συρρά?'ίων θα οδηγήσει σταδιακά σ' έναν συνεJ k αυξανόμενο εξανθρωπισμό της τελευ1ιίας κατηγορίας των συρράξεων,
ι Οι αμφιβολίες που έχουν εκψρασθεί σχε,κά με την ικανότητα των εθνικοαπελευ■ερωτικιόν κινημάτων (war liberation
lovements) να τηρήσουν τις υποχρεώσεις
ουτους επιβάλλουν οι Συμβάσεις της Γεεύης και τα Συμπληρωματικά της Πρωτόολλα είναι αβάσιμες. Πρόσφατη πρακτιήπρος αυτή την κατεύθυνση επιβεβακό|ει πανηγυρικά τη διαπίστωση ιίτι -σε θέατα που αφορούν, για παράδειγμα, τη
υλληψη, τη μεταχείριση και την απελευΙρωση αιχμαλώτων πολέμου- τα εθνικοπελευθερωτικά κινήματα έχουν αποδείειότι είναι εξίσου νομοταγή όπιυς οποιοήπυτε άλλο κράτος που έχει συλλάβει
ιχμαλιότους. Αυτή η διαπίστωση αποκτά
ήαίτερη βαρύτητα, αν αναλογισθεί καΙίς ότι το επίμαχο θέμα της τήρησης των
iio πάνω υποχρευκτεων στην υπό αμφιζήτηση περίπτωση δεν αναφέρεται στο
Ισιαστικό δίκαιο per se που ενσωματύ)ουν οι υπό κρίσιν συμβατικοί κανόνες,
ίλλά στη διαδικασία εφαρμογής του.
Η απαρίθμηση των κατηγοριών των μαητιόν στο άρθρο 1, παράγραφος του Πριόυυ Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου είαι ενδεικτική και, κατά συνέπεια, περιμβάνει όλες τις περιπτώσεις άρνησης
ου δικαιώματος στην αυτοδιάθεση. Επιλέον, το άρθρο 96, παράγραφος 3, που
ωδικοποιεί το locus standi των εθνικοαελευθεριοτικιόν κινημάτων, έχει διευρύει την έννοια του όρκ>υ Δύναμη, έτιτι ιόστε
α περιλαμβάνει όχι μόνο τα κράτη αλλά
μι τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα,
την πράξη, αυτί) σημαίνει ότι στην περίΕοιση που ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίΙημα δηλώνει οτι αποδέχεται τις διατάξεις
ι<υν Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 in
oto και, κατά συνέπεια, τις διατάξεις του
Ίρωτου Συμπληρωματικού Πριυτοκόλλου,
]ουσιαστική νομική προστασία εκτείνεται
(«ι στο συνεχιζόμενο από το εθνικοαπειευθερωτικό κίνημα ένοπλο αγοΑα για
ην αυτοδιάθεση με όλες τις ευεργετικές
κιτους μαχητές του συνέπειες, και μάλι-
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στα ανεξάρτητα από τα καπρίτσια ή ακόμη
και από την αντίθεση της ενδιαφερόμενης
κυβέρνησης για όσο χρόνο τουλάχιστον η
τελευταία εξακολουθεί να δεσμεύεται από
τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949.
Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα η από
σχιση του Κοσσυφοπεδίου, λύση που ευνο
είται από την πτέρυγα των ριζοσπαστικών
στοιχείων, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ,
φαίνεται εξαιρετικά απίθανη. Πρέπει να
ληφθεί υπ' όψιν ότι θα είναι εξαιρετικά
δυσχερές να προσδιορισθούν οι όροι υπό
τους οποίους θα δημιουργηθεί η νέα οντό
τητα, ενόψει τιυν ιδιόμορφων εθνικών,
θρησκευτικιυν, γεωγραφικών και ιστορι
κών παραγόντων που χαρακτηρίζουν το
Κοσσυφοπέδιο. Ακόμη, οι τεράστιες δυ
σκολίες εφαρμογής στην πράξη τιυν συμφωνιιυν του Ντέιτον, με βάση τις οποίες
κάθε κοινότητα διατηρεί δεσμούς με την
μητέρα-πατρίδα, δεν συνηγορούν υπέρ
αυτής της ακραίας λύσης. Τέλος, πρέπει
να ληφθεί υπόψη ότι το βόρειο τμήμα του
Κοσσυφοπεδίου διαθέτει τα μεγαλύτερα
μεταλλεία της χώρας και, κατά συνέπεια, η
Γιουγκοσλαβία δεν θα συναινέσει παρά
μόνο μετά από ένοπλη σύρραξη και ήττα
στα πεδία τιυν μαχών.
Από πλευράς διεθνούς δικαίου, η πλέον
ενδεδειγμένη λύση είναι εκείνη της διευρυμένης αυτονομίας, την οποία τα μέρη
πρέπει να αποδεχθούν ύστερα από διεθνή
διαμεσολάβηση. Από την άλλη πλευρά, η
λύση μιας καντονοποίησης δεν παρέχει
εχέγγυα σταθεροποίησης στην ευαίσθητη
αυτή περιοχή, μετά μάλιστα από την τραγι
κή εμπειρία της Κύπρου και τη γνωστή κα
τάληξη στην οποία οδήγησαν οι λεόντειες
συνθήκες (unequal treaties) του Λονδίνου
και της Ζυρίχης.
Η επιλογή της διευρυμένης αυτονομίας
που προωθείται από τον διεθνή παράγοντα
θα αποτελέσει το πρόκριμα για γενικότερη
ειρήνευση στην περιοχή. Πρόσφατα, ο
πρόεδρος Μιλόσεβιτς δήλωσε ότι από την
πλευρά του είναι διατεθειμένος να προσέλθει σε διάλογο άνευ όρων. Η πρόσφατη
Μορφιυτική Συμφωνία, εφόσον υλοποιη
θεί ομαλά και χωρίς παρεμβάσεις της κε
ντρικής εξουσίας, αποτελεί ένα ουσιαστι
κό βήμα προς τη διευρυμένη αυτονομία.
Στην ηγεσία του Βελιγραδιού εναπόκειται
να εμπεδωθεί η ειρήνη στην πολυπαθή πε
ριοχή του Κοσσυφοπεδίου, ώστε να μην
οδηγηθεί το Βελιγράδι σε νέα σύρραξη με
απρόβλεπτες συνέπειες.

ΑΛΚΗΣ
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOY
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΕΛΙΑΜΕΠ
1. Σ Ι Δ Ε Ρ Η Σ

Μόλις κυκλοφόρησε
σε β έκδοση το βιβλίο
τον δημοσιογράφον
Α. Κουρκονλα για την
κρίση στα Ίμια.
’

Εκδόσεις I. ΣΙΔΕΡΗΣ
Σταδίου 44 - Αθήνα
Τηλ.: 3229638
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Η νέο δομή του ΝΑΤΟ
του θοδω ρη Ψαλιδόπουλου

Η νέα στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ και, ιδίως, οι ρυθμίσεις που συνδέονται με την κατάργηση των εθνικών ορίων
επιχειρησιακής ευθύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος στα τέλη του περασμένου χρόνου.
Αναμένεται ότι θα επανέλθουν αργότερα φέτος, αφού περί τα μέσα του έτους προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν
οι σχετικές διαπραγματεύσεις.
À
υτές οι εξελίξεις δεν μπορούν, βε
βαίως, να κριθούν αποσπασματι
κά, με τεχνικούς στρατιωτικούς
όρους. Αντιπροσωπεύουν το άμε
σο πολιτικό αποτέλεσμα της νέας
διεθνούς πραγματικότητα, η οποία δια
μορφώνεται στην Ευρώπη, ύστερα από τη
διάλυση του ανατολικού συνασπισμού.
Πράγματι, το 1991, με τη Διακήρυξη της
Ρώμης, ακριβώς ένα μήνα πριν από την
υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ,
το ΝΑΤΟ είχε αρχίσει να υιοθετεί αλλα
γές στο στρατιωτικό του δόγμα. Παραδε
χόταν τότε πως «η πολιτική διαίρεση της
Ευρώπης, η οποία απετέλεσε την πηγή της
στρατιιυτικής αντιπαράθεσης του Ψυχρού
Πολέμου, έχει ξεπεραστεί» και ανεγνώριζε ότι «κίνδυνοι εναντίον της συμμαχικής
ασφάλειας είναι ολιγότερυ πιθανοί, ως
αποτέλεσμα υπολογισμένης επίθεσης ενα
ντίον της επικράτειας των συμμάχων, αλλά
περισσότερο ως συνέπειες της αστάθειας
που μπορεί να προκόψει από σειρά οικο
νομικών, κοινωνικών και πολιτικών δυσχερειών, περιλαμβανυμένων εθνικών συ
γκρούσεων και εδαφικών διενέξεων, τις
οποίες αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης» . Οι
πρώτες αποφάσεις για τη Νέα Δομή άρχι
σαν να λαμβάνονται το 1996, επικεντρούμενες στον οικονομικότερο σχεδίασμά
στρατιωτικών παρεμβάσεων με πολυεθνι-

Α

0 Θ. Ψαλιδόπουλος είναι πολιτικός επιστήμονας,
μέλος τουΔ.Σ. της Ελληνικής Ενωοης για την
Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία και του
Τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής του Συναοπιομού.
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κή σύνθεση και σε μη εκ τιυν προτέρων
γνιυστό θέατρο επιχειρήσειυν, ενοϊ το
ΝΑΤΟ είχε ήδη αποκτήσει την εμπειρία
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις αυτές, που
οδήγησαν στη διεύρυνση της Συμμαχίας
προς Ανατολάς και την προώθηση του δια
λόγου της με τις μεσογειακές χώρες, δεν
έγιναν εγκαίριυς αντικείμενο προσοχής
στη χώρα μας. Ούτε συνειδητοποιήθηκε
ίσως ευρύτερα πως οι αλλαγές στη δομή
και τη σύνθεση του ΝΑΤΟ και οι πολιτικές
και θεσμικές μεταβολές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αποτελούν παράλληλες διαδικα
σίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ενιαίους
ανασχηματισμούς στην πολιτική της Δύ
σης, έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα και
δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές επιλε
κτικά.
01 «ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ»

Βεβαίως, το περιεχόμενο αυτού που το
ΝΑΤΟ αποκαλεί «συνέπειες της αστάθει
ας» συνίσταται στη δημιουργία των πολιτι
κών συνθηκιυν, οι οποίες θα έθεταν σε αμ
φισβήτηση την επικράτηση της Δύσης στον
Ψυχρό Πόλεμο. Τούτο θα μπορούσε πράγ
ματι να συμβεί και να επιφέρει τραγικές
συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη, εάν η εξά
λειψη του αντιπάλου απορρύθμιζε την υφι
στάμενη ισορροπία των οικονομικών και
πολιτικών συμφερότων τιυν Δυτικών εταίριυν εάν απελευθερώνονταν στο ευρω
παϊκό σύστημα ασφαλείας φυγόκεντρες
τάσεις ή μονομερείς ενέργειες, οι οποίες,
άλλιυστε, δεν συγκρατήθηκαν χιυρίς δυ
σκολίες στην περίπτωση της διάλυσης της

Γιουγκοσλαβίας.
Η Δύση, για να διατηρήσει τη δική τρί
ενότητα και συνοχή και να εξουδετερώ'
το ενδεχόμενο νέων, ανεπιθύμητων α
τροπών, υποχρεούται να προσφέρει σιο
πρώην αντιπάλους της σχέσεις κατά βάσι
ισότιμης συμμετοχής τους στους δικούς τη;
θεσμούς πολιτικής, στρατιωτικής και οι
νομικής συνεργασίας. Υποχρεούται,
λαδή, να τηρήσει τον όρο, τον οποίο η ίδι
είχε θέσει για να τερματισθεί ο Ψυχι
Πόλεμος. Να σχεδιάσει τη διεύρυνση ,
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δική τους συμ
μετοχή και να μην αποφύγει το συνεταίρε
σμό μαζί τους στο ΝΑΤΟ.
^
Αυτή η εξέλιξη υπερβαίνει τα ευρωπαϊκό
όρια. Στην ουσία, γίνεται λόγος για την τά .
ση να ενσα)ματωθεί σ’ ένα ενιαίο σύστημά
ασφαλείας, οικονομικής και πολιτικής συ
νεργασίας, ολόκληρος αυτός ο τεράστιοι
γεωστρατηγικός χώρος που αρχίζει απ(.
τον παγωμένο Βορρά και καταλήγει στη)
Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, στη θερμτ
Μεσόγειο. Περικλείοντας ανεκτίμητους
πλουτοπαραγο^γικούς πόρους και γνω
στούς ανταγωνισμούς συμφερόντων, επι
βάλλει αντικειμενικά την εξισορρόπηση
ιύστε να μην οδηγηθεί στην καταστροφή.
Είναι, βεβαίως, γεγονός ότι το NATC
ποτέ ίσως δεν υπήρξε δημοφιλές στη)
Ελλάδα και πιυς η πολιτική του, όπως κα
οι τεχνικές ρυθμίσεις που την εκδήλωναν
αντιμετο)πίζονταν πάντοτε με καχυποψία
Οι αιτίες γι’ αυτήν έχουν αντικειμενικό
χαρακτήρα και, όπως είναι γνωστό, προ
έρχονται από τη διαρκούσα αποτυχία τη
Συμμαχίας να συμβάλει στην ανάσχεστ

NATO
]C τουρκικής

επιθετικότητας στο Αιγαίο
ui την Κύπρο, καθώς και στο ρόλο της
τις εσωτερικές μας πολιτικές εξελίξεις.
Οι αντιφάσεις των σχέσειον της Ελλάδας
ετο ΝΑΤΟ καθορίσθηκαν, όμως, από το
εγονός ότι οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάεις αξιολογούσαν τη χρησιμότητα της
υμμαχίας πρυπα με τους όρους οι οποίοι
^αγορεύονταν από τις ανάγκες της δικής
ους αναμέτρησης για την εξουσία στο
Ιοοπερικό και κατόπιν από μία τοποθέτη, η απέναντι στο διεθνές περιβάλλον της
ιόρας. Κρίνοντας αντικειμενικά, πρέπει
|πίσης να παραδεχθούμε ότι, προτού κααστεί πρόβλημα της συμμαχικής αξιοπιτίας, η αδυναμία του ΝΑΤΟ να προσταεύσει την ασφάλεια της χώρας αντιπροωπεύει τα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις
ης εξωτερικής πολιτικής την οποία ιστοιχα ακολούθησε ο αστικός πολιτικός κό
σμος της Ελλάδας.
- Οι μεταβολές στις διεθνείς σχέσεις και οι
Συνακόλουθες επιδράσεις τους στη δομή
ηςΣυμμαχίας θίγουν φανερά το περιεχόί ενο αυτής της πολιτικής.
Κορυφαίοι παράγοντες, προερχόμενοι
,πό τη Δεξιά και το Κέντρο, διαμαρτύρο
μαι σήμερα για το περιεχόμενο των μειφρυθμίσεο,ιν στο ΝΑΤΟ, θεωρώντας
Ιος η κατάργηση των εθνικιύν ορίων επι' ειρησιακής ευθύνης αφήνει το Αιγαίο
μνοικτό στην Τουρκία και κατηγορούν την
άυβέρνηση ότι με τη συναίνεσή της δεν
:ροστάτευσε τα κυρι αρχικά δι και ιάματα
: ης χώρας.
([•Προσεγγίζοντας όμως έτσι τις εξελίξεις,
ιποσιωπούν το αδιαμφισβήτητο γεγονός
ότι ο ιστορικός προορισμός της ένταξης
ης Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, τόσο από το δικό
ης πολιτικό κόσμο όσο και από τους ξέ
νους συμμάχους του, δεν ήταν η απόκρου
σητης τουρκικής πολιτικής, αλλά η συμμε
τοχή σ' ένα συνασπισμό, που είχε ως στόχο
,;ο σοβιετικό στρατόπεδο και που ήταν εξ
μρχής γνιυστό πιυς δεν διέθετε πολιτική
όουληση και μηχανισμό επίλυσης τιυν δια,ροροόν μεταξύ των εταίρων του. Άλλωστε,
1πρυσχιόρηση της Ελλάδας στο Βορειο
ατλαντικό Σύμφωνο (1951) ήταν ευθύ απο:έλεσμα και δεν συνέπεσε τυχαία με τη σύ/τομη περίοδο της ελληνοτουρκικής προ
σέγγισης (1947-1954).
Υπό την έννοια αυτή, το ε ρύση μα στο
Οποίο σήμερα καλούμαστε να απαντήσουσυνίσταται στη θέση που πρέπει γενικόρα να καταλάβει η Ελλάδα σ' έναν ανα-
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σχηματιζόμενο κόσμο και στο πλαίσιο των
υπαρχόντων διεθνών θεσμοον. Πτυχές αυ
τού του κεντρικού προβλήματος είναι οι
ελληνο-τουρκικές σχέσεις, καθιύς και τα
εμπόδια τα οποία προκαλεί η τουρκική
επιθετικότητα στην άσκηση μίας φιλειρη
νικής πολιτικής που θα προάγει σταθερά
τα ελληνικά συμφέροντα.
Οι ίδιοι κύκλοι αποφεύγουν εξάλλου να
σημειώσουν (ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ καθο
ρίσθηκε ιστορικά από εσοπερικές πολιτι
κές σκοπιμότητες. Ακόμη καθορίστηκε
από την επιδίωξη του Κέντρου να εξασφα
λίσει προβάδισμα έναντι, της Δεξιάς στη
μάχη του για την εξουσία, ύστερα από τη
διάλυση της συμμαχίας τους κατά τον εμ
φύλιο πόλεμο, καθώς και από τον κοινό
στόχο αμφοτέρων να διατηρήσουν τη
στρατιωτική υπεροχή τους επί της Αριστε
ρός, αφού η ήττα της στον Εμφύλιο δεν εί
χε οδηγήσει και στην ιδεολογική ή πολιτι
κή της εξουδετέριυση.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ο στόχος να αξιοποιηθεί το ΝΑΤΟ στην
απόκρουση της τουρκικής επιθετικότητας
εισήχθη στην πολιτική μας ζωή αργότερα.
Αλλά στην πράξη, ποτέ δεν βγήκε έξω από
το πλαίσιο των όρων που προαναφέρθηκαν. Η επίσημη Ελλάδα ζητούσε τη συν
δρομή των Ηνωμένων Πολιτειάόν και του
ΝΑΤΟ για να αντίμετοοπίσει τις επιδιώξεις
μίας τυπικώς συμμάχου χώρας, ενο) γενεές
Ελλήνιυν διαπαιδαγιυγούνταν να θεωρούν
τόσο τους Τούρκους όσο τους Βουλγάρους
κομμουνιστές, τους δίγλωσσους της Μακε
δονίας και τον Εμβέρ Χότζα ιυς τους πλέον
θανάσιμους εχθρούς του έθνους.
Αν και η χυίρα μας δεν είχε ασφαλούς επι
θετικές βλέψεις και βρισκόταν πάντοτε εγ
γύτερα προς τη Δύση, στην ουσία έκανε
ό,τι και η Τουρκία. Προσέφερε, διεθνούς
και στο εσωτερικό της, τις υπηρεσίες και
την πίστη της στη στρατκυτική και πολιτική
συμμαχία τοιν Ηνιυμένιυν Πολιτεκόν με τη
Δυτική Ευρώπη. Διαγιονιζόταν με τη γεί
τονα ποια από τις δύο χιόρες ήταν τελικώς
η συνεπέστερη σύμμαχος, ώστε να δικαι
ούται και τη μεγαλύτερη στήριξη.
Είναι γνυ^στό ότι επί σειρά δεκαετιών η
σχέση της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ επικαλυ
πτόταν από τυπική δημαγωγία, η οποία,
όταν αποτύγχανε να επιλύσει τα πραγμα
τικά προβλήματα ασφαλείας της χώρας,
επέσειε εκ συνήθειας τον «κομμουνιστικό
κίνδυνο». Η κατάρρευση αυτών τιον μύ

θων επήλθε κατά την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο. Αλλά και τότε, ο αστικός πο
λιτικός κόσμος, προσωρινά ενοψένος εκ
νέου στην Κυβέρνηση εθνικής ενότητας
της Μεταπολίτευσης, απέτυχε για μία ακό
μη φορά να απαλλάξει από τις αντιφάσεις
της εξάρτησης τη σχέση της χώρας με το
ΝΑΤΟ, όπως και να την αξιοποιήσει
πραγματικά στην αντιπαράθεση με την
Τουρκία. Κύριος στόχος της προσωρινής
αποχώρησης της Ελλάδας από το στρατιω
τικό σκέλος ήταν να εξουδετερίόσει τη λαϊ
κή δυσαρέσκεια για την αμερικανική στή
ριξη προς τη δικτατορία, την ανοχή στην
τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το ενδε
χόμενο βαθύτερων, από τις επιθυμητές,
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων.
Ή ταν όμως και η μοιραία πράξη, η οποία
δημιούργησε ολόκληρη αυτή την πολυετή
εκκρεμότητα για τη θέση των νατοίκών
στρατηγείων και τον έλεγχο του εναερίου
χοίρου στο Αιγαίο.
Ό λες οι κυβερνήσεις της μεταπολιτευτι
κής περιόδου υπέταξαν τις σχέσεις της χώ
ρας με το ΝΑΤΟ στο πρόβλημα της εξου
σίας.
Αλλά η σύγχρονη Ελλάδα δεν μπορεί να
παρακολουθήσει ομφαλοσκοπούμενη τους
συντριπτικούς διεθνείς ανασχηματισμούς.
Ή συνεχίζοντας να ταυτίζει το εθνικό της
συμφέρον με τη διάσωση ρυθμίσεων, των
οποίων έχαιρε σε μία άλλη εποχή. Το πραγ
ματικό εροΥτημα των καιρών ίσως δεν είναι
εάν θα αλλάξει η δομή των νατοίκών στρα
τηγείων, φέρνοντας στη Λάρισα έναν τούρκο επιτελή. Αφορά το ποιο θα είναι γενικό
τερα το ειδικό βάρος της χώρας στις εξελί
ξεις της σύγχρονης εποχής και εάν η πα
ρούσα Κυβέρνηση έχει ή όχι πολιτική, η
οποία θα αξιοποιεί προς αυτή την κατεύ
θυνση τη Βορειο-ατλαντική Συμμαχία, κάτι
που δεν είναι έκτων προτέρων δεδομένο.
Απέναντι σ’ αυτό το ερώτημα, οι εκ δεξιών διαμαρτυρόμενοι πρέπει να έχουν
επίγνωση ότι τυχόν δυσμενείς για τη χουρα
συσχετισμοί οφείλονται στις επιλογές και
τις σκοπιμότητες που εκείνοι υπηρέτησαν.
Οι 0ε εξ αριστερών έχουν αναμφίβολα την
υποχρέωση να αντικαταστήσουν τη δια
μαρτυρία με μία συνεκτική πρόταση που
θα αλλάξει τους συσχετισμούς.

1.7-8.11.1991 : Σύνοδος Κορυφής του Β ορειο
ατλαντικού Συμβουλίου. Διακήρυξη της
Ρώμης για Ειρήνη και Συνεργασία.
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Οι αγγλόφωνοι
και ο εκδημοκρατισμός

4

4

του Αστέρη Χουλιάρα

Το Καμερούν ήταν γερμανικό προτεκτοράτο από το 1884 μέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε, η Κοινωνίο
των Εθνών αποφάσισε να παραχωρήσει την κηδεμονία (trusteeship) του 80% της χώρας στη Γαλλία και του 20% στη
.

Βρετανία. Η κηδεμονία αυτή ουσιαστικά ανανεώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι, τα
4/5 των κατοίκων του Καμερούν έμαθαν να μιλούν γαλλικά και το 1/5 αγγλικά.
Γαλλία είχε μεγάλα σχέδια για το
γαλλόφοτνο Καμερούν. Το Παρίσι
φιλοδοξούσε να το αναδείξει σε
κέντρο των επενδύσεων στη Γαλ
λική Ισημερινή Αφρική και σκό
πευε να χρησιμοποιήσει το φυσικό λιμάνι
της Douala για να εξασφαλίσει εύκολη
πρόσβαση στις απομονωμένες γαλλικές
αποικίες του Oubangui-Chari (σήμερα Κε
ντρική Αφρικανική Δημοκρατία) και του
Τσαντ. Αντίθετα, σι Βρετανοί αδιαφόρη
σαν για την ανάπτυξη του δυτικού Καμε
ρούν, το οποίο και κυβέρνησαν από το μα
κρινό Lagos της Νιγηρίας'. Το I960, το
γαλλόφωνο Καμερούν απέκτησε την ανε
ξαρτησία του. Τον επόμενο χρόνο, σ' ένα
δημοψήφισμα υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ,
οι κάτοικοι του βόρειου τμήματος του Βρε
τανικού Καμερούν ψήφισαν την ένωση με
τη Νιγηρία, ενιό οι κάτοικοι του νότιου
αποφάσισαν να ενταχθούν στο Καμερούν.
Όμως, η διαίρεση του Καμερούν μεταξύ
Γαλλίας και Βρετανίας δεν αποτέλεσε μια
λησμονημένη παρένθεοι] στην ιστορία.
Αντίθετα, τρεις δεκαετίες μετά την ανε
ξαρτησία, επρόκειτο να αποτελέοει έναν
σημαντικό παράγοντα της πολιτικής ζωής
της χύτρας.
Ο πρώτος πρόεδρος της χιόρας Ahidjo,
αφού αντιμετώπισε με επιτυχία μια ένο
πλη εξέγερση, ακολούθησε πορεία ανάλο
γη με πολλές άλλες αφρικανικές χύτρες,

Η

0 Αστέρης Χουλιάρας είναι ερευνητής
οτο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
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εγκαθιστο'τντας ένα μονοκομματικό πολι
τικό σύστημα και εισάγοντας συγκεντρω
τικές κυβερνητικές δομές. Σκοπός του, η
οικοδόμηση κοινής εθνικής ταυτότητας σε
μια χώρα με 2ΘΘ μεγάλες και μικρές εθνοτικές ομάδες. Πιστός στα σχέδιά του και
αψηφώντας τις αντιδράσεις της αγγλόφοτνης μειονότητας, αναίρεσε το 1972 τον
ομοσπονδιακό χαρακτήρα του Καμερούν.
Τιτ 1982, (τ γαλλόφωνος Μουσουλμάνος
και καταγόμενος από το βόρειο Καμερούν
Ahidjo αποχώρησε από την προεδρία και
στην εξουσία ανήλθε ο επίσης γαλλόφοτνιτς, αλλά Χριστιανός και προερχόμενος
από το νότιο Καμερούν Paul Biya.
Στα μέσα της δεκαετίας του '80, η πτιίτση
της διεθνούς τιμής του πετρελαίου (που
αποτελούσε το 40% τυτν εξαγυτγών του
Καμερούν) και η μείωση της διεθνούς τι
μής του κακάο, επηρέασαν αρνητικά την
οικονομία της χιόρας2. Μέσα σε δύο μόλις

ΚΑΜ ΕΡΟΥΝ
Β α σ ικ ά Σ τ ο ιχ ε ία
Έ κ τα σ η : 475.442 τ.χ.
Π λ η θ υ σ μ ό ς (1 9 9 5 ): 13.550.000
Α Ε Π (1 9 9 3 ): 9.663 εκατομμύρια
δολλάρια
Α Ε Π κ α τά κ ε φ α λ ή ν (1 9 9 3 ): 770
δολλάρια
Ε ξ ω τ ε ρ ικ ό χ ρ έ ο ς (ως ποσοστό του
ΑΕΠ το 1992): 59,7%

χρόνια, η αξία των εξαγωγών του Κάμε
ρούν μειώθηκε κατά 40%. Σ’ αυτές τις δυ
σμενείς οικονομικές εξελίξεις ήρθαν νι
προστεθούν η κακή διαχείριση και η εκτε
ταμένη διαφθορά. Το κράτος του Κάμε1
ρούν άρχισε να αποκτά, ολοένα και περισ
σότερο, «αρπακτικά» χαρακτηριστικά. Τ
διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικοί"
έγινε εξαιρετικά ασαφής, καθοτς τα χρατι
κά έσοδα άρχισαν να καταλήγουν σιουι
προσυτπικούς λογαριασμούς τοτν κυβερ
νοτντοτν. Παράλληλα, η αναποτελεσματικτ
και σπάταλη διαχείριση έγινε καθημεριντ
πρακτική. Οι συνέπειες της οικονομική!
παρακμής δεν άργησαν να φανούν: το κα
τά κεφαλήν εισόδημα της χώρας άρχισε vc:
μειώνεται και στις αρχές της δεκαετίας
του '90 ήταν μόλις το 40% του αντίστοιχοι
του 1986.
Αντιμέτωπος με μια δυσαρεστημένη κοι
νή γνώμη και υποκύπτοντας σε έντονες
διεθνείς πιέσεις, ο Biya αποφάσισε ναφι·
λελευθεροποιήσει το πολιτικό συστημε
και να επιτρέψει τη διενέργεια πολυκομ
ματικοί εκλογοτν'. Στις προεδρικές εκλο
γές τιτυ 1992, τις πρώτες ελεύθερες εκλο
γές στην ιστορία της χώρας, ο Biya αναδείχθηκε νικητής με το 39,9% τοτν ψήφων
έναντι του 35,9% που έλαβε ο κύριος αντί
παλός του, Fru Ndi. Εντούτοις, σύμφωνε
με τις εκθέσεις πολλοτν διεθνών παρατηρητυτν εκλογοτν υπήρξε εκτεταμένη νο
θεία, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, που ορι
σμένοι θεώρησαν ότι ο πραγματικός νίκη
τής τοτν εκλογοτν ήταν ο Fru Ndi.

ΚΑΜΕΡΟΥΝ
Ωστόσο, το σημαντικό στις εκλογές του
992 δεν ήταν η νοθεία (κάτι άλλωστε σύηΒες σε πρόσφατες εκλογικές αναμετρή
σεις πολλών κρατών της Αφρικής) αλλά η
ρύση της αντιπολίτευσης. Ο John Fin Ndi.
:vuç πρώην πωλητής βιβλίων, είναι μιαχαιισματική προσωπικότητα που κατάγεται
ιπό το πρώην Βρετανικό Καμερούν και
ιοί), αν και αγγλόφωνος, κατάφερε να
ιναδειχθεί στον σημαντικότερο ηγέτη της
ιντιπολίτευσης που αντιτίθεται στη διερΒαρμένη κυβερνιόσα ελίτ. Το κόμμα που
ίχει ιδρύσει, το Σοσιαλδημοκρατικό Μέ•ωπο (Social Democratic Front - SDF) εμ
φανίζεται ως πανεθνική οργάνωση, διαθέί.ει την υποστήριξη πολλιόν γαλλόφωνων
αν και βασίζεται κυρίως στις ιρήφους των
Αγγλόφωνων) και προωθεί την ιδέα ενός
ιμοσπονδιακού Καμερούν, όπου κάθε πειιφε'ρεια θα διατηρεί την αυτονομία της4,
λυτό είναι πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο
αα τη χιόρα, μια και ακόμη κι ο ομοσπον
διακός της χαρακτήρας -προτού αναιρε
θεί το 1972- ήταν περισσότερο ρητορικός
,ίαρά ουσιαστικός'.
Όμως, η επίμονη άρνηση της κυβέρνησης
3iya να συζητήσει μια φεντεραλιστική επι..ογή έχει οδηγήσει πολλούς αγγλόφωνους
ιατοίκους του Καμερούν να ζητούν πια
,ινοικτά την απόσχιση". Η αίσθηση ότι η
κυβέρνηση αδιαφορεί για την ανάπτυξη
ου δυτικού Καμερούν (που είναι πλούσιο
.π πετρέλαιο) και η κυριαρχία στις ανώτε
ρες κρατικές θέσεις μελιάν της εθνότητας
;ων Beti (της εθνότητας στην οποία ανήκει
^πρόεδρος Biya) έχουν επιδεινώσει τη δι
αίρεση της χώρας ανάμεσα σε αγγλόφω
νους και γαλλόφωνους.
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση τείνει
να βαθαίνει ακόμη περισσότερο το σχίτμα. Η υποτίμηση του αφρικανικού φρά
γκου το 1994 κατά 50% υπέσκαψε ακόμη
τερισσότερο το εισόδημα των κατοίκων
Ίου Καμερούν. Η πραγματική αξία των μιj Hojv στον δημόσιο τομέα μειώθηκε κατά
70%. Εντούτοις, ο Biya κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία. ΙΙροσφέροντας κυ
βερνητικές θέσεις σε ορισμένα στελέχη
ιης γαλλόφωνης αντιπολίτευσης και χρημοποιώντας τους κρατικούς μηχανιιούς καταστολής, μπόρεσε να αποτρέιβει
Γην πολιτική έκφραση της λαϊκής δυσαρέ
σκειας. Το 1997 κέρδισε μια νέα εκλογική
«μέτρηση. Ωστόσο, το πολιτικό παιχνίδι
ήταν τόσο ελεγχόμενο και άνισο, που τα
ερισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης

ί

είχαν αποφασίσει να μην συμμετασχουν
ιττις εκλογές. Ο Biya κέρδισε το 90% των
ψήφων, αλλά μόλις το 30% των ψηφοφό
ρων της χώρας προσήλθε στις κάλπες7.
Ο αποσχιστικός πόλεμος της Μπιάφρα
(1967) και η μεταγενέστερη ανάδειξη της
Νιγηρίας ως σημαντικότερης περιφερεια
κής δύναμης στη δυτική Αφρική υποχρέωσαν το Καμερούν, ίσως περισσότερο από
οποιαδήπστε άλλη πρώην γαλλική αποικία,
προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλειά
του. να στραφεί στο Παρίσι. Δεν είναι μόνο
1] διαφορά μεγέθους (ο πληθυσμός της Νι
γηρίας είναι σκτιά φορές μεγαλύτερος απ’
αυτόν του Καμερούν) που προκαλεί ανα
σφάλεια στη Yaoundé. Είναι, κυρίως, οι
εδαφικές διαφορές ανάμεσα στις δύο χιόρες (αντικείμενο διεκδίκησης είναι η χερ
σόνησος Bakassi και η υφαλοκρηπίδα που
της αντιστοιχεί και η οποία περιέχει πετρέ
λαιο)*. Έτσι, το ανεξάρτητο Καμερούν συ
νεχίζει να προσβλέπει στην υποστήριξη της
Γαλλίας. Η ανάδειξη ενός αγγλόφωνου
υποψήφιου στις εκλογές του 1992 ενίσχυσε
την υποστήριξη που παρείχε η γαλλική κυ
βέρνηση στον πρόεδρο Biya'. Μόνο και μό
νο η ιδέα ότι ο αγγλόφωνος Fru Ndi μπο
ρούσε να γίνει πρόεδρος του γαλλόφωνου
Καμερούν ήταν αρκετή για να πείσει το
Παρίσι ότι η σύνδεση της γαλλικής αναπτυ
ξιακής βσήθειας με τον εκδημοκρατισμό
δεν ήταν η κατάλληλη για την προώθηση
των γαλλικών συμφερόντων στην περιοχή.
Ό λα θα ηχούσαν απαισιόδοξα στο Καμε
ρούν, (χν ο πρόεδρος Biya δεν έδειχνε κά
ποια διάθεση να εισαγάγει οικονομικές
μεταρρυθμίσεις. Υπογράφοντας μια συμ
φωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
το 1997 (την πέμπτη κατά σειρά ύστερα
από τέσσερα αποτυχημένα προγράμματα
σταθεροποίησης), πήρε μέτρα για την κα
ταπολέμηση της διαφθοράς και τη μείωση
των δημοσίων δαπανών10. Εντούτοις, η
εφαρμογή του νέου προγράμματος λιτότη
τας αναμένεται, τουλάχιστον βραχυπρόθε
σμα, να επηρεάσει αρνητικά το εισόδημα
των κατοίκων της χιόρας. Κάτω απ’ (χυτές
τις συνθήκες, ο Biya δεν έχει κανένα λόγο
να φιλελευθεροποιήσει το πολιτικό σύστη
μα. Κι αυτό γιατί απλούστατα θα διακινδύ
νευε να απολύσει την εξουσία. Εν τω μετα
ξύ, η διαίρεση μεταξύ αγγλόφωνων και
γαλλόφωνων βαθαίνει και η παρακμή μιας
χιόρας που κάποτε θεωρούνταν, σε σχέση
με τους γείτονές της. υπόδειγμα διαχείρι
σης φαίνεται ότι θα συνεχισθεί.
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6. Ibid., p. 229.
7. «Cam eroon: Hung over», The Economist,
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10. Nicholas Shaxson, «Bitter Cam eroon poll
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-Είκοσι

χρόνια

μετά-

Το φ ά ν τα σ μ α
του Ά λ ν το Μ ό ρ ο
του Λεωνίδα Βαλασόπουλου

Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από την απαγωγή και τη δολοφονία του προέδρου της Χριστιανοδημοκρατίας από τις
Ερυθρές Ταξιαρχίες και το φάντασμά του πλανιέται ακόμα πάνω από την Ιταλία. Η επέτειος έφερε στην επιφάνεια
ερωτηματικά, προβληματισμούς και εκτιμήσεις που εκφράστηκαν μέσα σ’ αυτή την εικοσαετία.
και άλλοι: η παραδοσιακή Χριστιανοδηια ενέργεια στο πλαίσιο της «πο
κρατικός συνυψοτικός οργανισμός που εί '
μοκρατία, οι ΗΠΑ (κύριος εκφραστής της
λιτικής με τα όπλα» που πρέ
χε ως στόχο ν ’ ανατρέψει τους κοινοβου
σβευαν οι Ε.Τ., η οποία αποδεί
αμερικανικής δυσαρέσκειας ήταν ο Χένρυ
λευτικούς θεσμούς». Ο ρόλος της Π2 στη-1
Κίσσιγνκερ) που είχαν προλάβει να δυσα
χτηκε τόσο καταλυτική και επι
υπόθεση Μόρο ήταν σημαντικός, αφού ά
νασχετήσουν με τ' ανοίγματα Μόρο προς
όραστική για την πολιτική και
συντριπτική πλειοψηφία των μελών της τε
τους κομμουνιστές ήδη απ’το πριότο ταξίδι
κοινωνική ζωή της γειτονικής χώρας που
χνικο-υπηρεσιακής επιτροπής για τψ
του χριστιανοδημοκράτη ηγέτη ως υπουρούτε οι ίδιοι οι εμπνευστές και εκτελεστές
αντιμετώπιση της έκτακτης κατάσταση
της δεν μπορούσαν να φανταστούν.
και το συντονισμό της δράσης τω1
Από το πρωινό της 16ης Μαρτίου 1978
αστυνομικών και tojv άλλων δυνάμεω1 ;
και για τις επόμενες 55 ημέρες που με
ασφαλείας, που συστήθηκε αμέσως με
σολάβησαν μέχρι την εκτέλεση του
τά την απαγωγή από τον υπουργό Εσού,
Μόρο οι παράγοντες που εισήλθαν στο
τερικών Φραντσέσκο Κοσσίγκα, ήταν,
παιχνίδι ήταν τόσοι πολλοί, εξυπηρε
μέλη της. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι απΛ
τούσαν τόσους διαφορετικούς σκοπούς
τη στιγμή της απαγωγής αυτοί που ήθε 
και είχαν τόσο διαφορετικές αντιλή
λαν τον Μόρο νεκρό ήταν πολλοί πε
ψεις για το «που έπρεπε να πάνε τα
ρισσότεροι α π’ αυτούς που τον ήθελα1·
πράγματα» που αυτόματα καθιστού
ζιυντανό.
σαν τις συνέπειες της ενέργειας ποικι
• Η οικογένεια του Άλντο Μόρο ακό
λόμορφες και απρόβλεπτες. Και για να
μα και σήμερα δεν κρύβει την οργήτηι
γίνουμε πιο σαφείς:
για τη στάση του κράτους. Με τη γραμ
• Η απαγωγή και η δολοφονία Μόρο
μή της μη-συνδιαλλαγής -που ακολου
από τις Ε.Τ. ήταν η δυναμικότερη έκθήθηκε με την έγκριση όλου του κοινο
μιραση εναντίωσης της ένοπλης άκρας
βουλίου για ν ’ αποφευχθεί η αναγνώρι
αριστερός στον ιστορικό συμβιβασμό
ση το>ν Ερυθροίν Ταξιαρχιών ως πολιτι
που από καιρό ζυμωνόταν με κύριους
κού παράγοντα απ’ το κράτος- ο χρι
εμπνευστές τους ηγέτες της Χριστιανοστιανοδημοκράτης ηγέτης οδηγήθηκι
δημοκρατίας και του Κομμουνιστικού
στο θάνατο κυρίως απ’ αυτή την πει.
Κόμματος, Άλντο Μόρο και Ενρίκο
σματική άρνηση για «ανταλλαγή αιχμα
Μπερλίγκουερ αντίστοιχα. Ωστόσο, η
λιστών» (με κύριους εκφραστές τη X/
κυβέρνηση του ιστορικού συμβιβασμού
και το ΚΚΙ) παρά απ’ τη θέληση τω1!
υπό την πρωθυπουργία του Τζούλιο
ερυθροταξιαρχιτών να εκτελέσουν τη|
Αντρεόττι ορκίστηκε στις 16.3.78 -λ ί
ποινή που επέβαλαν στον «κατήγορου
δεύτερη
φωτογραφία
του
Άλντο
Μ
ό
ρ
ο
που
έστει
γες ώρες μετά την απαγωγή Μόρο- πα- r
μενο» που δίκασαν στη «φυλακή
λαν
οι
Ε.Τ.
κατά
τη
διάρκεια
της
απαγωγής
του
λαού».
ρά την απόφαση του κομμουνιστή προ
• Η απαγο^γή Μόρο αποτέλεσε το
γού Εξωτερικιυν στην Ουάσιγκτον τον Σε
έδρου της Βουλής Πιέτρο Ινγκράο ν' ανα
κνειο άσμα τισν Ε.Τ. πριν από την πλήρι
πτέμβριο του 1974, η μυστική στοά Π2, που
βάλει για λίγο την έναρξη της συζήτησης
εξάθρωσή τους και ενώ η ιστορική ηγεσίι
σύμφωνα με το πόρισμα της κοινοβουλευ
για την ψήφο εμπιστοσύνης.
είχε ήδη συλληφθεί. Το κυριότερο όμωςζή
τικής επιτροπής έρευνας -λίγα χρόνια με
Εκτός απ’ την ένοπλη άκρα αριστερά
τημα που προέκυψε -όσον αφορά τις ίδιβ
τά τη δολοφονία Μ όρο- ήταν «αντιδημοενάντια ιττον ιστορικό συμβιβασμό ήταν
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ις Ε.Τ.- ήταν η συνειδητοποίηση της πολυ[λοκότητας του συστήματος και του «ιμπε
ριαλιστικού κράτους των πολυεθνικών».
Αιαγάγοντας και δικάζοντας την «καρδιά
;ουκράτους», οι Ε.Τ. πίστευαν ότι θα αποιυνιόνιζαν την κρατική μηχανή. Αυτή η
ικτίμηση αποδείχτηκε πέρα για πέρα λανίασμενη: Η απαγιυγή Μόρο συσπείρωσε
Idκοινοβούλιο και έλυσε τα χε;ρια των μυπικών υπηρεσιών που μπορούσαν πλέον
4 δρουν ανεξέλεγκτα στ’ όνομα του κράους.
ΙΠΟΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΤΗΝΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Γ

· Η «κόκκινη τρομοκρατία» από τη δέκα
ζα του 70 και έπειτα διαδραματίστηκε
τιον αντίποδα της «στρατηγικής της ένταrt]ç» που εξαπέλυσαν οι μυστικές υπηρετίεςκαι οι νεοφασιστικές οργανιόσεις. Μια
■.τφατηγική που άνοιξε το Δεκέμβριο του
969 με τη βόμβα στην Αγροτική Τράπεζα
;:ης Πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο (με απο.ογισμό 16 νεκρούς και 98 τραυματίες) και
ολοκληρώθηκε το 1980 με τις σφαγές της
{■πολώνια και της Μπρέσια. Η αντιπιχρά■Ιεσηστο χοίρο της Αριστεράς, όσον αφορά
ην ένοπλη δράση, δεν εστιάζεται στη συr.Εργασία των ένοπλιυν οργανιόσεων με το
παρακράτος, αλλά στο πρόσχημα που έδω- ιεη ένοπλη δράση στο κράτος για να κηρύ,·,ει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανά• κης. Ο Αλμπέρτο Φραντσεσκίνι, μέλος της
,.;πορικής ηγεσίας των Ε.Τ. λίγα χρόνια
jîiQiv υποστήριζε: «Δεν συζητώ καν το επι
χείρημα ότι τους έκτακτους νόμους τους θέηοαν δήθεν οι ίδιοι οι τρομοκράτες (...) ΠιÆ W αντίβετα πως η κήρυξη έκτακτης
Ανάγκης ήταν ένας τρόπος άσκησης της πο
λιτικής, που τον θέλησαν ένα κομμάτι του
, :ράτους και ορισμένοι τομείς των κομμά
ραν. Όποιος έζησε την ιταλική κατάσταση
,^ιυνδεκαετιών τον 70 και του ΉΟμπορείεν:ola να το καταλάβει. Α π ' τα μέσα της όεαιετίας του '70 και μέχρι τα μέσα της δεκα\ τίας τον 'S0 η πολιτική στην Ιταλία ασκήθη;ε με τους νόμους έκτακτης ανάγκης. Η
.. /τακτή ανάγκη ήταν μια ομπρέλα που
‘ζαησίμευε για να δικαιολογούνταιοι νομο1ϊτικές εκείνες μεταρρυθμίσεις που περιόIΓ ,
%αν τις ατομικές ελευθερίες».
Ηαλήθεια είναι ότι η απαγωγή Μόρο έθεtt1
<εσε λειτουργία την κατασταση εκτιχκτης
ΛΕνάγκης. Το 1979 οι αρχές καταζητούσαν
6.000 άτομα, ενοό το 198Θ βρίσκονταν στις
Υλακές 4.ΘΘΘ άτομα αχετιζόμενα με τον
,ι να ή τον άλλο τρόπο με την τρομοκρατία.
Μ πραγματική αρχή του τέλους για την
ι-κόκκινη τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ία » θα έρθει όμως με
1

Ά λντο Μ ό ρ ο - Ενρίκο Μ περλίγκουερ, 1977. Ο ιστορικός συμβιβασμός σε μία εικόνα.

τους ειδικούς νόμους του 1982 που προέβλεπαν επιεικέστερη μεταχείριση για τους
μετανοημένους. Εκατοντάδες άτομα θα
αποκηρύξουν την ένοπλη πάλη, θα ομολο
γήσουν τα εγκλήματα στα οποία συμμετεί
χαν και μαζί και τους συνενόχους τους. Από
εκεί και έπειτα η κόκκινη τρομοκρατία θα
μετατραπεί σε περιθωριακό φαινόμενο.
Είκοσι χρόνια μετά, υπάρχουν ακόμα με
ρικά σκοτεινά σημεία γύρω από τη δολο
φονία Μόρο. Οι τσάντες του χριστιανοδη
μοκράτη ηγέτη όπως και τα πρωτότυπα
πρακτικά από την ανάκριση στην οποία
υποβλήθηκε δεν βρέθηκαν ούτε στο διαμέ
ρισμα της οδού Μονταλτσίνι 8 -που ήταν
σύμφωνα με τις καταθέσεις των Ερυθροταξιαρχιτιυν η «φυλακή του λαού»- αλλά
ούτε και πουθενά αλλού. Ο ρόλος μερικών
προσιυπων παραμένει μέχρι σήμερα αδι
ευκρίνιστος: ο δημοσιογράφος Μίνο Πεκορέλι δολοφονήθηκε ένα χρόνο μετά τη
δολοφονία Μόρο. Ο Πεκορέλι πριν από
την απαγιυγή του Μόρο είχε προβεί σε δη
μοσιεύματα στα οποία με ειρωνικό τρόπο
ανέφερε τους κινδύνους που διέτρεχε η
ζωή του προέδρου της ΧΔ. Δολοφονήθηκε
ενώ είχε προαναγγείλει αποκαλύψεις γύ
ροι από την υπόθεση.
Ο ιθύνων νους τιυν Ε.Τ. στην επιχείρηση,
ο Μόρο Μάριο Μορέτι, βρίσκεται από το
Δεκέμβριο του ’97 υπό καθεστιός ημιελευΟερίας. Κάτιυ από τις ίδιες συνθήκες βρί
σκονται και οι συνεργοί του Μορούτσι,
Φαράντα, Μπονιζόλι, Αντζολίνι, Ματσάρι
και Μπραγκέτι. Πρόσφατο δημοσίευμα
του περιοδικού Espresso αναφέρει ότι ο
Αλεσιό Καζιμίρι -ερυθροταξιαρχίτης που
συμμετείχε στην επιχείρηση Μ όρο- συνε
χίζει να φυγοδικεί έχοντας εγκατασταθεί
στη Λατινική Αμερική. Σε συνέντευξή του,
ο Μορέτι πρόσφατα ξεκαθάρισε ότι «ήμα
σταν απλώς κομμουνιστές χωρίς κανένα
μυστήριο από πίσω».
Η απαγιυγή και δολοφονία Μόρο αποτέ-

λεσε την κορύφωση των μολυβένιων χρό
νων. Το θάνατο του χριστιανοδημοκράτη
ηγέτη ακολούθησε ένα άνευ προηγουμέ
νου ανθρχυποκυνηγητό, καθοδηγητής του
οποίου ήταν ο ισχυρός άντρας της χριστιανοδημοκρατίας Τζούλιο Αντρεόττι, ο
οποίος, μετά τις αποκαλύψεις που προέκυ\|ιαν απ’ τα «καθαρά χέρια» στις αρχές της
δεκαετίας του ’90, διώκεται για συνεργα
σία με τη μαφία.
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Από εκείνο το ανθριυποκυνηγητό, από
εκείνη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης
βρίσκονται στις φυλακές 2 0 0 καταδικα
σμένοι για πολιτικά αδικήματα στη δεκαε
τία του 70. Η εφαρμογή της συμφωνίας
της Σένγκεν απειλεί μ’ έκδοση αρκετούς
φυγόδικους που έχουν εγκατασταθεί στη
Γαλλία. Ο φιλόσοφος Τόνυ Νέγκρι, ο συγ
γραφέας Αντόνιο Σάφρι και οι υπόλοιποι
κρατούμενοι αποτελούν τα ζωντανά μνη
μεία μιας εποχής που έχει περάσει πλέον
στην ιστορία. Το φάντασμα του Μόρο αιωρείται πάνυ) από την παλιά πολιτική σκηνή
που από καιρό έχει απολέσει την τιμή της.
Το μόνο ζήτημα που παραμένει ανοικτό
α π’ την περίοδο εκείνη είναι η αμνηστεία
για τους πολιτικούς κρατούμενους.
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29.3.78
16.3.78
Τρίτη προκήρυξη των Ε.Τ. Συνοδεύεται από δύο ιδιόχειρες επ
Στις 9.15 το πρωί, στην οδό Μάριο Φάνι στη βόρεια Ρώμη, ομάδα
στολές του Μόρο. Μία προς τον υπουργό Εσωτερικών Φραντσέσν
μελών των Ερυθρχόν Ταξιαρχιών επιτίθεται στον πρόεδρο της ΧριΚοσσίγκα -με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να προχωρήσ
στιανοδημοκρατίας Άλντο Μόρο, δολοφονεί τους πέντε άνδρες της
σε διαπραγματεύσεις με τις Ε.Τ. για την απελευθέρυ^σή του-και μί
φρουράς του και τον απαγάγει. Την ίδια ημέρα ο χριστιανοδημο
προς τη σύζυγό του Ελεονόρα.
κράτης πρωθυπουργός Τζούλιο Αντρεόττι παρουσιάζονταν ενιυ30.3.78
πιον του ιταλικού κοινοβουλίου, ζητώντας
Η ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατίας συνι
ψήφο εμπιστοσύνης για τη νέα κυβέρνηση
δριάζει για να επανεξετάσει τη στάση της. ι
που περιελάμβανε στην πλειοψηφία και τους
Αντρεόττι υπερασπίζεται και επιβάλει ι
κομμουνιστές.
γραμμή της «μη συνδιαλλαγής».
17.3.78
31.3.78
Με τηλεφωνήματα στο Μιλάνο, τη Ριόμη
και το Τορίνο οι Ε.Τ. αναλαμβάνουν την ευ
Ό λα τα κόμματα υποστηρίζουν τη γραμμ
θύνη της απαγωγής. Την ίδια ημέρα αρχίζει
της «μη συνδιαλλαγής». Μόνο το Σοσιαλιστ'
στο Τορίνο η δίκη της ιστορικής ηγεσίας των
κό Κόμμα του Μπετίνο Κράξι, προβάλλι
Ε.Τ. Ογκώδεις διαδηλώσεις σε Τορίνο. Μι
ντ(χς τους ανθρωπιστικούς λόγους, αφην
λάνο και Ριόμη. Ο Ρενάτο Κούρτσιο προσπα
περιθιύρια διαπραγματεύσεων. Ο Τύπο
θεί να διαβάσει προκήρυξη με την οποία οι
έχει ήδη υιοθετήσει τη λογική «ο Μόρο δε
φυλακισμένοι ερυθροταξιαρχίτες υποστήρι
είναι ο Μόρο», υποστηρίζοντας ότι οι επ
ζαν την «επιχείρηση Μόρο». Τα συνδικάτα
στολές του γράφονταν κάτω από την πίεο
κηρύσσουν γενική απεργία σε ένδειξη δια Η επιστολή του Πάπα Παύλου του 6ου προς τοιν απαγωγέων του.
τους «ανθρώπους των Ερυθρών Ταξιαρχιών».
μαρτυρίας με μικρή συμμετοχή.
4.4.78
19.3.78
Μ’ επιστολή του στον γραμματέα της Χριστιανοδημοκρατίας Ζ<
Με προκήρυξή τους στην εφημερίδα της Ρώμης Μεαατζέρυ οι Ε.Τ.
γκανίνι, ο Μόρο απευθύνεται σ’ όλο το κόμμα ζητώντας βοήθειι
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την απαγωγή Μόρο, αναφέρουν ότι
Το Κοινοβούλιο αποκλείει εκ νέου κάθε περίπτωση διαπραγματε:
τον έχουν έγκλειστο σε «φυλακή του λαού» και δίνουν στη δημοσιό
σεων.
τητα φωτογραφία του χριστιανοδημοκράτη ηγέτη με φόντο το σύμ
11.4.78
βολο της οργάνωσης. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Αντρεόττι έχει
Με προκήρυξή τους, οι Ε.Τ. ανακοινυδνουν ότι «η δίκη Μόρο σνν
εξασφαλίσει την αβήφο εμπιστοσύ
χίζεται καί τίποτα δεν θα μείν
νης του κοινοβουλίου καθιός και
κρυφό στο λαό και το επανασται
A
την αποδοχή της απόφασης για «μη
κό προλεταριάτο». Μαζί με ττ
συνδιαλλαγή με τους τρομοκρά
προκήρυξη δίνεται στη δημοσιότ
τες». Κύριος υποστηρικτής (χυτής
τα επιστολή του Μόρο προς τον γ
Λ·4* ,
6ΛΑ ν * ι Μ
,
της στάσης το Ιταλικό Κομμουνι
ρουσιαστή και πρώην υπουργό Τι
στικό Κόμμα. Στις έρευνες για τον
βιάνι. Ο χριστιανοδημοκράτηςηγ
•"à*-"εντοπισμό της «φυλακής του λαού»
της τον κατηγορεί, διότι διέψευς
‘ “* v "
μετέχουν και στρατιωτικές μονά
δήλυχση που του είχε αποδώσει (
δες.
προηγούμενη επιστολή του, εν,
22.3.78
επιτίθεται λεκτικά στην πολιτιε
Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας
σκηνή της χώρας, κυρίως στο κό|
η
4
j4
Ρουφίνι ανακοινώνει νέα μέτρα
μια του και το IKK, για την αδιαλλι
για τη δημόσια τάξη. Η «κατάσταξία με την οποία αντιμετωπίζουν
ση έκτακτης ανάγκης» δίνει τη δυ
λύση της «ανταλλαγής αιχμαλι
νατότητα στην Αστυνομία να στατων».
ματάει, να ανακρίνει, vex παρακο
15.4.78
I
λουθεί τηλεφωνικά και vex διεξάγει
Οι Ε.Τ. με προκήρυξή τους αν
έρευνες σε σπίτια χωρίς εισαγγελικοινώνουν ότι η «δίκη Μόρο» ολ
ait» f
(?sst k
κό ένταλμα.
κληριόθηκε με την καταδίκη τι
i
26.3.78
κατηγορουμένου. Έκτακτες δι
£
. b ma eu- u h j J p i r h A
Οι Ε.Τ., με τη δεύτερη προκήρυξή
σκέψεις <χπό τα κομματικά επιι
τους, ανακοινώνουν την έναρξη
λεαχ των χριστιανοδημιοκρατιόνκ
Επιστολή του Λλντο Μόρο προς τον χριστιανοδημοκράτη
της «δίκης Μόρο» χωρίς να κάνουν
τοιν κομμουνιστοδν. Η γραμμή τ
γραμματέα Παγκανίνι.
καμιά πρόταση για διαπραγματεύ
«μιη συνδιαλλαγής» δεν αλλάζει.
σεις. Η Χριστιανοδημοκρατία εμφανίζεται «συγκλονισμένη αλλά
18.4.78
ενωμένη».
Στην οδό Γκράντολι 96, σε βόρειο προάστιο της Ρώμιης, ανακαλ
^
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΕΛ
ΣΑΡΑ

ΜΠ ΩΝΙΑ Al?
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Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ

πεται-έπειτα από κλήση γειτόνων στην Πυροσβεστική για επικίν
δυνηεισροή νερού- διαμέρισμα με βόμβες, όπλα, πλαστές πινακίδες
«ιι δακρυγόνα. Την ίδια ημέρα στη Ρώμη κυκλοφορεί επιστολή των
;.Τ. που στη συνέχεια Οα αποδειχθεί πλαστή. Σύμφιυνα με την προιήρυξη, «ο Μόρο εκτελέστηκε όιά μέσον αυτοκτονίας όπως οι φυλα
γμένοι αγωνιστές της Μπόιαντερ-Μάινχοφ και το σώμα τον ρίχτηκε
ηη λίμνη Ντονκέσα». Η Αστυνομία κινητοποιείται και δεκάδες δύεζ ψάχνουν μάταια στο βυθό της λίμνης το πτώμα του Μόρο.

ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΑΤΩ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΡΑΤΩ

10.4.78
Δίνεται στη δημοσιότητα η γνήσια έβδομη προκήρυξη των Ε.Τ. με
ην οποία ζητείται η «ανταλλαγή αιχμαλώτων μέσα σε σαρανταοκτώ
['ψζ». Συνοδεύεται από νέα φωτογραφία του Μόρο με φόντο το
σύμβολο της οργάνωσης.

'2.4.78
Σε έκτακτη έκδοση της καθολικής εφημερίδας Ρωμαίος Παρατη
ρητής ο Πάπας Παύλος ο 6 ος με πρωτοσέλιδη επιστολή του προς
τους ανθριόπους των ΕρυΟριόν Ταξιαρχίαν» γράφει «σας παρακα■ώγονυπετής, ελευθερώστε τον πρόεόρο Μόρο, έτσι απλά, χωρίς
:'<Q0VÇ».

5.4.78
Με προκήρυξή τους οι Ε.Τ. κατονομάζουν δεκατρείς κρατουμέους (όχι μόνο ερυθροταξιαρχίτες αλλά και μέλη των ένοπλων ορ' υνιΰαεων «22 Οκτώβρη» και «Ένοπλοι Προλεταριακοί Πυρή
νες») που θα πρέπει να απελευθεριοθούν για ν' απελευθερωθεί ο
4όρο. Παράλληλα, δίνεται στη δημοσιότητα επιστολή του Μόρο
;ρος τον χριστιανοδημοκράτη γραμματέα Ζαγκανίνι στην οποία,
μφου αναφέρει ότι «έχουμε φτόισει πλέον στην ώρα μηδέν, λείπουν
νλέον δευτερόλεπτα και όχμ λεπτά», του τονίζει ότι δεν τον απαλ
λάσσει από τις ευθύνες του.

9.4.78
Νέες επιστολές Μόρο προς τον σοσιαλιστή ηγέτη Κράξι -α π ’ τον
[fffioio ζητεί βοήθεια-, προς τους Πίκολι, Αντρεόττι και Μιζάζι
^ασκώντας δριμύτατες κριτικές στη Χριστκχνοδημοκρατία- και
. ροςτους κομμουνιστές Μπερλίγκουερ και Μπουφαλίνι, όπου ανα\οέρει ότι «το βραβείο που μας χάρισαν οι κομμουνιστές έπειτα από
- ακρά κοινή πορεία μας είναι η θανατική καταδίκη». Ο Κράξι προνίθεται ν' αναλάβει εξωκυβερνητική πρωτοβουλία διαπραγματεύ' τον.
:.5.78
ψ
■Δίνεται στη δημοσιότητα η ένχχτη και τελευταία προκήρυξη των
..i.T. για την υπόθεση Μόρο «Ολοκληρώνουμε τη μάχη εκτελώντας
·,Πθανατική ποινή». Έκτακτες συνεδριάσεις των κομμάτων. Το
,ΚΚκαι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ασκούν κριτική στην Αστυνοία για την αναποτελεσματικότητα στον εντοπισμό της «φυλακής
μυλαού».

ΠΙΕΡ

ΛΟΥ I

-----Σ— .. <„<**> ....

ΤΑ ΤΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ
ΤΗΣ
ΜΑΜΑΣ
ΤΟΥΣ

.5.78
^ Σ το κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας ιπην οδό Γκαετάνι -λίγα μέJU μακριά από τα γραφεία της Χριστιανοδημοκρατίιχς και του
ΚΚ- βρίσκεται το πτιόμα του Μόρο μέιτα σ’ ένα παρκαρισμένο κόκινυαυτοκίνητο Ρενιό. Η είδηση φτάνει στα γραφεάχ των χριστιανο■'.ημοκρατιόν την ώρα που η ηγεσία του κόμματος συνεδρίαζε.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ

---------- ce«Ο---------

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

3.5.98
' Σε χωριό έξω απ' τη Ριόμη γίνεται η κηδεία του Μιίρο σε κλειστό
Οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια ζητεί σιγή και αρνείται το εθνι$ 6 πένθος. Από την πολιτική σκηνή της χιόρας δεν παραβρέθηκε καfit

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΑΤΩ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΡΑΤΩ

0.5.78
5f'To Κράτος κάνει τη δική του θεία λειτουργία για τον Αλντο Μόρο
Π|νεκκλησία του Σαν Τζοβάνι στη Ριόμη χωρίς τη σοριί του νεκρού.
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Πόσο απειλείται ο Κάρατζιτς;
της Ελένης Κολλιοπούλου

Το μυστήριο που καλύπτει την εξαφάνιση του υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμενου του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης πήρε
τις τελευταίες εβδομάδες σημαντικές διαστάσεις. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι εντείνοναι όλο και περισσότερο οι
πιέσεις για τη σύλληψη του Ράντοβαν Κάρατζιτς που κατηγορείται, όπως και ο πρώην στρατιωτικός αρχηγός των
Σερβοβοσνίων Ράτκο Μλάντιτς, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου.
ι αμφιβολίες για χο αν ο Ράντοβαν
Κάρατζιτς παραμένει στην κατοι
κία του στο Πάλε άρχισαν στις 2
Απριλίου. Η νατοίκή δύναμη στα
θεροποίησης στη Βοσνία εξαπέλυ
σε εκείνη την ημέρα, κοντά στην κατοικία
του, σημαντικό αριθμό τεθωρακισμένων
και περίπου 500 άνόρες προκειμένου να θέ
σει υπό τον έλεγχό της την ειδική αστυνομία
των Σερβοβοσνίων. Έ να από τα κύρια έρ
γα της αστυνομίας ήταν η ασφάλεια και η
Φρούρηση της κατοικίας του Κάρατζιτς.
Αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν να δοθεί
μια σαφής προειδοποίηση στον άλλοτε τ|ιυχίατρο να παραδοθεί. Δημοσιογράφοι κα
τέγραφαν, λίγες μέρες μετά την επιχείρη
ση, ότι η κατοικία του δεν φρουρείται πλέον
και ότι μάλλον έχει εγκαταλειφθεί'.
Έ ξι μέρες μετά την παραπάνιυ επιχείρη
ση, η νατοίκή δύναμη συνέλαβε δύο Σερβοβόσνιους κατηγορούμενους για εγκλή
ματα πολέμου και, με την ευκαιρία αυτή, οι
ΗΠΑ καλούσαν ακόμα μία φορά τον Κά
ρατζιτς να παραδοθεί. Συνολικά, μέχρισιό
ρα, έχουν συλληφθεί για να δικαστούν στη
Χάγη, 27 από τους 73 καταζητούμενους.
Οι κατηγορίες τους από τις διεθνείς αρχές
αφορούν σημαντικές παραβιάσεις τιυν
συνθηκών της Γενεύης κατά τη διάρκεια
του πολέμου στην πρώην Γιουγκλοσλαβία,
που διήρκεσε 43 μήνες (1992-1993) και εί
χε περισσότερους από 2 0 0 . 0 0 0 νεκρούς.
Στο μεταξύ, δυτικές πηγές ανέφεραν ότι
ο Κάρατζιτς έχει πράγματι φύγει από το
Πάλε πριν από μερικούς μήνες και συνεχί
ζονται οι επαφές μαζί του προκειμένου να
πειστεί να παραδοθεί. Η νατοίκή δύναμη
ανακοίνωσε ότι στο εργοστάσιο Φάμος
στο Πάλε, όπου ο Κάρατζιτς διατηρούσε
γραφείο, βρέθηκαν 10 τουφέκια και 1.500
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σφαίρες.
Στις 9 Απριλίου, η γαλλική εφημερίδα Le
Monde αποκάλυπτε ότι ο Κάρατζιτς βρί
σκεται από τον περασμένο Νοέμβριο σε
κάποια από τις χιόρες της Ανατολικής Ευρώπης και πιθανότατα στη Λευκορωσία. Η
εφημερίδα ανέφερε επιπλέον ότι αμερικανοί δικηγόροι μεσολαβούν προκειμένου να
προετοιμάσουν την παράδοσή του. Το δη
μοσίευμα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις
και η φιλολογία για τον αν πρόκειται να
παραδοθεί συνεχιζόταν στον διεθνή Τύπο.
Δύο μέρες αργότερα, οι ΗΠΑ, μέσω του
κυβερνητικού εκπροσιόπου τους Τζαίημς
Ρούμπιν, διαβεβαίωναν ότι ο τέως ηγέτης
των Σερβοβοσνίων συνεχίζει να βρίσκεται
στην κατοικία του. Ο επιτετραμένος του
ΟΗΕ στη Βοσνία, Κάρλος Γουέστεντορπ,
επισήμαινε σε συνέντευξή του στο CNN
ότι η προστασία που έχει αυτή τη στιγμή
δεν συγκρίνεται με αυτή που είχε παλιότερα και πρόσθετε ότι θα ήταν «προτιμότερο
να συλληφθεί, αν δεν αποφασίσει να πα ρα
δοθεί μόνος του». Στο Βελιγράδι, κάποιος
γερουσιαστής διαβεβαίωνε στην εφημερί
δα Ντνέβνι Τέλεγκραφ ότι «ήπιε καφέ πριν
από τρεις μέρες με τον Ράντοβαν στο κρη
σφύγετό του στο Πάλε» και ότι σε καμία
περίπτιυση δεν προτίθεται να παραδοθεί.
Η σερβοβοσνιακή τηλεόραση μετέδιδε το
βράδυ ότι «η οικογένεια του Κάρατζιτς, με
την οποία είχαν απευθείας επικοινωνία οι
δημοσιογράφοι του σταθμού, διαψεύδει
την είδηση περί εκούσιας παράδοσής του».
Αντίθετα, η εφημερίδα Μπλιτς του Βελι
γραδιού ανέφερε ότι γίνονται επαφές με
τον Μιλόσεβιτς, προκειμένου να μελετη
θούν οι όροι εμφάνισής του στη Χάγη για
να δικαστεί.
Υστερα από δέκα μέρες έντονης φημο

λογίας, η κατηγορηματική δήλωση της σί
ζυγού του Λιλιάνα Ζέλεν-Κάρατζιτς ήρθ
να διαψεύσει τα περί παράδοσής του: «Kc
νείς δεν ξέρει πού κρύβεται. Δεν θα παρο
δοθεί ποτέ με τη θέλησή του και θα ανι
σταθεί σε ενδεχόμενη παράνομη συλλφpi
απαγωγή ή φυλάκισή του»1.
Το ένταλμα σύλληψης του Κάρατζιτς χρι
νολογείται από τον Ιούλιο του 1995. Με τη
πίεση της διεθνούς κοινότητας, παραιτηθι
κε από την εξουσία τον Ιούλιο του 199·1
όμως φωτογραφίες του κοσμούν ακόμα τ
γραφεία και τους ραδιοσταθμούς στο Π(
λε. Η σκιιόδης δράση του στην σερβοβοΐ'
νιακή εξουσία συνεχίζεται παρ’όλο το σχ
σμα μεταξύ του Πάλε και της μετριοπαθου
κυβέρνησης της Μπάνια Λούκα της οποίο
ηγείται η Μπλιάνα Πλάβσιτς. Όσο ιι
Η.Π.Α δεν αποφασίζουν να συλλάβουνχό
Κάρατζιτς, οι υπερεθνικιστές οπαδοί το
θα επιτείνουν τον διχασμό στην Βοσνία, iöj
αίτερα αυτή την περίοδο, πέντε μόλις μήνι
πριν τις προγραμματισμένες εκλογές στ
12 και 13 Σεπτεμβρίου. Από την άλλη μερί;
μια ενδεχόμενη απόφαση για παράδοι
του δεν μπορεί να γίνει χωρίς την διαπρι
γάτευση του όλου προβλήματος με τον κ
ριο υπαίτιο της γιουγκοσλαβικής τραγί
δίας, τον πρόεδρο της ομοσπονδικής δημ
κρατίας της Γιουγκοσλαβίας, Σλόμποντι
Μιλόσεβιτς. Ο τελευταίος, αν και λιγότερ
ισχυρός σήμερα από παλιότερα, ενδιαφ
ρεται άμεσα για την διαδικασία εκδίκασ,
της υπόθεσης στην Χάγη και τα όσα πρσ
θεται να ομολογήσει ο πρώην σύντροφ
του.
______________________________
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1. Γαλλικό Π ρακτορείο Ειδήσεων, 6.4.1998.
2. Α ποκλειστική δήλυιση στο Σερβοβοσνιαχι,
Π ρακτορείο Ειδήσεω ν, 11.4.1998.
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
ΛΙΝΤΟΝ-ΜΠΛΑΙΡ
ΙΑΤΟ Μ ΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
Η περιοδεία του Τόνυ
Ιπλαιρ στη Μέση Αναολή (Αίγυπτος, Σαουδι,ή Αραβία, Ιορδανία,
σραηλ και Γάζα) εντάσίίχαι προφανώς στο
λαίσιο μιας κοινής πριυοβουλίας ΗΠΑ και Βρεανίας, με στόχο να
φαομόσουν και στη Μέιη Ανατολή την επιτυχη
μένη «συνταγή» της Βόειας Ιρλανδίας. Ο κ.
/Ιπλαιρ» έφτασε στην πειίιοχή έχοντας στις αποευές του την ειρηνευτισυμφωνία που εσχάεπετεΰχθη στη BcSεια Ιρλανδία και προαήγγειλε
αμερικανική
,ρόταση για νέο γύρο
, «ψουλεύσεων τιυν Αραm και Νετανιάχου με
Γιΐν Αμερικανίδα ΥΠΕΞ
Ταντλίν Ολμπράιτ, στο
, Ιονδίνο.
Ακολούθησε
. πίσημη ανακοίνωση του
. παίητ Ντηπαρτμεντ. Στις
Μαΐου θα πραγματοΒΐηΟούν στο Λονδίνο
' ωριστές
συναντήσεις
. ιονδύο ηγετών με την κ.
Πλμπράιτ. Ο ισραηλινός
ριοθυπουργός δήλιυσε
τοιμος να μεταβει οπού
^ ριθεί αναγκαίο, προκει! ένου να συζητήσει τις
’■ιμερικιχνικές προτάσεις,
° νιό ο Γιάσερ Αραφάτ
οεχτηκε την πρόταση
ν α μεταβεί στο Λονδίνο.
$ )ι διαβουλεύσεις θα πεκπραψούν γύρο) από το
" μερικανικό σχέδιο-πρόζ/|ση που προβλέπει απο,^Ίόρηση τιυν ισραηλινών
ί!ί ϊρατευματων από το
3,1% των κατεχομένων
Λ Δυτικής Ό χθης και
)ΐ* νάληψη από τους Πααιστίνιους νέων σκληρό- εριυν μέτρων για την καfr ιπολέμηση της τρομο, ρα.τίας. Η τελευταία αυ

ί

τή αιφνιδιαστική κίνηση
των ΗΠΑ με τη συνδρομή
της Βρετανίας μάς αφή
νει να εικάσουμε ότι η
Ουάσινγκτον θα πιέσει
και τις δύο πλευρές για
επίτευξη συμφωνίας με
συνοπτικές
διαδικαίες
στο Λονδίνο.
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙΗ ΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Αύριο διεξάγεται στη
ρωσική Δούμα η τρίτη
και κρίσιμη ψηφοφορία
για την υπερψήφιση του
πρωθυπουργού Κιργιένκο. Η πλειοψηφία των
ρώσων βουλευτών κατα
ψήφισαν την επιλογή του
ριόσου προέδρου στις
δύο προηγούμενες ψηφο
φορίες. Ο ηγέτης τιυν
κομμουνιστών
Γενάντι
Ζιουγκάνωψ
προανήγ
γειλε ότι και στην τρίτη
ψηφοφορία οι βουλευτές
του θα καταψηφίσουν
τον Κιργιένκο. Τι περι
θώρια συμβιβασμού της
τελευταίας στιγμής υπάρ
χουν είναι δύσκολο να το
πούμε, δεδομένου ότι ο
πρόεδρος Γέλτσιν δεν
επιθυμεί να διαπραγματευθεί με την αντιπολί
τευση τα πρόσωπα της
νέας κυβέρνησης. Μόνο
(χν κάνει πίσω και εκχωρήσει κάποιους υπουργι
κούς θώκους στην αντι
πολίτευση, η κρίση θα
εκτονωθεί. Αν όχι, ο Κιρ
γιένκο θα καταψηφισθεί,
και ο πρόεδρος Γέλτσιν
θα
πρ αγ ματο πο ιή σε ι
μάλλον την απειλή του να
διαλύσει τη Δούμα και να
προκηρύξει
πρόωρες
εκλογές. Η αλήθεια είναι
ότι το σενάριο αυτό δεν
εξυπηρετεί τους κομμου
νιστές, που έχουν τιόρα
πλειοψηφία στο ρωσικό
Κοινοβούλιο και πολύ
περισσότερο δεν μπορεί

να ωφελήσει τον ηγέτη
τους, Γενάντι Ζιουγκάνωφ, που έχει απολέσει
τα ερείσματά του μέσα
στο κόμμα και δέχεται
σωρεία επικρίσεων για
τους χειρισμούς του.
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σε δεινή θέση έχει περιέλθει ο γερμανός καγκελλάριος Χέλμουτ Κολ
μετά την κόντρα του Χριστι α ν ο δ η μ ο κ ρ α τ ικ ο ύ
κόμματος του CDU και
του αδελφού χριστιανοσοσιαλιστικού κόμματος
CSU της Βαυαρίας. Ο κ.
Κολ δήλωσε «πολύ ενο
χλημένος» και ζήτησε να
μπει τέρμα στην αντιπαράθεση που ξέσπασε με
αφορμή τον Βόλφγκαγκ
Σόιμπλε, τον οποίο ο γερ

μανός καγκελλόχριος προ
ορίζει για διάδοχό του.
Το γεγονός προκάλεσε
την παρέμβαση των Ελεύ
θερων
Δημοκρατιών
-συμμετέχουν στον κυ
βερνητικό συνασπισμόπου προειδοποίησαν ότι
αν δεν αποκατασταθεί το
καλό κλίμα ο κυβερνητι
κός συνασπισμός θα χά
σει τις εκλογές. Ό λα αυτόχ
διαμείφθηκαν λίγες μέ
ρες πριν από τις κρίσιμες
εκλογές στο κρατίδιο της
Σαξωνίας-Ανχαλτ. Οι ε
κλογές θα διεξαχθούν αυ
τή την Κυριακή και θα
αποτελέσουν ένδειξη του
τι μέλλει γενέσθαι στις
εκλογές του Σεπτεμβρίου.
Οι τελευταίες δημοσκοπή
σεις, πάντως, δίνουν σημα
ντικό προβιχδισμα στους
Σοσιαλδη μοκράτ ες. m

Η δραστήρια και
γοητευτική
υπουργός
Εξωτερικών της
Βουλγαρίας
Ν. ΜιχαήλοΒα είχε
την ευκαιρία στη
Σαντορίνη να
παρουσιάσει τις
προτάσεις για το
Κοσσυφοπέδιο.
Λίγες μέρες
αργότερα στη Σόφια
η βουλγαρική
πολιτική ηγεσία είχε
διεξοδικές
συζητήσεις με τον
έλληνα
πρωθυπουργό και
τους υπουργούς
Εξωτερικών και
Ανάπτυξης για το
δέμα του
πετρελαιαγωγού
ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη.

επισημαίνουμε
ΝΕΟΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
Αντιγράφω τον τίτλο από την Καθημερινή της Μεγάλης Τετάρτης, όπου στο
«Σημειωματάριο» είχε καταχωρισθεί η έκκληση τηςΑ. Αλεξιάδου για να διασωθεί το Χάνι
Αβέρωφ στην Ξάνθη. Συνοδευτικό της είδησης, φωτογραφία με υπότιτλο «Η λεηλασία έχει
αρχίσει...» κ.λπ. Ανάλογη έκκληση ήρθε τις τελευταίες μέρες και στο Αντί, με αποτυπωμένη
πάνω της όλη την αγωνία για να μην προλάβουν τα «εργολαβικά συμφέροντα» να κάνουν
το θαύμα τους.
Να λοιπόν το τόσο γνωστό σενάριο που παίζεται και ξαναπαίζεται με θαυμαστή επιμονή
στον ωραίο τόπο μας. Κάποιοι, κάποτε, φρόντισαν να «χαρακτηριστεί» το κτίσμα
διατηρητέο. Σήμερα, κάποιοι άλλοι φρόντισαν (με άλλη τόση θέρμη) να
«αποχαρακτηριστεί». Το κτίσμα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, άρα κάθεται πάνω σε
ακριβό οικόπεδο. Τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε «ως πανδοχείο εσχάτης κατηγορίας»
(πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα). Είχε ήδη έρθει λοιπόν η ώρα του, άρχισαν οι
αποξηλώσεις και να, τα απεγνωσμένα SOS, μήπως και φανεί ο «από μηχανής Θεός».
Έλα όμως που δεν πρόκειται για παράσταση αρχαίου δράματος. Από μηχανής, ποιος; Ο κ.
Υπουργός - γιατί να ενδιαφερθεί για ένα χάνι στην Ξάνθη; Ο κ.Γ.Γοαμματέας - γιατί να
ασχοληθεί, αφού πιθανότατα αυτός υπέγραψε τον αποχαρακτηρισμό; Για να συγκινηθεί η
«κοινή γνώμη» - γιατί, μήπως έλειψαν τα κρούσματα έξω από την π όρτα μας, και
ξαφνικά θα πρέπει να οκεφ τούμ ε τι συμβαίνει σ την ακριτική Ξάνθη, δηλαδή σ την
άκρη του κόσμου; Ποιος άλλος υπάρχει; Σύλλογοι, ιδρύματα, φ ο ρ είς πολιτισμού,
σωματεία κοινωφελή; ( Ισως κάτι να γινόταν αν επ ρόκειτο για περίπτω ση βιτρίνας,
ας πούμε για την Ύδρα ή την Πάτμο - αλλά ο ύτε κι αυτό συμβαίνει).
Το Χάνι Αβέρωφ, όρθιο ή κατεδαφισμένο, έπ αιξε τον μοιραίο ρό λο του. Α ς όψ ονται
οι μωρές παρθένες (τυπικά ελληνική αντίδραση) που περιμένουν να σ κά σ ουν μύτη
οι μπουλντόζες και να σηκω θεί το σύννεφ ο σκόνης από την κ α τεδ ά φ ισ η για να
αρχίσουν να κλαίνε και να οδύρονται. Ας όψ ονται όλοι εκείνοι οι ενθουσ ιώ δεις που
στα τελευταία είκοσι χρόνια επιδίδονται σ το εθνοσω τήριο έρ γο τη ς διάσω σης
(διάβαζε: καταδίκης) «μνημείων» μέσω χαρακτηρισμ ού τους. Α ς όψ ονται οι
γραφειοκράτες και οι πολιτικοί που ξέρ ου ν πόσο λίγο μ ετράνε ό λα α υ τά τα α φ ελή
μέτρα. Ας όψονται οι νομοθέτες και οι φ ω σ τή ρ ες τω ν σχετικώ ν υπηρεσιών, που
χαρακτηρίζουν αβέρ τα (τι τους κοστίζει;) χω ρίς να σ υνοδεύουν το ν χαρακτηρισμ ό
με αναπτυξιακή στρατηγική, έστω με ένα χαμ ηλότοκο δάνειο και ένα σ τοιχειώ δες
πρόγραμμα επανάχρησης.
Ναι, και τελευταίο, ας όψονται (το ξαναλέω ) οι μωρές παρθένες, που τό σ α χρόνια
δεν έχουν ξυπνήσει να κατα λάβ ο υν την κομπίνα που π αίζεται σ ε β ά ρ ο ς τω ν
πάντων. Αν το ενδιαφ έρον τους ήταν πραγματικό και όχι φ λου (ή φω) κουλτουρέ,

τότε ας μάθαιναν επιτέλους ότι το Χάνι α υ τό άρχισε να κινδυνεύει πραγμ ατικά από
τη στιγμή που χαρακτηρίστηκε και η απ όφ ασ η τυπώ θηκε σ την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Εκεί είχε υπ ογραφ εί η ημερομηνία θ α νά το υ του. Τα υπόλοιπα
μπορεί να αποτελούν π αρηγοριά σ τον άρρω στο, αλλά τίπ οτε παραπάνω.
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Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ
•Δ ε ίτε : Την ΠροοωποΥραφία, μια μεγά
λη
δραματουργική
σύνθεση που αφηγείται την απλή ιστορία
δυο γυναικών και
ενός άνδρα, στο Θέα
τρο Τέχνης «Κάρο
λος Κουν». Η σύνθεση περιλαμβάνει δ;
τελάρα του Κυριάκου Κατζουράκη, στηρίζε
ται σε ένα θεατρικό κείμενο του Διονύ
Καψάλη και τους τρεις ρόλους ερμηνεύουν
οι ηθοποιοί Ανέζα Παπαδοπούλου και Κάτια
Γέρου. Αυτή τη φορά, ο Κατζουράκης σκη
νοθετεί κιόλας - κι ο πειραματισμός ίου
έχει πολλαπλό ενδιαφέρον...
•Διαβάστε: Το βιβλίο Διά γυμνού οφθαλ
μού, μια συλλογή κειμένων του Αγγέλου
Ελεφάντη, όπως δημοσιεύθηκαν τα τελευ
ταία 22 χρόνια στον Πολίτη, στην Εποχή και
τψ Α υγή. Κριτικά κείμενα μέσα στην αγορά
των ιδεών που στοχεύουν τα μεγάλα ζητή
ματα της πολιτικής και της πολιτικής κουλ
τούρας αλλά εξίσου ασχολούνται και με τη
χαμηλή καθημερινότητα. Μέσα στις ρα
γδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες της επο
χής μας, τα κείμενα μιλούν από τη σκοπιά
της Αριστερός, ασκήσεις ύφους αλλά συ
νάμα και σκέψεις που κινητοποιούν το κρι
τικό αίσθημα του αναγνώστη. Από τις εκδό
σεις Πόλις.
•Δ ε ίτε : Την έκθεση του γλύπτη Φραντς
Γουέστ, έργα μικρών διαστάσεων σε χαρτί
αλλά και αφαιρετικά γλυπτά, έπιπλα, κολ-ί
λάζ, εγκαταστάσεις - «κακοσχηματισμένες i
ημιτελείς φόρμες» που επιδιώκουν το διά
λογο με τον αποδέκτη τους, τη συμμετοχή
του. Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη ματιά που
αρνείται την εξιδανίκευση του έργου τέ
χνης. Ώς τις 9 Μαΐου.
•Δ ε ίτε : Τις Αμαζόνες (Amazons) από τη
διεθνή θεατρική ομάδα Sirens International '
Theatre, που παρουσιάζεται από σήμερα ώς
την
Κυριακή
10
Μαίου στο θέατρο
Τεχνοχώρος (Μαυρομιχάλη 161). Μια
συγκινητική, παράξε
να κωμική και γεμάτη
πάθος εξερεύνηση
του κόσμου των γυ
ναικών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του
μαστού - καθόλου καταθλιπτική, αλλά με
χιούμορ και αισιόδοξο μήνυμα. Παίζουν: Ει
ρήνη θεοτοκάτου, Σιρίν Γιουσεφιάν, Κάσσι
Μογκάν.

ϊ Μ Ε Σ Ο Γ Ε ΙΑ Κ Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ν ΕΩ Ν Κ ΙΝ Η Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦ ΙΣΤΩ Ν
ΡΙΑΚΗ Β ΡΑ Δ Υ και την ώρα που η «φίλαθλη» λαρισινή νεολαία

νού φεστιβάλ. Ενθουσιασμός μεν αλλά και -όπιυς όλα δείχνουνορμούσε, καταστρέφοντάς τες, στις λαρισινές βιτρίνες τιυν κα- και γνιυση που η ίδια αποκόμισε παρακολουθώντας χρόνια ανά
στημάτϋ)ν του πεζοδρομημένου κέντρου της πόλης, σφοδρά «ε- λογες εγχώριες και ξένες διοργανώσεις. Αποφεύγοντας τις
χλημενη» που η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα ηττήθηκε από την υπερβολές (π.χ. του Φεστιβάλ Δράμας) και με πολύ μικρότερες
/τίστοιχη του Βόλου (προαιώνιες γτχρ αντιπαλότητες των δυο πό- οικονομικές δυνατότητες επέλεξε δώδεκα μικρού μήκους ται
ων, ευρύτερου χαρακτήρα), την ίδια ώρα στην κατάμεστη αί- νίες συνολικής διάρκειας 2,20’ ωρών για το τμήμα Πανόραμα
>υσα του Χατζηγιάννειου Δημοτικού
Νέων Κινηματογραφιστών και μόλις
Πνευματικού Κέντρου το θαυμάσιο μι23 (πάντοτε μικρού μήκους) από τις με
ρό μουσικό σύνολο Ενωδεία, ένα είδος
σογειακές χώρες, συνολικής διάρκειας
ινι Ορχήστρας Χρωμάτων με τη διευ6 ιυριόν, για το Επίσημο Διαγωνιστικό
υνσητου Δημήτρη Καρβούνη κατέθετε
Τμήμα. Προηγήθηκαν η προβολή
δική της προσφορά με μουσική και
τριών μεγάλου μήκους ταινιών και ένα
ίαγούδια των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη
αφιέρωμα στον Γιώργο Φούντα, που
■ία Καράίνδρου σε αξιόλογες εκτελέήταν το φετινό τιμιυμενο πρόσιυπο του
φεστιβάλ.
εις.
0 α ακολουθούσε η τελετή λήξης και η
Τον «Χρυσό Ίππο» τον κέρδισε ο
,τονομή των βραβείων του 6 ου ΜεσοΙσπανός Χουάν Κάρλος Φρεναντίλο
ειακού Φεστιβάλ Νέων Κινηματογραγια την πολύ καλή μαύρη κωμωδία του
ιισχιόν.
Ενωμένοι για πάντα, τον «Αργυρό
Ίππο» ο Γάλλος Αωράν Μπασσέ για το
-Η διοργάνωση είχε επιτύχει αλλά και
12λεπτο δράμα του Τελευταία στάση
τούτος ο νεαρός ακόμη θεσμός της θεσκαι τον «Χάλκινο Τππο» πάλι η Ισπανία
-,αλικής πρωτεύουσας δείχνει ότι βαμε την ταινία τής Αρμονία Περέξ Καραίνει τις οργαανιοτικές του ρίζες. ΒαθΣκηνή από τη βραβευμένη ταινία
μόνα Η μουσική των σφαιρών.
ιαία, από χρόνο σε χρόνο, τακτοποιεί
Ε ν ω μ έ ν ο ι γ ια Π ά ν τ α .
Η μεταμεσονύκτια εκδήλοοση του Σαβις αναπόφευκτες σ' αυτές τις περιπτιό,.εις αδυναμίες, αναζητώντας τα οριστικά του χαρακτηριστικά βάτου με τις προβολές οκτο) ταινιών υποτιθέμενου ομοφυλοφιλιαι τα μελλοντικά του μεγέθυ. Ψυχή της διοργάνιοσης, η σκηνο- κού χαρακτήρα, χλιαρές και αδιάφορες. Κατάλληλες για το κατηέτης Στέλλα Μπελέση, καλλιτεχνική διευθύντρια του λαρισι- χητικό.

αλλά οι πασόκοι
ισιάτεροι · άλλο πασόκος
και άλλο ορενοκος.

•Μας το επεφύλαξε κι αυτό η Μοίρα η
' Τιμωρός. Να κάνουμε Πάσχα με
θεοδωράκη και Αλεξία. Αγαπημένε μας
Μίκη πόσα ακόμη «αμαρτήματα» μετά
ίο Μέγαρο θα σου συγχιορήσουμε;
*θεοόωράκης light σε εκδοχή
αονπερμάρκετ; Ήμαρτον.
•Γράφτηκε κατά κόρον ότι ο διευθύνιον
σύμβουλος της Ολυμπιακής κ.
Τσαχιρίόης θα αμειφθεί για 5 χρόνια με
[550εκατ. δρχ. Δεν γράφτηκε ότι αυτό
λέει ο νόμος που ψήφισε ομοθυμαδόν η
Βουλή και ότι τόσα λαμβάνουν πάνωκάτο) και οι λοιποί αστέρες των
ΔΕΚΚΟ.
*Ετσι είναι: όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι

• Εξαιρετική η πρόταση
του κ. Τάσου Μαντέλη -χρόνια πολλά
και για την εορτή του- σχετικά με το
βενξινόσημο, ιόστε να καλυφθούν τα
τερατώδη ελλείμματα των
κρατικοποιημένων αστικιόν
συγκοινωνιών. Οξυδερκής, δίκαιη και με
σπέρματα ιδιοφυίας. Να μου το
θυμηθείτε. Ο κ. Μαντέλης θα πάει πολύ
ψηλά - σαν την Ολυμπιακή! Ώ ς και
Γιάννο στη θέση του Γιάννού τον βλέπιο
οσονούπο).
•Δ εν έχει σημασία αναπέτυχε στην
Ολυμπιακή προκαλέσας μεγαλύτερο
μπάχαλο από ό,τι πριν, με το ψηφισθέν
νομοσχέδιο. A υτά για τους πασόκους
είναι εύσημα. Το παν είναι να γίνεται
φασαρία: η υψίστη τους πολιτική αρχή.
Το ακίνητον κινούν του Αριστοτέλους!

• Στην Μπολιόνια, στη νεότευκτη
γκαλερί του Λούτσιο Ντάλα, εγκαινίασε
με ατομική του έκθεση ο ημέτερος
Γιάννης Κουνέλλης.
• Και στη Ν. Υόρκη τον Μάρτιο εξέθεσαν
με μεγάλη επιτυχία στη γκαλερί Lehmann
τις «εγκαταστάσεις» τους οι δικές μας
Κατερίνα Κανά και Μαρίνα Ολύμπιου. Η
ελληνική τέχνη εξάγεται και διαπρέπει
ερήμην των εντόπιων, επισήμων φορέων,
του ΥΠΠΟ κ.λπ. Έ τσι συνέβαινε,
εξάλλου, από πάντα.
• Ευτυχούς που υπάρχει και η μακρόβια
εκπομπή του Βασίλη Βασιλικού Αξιόν
Εστίανη NET και προωθείτο καλό βιβλίο.
Προσφάττυς είδαμε σε πολλοστή
επανάληψη την παρουσίαση τυτν βιβλίων
t ü jv ελλόγιμων κ.κ. Κώστα Σκανδαλίδη
και Κώστα Χαρδαβέλλαυπότις εμβριθείς
παρατηρήσεις του οικοδεσπότη. Ό,τι και
να πεις, το πνεύμα δεν κρύβεται !
Μανωλάκης ο βομβιστής
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ΠΑΓΩΝΑ ΣΤΕΦ ΑΝΟΥ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΦ ΑΝΕΙΣ ΤΩ Ν Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ω Ν
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ της ΙΙαγώνας Στεφάνου Των
Αφανών. Δύο τετράδια όνο τετραετίες πα
ρουσιάστηκε στο αναγνωστήριο το)ν
Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
(ΑΣΚΙ), την Παρασκευή 10 Απριλίου, από
τον Σπύρο Ασδραχά. τον Φίλιππο Ηλιου
και τον Αγγελο Ελεφάντη.
Δύο τετράόια με αναμνήσεις, το πριότο
γραμμε'νο στα χρόνια του Εμφυλίου, το
δεύτερο από την εποχή της δικτατορίας,
συνθέτουν το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997 σε 400 αντίτυπα εκτός εμπορί
ου. Μια συγκλονιστική μαρτυρία και ένα
πολύ σημαντικό λογοτεχνικό έργο, όπως
επεσήμαναν και οι τρεις ομιλητές.
«Το βιβλίο της Παγώνας Στεφάνου είναι
ένα δύσκολο βιβλίο, ένα βιβλίο που βουρ
κώνεις όταν το διαβάζεις■όχι επειδή διη

γείται θλιβερές συναισθηματικές ιστορίες,
αλλά επειδή φτάνει στο βάθος των πραγμά
των», τόνισε ξεκινώντας ο Σπύρος Ασδρα-

χ«ς·
Ο Αγγελος Ελεφάντης στάθηκε στην «α
φηγηματική μαστορική» της συγγραφέως,
η οποία «απέφνγε τον ρητορισμό, τον μελο
δραματισμό, την αυτυπροβυλή, τα στολίδια
που καταστρέφουν την αυθεντικότητα τον
βιώματος» και μίλησε για «τους αφανείς
που δεν αφανίστηκαν».
Ο Φίλιππος Ηλιού στάθηκε ιδιαίτερα σε
ένα από τα μεγάλα «κεφάλαια» του βιβλί
ου: στις γυναίκες, την καθημερινότητα της
γυναικείας αριστερής ζωής, ιστορίες γυναικιυν που ξεχάστηκαν και ιστορίες ανδροκρατούμενών κοινωνιών που μεταφέρ
θηκαν και στον κόσμο των κομμουνιστών.

Και χαρακτήρισε το βιβλίο «συναξάρι
ρίς αγίους και χωρίς Θαύματα, το σνναξ,
των αγώνων και των αγωνιστών, το σν
ξάρι των δύσκολων καιρών».
«'Ηθελα να μιλήσω για τις γυναίκες
Τις γυναίκες του χωρίου μου, τις γυναί
κες των ανταρτών, τις αδερφές, τις μό
νες και τις γυναίκες της φυλακής. Ko
νείς δε μίλησε γι’ αυτές». Με αυτά τα λά
για, της ίδιας της Παγώνας Στέφανο1
που, έντονα συγκινημένη, περιέγραψ
έτσι το στίγμα του βιβλίου, ολοκληριόθη
κε η παρουσίαση.
Μ αζί με τη συγκίνηση, κοινή ήταν ι,
απαίτηση: η κυκλοφορία, και εντός εμπο
ρίου, του βιβλίου έτσι (άστε να γίνει προ
σιτό σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, όπωι
του αξίζει.

FLUXUS: Μ ΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΗΣΗΡΩ Σ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ κίνημα Fluxus είναι ένα πολυ
διάστατο δίκτυο συναντήσεων, εκδηλιόσεων,
ιδεών και αντικειμένων, που εδοι και πολλά χρό
νια έχει επεκταθεί σε πολλές χιύρες. Το Fluxus
είναι ένα φαινόμενο πεδίου ή, σε ελεύθερη από
δοση του Lewis Carroll, μια μεγάλη ιστορία με
πολλούς κόμβους. Σημαντικοί κόμβοι αυτού του
δικτύου βρίσκονταν στην αρχή στη Ν. Υόρκη
και στις γερμανικές πόλεις Ντάρμσταντ, Ντύσσελντορφ, Κολωνία, Βούπερταλ, Βίσμπαντεν
και Βερολίνο. Οι καλλιτέχνες του Fluxus στη
Γερμανία βρήκαν στις αρχές της δεκαετίας του
'50 ένα κοινό πρόθυμο ν ’ ανταποκριθεί στους
καλλιτεχνικούς πειραματισμούς, έτσι που δια
μορφώθηκε ένας κύκλος από συλλέκτες και
υποστηρικτές που εξακολουθεί να παρακολου
θεί και να στηρίζει το έργο τους μέχρι σήμερα.
Για να σκιαγραφήσει αυτήν τη «μεγάλη ιστορία
με πολλούς κόμβους» μια έκθεση, με πρωτοβου
λία του Ινστιτούτου Γκαίτε, έχει αυθεντικά έργα
καλλιτεχνών του Fluxus -αντικείμενα, παρτιτού
ρες, γραφι(πικές δημιουργίες, εγκαταστάσεις,
δημοσιεύσεις- και τα σημαντικότερα κονσέρτα
ιττη Γερμανία, ενώ συμπεριλαμβάνει και κινημα
τογραφικά, ντοκουμέντα, θεατρικά ραδιοφωνικά
Ναμ Τζουν Παίκ στην Απλότητα,
έργα, έντυπα και φυτογραφίες.
Βισμπάντεν 1962
η έκθεση παρουσιάζει δημιουργίες των:
Joseph Beuys, George Brecht, John Cage, Hennig Christiansen, Robert Filliou,
Ludwig Gosewitz, A1 Hansen, Geoffrey Hendricks, Dick Higgins, Joe Jones, Ute
Klophaus, Milan Knizak, Alison Knowles, Arthur Kopeke, Manfred Leve, George
Machinas, Nam June Paik. Benjamin Patterson, Robert Rehfeldt, Dieter Roth,
Gerhard Rühm, Takako Saito, Tomas Schmit κ.ά. Εγκαίνια: Τετάρτη, 29 Απριλίου,
ιπο «εργοστάσιο» της ΑΣΚΤ, στην οδό Πειρακός. Διάρκεια: ιός τις 21 Ιουνίου.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
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Ηρώ Κ ανακάκη, που

έφ υ γ ε τόσ ο
αναπάντεχα
απ’ τη ζωή
το
προηγούμενο

φθινόπω ρο,
υ π ο σ τή ρ ιζε
ότι η επ αγ
γ ε λ μ α τ ικ ό 
τη τα , η σο
βα ρότητα , η
σ εμνότητα και η εντιμότητα απένα
ντι στο καλλιτεχνικό έργο ήταν η
κα λύτερ η υπηρεσία που οι ζωγρά
φοι, ως διανοούμενοι, μπορούσαν
στην ουσία να προσφέρουν στην
κοινωνία του ς. Εκείνη πορεύθηκε
μ ’ α υ τές τις αξίες. Γ Γ αυτό και, μαζί
με τη μορφή της, το ίδιο αξέχαστο
π αραμένει και το έργο της. Η γκαλερ ί Ν έες Μ ορφ ές (Βαλαωρίτου 9)
μας δίνει τη δυνα τότητα να το ξαναδούμε στην αναδρομική έκθεση
που διοργανώ νεται, από την Τρίτη,
28 Απριλίου. Μια μέρα πριν, στις 27
Απριλίου, στη Σχολή Βακαλό, όπου
η Ηρώ ερ γα ζότα ν ως καθηγήτρια,
θα γίνει συζήτηση για το έργο και
τη ν προσω πικότητα τη ς ζωγρά
φου. Συμμετέχουν: Αναστασία Δημοπ ούλου, Κ α τερ ίν α Μερτζάνη,
Γ ιά ννη ς X. Π απ αϊω άννου.

Ν Φ ΡΑΝ ΣΟ ΥΑ Λ Υ Ο Τ Α Ρ : ΓΙΑ ΤΗ Μ ΕΤΑΜ ΟΝΤΕΡΝΑ ΣΥΝ Θ Η Κ Η
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ και θεωρητικός του μεταμοιερνισμού Ζαν Φρανσουά Λυοτάρ ξεψύησε το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 73
ρόνων. Είχε γεννηθεί το 1924 στις Βεραλλίες και, αν μη τι άλλο, ήταν ο άνθρωος του προορισμού. Από μοναχός, ζωράφος και, μετά, ιστορικός, για να βρει
ον τελικό προορισμό του στη φιλοσοφία
*.αι να μετατρέψει. όλον αυτό τον προβληιατισμό για τον ηθικό νόμο, την αισθητική
ύρμα και το πολιτικό γεγονός σε γόνιμη
κεψη. Μια σκέψη που δεν σταματά πουενά αφού παράγει διαρκώς, μετακινείται
Ιαι βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή. Ό ταν
ινακάλυψε τον προορισμό του, άρχισε να
ίιΜακει στο πανεπιστήμιο τη σκέψη του
ίεγκελ και του Χάιντεγγερ.
Το 1952 εγκατέλειψε τη γυναίκα και το

παιδί του για να μείνει και να διδάξει στην
Αλγερία, «για να κρυφτεί από τον κόσμο»
όπως έλεγε χαρακτηριστικά, υποστηρίζο
ντας ατγότερα ότι τα δύο χρόνια που έμει
νε στην Αλγερία η πολιτική του σκέψη ωρί
μασε απολύτως. Στα 30 του ακολούθησε
την ομάδα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα»,
που είχαν δημιουργήσει ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο Κλωντ Λεφόρ.
Η ομάδα διαλύθηκε το 1966 και ο Λυοτάρ
δίδαξε από το 1968 και επί σειρά ετών στη
φιλοσοφική σχολή του νεότευκτου τότε
πειραματικού Πανεπιστημίου της Βενσέν
και τα μαθήματάτου έχουν μεγάλη απήχη
ση στην αμέσως μετά τον Μάη του ’6 8 επο
χή, καθώς και το βιβλίο του Economic
libidinale. Τελικά, θα γίνει ο φιλόσοφος
του τέλους της χίμαιρας τιυν «μεγάλων

αφηγήσεων».
Στο βιβλίο του Η μεταμοντέρνα συνθήκη,
όρισε τον μεταμοντερνισμό στον αντίποδα
του μύθου του μοντερνισμού στη σκέψη,
στην τεχνική και γενικά στην πρόοδο και
τον προσδιόρισε ιυς την κρίση ακριβώς των
μεγάλων αφηγήσεων που δημιούργησε η
μοντέρνα εποχή, αυτών των αφηγήσεων
που προσδιόρισαν ό,τι αποκλήθηκε «τέλος·
της Ιστορίας». Κι όμως, όπως έλεγε γελώ
ντας σαρκαστικά όταν του δινόταν η ευ
καιρία, αυτές οι μεγάλες αφηγήσεις ποτέ
δεν τελειοάνουν.
Ή ταν ο φιλόσοφος που μετέτρεψε τον
όρο μεταμοντερνισμός της σύγχρονης αμε
ρικανικής αρχιτεκτονικής σε ρεύμα φιλο
σοφικό.
Κ.Κ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

Ο Κ ΤΑ Β ΙΟ Π ΑΖ: Σ Τ Ο Υ Σ ΛΑ Β ΥΡ ΙΝ Θ Ο ΥΣ ΤΗ Σ ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ Σ
«0ΑΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ να αναρωτηθούμε τι θα ήταν η λογοτεχνία του
20υύ αιώνα χωρίς τους Ρίλκε, Έλιυτ, Πεσόα, Βαλερύ, Ρενέ Σαρ,
Κάυλυς Ουίλλιαμς και άλλους... Η ποίηση είναι η αρχαιότερη τέ
χνη. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να μιλάνε, έλεγαν
ποιήματα. Η ποίηση από την ουσία της μιλιέται, είναι ειπωμένη
και όχι γραπτή ομιλία. Η σύγχρονη ποίηση λιγότερο μιλιέται και
περισσότερο γράφεται. Μετά το ρήγ/ια του 18ου αιώνα, ο συμβο
λισμός, τόσο δημιουργικός στο επίπεδο της
γλώσσας, απομάκρυνε την ποίηση από το ευ
ρύ κοινό. Σήμερα, το τραγούδι πήρε τη θέση
της λαϊκής ποίησης. Εντούτοις, η ομιλία ως
πράξη μπορεί να επιβιώσει της γραφής. Η
κοινωνία που έρχεται θα διαβάζει λίγο, αλλά
θα διαβάζει. Μια κουλτούρα εντός της οποί
ας δεν μεταφέρεται η πολιτισμικά/ κληρονο
μιά είναι ανέφικτη», έλεγε ο Οκτάβιο ΙΙαζ σε
μια συνέντευξη που παραχιύρησε στο περιο
δικό Magazine Littéraire, τον Απρίλιο του
1996.
0 Παζ πέθανε σε ηλικία 84 χρόνων, στις 19
. Απριλίου. Είχε προλάβει, όμως, να ζήσει
στο επίκεντρο σφοδρών ιδεολογικιυν και
πολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς δεν δί
στασε ποτέ να πάρει θέση σε όλα τα μεγάλα
; πολιτικά γεγονότα της εποχής του, χωρίς ποί ιε να σκεφθεί αν η θέση αυτή θα είναι δημοΙσφιλής, χιορίς ποτέ να υπολογίσει το προσωπικό του κόστος.
i Τροτσκιστής, φίλος του ΙΙάμπλο Νερούντα, με τις δυνάμεις που
I ανατάχθηκαν στον Φράνκο τα χρόνια του ισπανικού εμφυλίου
[αλλά και με έντονες διαφιονίες σχετικά με τις πρακτικές τους
Iστην πορεία, μέλος της παρέας του Κορνήλιου Καστοριάδη αρ
γότερα, δεν δίσταζε να παίρνει πάντα θέσεις αποκηρυκτικές για
το σταλινισμό και κάθε είδους απόλυτα ρχισμό. Πολέμιος τιυν

μα ρ ξ ιστ ικ ο')ν -λ εν ιν ιστικ ιόν κινημάτων της Λατινικής Αμερικής
και του καθεστιότος της Κούβας και του Φιντέλ Κάστρο, αυτοαποκαλούνταν «αριστεριστής χωρίς ψευδαισθήσεις». Όργωσε τον
κόσμο, τελικά όμως επέστρεψε στο Μεξικό, που δεν το εγκατέλειψε ξανά μέχρι το τέλος. Μαζί με τον Περουβιανό Μάριο Βάργκας Λιόσα και τον Αργεντινό Ερνε'στο Σαμπάτο, ο Παζ έβλεπε
τη σωτηρία της Λατινικής Αμερικής στον εκδημοκρατισμό και
όχι σε μια επανάσταση ανάλογη της κουβανικής. Το 1994 άσκησε έντονη κριτική και
στους ζαπατίστας και στο κίνημα τιυν Τσιάπας.
Έ γραψ ε πλήθος βιβλίων, πολλά από τα
οποία έχουν μεταφρασθεί και κυκλοφορούν
και στη χώρα μας. Ανάμεσά τους και τα δοκί
μιά του για τον υπερρεαλισμό και, βεβαίως,
Ο λαβύρινθος της μοναξιάς, ένα από τα γνιυστότερα έργα του. Πρόσφατα κυκλοφόρησε
και το βιβλίο Η διπλή φλόγα. Έρωτας και
ερωτισμός, που ο συγγραφές είχε αρχίσει να
το γράφει στα 14 χρόνια του, για να το ολο
κληρώσει 6 6 χρόνια μετά!
«Έχουμε απέναντι μας απρόσωπα αφεντι
κά», έγραφε σε κάποιο από τα δοκίμιά του,
περιγράφοντας τη σύγχρονη δυτική κοινω
νία ο Παζ. «Βρισκόμαστε απέναντι σε σχεδόν
αυτόνομη μένους μηχανισμούς και αντίκρυ
υπάρχει παθητικότητα. Πιστεύω ότι ένας
από τους αποφασιστικότερους παράγοντες
γι' αυτό ήταν η μεγάλη αποτυχία των επαναστάσεων του 20ού αι
ώνα. Στο τέλος του αιώνα, με την αποτυχία, του κομμουνισμού,
βρισκόμαστε χωρίς ιστορική απάντηση, χωρίς ιστορικό πρόταγμα. Είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που από τη μια κατα
στρέφει τις αξίες και από την άλλη μετασχηματίζει την κοινωνία
σε κοινοονία κατανάλωσης».
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Μ έχρι τώρα ξέραμε τα θεα τρ ικά έρ γα το υ Α νδ ρ έα Σ τάικου και τις

που μπορεί να προκαλέσουν συμβολ
κούς συνειρμούς.

μεταφραστικές του δο υλειές. Φέτος, μας επ εφ ύλα σ σ ε μιαν έκπ ληξη. Από τις
εκδόσεις Αγρα κυκλοφόρησε ένα μυθιστόρημα με τον πολλά υποσχόμενο τίτλο
Επικίνδυνες μαγειρικές. Δ ύο άνδρες διεκδικούν τη γυναίκα των ονείρω ν τους με
μοναδικό όπλο τις ικανότητάς τους στη μαγειρική. Δ ε ν π αραλείπ ει, βέβαια, στο
βιβλίο του, οΑ νδρέας Στάικος να π αραθέσ ει τα υλικά και τις διαδικασ ίες
παρασκευής εύγεσ τω ν φαγητών. Η συζήτησή μας κινήθηκε, αυτονόητα, γύρω
από το θέατρο, τη μετάφραση και το ρ ό λο της μ αγειρικής στη ζωή του.

• Τι σημαίνει για σένα θεατρική γραφή, τι
μεταφραστική γραφή και τι θέλεις να
δώσεις μέσα από τον μυθιστορηματικό
λόγο;
—Ολα τα είδη γραφής, και το μυθιστόρη
μα και η μετάφραση, συναρτώνται άμεσα
με τη θεατρική γραφή. Στο μυθιστόρημα
Επικίνδυνες μαγειρικές υπάρχει σίγουρα
διαρκής θεατρικότητα, όχι μόνο εξαιτίας
των μονολόγων και των διαλόγων, που
καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο μέρος στο
βιβλίο, αλλά είναι και η ίδια η δομή και τα
θεατρικά στοιχεία που υπάρχουν. Κατ’
αρχάς έχουμε μόνο τρία πρόσωπα. Δεν
περιγράφει, δεν υπάρχουν πληροφορίες
περιβάλλοντος χοίρου ή ψυχολογικές πα
ρατηρήσεις. Το μόνο που μας ενδιαφέρει
είναι η ουνιοταμένη αυτιόν τιυν προσιόπων. Η σύλληψή τους έγινε με τρόπο κα
θαρέ* θεατρικό, θα έλεγα και ποιητικό,
γιατί υπάρχει πύκνωση. Δεν λέμε ούτε το
επάγγελμα των προσιόπων ούτε την οικο
νομική τους κατάσταση, κάτι που συμβαί
νει και στα περισσότερα θεατρικά μου
έργα. Τα πρόσωπα δεν περιγράφονται
και, ίσως, εκεί έγκειται η μυθιστορηματι
κή χροιά τους. Στο θέατρο πρέπει να τα
περιγράφεις γιατί πρέπει να τα δεις.
• Πώς επέλεξες το όνο/ια Δαμοκλής για
τον ήρωά σου;
—Είναι από ένα λογοπαίγνιο. Κέχποια
στιγμή, για να περάσει η ώρα μου, έγρα
ψα κάτι διαλόγους. Εβαλα τον Δαμοκλή αυτό το όνομα μου άρεσε, γιατί ήθελα να
χρησιμοποιήσω τη φράση «δαμόκλειος
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σπάθη».
• Τα ονόματα των ηρώων σου στα
θεατρικά έργα με ποιο σκεπτικό
επιλέγονται;
—Υπάρχουν φορές που τα ονόματα
προηγούνται του έργου, και το έργο εκτυ
λίσσεται σύμφωνα με τα ονόματα. Άλλες
φορές προηγείται το έργο, και ανάλογα

' 4rPPP¥i· SpwPI

■ΧΛ-Ζ $ V'i S§£fl Ψ

με το χαρακτήρα που έχει επιόείξει κατά
τη διαδρομή του ο ήρωας, τότε τον βαφτί
ζω. Συνήθως, όμως, επιλέγω κοινά ονό
ματα - ούτε βαρύγδουπα ούτε ονόματα

ΚΑΤΑΠΟ ΛΕΜ ΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΗΞΗ

•Π ώ ς ξεκίνησες να γράφεις θέατρο;
—Ξεκίνησα να γράφιυ για να καταπολε
μήσυ) την πλήξη μου ως μαθητής στοΓι
μνάοιο, κατά τη διάρκεια των Μαθηματι
κιόν, της Φυσικής και της Χημείας. Δε
ήμουν καθόλου προσηλωμένος σε όσαγκ
νονταν στην έδρα, και γλίστραγα στον δι
κό μου κόσμο γράφοντας μικρά μονόπρο
κτα. Αυτό ήταν η αρχή. Μετά είχα την τί
χη να έχω καθηγητή τον ιστορικό του Θγ
άτρου Γιάννη Σιδέρη, ο οποίος πρόσεζ
τις εκθέσεις μου. Πρόσεξε ότιδενγράφο
νταν με τους κανόνες της έκθεσης ιδεώ
(μέχρι που περιείχαν και διαλόγους) ώ
λά είχαν ένα υπόστρωμα θεατρικό.
• Η συνέχεια;
—Κατάλαβα ότι αυτό με διασκέδαζε πο
λύ, ήταν αυτό που με έσπρωξε να συνεχ
οιο. Βέβαια, απαραίτητη ήταν και η συ
γκριοη με έχλλα έργα, άρα άρχισα να δια
βάζω θέατρο και να πηγαίνω θέατρο. Ei
χα δει όλα τα έργα τού μοναδικού θεά
τρου που παραδεχόμουν εκείνη την ί
χή, τα έργα του Κουν. Τότε κυκλοφόρησ
και το περιοδικό Θέατρο του Νίτσου
με όλα αυτά δημιούργησα το δικό μου θε
ατρικό κλίμα και τις δικές μου θεατρικέ
σπουδές του αυτοδίδακτου συγγραφέα.
• Τι θα επέλεγες να δηλώσεις σήμερα ως
επαγγελματική ιδιότητα;
—Αυτό που γράφει η αστυνομική μοι
ταυτότητα: θεατρικός συγγραφέας.
•Και η μεταφραστική σου ιδιότητα;
—Στο χώρο της μετάφρασης ασχολούμα
κυρίως με θεατρικά έργα, και μάλισιι
συγγραφέων επιλεγμένων από μένα μ;
κριτήρια θεατρικής συγγένειας. Εχω με
ταφράοει πολύ Μαριβώ και μάλιστα σ
ανύποπτο χρόνο και χωρίς να μου έχου1
παραγγελθεί.
• Ποια είναι τα κοινά στοιχεία με τον
κόσμο αυτής της εποχής;
—Ειδικά με τον Μαριβοί, το κοινό ήτα’
το «μαριβωντάζ», μια έννοια που είνα

ΓΟΝ
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ρχτκολο να αναλυθεί στα ελληνικά. Για
μένα είναι η ψυχή του θεάτρου. Με τον
Μαριβιυ συνδέθηκα περισσότερο, γιατί η
Βάση της σύλληψής του είναι το αδιάκο
πο παιχνίδι. Δηλαδή, το πιο σοβαρό
(Μίγμα είναι να μην παίρνεις τίποτα στα
οβαρά. Κι αυτός ο παιγνιώδης τρόπος
ρντιμετώπισης, ακόμα και του δράματος,
ρ/υει και για τις πιο τραγικές μας στιγ
μές. Δηλαδή, η κωμιοδία και το παιχνίδι
ίου Μαριβιυ είναι μια μάσκα τραγική.
Diüvtov πρωτοδιάβασα, έγινε ένα «ρα
ντεβού» 200 τόσα χρόνια μετά. Δεν μπο-

Σ T A ϊ K Ο

ρούσα να φανταστώ ότι το
γρανάζι του μυαλού του
ήταν τόσο κοντά στο δικό
μου.
•Α υτό τυ παιχνίδι το έχεις
μεταφέρει και στις
προσωπικές συν στιγμές;
—Δεν είναι μόνο τρόπος
γραφής και θεατρικής
αντιμετώπισης, αλλά είναι
και τρόπος ζιυής, που σε
κάνει να μην αρνείσαι ούτε
τα πιο δύσκολα πράγματα,
αλλά και να μην τα υφίστασαι. Δεν θέλεις να τα αποτρέψεις, γιατί ακόμα και
στα πιο δύσκολα πράγματα
υπάρχει μια γλύκα που
πρέπει να τη γευτείς. Σε
όλα τα πράγματα πρέπει
να βρίσκουμε την πλευρά
της απόλαυσης, κι αυτό εί
ναι η εκδίκησή μιας απένα
ντι στη φύση. Ενας ερωτι
κός αποχωρισμός, για παράδειγμια, είναι μια προε
τοιμασία θανάτου, αλλά εί
ναι μέσα στο μενού της ζω
ής μιας.
• Ο έρωτας, τι θέση έχει
στο μενού της ζωής;
—Για μένα, ο έρωτας εί
ναι διαρκής κι έχει πολ
λούς πρωταγωνιστές. Εχει
απίστευτη ρευστότητα και
πλοκές, όπιυς ένα έργο.
Με τις ανατροπές του, τις εκπλήξεις του,
τα πισωγυρίσμιατά του...
Η ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Μ ΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

• Και η σχέση σου με τυ πραγματικό
μενού, τη μαγειρική, από πού ξεκινά;
—Η σχέση μιου μιε την τέχνη της γεύσης
ξεκίνησε όταν αντιλήφθηκα τη θεατρικό
τητα που περικλείεται στη μιαγειρική. Από
τα παιδικά μου χρόνια. Από τότε που το
στρυκιιμο του κυριακάτικου τραπεζιού, η
τοποθέτηση τιον συνδαιτυμιόνων γύρο.)

από το τραπέζι, το σερβίρισμα -στην περί
πτωση της οικογένειάς μου απλό και λιτόο ήχος των πιρουνιοίν πάνω από την ψευ
δοπορσελάνη, ο ήχος των αλληλοσυγκρουόμενοτν ποτηριών, οι απλοϊκές προ
τάσεις και οι κουβέντες της «τάβλας» συ
νέθεταν μία από τις πρώτες θεατρικές αι
σθήσεις μου. Αργότερα, η ίδια θεατρική
αίσθηση κυριαρχούσε στις συνοικιακές
ταβέρνες, όπου μιαζί με τα μαγειρεμένα
φαγητά, πάνω στο τραπέζι, του οίνου βοηθούντος, μαγειρεύονταν από τη συντρο
φιά μας πράματα και θάματα, λόγια και
βλέμματα. Μετά βρέθηκα στη Γαλλία, με
άδειες τσέπες και πολλές γευστικές ανα
μνήσεις. Η εξαιρετική μαγειρική της μητέ
ρας μιου με είχε καταστήσει άκρως απαι
τητικό. Η απαιτητικότητα αυτή, σε συν
δυασμό με την πενία, με υποχρέωσαν να
ζωντανέψου ξανά και να σκηνοθετήσω τις
γευστικές μνήμες. Ετσι ξεκινά η πρακτική
σχέση μου με τη μαγειρική. Επιδόθηκα με
ζήλο στη σχέση του μαγειρέματος, όχι της
μαγειρικής. Η τέχνη του μιαγειρέματος
εμιπεριέχει τη μιαγειρική, αλλά την υπερ
βαίνει. Είναι η τέχνη της ψευδαίσθησης, η
τέχνη της μεταμιφίεσης. Το τραπέζι είναι η
σκηνή. Το σερβίτσιο είναι το σκηνικό και
οι συνδαιτυμόνες είναι οι ηθοποιοί που
παίζουν στην παράσταση του δείπνου και
την οδηγούν στο αναπόφευκτο τέλος της.
Περιττό να προσθέσω πως η κουζίνα είναι
το παρασκήνιο.
• Θα έκανες εσύ ό,τι οι ήρωές σου στις
Επικίνδυνες μαγειρικές;
—Μα πώς θα μ’ ενοχλούσε να μαγειρεύα»
εγώ, όταν για μένα το μάγειρε μια δεν είναι
ούτε υποχρέωση ούτε αγγαρεία; Και πώς
θα μ’ ενοχλούσε να μαγειρεύιυ για μια γυ
ναίκα που διαθέτει μια τέτοια ακτινοβολία
ψευδαίσθησης, ιυστε να μιου παρουσιάζεται
ως η γυναίκα των ονείρων μου; Ποιος άνδρας μαγειρεύει για άλλον άνδρα; Ενας άνδρας μιαγειρεύει για τη γυναίκα των ονεί
ρων του - έστω κι αν ανάμεσα σε λίγους ή
περισσότερους συνδαιτυμόνες η γυναίκα
αυτή απουσιάζει. Σε άπαντα και απαντα
χού τα δείπνα, μια γυναίκα παίζει πάντα το
ρόλο της γυναίκας τιυν ονείρων.
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Αναζωπυρώνεται
το ενδιαφέρον για τον Μαρξ
του Σπύρου Τσακνιά

Me α φ ο ρ μ ή

την έ κ δ ο σ η το υ β ιβ λ ίο υ το υ Is a ia h B erlin, Καρλ Μ αρξ, Η ζωή και η εποχή του
(Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Γ.Ν. Μ ε ρ τ ίκ α ς Εκδ. S c rip ta , 1 9 9 8 ) .

χουν περάσει πενήντα χρόνια από
τότε που ο Isaiah Berlin έγραψε τη
μονογραφία του Καρλ Μαρξ, η
οποία πρόσφατα μεταφράστηκε
στα ελληνικά και κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις Scripta. Και συμπληριυνονται,
ως γνωστόν, εκατόν πενήντα χρόνια από
τότε που δημοσιεύτηκε το Κομμουνιστικό
Μανιφέστο. Θα μπορούσε κανείς να ισχυ
ριστεί ότι το έργο του λετονού συγγραφέα,
που σπούδασε και δίδαξε στην Αγγλία
κοινωνική και πολιτική θεωρία, αργοπόρησε πολύ να φΟάσεί στην ελληνικέ] βιβλιαγορά και ότι η εξαίρετη εκ μέρους του
παρουσίαση των βασικών ιόειόν τού μεγά
λου θεωρητικού του παγκόσμιου σοσιαλι
στικού κινήματος φθάνει σ' εμάς μετά την
ιστορικά διαπιστωμένη, όπως λέγεται,
χρεοκοπία των ιδεών αυτιών.
Το περίεργο είναι πως η έκδοση του βι
βλίου του Isaiah Berlin δεν είναι το μόνο
δείγμα αναζιυπύρωσης του ενδιαφέροντος
για τον Μαρξ, λίγο μετά την αποκαθήλωσή
του στις χώρες όπου είχαν εγκατασταθεί
καθεστώτα στο όνομα των θεωριών του.
Πλείστα δημοσιεύματα στον ημερήσιο και
περιοδικό Τύπο, ακόμα κι όταν δεν υπερ
βαίνουν το ρηχό ανεκδοτολογικό επίπεδο,
μαρτυρούν ότι το όνομα του Μαρξ κάθε
άλλο παρά το σκέπασε η λήθη. Είναι πρό
ωρο. καί δύσκολο, να ερμηνεύσει κανείς
αυτές τις αχνές ακόμη ενδείξεις αναζωο
γονημένου ενδιαφέροντος. Και οπωσδή
ποτε υπερβαίνει τις προθέσεις και τις δυνατότητές μου μια απόπειρα ερμηνείας
των. Εικάζω ότι ενιό το όνομά του είναι
πασίγνωστο, οι ιδέες του, ιδίως ανάμεσα
στις νεότερες γενιές, είναι ελάχιστα γνω
στές. Αλλά και στις παλιάτερες γενιές ακό
μη, σε αυτές που αγωνίστηκαν για την
πραγμάτωση τιυν κοινωνικών του ιδεω
δών. πέρα από έναν στενό κύκλο ειδικών
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μελετητών του έργου του, και έναν κάπως
ευρύτερο κύκλο διανοουμένων της Αρι
στερός, περισσότερο γνωστή ήταν μια
απλουστευμένη σύνοψη ορισμένων θέσε(όν του παρά η αρκετά σύνθετη σκέψη του
και οι μάλλον περίπλοκες αναλύσεις του.
Υποθέτω πως η «κρίση του μαρξισμού»
ενδέχεται να προκαλεί σήμερα, ή να προκαλέσει στο κοντινό μέλλον, ένα βαθύτερο
και ουσιαστικότερο ενδιαφέρον για ιδέες
που σφρόχγισαν ανεξίτηλα την ιστορία του
20ού αιώνα. Η βάναυση εξίσωση Μαρξ Τσαουσέσκου δεν ισχύει πλέον ακόμα και
για τους φανατικότερους των αντιπάλων
του. Οι προβλέψεις του για την κατάρρευ
ση του καπιταλισμού ως αναπόφευκτης
συνέπειας τυ>ν «σιδερένιων νόμων της
ιστορίας» μπορεί να αντιμετωπίζεται με
δυσπιστία ακόμη και από τους φανατικό
τερους των οπαδών του. Ίσω ς να έφθασε ή
να πλησιάζει η ώρα που ο Μαρξ δεν θα
διαβάζεται ούτε ως προφήτης ενός επίγει
ου παραδείσου ούτε ως εμπνευστής ανατριχιαστικιόν ολοκληρωτικυΥν καθεστώ
των, αλλά γ ι’ αυτί) που πράγματι είναι:
ένας μεγάλος στοχαστής, χωρίς τη συμβο
λή του οποίου οι κοινωνικές επιστήμες της
εποχής μας δεν θα ήταν αυτό που είναι σή
μερα. Το ότι ο Μαρξ άλλαξε δραστικά την
πορεία των κοινωνικιόν επιστημών και της
πολιτικής θεωρίας είναι μια παραδοχή,
την οποία σπανίως αμφισβητούν επιστή
μονες και θεωρητικοί, ανεξάρτητα από
την προσωπική τους τοποθέτηση απέναντι
στις ιδέες του. Μια σκέψη που διαδραμά
τισε τέτοιο ρόλο, όσο κι αν συνδέθηκε με
συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές που
ήταν καταδικασμένες να καταρρεύσουν,
και που όντως κατέρρευσαν, δεν είναι
προορισμένη να βυθιστεί στη λήθη. Ο
Μαρξ ανήκει στη χορεία των στοχαστών
από τους οποίους —σήμερα οπωσδήποτε

και στο μέλλον, υποθέτω- δεν αναμένε
κανείς ούτε συπηριολογικές συνταγές ού
τε εσχατολογικές βεβαιότητες. Από τψ
άλλη, ο στοχασμός του και η εκπληκτικτ
αναλυτική του σκέψη αποτελούν παρακα·
ταθήκη από την οποία μπορεί κανείς νο
αντλεί έμπνευση για την αντιμετώπιση ση
μερινών ή αυριανών προβλημάτων ποι
ήταν αδύνατο να προβλεφθούν στην εποχτ
του. Έ τσ ι ή αλλιώς, η γνωριμία με τη σκέ
ψη του και επιθυμητή φαίνεται πως είναι
και αναγκαία, νομίζω.
Η απάντηση στο απολύτως θεμιτό ερώτη
μα αν υπάρχει καλύτερος τρόπος γνωρι
μίας με τη σκέψη του Μαρξ από την ανά
γνωση των έργων του, δικαιολογεί, θέλω
να πιστεύω, την ανάγκη που αισθάνθηκα
να γράτψυ ετούτη τη θερμή βιβλιοσύσιαση.
Απαντώντας απερίφραστα πως όντως η
ανάγνωση των έργων του είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος οικείακτης με τις ιδέες
του, οφείλω να προσθέσω πως η ανάγνωση
αυτή δεν είναι εύκολη. Ό χι μόνο γιατί συχνόχ το ύφος του είναι στρυφνό, αλλά και
γιατί ένα μεγάλο μέρος του έργου του ανα
πτύσσεται μέσα από διαλόγους με έργα άλ
λων στοχαστούν, παλαιότερων ή συγχρό
νου του, η γνώση των οποιών αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση για την κατανόηση
των απόψεojv του Μαρξ. Βασικές ιδέες του
ουδέποτε τις ανέπτυξε με πληρότητα και
συνοχή. Οι ιδέες αυτές συνάγονται συχνά
μέσα από τις αντιπαραθέσεις του με κείμε
να συμπολεμιστών ή αντιπάλων του, πολ
λοί από τους οποίους είναι τελείως ξεχα
σμένοι σήμερα και τα κείμενά τους, οτα
οποία ο Μαρξ ασκεί συνήθο)ς κριτική ή,
ακόμα συχνότερα, δριμεία πολεμική, είναι
δυσεύρετα, προσιτά μόνο στους ερευνητές.
Το ότι πάρα πολλοί ερευνητές και μελετητές έχουν γράψει σημαντικές μονογραφίες
για τη μια ή την άλλη πλευρά του έργου του

ij και συνθετικότερες εργασίες πάνω στη
αρξική θεωρία- είναι γνωστό. Η σχετική
ψλιογραφία είναι απέραντη. Κι ένα μεάλο μέρος της επίσης δυσπρόσιτο.
Ημονογραφία του Isaiah Berlin, πολύ καά μεταφρασμένη στα ελληνικά από τον
,Ν. Μερτικά, εκδοτικά φροντισμένη, με
Ιίνόιαφέρουσα εισαγωγή του καθηγητή
I Jan Ryan και κατατοπιστική βιβλιογρα
φίατόυ καθηγητή Terrel Carver, είναι μια
ριότης τάξεως εισαγωγή στη θεωρία του
ίαρλ Μαρξ. Για την ακρίβεια, πρόκειται
ιαενα είδος πνευματικής βιογραφίας. Το
ιίβλίο αυτό, που ο Berlin πρωτοδημοσίευ' ιε όταν ήταν μόλις τριάντα χρόνων, ανέιειξε τνιν ιδιοφυία του ως ιστορικού των
δεοόν, ενός τομέα στον οποίο ξεχώρισε όχι
ιόνο με την ευρυμάθεια και την εμβρίθειά
Γου αλλά και με το ταλέντο του. «Αυτό το
,,ώχντυ», σημειώνει ο καθηγητής της πολι
κής φιλοσοφίας Ryan, «κάτι που συμβαί, τι ουχνά με τέτοια χαρίσματα, είναι ευκο
λότερο να το θαυμάζουμε και να το απο
λαμβάνουμε παρά να το περιγράιφονμε'
παρουσιάζεται ως εξαιρετικέ] ικανότητα
ιπυτίμησης του στοχαστή και της σκέψης
νν. 0 συγγραφέας απεικονίζει τις προσω
πικότητες ανόρών και γυναικών γύρω απά
ους οποίους γράφει, χωρίς να ξεχνά ούτε
πιγμή ότι θέλουμε να μάθουμε γι' αυτούς
ξαιτίας των ιδεών τους μάλλον παρά λόγω
:wv συζυγικών τους περιπετειών ή του εν’)υματυλογικυύ τους γούστου, και μάιλιστα
:ις απεικονίζει ζωηρός ακριβώς επειδή οι
όέες έχουν ζωή αφ ' εαυτών, σφραγίζονται
inως από τους χαρακτήρες των ανδρών
και των γυναικών στους οποίους ανήκουν».
Η μονογραφία του Berlin για τον Καρλ
Μαρξ, που σε ορισμένα σημεία αναθεω
ρήθηκε αργότερα χωρίς να αλλοιωθεί
'στην ουσία της, πιστοποιεί του λόγου το
αληθές. Ελάχιστες είναι οι βιογραφικές
λεπτομέρειες που μας δίνει ο συγγραφέας
για τη ζωή του ήρωά του, κατορθώνει
εντούτοις να σκιαγραφήσει με ενάργεια
το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του
και πάνω από όλα να καταδείξει τη συνά
φεια ατομικής ζωής, κοινωνικού περιβάλ
λοντος, θεωρητικών, πνευματικιόν, ιδεο
λογικοί και πολιτικιάν ρευμάτων της επο
χής, αφ' ενός, και έργου, α φ ’ ετέρου. Κυ
ρίως, όμως, κατορθιάνει να χαρτογραφή
σει την πορεία μιας σκέφης που διαμορ
φώνεται σταδιακά, μέσα από ποικίλες ζυ
μώσεις με τον περίγυρο, μέσα από παθια
σμένες συγκρούσεις με αντιπάλους και συ
μπολεμιστές, τι σφοδρότητα των οποίων
δεν είναι διόλου άσχετη με τον δύσπιστο,
εριστικό και αλαζονικό χαρακτήρα του με

γάλου θεωρητικού τού σοσιαλισμού. Η κα
τανόηση της εξέλιξης της σκέιβης του
Καρλ Μαρξ θα ήταν προβληματική για τον
αμύητο ή τον σχετικώς μυημένο αναγνώστη αν ο Berlin δεν τον πληροφορούσε
επαρκιάς για τις απόψεις των στοχαστιάν
με τους οποίους ήρθε σε σύγκρουση, για
τις αφορμές και τις βαθύτερες αιτίες των
ρήξεων, για την ουσία και τη σημασία
τους.
Ο Isaiah Berlin δεν είναι ιδεολογικός
αντίπαλος του Καρλ Μαρξ, αλλά σε καμιά
περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
αγιογράφος του. Η νηφάλια κριτική του
στάση τού επιτρέπει να αντιμετωπίζει δί
καια τον ήρωά του, να εντοπίζει τα δάνεια
της σκέψης του από συγχρόνους στοχα
στές ή προγόνους του και συνάμα να επι
σημαίνει τα καίρια εκείνα σημεία στα
οποία ο στοχασμός του καινοτομεί και να
υπογραμμίζει την τεράστια σημασία των
καινοτομιών του, που τον έκαναν τελικά
να ξεχωρίσει ανάμεσα σε πλήθος δραστή
ριων και σημαντικιόν θεωρητικιόν. Πέρα
από τη φυσιογνωμία του Καρλ Μαρξ, η
μονογραφία του Berlin απεικονίζει με
αδρότητα το κοινωνικό, φιλοσοφικό και
ιδεολογικό τοπίο μιας ολόκληρης εποχής,
η οποία πάλλεται από το πάθος της αναζή
τησης των νόμων της κοινωνίας και της
ιστορίας, που θα τη βοηθήσουν τόσο στην
αυτοκατανόησή της (ίσο και στη χάραξη
μιας πορείας προς το μέλλον, το οποίο φα
ντάζεται λουσμένο στο φως της πλήρους

απελευθέρωσης του ανθρυάπου απ’ όλα τα
δεσμά του.
Η φυσιογνωμία του Μαρξ, μέσα από την
πνευματική βιογραφία που του αφιέρωσε
ο Berlin, αναδεικνύεται τόσο σημαντική
επειδή δεν της αποδίδεται το αμφίβολης
αξίας εύσημο της πρωτοτυπίας. Η μεγαλο
σύνη του συνίσταται στο να αφομοιώνει τη
σκέψη της εποχής του, να την υποβάλλει
σε αυστηρό κριτικό έλεγχο, να την κωδικο
ποιεί με (ίση συνοχή του επιτρέπει η εκρη
κτικέ] προσυιπικότητά του και η σχεδόν
αχαλίνωτη πολυπραγμοσύνη του, και να
την εκφράζει με τρόπο δυναμικό και ύφος
απολύτως προσωπικό. Η διακριτική επι
σήμανση εκείνων των προβλέψεων του
Μαρξ που δεν ευτύχησαν να δικαιωθούν
από την ιστορία, ενώ δεν με κάνει την τερά
στια σημασία της προσφοράς του βιογρα
φούμενου, ενισχύει την αξιοπιστία του
βιογράφου. Η μονογραφία του είναι αξια
νάγνωστη όχι μόνο για τη μεθοδική κατά
ταξη του υλικού του και τη νηφάλια δια
πραγμάτευσή του, αλλά και για τον τρόπο
με τον οποίο είναι γραμμένη, τον άμεσο
και ευθύβολο, που βρίσκεται στους αντί
ποδες μεγάλου μέρους του σημερινού δοκησίσοφου θεωρητικού λόγου που συχνά
πονοκεφαλκχζει τον αναγνιάστη άνευ αποχρυάντος λόγου. Στην άνετη πρόσληψη της
εξαίρετης εισαγωγής του Berlin στον
Μαρξ και το έργο του, συμβάλλει -το επα
ναλαμβάνω- και η πολύ καλή μετάφραση
του Γιώργου Μερτικά.

' To παρελθόν αυνι
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του Βασίλη Ρούβαλη

0 Μ ιχάλης Νικολούδης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία με την
Αιολία. Ακολούθησε ο Χρησμός (1996) και μόλις πρόσφατα ο Μελισσόκηπος
(όλοι στη Libra Music), με τη σύμπραξη της Σοφίας Τσέρου στα φω νητικά και του
Ηλία Κατσούλη στο στίχο. Η μουσική του διακρίνεται από την κα θ α ρ ό τη τα και την
αισθαντικότητα του παραδοσιακού μέλους, που διαπ ραγμ ατεύεται το π α ρ ελθ ό ν
σε σύγχρονες βάσεις, αποτολμώ ντας και π ετυχαίνοντας την ιδανική σύμπραξη
ρυθμών, ηχοχρωμάτων και συναισθήματος. Σκιρτήματα ήχων από την ευ ρ ύ τερ η
γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και γενικό τερ α της ανατολικής λεκά νη ς της
Μ εσογείου δημιουργούν ένα αρμονικό σύνολο, κατα τάσ σ οντας τη μουσική του
στα ιδανικά δείγματα της παγκόσμιας έθ\α κ παραγωγής.

• Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η
τάση της στροφής προς την Ανατολή και τις
αξίες που εκείνη πρεσβεύει. Εσείς θεωρείτε
ότι εδώ, στην ευρύτερη μη γεωγραφική
περιοχή της Ελλάδας, είναι επιτυχής αυτή η
τάση βαδίζοντας σωστά πάνω στις
παραδοσιακές φόρμες;
—Αυτή η τάση ξεκίνησε στις αρχές της δε
καετίας του ’80 στην Ελλάδα, γιατί στο
εξωτερικό από τη δεκαετία του 70 ή και λί
γο νωρίτερα με την αναζήτηση που έγινε
στη μουσική της Ινδίας. Στην Ελλάδα, απ'
όσο θυμάμαι διάφοροι μουσικοί άρχισαν
τότε να ψάχνουν τα ακούσματα από την
ανατολική λεκάνη της Μεσογείου κυρίως.
Βέβαια, τώρα έχει γίνει της μόδας η ενα
σχόληση με την παράδοση, φτάνοντας να
μιλάμε για mainstream, καθότι αυτό θέλει
η πλειοψηφία. Είναι γεγονός ότι συνεχιός
εμφανίζονται νέοι χώροι όπου παίζουν
διάφορα συγκροτήματα και μουσικοί και
νομίζω ότι ήταν καλό που οι παραδοσιακές
φόρμες βοηθούν προς αυτό. Υπάρχουν κα
λές και κακές προσπάθειες, όπως σε κάθε
τομέα.
• Μέσω του παραδοσιακού ήχου μπορεί
να ενεργοποιηθούν νέοι δρόμοι έκφρασης,
καλύπτοντας παράλληλα και το δίπολο
παλιό - σύγχρονο, Ανατολή -Δύση της
ελληνικής φυσιογνωμίας;
-Ό π ω ς ακριβώς την ορίσατε είναι η φυ
σιογνωμία μας. Και δεν μπορεί να γίνει πι
στή μεταφορά, είναι σαν να χτίζουμε ένα
οίκημα και να το φτιάχνουμε για να μοιά
ζει στην Ακρόπολη. Όμως μπορούμε να
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πάρουμε αυτές τις παραδοσιακές φόρμες
και να τις χειριστούμε ώστε να προτείνου
με κάτι νέο. Το παρελθόν είναι κάτι συγκε
κριμένο, γι’ αυτό και συγκρούεται με το
παρόν. Ενο) αν χρησιμοποιήσουμε τις ρίζες
μας ως κεντρική δομή, έχουμε τη δυνατότη
τα να επεκταθούμε παραπέρα.
•Α ν αναφέρουμε τη Δόμνα Σαμίου, που
«αποταμιεύει» και καταγράφει υλικό, αλλά
και τους σύγχρονους φορείς της βυζαντινής
μουσικής;
—Η Σαμίου γυρίζει από χιυριό σε χωριό
καταγράφοντας και αρχειοθετώντας. Αν
δεν υπήρχε αυτή η προσπάθεια, δεν θα κά
ναμε τίποτε σήμερα. Προσωπικά, δεν έχω
επιλέξει να κάνω κάτι τέτοιο αλλά εμπνέομαι παίρνοντας από εκεί διάφορες φόρ
μες. Για τη βυζαντινή μουσική έχουν γίνει
πάμπολλες συζητήσεις και «μάχες» από
τους ειδικούς. Κάποτε έγινε προσπάθεια
ανανέωσής της με την πολυφτυνία, που ως
γνυκττόν είναι μονοφωνική, εναρμονίζοντάς τη με τη δυτική φιλοσοφία. Ή ταν ένα
βήμα όχι προς τα μπρος αλλά ακαθόριστο.
Από τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική
δανείζονται πράγματα, αλλά πρέπει να παραμείνει σημείο αναφοράς, αναλλοίωτη
και άφθαρτη στη μοναδικότητά της.
•Η Δύση, με τη δομή και το σύστημα
αξιών της, εισχώρησε βαθιά στις ρίζες της
ελληνικής λαϊκής έκφρασης από
διαφόρους παράγοντες. Όμως ταυτόχρονα
αποπέμφθηκε η Ανατολή. Η τωρινή
επανεκτίμηση της Ανατολής δηλώνει
κάποιο αδιέξοδο, τελικά έναν ευνουχισμό;

—Είναι μια παλινδρόμηση που έχει περιο
δικότητα. Η Δύση εισέβαλε στην Ελλάδτ
μετά τον πόλεμο δυναμικά. Βέβαια υπηρ
χαν ο Χιιότης, ο Τσιτσάνης και οι άλλοι με
γάλοι μουσικοί αντιμέτωποι με τους λεγό
μένους «ελαφρούς» και την τάση προςτη^
αμερικανική τζαζ, αλλά το ’60, με τον ερχο
μό τυ)ν εξόριστων από τις πολιτικές κατα
στάσεις της εποχής, δημιουργήθηκε
ομάδα με τους Θεοδωράκη, Ρίτσο κ.ά. πε
σαν θύελλα σάρωσαν ό,τι δυτικό - αστικά
είχε μεταφυτευτεί. Μετά, στη δεκαετία 1
’80, ξέρουμε όλοι τι έγινε στο εΐ
τραγούδι, που κατ’ εμέ είναι η χειρότερη
περίοδός του. Γι’ αυτό πιστεύω έγινε η εχ
νέου ανακάλυψη του ανατολικού ήχο
Και δεν έχει τόση σημασία η απλή
ούτι, νέι, τζουρά όσο η γνώση ότι π.χ. ένο
Σαραγούδας, πριν από τριάντα
έπαιζε ούτι μ’ έναν συγκεκριμένο τρόπο"
Έτσι, θα έχει κέρδος κάποιος ως μουσικός;
και ερευνητής.
•Κάποιοι λένε να στραφούμε
ολοκληρωτικά στην Ανατολή, αφού η Δύση
δεν έχει τίποτε να μας δώσει.
—Διαφιυνιύ, αν και κάποτε το είχα υπο
στηρίξει και εγώ. Σήμερα στη Δύση υπάρ
χουν και πράγματα ενδιαφέροντα. Δεν
πρέπει να αγνοούμε έναν Bryan Eno, έναν)
Peter Gabriel ή έναν David Byrne. Όπως
και τα καλά ή άσχημα της ανατολίτικης
κουλτούρας που μπορούν να μας επηρεά
σουν. Η μείξη από διάφορες κουλτούρες
είναι το ζητούμενο. Για παράδειγμα, ένα;
ισραηλινό κρουστό μπορεί να χρωματίσει
διαφορετικά έναν δικό μας μπάλο και τού
το είναι το ενδιαφέρον και εποικοδομητι
κό στην υπόθεση αυτή.
Μ ΑΣΤΟ ΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

• Κρίνετε ότι υπάρχουν καλλατέχνες που
«μαστορεύουν» επάξια αυτή την τόσο
ευαίσθητη και λεπτεπίλεπτη υπόθεση εδώ
στην Ελλάδα;
—Υπάρχουν αρκετοί μουσικοί που επε
ξεργάζονται καλά τις πληροφορίες από το
μουσικό παρελθόν. Αλλοτε πετυχαίνοντας,
άλλοτε όχι. Γ ενικά προχωράει πολύ καλι
αυτό και φαίνεται πα)ς θα υπάρξει συνέ

μιλείμε το παρόν
\Α Η

Ν Ι Κ Ο Λ Ο Υ Δ Η
εναλλακτικές προτάσεις από πλευράς μου
που ξεφεύγουν από το δόγμα εισαγιυγή κουπλέ - ρεφρέν. Με ενδιαφέρει να απα
σχολήσει (χυτό τους ακροατές του δίσκου,
να ξεφύγουμε λίγο από τα παραδεδεγμέ
να.
ΠΩΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ

εια. Υπάρχει ένας πυρήνας και σίγουρα
«ποιοι θα παραμείνουν στο μέλλον,
ίπάρχουν μουσικοί κορυφής στην Ελλάιαπου δεν γνωρίζουν καν το χώρο αυτί),
ϊίναι παγιδευμένοι στο βιοπορισμό τους,
,ργαζόμενοι δίπλα σε εμπορικούς καλλιέχνες χωρίς να εκτιμούν τις ικανότητες
ους. Και είναι κρίμα.
*Ποια η δική σας φιλοδοξία ως συνθέτη;
Αντιπροσωπεύετε ένα ρεύμα που θέλει να
χει συνέχεια στο μέλ).ον;
-Όπως είπα νωρίτερα, η Δόμνα Σαμίου
:ίναι μεγάλο κεφάλαιο, και ευτυχοϊς που
υπάρχει. Εγώ δεν θα κάνω καταγραφή
)πως άλλοι ταγμένοι κυριολεκτικά σε αυ:ό, αλλά φιλοδοξώ να μορφοποιώ παρα
δοσιακές φόρμες στη σύγχρονη πραγματιιότητα της Αθήνας των 4 εκατομμυρίων
ινθροίποιν της, τιον αυτοκινήτων, των
ποΰντιο, των υπολογίσουν. Προσπαθο') να
λειτουργήσω ως λαϊκός οργανοπαίκτης
πας άλλης εποχής ζόίντας όμως το σήμε
ρα.
*Τι προσδοκίες έχετε από το
Μελισσόκηπο ως προς την αποδοχή που
ΰαέχει από το κοινό;
-0 Μελισσόκηπος περιέχει εύκολες με
λωδίες που ο καθένας μπορεί να ακούσει.
Υπάρχουν και κάποιες «γέφυρες» με

•Στην Αιολία και τον Χρησμό διανύσατε
μια εικόνα με διαφορετικά φόντα και
συγκινήσεις, διανθισμένη και στις δύο
περιπτώσεις με μια διάθεση αποτύπωσης
και καταγραφής. Με τον Μελισσόκηπο
ακολουθείτε άλλα μονοπάτια, φαίνεται ότι
κατασταλάζετε στις προθέσεις σας.
Σκοπεύετε να συνεχίσετε προς αυτή την
κατεύθυνση;
—Συμφωνώ) απόλυτα με την άποψη αυτή.
Και οι τρεις δίσκοι αποτελούν τρίπτυχο
που αλληλοσυμπληρυϊνονται στα χαρακτη
ριστικά τους και αποτελούν συγκεκριμένη
πρόταση από εμένα. Διαπιστιυνο) την αξία
του αποτελέσματος όταν σε συναυλίες μου
εναλλάσσονται αρμονικά. Και αυτό με χα
ροποιεί όσο ικανοποιεί και το κοινό.
• Π(ός επιλέγετε τους συνεργάτες σας; Αν
μη τι άλλο, είναι τουλάχιστον ευχάριστες
εκπλήξεις σε κάθε δίσκο σας. Πιστεύετε ότι
συμβάλλουν καθοριστικά στον
πλουραλισμό της έκφρασής σας;
—Δε υπάρχει αμφιβολία ότι είναι σημαντι
κό το κέρδος. Ο Omar Farouk Tekbilek ήρ
θε από την Αμερική για την ηχογράφηση
της Αιολίας και πράγματι χαρακτήρισε τα
κομμάτια με τον τρόπο του. Όπως και ο
Haig Yazdjan με τα ταξίμια και τους αυτοσχεδιασμούς του. Ο Γιοιργος Μαγκλάρας,
ο Ross Daily, ο Alto Timcboyaciyan και
όλοι οι (χλλοι εξαιρετικοί μουσικοί έπαι
ξαν πολύ σημαντικό ρόλο στους δίσκους
(χυτούς. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτές οι χτυνεργασίες αποτελούν συνταγή για το μέλ
λον.
• Θα μας πείτε δυο λιτγια και για την
επόμενη συνεργασία σας, με τον A bdelli;
—Πρόκειται για τον επόμενο δίσκο που εί
ναι ήδη έτοιμος και θα κυκλοφορήσει μάλ
λον τον Μάρτιο. Έχουμε μοιραστεί το υλι
κό οι δυο μας σε μια ενδιαφέρουσα σύ

μπραξη, πιστεύω.Ο
Abdelli είναι Αφρι
κανός,
Βερβέρος,
και έμαθε να παίζει
μουσική στους δρό
μους. Είναι γνήσιος
οργανοπαίκτης
του
δρόμου που ζει και ερ
γάζεται στις Βρυξέλ
λες.
• Οι ιδιωματισμοί, ο χαρακτήρας και η
ηχητική ταυτότητα όλων αυτών των
μουσικών και των λαών γίνεται
προσπάθεια εκμαυλισμού και αποδόμησης
προς όφελος και μόνο των δυτικών
φορμών;
—Συμβαίνει αυτό γιατί το χρήμα βρίσκε
ται στη Δύση. Και το έθνικ καλύπτει μια
ανάγκη όπως παρουσιάζεται, στηρίζει μια
βιομηχανία. Γιατί αν ακουγόταν το έθνικ
όπως πραγματικά είναι, δεν θα πουλιόταν
κανενός ο δίσκος.
•Στην περίπτωση της ελληνικής μουσικής
παράδοσης δεν υπάρχει αντίστοιχη
πρόσβαση σ ’αυτό το δισκογραφικό
κύκλωμα.
—Είναι ένα πρόβλημα που και εγώ έχω
εντοπίσει. Δεν ξέρω τι φταίει. Ίσω ς να
οφείλεται στο προηγούμενο του Θεοδωράκη με το φολκλορικό ξάνοιγμα του
Ζορμπά παγκοσμίως. Φαίνεται ότι παρέμεινε στο εξωτερικό αυτή η εικόνα, του
Έλληνα που χορεύει στο δρόμο συρτάκι
και τα λοιπά, και χρειάζεται αρκετή δου
λειά για να ακουστούν προς τα έξω τα
πολύ ενδιαφέροντα που συμβαίνουν εδώ
και καιρό από τους σύγχρονους φορείς
αυτού του υλικού.
• Πάντως νομίζω ότι οι μουσικές του
κόσμου δεν θα είναι παροδικό φαινόμενο
στη δισκογραφία.
—Ό χι, αντιθέτως πιστεύω ότι θα τραβή
ξουν το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων
ακροατοιν. Γίνονται σπουδαία πράγματα
και θα έχουν εξέλιξη στο μέλλον. Το ένα
φέρνει τ’ άλλο, επομένως θα υπάρξει εν
διαφέρον και των κολοσσιαίων δισκογραφικών εταιρειών που θα τα προβάλουν. Αν
και σε αυτή την προοπτική θα σημάνει η
αρχή του τέλους για το έθνικ, όπως έγινε
κατά καιρούς με διάφορες άλλες μουσικές
τάσεις. Και είναι μεγάλο το κρίμα.
f^ j k

Η ΕΤΕΒΑ, οι ελληνες συνθέτες
και ο Γ. Γ. Παπαϊωάννου
του Παναγιώτη Αδάμ
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κάπ οιες (δ υ σ ά ρ ε σ τε ς ) επ ισ η μ ά νσ εις για την έ κ δ ο σ η α υ τή , κα ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α γ ια το β ιβ λ ίο με τα
σ χόλια που τη σ υ ν ο δ ε ύ ε ι, για το οπ οίο υ π ε ύ θ υ ν ο ς ε ίν α ι ο μ ο υ σ ικ ο γ ρ ά φ ο ς Γιάννης Γ. Παπαϊωάννου.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Στο συνοδευτικό (χυτό βιβλίο ο Γ.Γ.Π. πα
ρουσιάζει λίστα 126 συνθετών, τους οποί
ους κατατάσσει σε 6 κατηγορίες με πο
μπώδη ονόματα (Α: ηγετικές μορφές, Β:
κορυφαίοι, Γ: ξεχωριστά διακρινόμενοι,
Δ: διακρινόμενοι, Ε: πολύ αξιόλογοι, ΣΤ:
άλλοι αξιόλογοι), ενώ στην πραγματικότη
τα εννοεί απλώς πρυπης διαλογής, δεύτε
ρης διαλογής κ.λπ., αφοΰ στις σελίδες 28,
56 και 91 αναφέρεται ρητά πως η κατάτα
ξη είναι αξιολογική. Τους συνθέτες της 6 ης
κατηγορίας τούς θεωρεί προφανούς τόσο
ασήμαντους που κρίνει πως δεν αξίζει καν
να αναφερθούν: «δεν κατονομάζονται, αλ
λά απλώς αριθμούνται» (σελ. 56), «τα ονό
ματα υπάρχουν στο αρχείο Γ.Γ.Π.» (σελ.
60). Στο παρελθόν, ο Γ.Γ.Π. έχει παρου
σιάσει και άλλες λίστες με τις οποίες δια
σύρει διεθνώς τους έλληνες συνθέτες με
ανάλογες διαστρεβλωτικές, υποτιμητικές
ή μεροληπτικές αξιολογήσεις, «βαθμό ελ
ληνικότητας», αριθμό αστέρων (ναι, δεν
αστειετ’όμαστε!) και άλλα τέτοια, που
έχουν ενίοτε διανεμηθεί και σε συναυλίες
μαζί με τα προγράμματα. Στη σελίδα 27
περηφανεύεται κιόλας πως για την έκδοση
αυτή «το όλο σχέδιο ξεκίνησε κάπου 14
0 Παναγιώτης Αδαμ διδάοκει στα άδεια Athenaeum
και Φ. Νακας, έχει επιμεληθεί τον Α'Τόμο της
Ελληνικής Εκδοσης του Άτλαντα της Μ ουσικής και
πρόσφατα εξέδωσε το εγχειρίδιο Τονική Αρμονία.
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χρόνια νωρίτερα».
Πρέπει να τονίσουμε πως (αν και η γνώμη του για αρκετούς από τους πιο γνω
στούς συνθέτες μας είναι τουλάχιστον εκ
κεντρική) δεν μας απασχολεί σε ποια
αξιολογική ομάδα εντάσσει ο Γ.Γ.Π. κάθε
συνθέτη: Το πρόβλημα είναι η ύπαρξη και
η δημοσιοποίηση τέτοιων ομάδων. Είναι
κωμική και αδιανόητη η κατά το δοκούν
αξιολόγηση ζώντοον, και ιδιαίτερα νεότε
ρων συνθετιυν, το έργο τιυν οποίων βρί
σκεται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει ολο
κληρωθεί. Πέραν τούτου, κατάταξη ανθρώπων σε κατηγορίες ποιοτήτων θυμίζει
άλλες εποχές και είναι διεθνώς πρωτοφα
νής. Φανταστείτε αντίστοιχη λίστα για
τους ζυ'ιντες λογοτέχνες ή ποιητές μας, και
μάλιστα όχι από μιά περιστασιακή κριτική
αλλά από επίσημο φορέα. Επισημαίνουμε
πως ο Γ.Γ.Π., ως μέλος (ο μόνος Έλληνας)
της «Διεθνούς Εταιρίας [sic] Σύγχρονης
Μουσικής» (ΔΕΣΜ) και πολλών άλλων
διοργανώσεων, ήταν και είναι συχνά ο
αποδέκτης ερωτήσεων για έλληνες συνθέ
τες από διεθνείς οργανισμούς, φεστιβάλ
κ.λπ. και πολλές φορές αποφασίζει και
επιλέγει ο ίδιος ποιοι θα εκπροσιυπήσουν
τη χιόρα μας. Όπυ)ς πολύ εύστοχα παρατη
ρεί ο Γ. Σβώλος στην Ελευθεροτυπία
(3.2.98), «προσφέρει μία περίεργα αμφι
λεγόμενη υπηρεσία σε αυτό που με τόσο
λεπτομερή επιχειρηματολογία πασχίζει να
ορίζει ως Νέα Ελληνική Σχολή»' και πιο

κάτυ>: «διακατέχεται από εμμονές γκ
πρωτοποριακότητα και πρωτοτυπία, κατα
κλύζει με στατιστικά στοιχεία, επιμένει σι
ποσοτικές και ποιοτικές συγκρίσεις, επέ
χειρεί ακόμη και μελλοντολογίες».
Ο Γ.Γ.Π. και η ΔΕΣΜ είναι προφανακ:
πεπεισμένοι πως μπορούν να διαθέτου1προδιαγραφές για το τι είναι ή τι πρέπει vc.
είναι πρυποποριακή μουσική: στη σελίδ(
28 αναφέρεται «κριτήριο για την ένταξν
του έργου σε “πρωτοποριακό ιδίωμα*:
όπως π.χ. αυτό ορίζεται από τα κείμενε
της ΔΕΣΜ». Ποιο ιδίωμα είναι αυτό; μάλ,
λον η προ 30 ετών πρυποποριακή μουσική
(χυτή που το κοινό παγκοσμίυχς της έχει γυ^
ρίσει την πλάτη και που έχει πάψει διε,
θνώς να αποτελεί πρυποπορία από πολ
λού. Εύγλυπτη είναι η παρακάτιυ αντίφα;
ση: στις σελίδες 26-27 αναφέρεται «Απι
τα πολυποίκιλα κινήματα της μουσική
πρυποπορίας του αιεόνα μας [...] ο μινιμα
λισμός», αλλά στις λίστες «Φυσικά, δενπε
ριλαμβάνονται [...] συνθέτες [...] που ανί,
κουν σ' άλλες τάσεις (πλην της πρωτοπε
ριακής): π.χ. [...] μινιμαλιστικές» (σελ. 5(
(χνάλογη διατύπυχση και στη σελ. 30). C
μινιμαλιστές, βεβαίως, δεν περιλάμβανε
νται γιατί δεν ταιριάζουν με την εικόνι
που αυτός θέλει να προβάλει για τη συγ
χρονη μουσική.
Αλλεχ και αυτοί που περιλαμβάνονται δε
παρουσιάζονται καν ισορροπημένα κο
αμερόληπτα. Ο Γ. Μονεμβασίτης, αν κο
,

Εωρείτον Γ.Γ.Π. ειδήμονα (θα φανεί' παιχκάτω αν αυτό ευσταθεί), επισημαίνει
ως «Η γνώση, ωστόσο, δεν εξασφαλίζει
ον εξοστρακισμό -ή την αποδυνάμωση,
κω-των εμμονοόν και τιον προτιμήσειυν.
ιτιές, λοιπόν, οι συνιστοόσες είναι διάχυες τόσο στη διάρθρωση και την ουσία των
υμένων - σχολίιυν όσο και στην επιλογή
ων ανθολογούμενων συνθετών» (περίο
ικο Δίφωνυ, τεύχος Απριλίου 98, σελ.
74). Αναφε'ρουμε χαρακτηριστικά την
ερίπτωση του Γιώργου Κουμεντάκη (γ.
959), τον οποίον ο Γ.Γ.Π. προβάλλει ασύτολα, με τρόπο που και τον ίδιο εκθέτει
αι τους υπολοίπους προσβάλλει (προς
,ποφυγήν παρεξηγήσεως: μεμφόμιχστε τη
εροληπτική στάση, δεν υποτιμούμε την
ξία του συνθέτη). Αξιοπρόσεκτο πως,
.ναό για τους περισσότερους ζιύντες συνέτες που περιλαμβάνονται στα CD τα
ιογραφικά κείμενα και τά σχόλια είναι
Οωνίδιων (γραμμένα με την αναμενόμενη
ύνεχτη και χωρίς αξιολογικούς κομπαμούς), για τον Κουμεντάκη είναι του
.Γ.Π., γιατί αναμφίβολα ο ίδιος δεν θα
γραιρε ποτέ για τον εαυτό του τις φράσεις
ε τις οποίες τον ξεχωρίζει από τους υπο-οίπους ο Γ.Γ.Π. (σε τρία διαφορετικά σηείατων κειμένιυν).
Επίσης, στη σελίδα 89 αναγνωρίζετιχι «το
ριτήριο της φήμης και αναγνώρισης των
υνθετυόν που κατά κανόνα έχει σχέση και
ε την ηλικία τους». Ο Γ.Γ.Π. περιλαμβάει όμως νεότατους συνθέτες, που τους
.νιορίζει μόνον επειδή τυχαίνει να ασκού,ται ή να εργάζονται (όχι απαραίτητα ως
υνθέτες) στο «Κέντρο Σύγχρονης Μουσι.ής Έρευνας» (του οποίου είναι πρόειρυς), αν και είναι ακόμη μαθητευόμενοι
Iτουλάχιστον, όταν το όποιο έργο τους είαι άγνωστο έξω από τους χιυρους του
ŒYME, μένει νιχ αποδειχθεί στο μέλλον
ιν είναι ολοκληρωμένοι επαγγελματικά,
νλλι'χ ο Γ.Γ.Π. δεν έχει καμιά αμφιβολία:
(μολονότι πολλοί απ’ αυτούς δεν έχουν
κόμη κατακτήσει διεθνή αναγνώριση,
ιναμένονται, σ’ ένα σημαντικό ποσοστό
:ους, να το πραγματοποιήσουν αρκετά σύτομα» (σελ. 12)! Απορούμε πάντως πιός
έχει τόσο βέβαια γνώμη για όλους τους έλΙηνες συνθέτες, αφού έχει πάψει να ενηιίεριόνεται και νιχ ακούει τα έργα τους: τα
ιελευταία χρόνια δεν τον έχουμε δει σε
Κααιά συναυλία σύγχρονης μουσικής στην
να (Μέγαρο, Ινστιτούτο Γκαίτε κ.λπ.),
^ότι παρακολουθούμε, και λόγιο επαγγελματικού ενδιαφέροντος, τις περισσότε-
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kΑς σημειιοθει
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ακόμα πιος ο Παπαίυκχν-

νου κατατάσσει επίσης τους συνθέτες σε
τρεις κατηγορίες, σχετικές με το κατά πό
σον «εδίδαξαν με αξιόλογη επιτυχία
(πριοτοποριακή) σύνθεση» (σελ. 65), όπου
βλέπουμε το αστείο ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών Θόδωρος
Αντωνίου, με επίσημη διδακτική δραστη
ριότητα δεκαετιιόν στην Ελλάδα και τις
ΗΠΑ, να βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία,
ενώ) στη δεύτερη βρίσκονται συνθέτες ορι
σμένοι από τους οποίους δεν έχουν διδά
ξει ποτέ σύνθεση!
Αν, λοιπόν, κόπτεται για το μέλλον της
ελληνικής μουσικής, όπως διατείνεται, και
προσπαθεί vex παρουσιάσει τα επιτεύγματά της, θα χρειαζόταν παρουσίαση νηφά
λια και αμερόληπτη. Ενώ, αντίθετα, η λίαν
συζητήσιμη διαβάθμιση που επιχειρεί, σε
συνδυασμό με την ανεπίτρεπτη μεροληπτικότητα υπέρ του συγκεκριμένου νέου συν
θέτη, μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει,
ιδιαίτερα τη στιγμή που το πόνημα «διανέ
μεται ΔΩΡΕΑΝ [...] σε σημαντικούς μου
σικούς οργανισμούς και προσωπικότητες
ανά τον κόσμο» (σελ. 93). Ας μην ξεχνάμε
πιυς πρόκειται για επίσημη έκδοση της
Εθνικής Τράπεζας (η ΕΤΕΒΑ είναι θυγα
τρική της), με χρήματα του ελληνικού δη
μοσίου (;), πράγμα που δημιουργεί σοβα
ρό ηθικό και ουσιαστικό ζήτημα.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΖΗΛΟ

Ο Γ.Γ.Π. διακατέχεται από το γνυκττό σύ
μπλεγμα για τη σπουδαιότητα του ελληνι
κού έθνους. Μεροληπτικός, μονότονα

επαναλαμβανόμενος, πάντα σε υπερθετι
κό βαθμό:
«παρουσίαση [...] της αδιάλειπτης εξέλι
ξης διαμέσου 9 χιλιετκυν της [...] Ελληνι
κής Μουσικής [...] που συχνά κατέκτησε
υψιπετέστατες κορυφές μουσικών επι
τευγμάτων [...] εντελώς εξαιρετική» (σελ.
18), «ωρισμένες απόψεις της αρχαίας ελ
ληνικής μουσικής [...] δείχνουν πως αποτε
λούσαν κορυφαία επιτεύγματα της ανθριυπότητας σ’ οποιαδήποτε εποχή και περιο
χή» (σελ. 1 2 ) - παρότι, όποχς παραδέχεται
ο ίδιος, «η ίδια η μουσική ελάχιστα μας
σώθηκε (τα κάπου 40 επιζυΐντα “λείψανα”
[...] πολύ ελλειματικά στην πληροφόρησή
μας [...] πολύ όψιμα, μέσα σε εποχές προ
χωρημένης μουσικής παρακμής)» (σελ.
14), «πλήθος επιτεύγματα (π.χ. άκρα δια
φοροποίηση απίθανα “μικρών” διάστημά τιυν» (σελ. 15), «Ο Βυζαντινός κλάδος της
Χριστιανικής μουσικής αποδείχθηκε ένας
από τους μακροβιυπερους (σχεδόν 2 χιλιε
τίες), συνεπέστερους, υιριπετέστερους και
πιο περισπούδαστους της Παγκόσμιας
μουσικής ιστορίας (...) εξαίρεται από μια
διαδοχή εξαιρετικά υψηλαΥν “κορυφών”
(...) κατέκτησε μια νέα, σπουδαία κορυφή»
(σελ. 16), «Διαθέτομε (...) ένα κοινό διε
θνούς ΜΟΝΑΔΙΚΟ» (σελ. 35), «Ρυθμοί
απίθανης πολυπλοκότητας (...), κάτι το τε
λείως ακατανόητο για έναν δυτικό, χρησι
μοποιούνται φυσικώτατα, ακριβέστατα,
ανετώτατα, κι αποτελεσματικώτατα ακόμη
κι από μικρά παιδιά [...). Άλλες ακόμη πολυσυνθετώτερες από\|)εις, όπως δημιουρ51

για κι αντίληψη μουσικής μορφής, [...]
αποτελούν ακόμη πιο ανυπέρβλητα εμπό
δια για έναν Δυτικό [...] η κατανόηση κι η
συμμετοχή σε εκδηλώσεις παραδοσιακής
μουσικής προϋποθέτει την ύπαρξη “έμφυ
των”, θα λέγαμε, φυσιολογικό')ν και ψυχο
λογικοί ικανοτήτων και δεξιοτήτων που
είναι απαραίτητες κατά τη χρήση τιυν απί
στευτων [...] “πολυπλοκοτήτων”: αν η
ύπαρξη των (φαινομενικά) εξαιρετικών
αυτών ικανοτήτων στον ελληνικό λαό είναι
αποτέλεσμα γενετικών (κληρονομικών) ή
περιβαλλοντικυΐν (επίκτητων) καταβολών
[...] είναι κάτι που ενδιαφέρει λιγότερο: το
βασικό είναι ότι, αδιαμφισβήτητα, υπάρ
χουν πέρα για πέρα» (σελ. 19-20)· απόψεις
που έχουν προ πολλού εγκαταλειφθεί στη
μουσικολογία - και όχι μόνο...
«[Η Νέα Ελληνική Σχολή] τιμά σ’ απί
στευτο βαθμό τη σημερινή πνευματική
Ελλάδα [...] η βασική στατιστική [... για τη]
μνεία της Ελλάδας στη Διεθνή Βιβλιογρα
φία (...) αποτελεί μιαν απίστευτη κυριολε
κτικά, αντικειμενική διαπίστωση» (σελ.
30), «έξω από κάθε όριο [...] μεγάλος αριθ
μός ηγετικών μορφών (διεθνιυς) (...) ξεχιυριστά υψηλό επίπεδο (...) απροσμέτρητα
ύψη (...) κατέκτησε την απίθανη αναλογία»
(σελ. 1 1 ), «εικόνα του αξιοζήλευτου, υψηλοτάτου επιπέδου» (σελ. 32), «Συχνά έλληνες συνθέτες της πριυτοπορίας (...) συγκρίνονται (...) με τις μεγαλύτερες σύγχρονες
διεθνείς μορφές, και τοποθετούνται στο
ίδιο ή και σε μεγαλύτερο ακόμη ύψος [...] η
Ελληνική Πρωτοποριακή Σχολή κρατιέται
(...) σ’ ένα συνεχώς διαπλατυνόμενο υψηλό
τατο ποιοτικό επίπεδο» (σελ. 41), «το μέτρο
του απίθανα υψηλού επιπέδου στο οποίο
τοποθετείται η Ελληνική συμβολή» (σελ.
42), «εντελώς υπερθετικά» (σελ. 43), «Έ γι
ναν πολλά στην Ελλάδα, που, στα καλλίτε
ρα δείγματά της, και πάλι ξεχιυρισε από τον
‘κουραστικό” μέσον όρο του εξωτερικού:
(...) η πλειονότηςτης ξένης παραγιυγής απο
δείχτηκε στείρα» (σελ. 47), «σε πόσο απρό
σμενα υψηλό επίπεδο κατατάσσονται οι πε
ρισσότεροι από τους παρουσιαζόμενους
(Έλληνες] συνθέτες» (σελ. 56), «στάση [του
Ξενάκη] θαρραλέα και ηριυική μαζί, σε
βαθμό που ξεπερνά ίσιος κάθε άλλη προ
σπάθεια στον αιιόνα μας σ’ αυτήν την κα
τεύθυνση» (σελ. 24), «ο μεγαλύτερος συν
θέτης όλου του κόσμου, μεταπολεμικά»
(σελ. 44), «ο πολύς Γιάννης Ξενάκης (...) εί
ναι σήμερα ο υπ’αριθμόν 1 κορυφαίος συν
θέτης, παγκόσμια (...) τα ιλιγγιώδη “Πολύτοπά” του (...) συνθέτες της άφταστης ολκής
(...) [ο Λογοθέτης] ωδήγησε σ’ αφάνταιττους νέους ηχητικούς κόσμους, (...) ο Μα52

μαγκάκης, πέρα από απίστευτη κινηματο
γραφική και θεατρική μουσική» (σελ. 2 1 ),
«Ο Ανέστης Λογοθέτης (...) τοποθετείται
όλο και περισσότερο σε εντελιυς κορυφαίες
θέσεις στο διεθνή ορίζοντα (...) Η επιτυχία
της (...) ιλιγγιώδους σ’ έκταση, μουσικής του
[Μαμαγκάκη ...] Για τον Στέφανο Βασιλειάδη, όσοι ξένοι ειδικοί άκουσαν είτε την
πολυπληθέστατη και μ’ άκρα εκλέπτυνση
(...) μουσική του, είτε τα βαθειά και άκρως
απαιτητικά ηλεκτρακουστικά έργα του, τα
τοποθέτησαν σε κορυφαίες διεθνείς θέ
σεις» (σελ. 31).
Τέτοιες ομοβροντίες συνήθως αστήριχτων υπερθετικών «κρίσεων» θυμίζουν
πανηγυρικό) λόγο εθνικής εορτής μάλλον
παρά μουσικολογικό κείμενο. «Αντί να
αναλιυθεί στο να μας δώσει κατά το δυνα
τόν αντικειμενικά στοιχεία (...) επιδίδεται
σε μια ακατόχσχετη παράθεση στοιχείων
και μάλλον φορτισμένοι εκτιμήσεοιν (...)
συχνά εμφορείται από ακραία ελληνοκε
ντρικά ιδεολογήματα (...) προ πολλού ξε
περασμένα και στην καλύτερη περίπτωση
εθνικιστικά έως γραφικά» (Γ. ΣβοΆος,
Ελευθεροτυπία). «Ψήγματα σφαλμάτο)ν
εκπορευόμενα από εθνικιστική ιδεολογία,
τα οποία συντηρούν μιαν ιδεατή αν όχι...
εικονική πραγματικότητα» (Γ. Μονεμβασίτης,ζΐ ίφωνο).
Πραγματικότητα εικονική, γιατί ατυχοϊς
οι καυχησιολογίες αυτές δεν είναι τόσο
βόχσιμες: στη μουσική εγκυκλοπαίδεια
Grove (1980, 20 τόμοι), την εκτενέστερη
και εγκυρότερη στα αγγλικά, οι μισοί από
τους συνθέτες που θεωρεί κορυφαίους
διεθνιυς και ισχυρίζεται πως συγκεντρώ
νουν πλήθος αναφοριυν στη βιβλιογραφία
ούτε καν αναφέρονται. Στην αντίστοιχη
γερμανόφιυνη MGG (1989,17 τόμοι), αναφέρονται μόνο 3 από τους 8 «κορυφαίους»
και κανείς σχεδόν από τους «ξεχωριστά
διακρινόμενους». Σε επίτομα λεξικά αναφέρονται ελάχιστοι. Ενδεικτικά παραθέ
τουμε μεταφρασμένο ολόκληρο το μικροσκοπικό λήμμα για την Ελλάδα από το
πρόσφατο Companion to 20th Century
Music του Norman Lebrecht (Νέα Υόρκη
1992, ανατύπ. 1996, 418 σελίδες) ως μικρό
δείγμα για το ότι τα πράγματα διεθνώς δεν
είναι πάντα τόσο διθυραμβικά όσο θέλει
να τα παρουσιάζει ο Γ.Γ.Π.: «Όπως και
πολλά άλλα σ’ (χυτήν την ταραγμένη χιυρα,
μουσική χωρισμένη σε παρατάξεις. Ο ρο
μαντικός εθνικισμός του Καλομοίρη και
της σχολής του αντιστάθηκε σφοδρά στη
διεθνιστική δωδεκαφθογγική μουσική
συνθέτων όπως ο Σκαλκιυτας. Νεωτεριστές και διανοούμενοι, με τη σειρά τους,

απέρριπταν τη “λαϊκή μουσική” του Θει1
διυράκη χάρη στην οποία η Ελλάδα κέρδ
σε την ευρύτερη μουσική της φήμη. Σε κλ
μα αδιαλλαξίας στα όρια της βίας σημαντ,
κοί συνθέτες, με τον Ξενάκη επικεφαλή
μετανάστευσαν και το επίπεδο των εκτ
λέσεων έπεσε, αφήνοντας την Ελλάδ
στην περιφέρεια του μουσικού χάρτη».
ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δεν λείπουν, κατ’ αρχάς, τυπογραφικέ
αβλεψίες και γλωσσικά προβλήματα, οτ
οποία δεν είναι τόσο σημαντικό να επιμε
νουμε (είναι όμως ιδιαίτερα χτυπητό το μι:
γάλο «ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ» στο εξώφυλλ1
και στην «πολυτελή» κασετίνα! Επίσης, γι '
τα ίδια τα CD προτείνεται ο ατυχής όρο
«συμπαγείς δίσκοι», προφανώς απ
εσφαλμένη ιδέα για το «compact», που δε
σημαίνει συμπαγής αλλά μικρών διαστάσι
ων). Αλλά δεν μπορούμε να μην επιμείνον
με σε ό,τι αφορά την ουσία των γραφομι3!
νων, γιατί πρόκειται για δήθεν σοβαρά κε
μένα που στην πραγματικότητα είναι εντέ
λώς αντιεπιστημονικά, όπως φαίνεται τόσ
από τις εθνικιστικές υπερβολές όσο κι
από τις παρατηρήσεις που ακολουθούν.
Ο Γ.Γ.Π. κάνει παιδαριώδεις διαπιστώ
σεις με τις οποίες προσπαθεί να δώσει ε
κόνα ενιαίας τάσεως εκεί που δεν ύπαρχε
«χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΝΕΣ είνι
το ξεχωριστό ενδιαφέρον όλων σχεδόν ται!
εκπροσώπου της για σύνθεση μουσικής γέ
“Αρχαίο Δράμα”» (σελ. 22). Είναι αλήθεια
πως πολλοί έλληνες συνθέτες έχουν γράψι
για Αρχαίο Δράμα, αλλά αυτό είναι αυτί
νόητο: οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στονπι,
λύ απλό λόγο ότι στην Ελλάδα γίνονται σι
νέχεια παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδία·
για τις οποίες κάποιοι καλούνται να γρό,
ψουν μουσική.
Σπάνια μνημονεύει πηγές: «διάσημοι ξι
νοι ειδικοί», «ξένοι κριτικοί», «έρευνες;
«στατιστικές», κ.λπ., αναφέρονται συχνι
αλλά συνήθως έτσι ανωνύμως και αορ
στιυς. Χαρακτηριστικές είναι φράσεις το
τύπου «έχοτ υπόψει μου τουλάχιστο,
ΠΕΝΤΕ αντικειμενικές ξένες στατιστικέ
με προέλευση μεγάλης εγκυρότητας» (σε!.
44), χιυρίς βέβαια η προέλευση να μας γίνε
ται ποτέ γνωστή.
Έ χ ει παθολογική μανία με τις στατιστικέ
και τις ταξινομήσεις. Βρίσκει, π.χ., (σελ. 1Ü
«47 κύριες διαφορές» μεταξύ ανατολικέ
και δυτικής μουσικής, που μάλιστα «με λι
πτομερέστερη ανάλυση θα ήταν περισσού
ρες»! Χρησιμοποιεί ποσοτικά επιχειρήματ
που θα είχαν θέση μόνο στον αθλητισμ
(όπου είναι δυνατόν και έχει νόημα να μι
.

ί)θούν ρεκόρ, αριθμός συμμετοχυόν κ.λπ.),
Ιιχειρήματα ανεφάρμοστα ιπην τέχνη. Για
μράδειγμα: «Ο Σκαλκώτας [...] από υπεύυνους ξένους ειδικούς [...] Σε 6 περίπτυσ
τη [...] τοποθετήθηκε ψηλότερα από τον
chönberg [...] 3 [...] ψηλότερα από τον Berg
,.]2[...] ψηλότερα από τον Bartok [...] σ' ανόχ
ία [...] ψηλότερα από Stravinsky, Προκόΐεφ, Χίντεμιτ (Παρμένα από μια συλλογή
«ιαχών, αλλά σε περιορισμένο χρονικό διάιημα)» (σελ. 43). Σε περιορισμένο βέβαια
ρονιχό διάστημα, γιατί αλλιώς η εικόνα δεν
α είναι αυτί) που θέλει... Προσέξτε πιυς
-ντιλαμβάνεται τη μουσική: «26 ιόρες διάρεια, μουσική ισοδύναμη με 40 συμφωνίες»
τελ. 31). Με τη λογική του Γ.Γ.Π., ο Νίκος
Ιαμαγκάκης χάνει για μία συμφωνία την
ΐχαιρία να ανακηρυχθεί ισάξιος του Μόίσαρτ - αλλά έχει 4,4 φορές την αξία του
Ιπετόβεν που έγραψε μόνο 9 συμφωνίες!
ιΜεταχειρίζεται κυκλικά επιχειρήματα και
ιονηρές ταχυδακτυλουργίες: Έ χει, π.χ.,
φοωΟησει ορισμένους συνθέτες επιλέγοτάς τους επανειλημμένα για διεθνείς διορ
γανώσεις και κατόπιν χρησιμοποιεί την επιογήτους αυτή ως απόδειξη για τη σπουδαιτητά τους. Ή χρησιμοποιεί κείμενα της
[£ΣΜ ως υποστηρικτικά των απόψειόν του,
είμενα που όμως έγραφε ή στα οποία συέβαλε ο ίδιος: «Αντιπρόεδρος για 2 τριε
τίες (1978-1984) της Εκτελεστικής Επαρσ
ης ΔΕΣΜ [...] και δραστήριο μέλος της (εκότης του Δελτίου της, Μονογραφιών, συτάκτης ραπόρπυν, κ.λπ.)» (σελ. 8 6 ).
Αναφέρει στατιστική σύμφωνα με την
υιοία στην ποίηση και τη μουσική μνημο.εύονται διεθνιός έλληνες σε αναλογία τριΜσια του μέσου όρου σε σχέση με τον
ίληθυσμό της χώρας. Θειορεί όμως (σελ.
, 1) πως ακόμα και έτσι οι στατιστικές μας
ιποαντιπροσωπεύουν, με το σοφιστικό επι’είρημα πως πρώτον οι μνείες έχουν αυξη)εί, δεύτερον σπουδαία ονόματα είναι ακόιηάγνωστα διεθνώς και τρίτον εμφανίζο
μαι όλο και περισσότεροι νέοι, λες και τα
ρωνόμενα αυτά είναι αποκλειστικό προνόU0 της Ελλάδας! Περιλαμβάνει και ανάλοφΐ γραφική παράσταση για τα «Ελληνικά
επιτεύγματα» (ιτελ. 81) με καμπύλες «με
Ιάσητις στατιστικές του 1981 (καιτμηματι<kστατιστικές αργότερα, κατ' εκτίμηση)»
Κα καμπύλες με «εκτίμηση, αν οι ξένοι
γνώριζαν και ότι άλ?.υ σημαντικό σνμβαί’Uστην Ελλάδα» \
Το εύρος του μουσικολογικού του ορίζονταδιαγράφεται καθαρά στη βιβλιογραφία
για τη «νεχότερη και σύγχρονη μουσική»
(σελ. 97), όπου, αν εξαιρέσουμε το λεξικό
νι\: Α. Συμεωνίδου (που παρεμπιπτόντως
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εμφανίζεται στη σελίδα αυτή ως «Συμωνίδου» και στη σελ. 57 ως «Σημεωνίδη») και
ένα ακόμη, επίσης ελληνικό, όλα τα υπόλοι
πα βιβλία ή άρθρα είτε είναι του ίδιου του
Γ.Γ.Π. (προέδρου του ΚΣΥΜΕ) και του
Στέφανου Βασιλειάδη (διευθυντή και γεν.
γραμματέα του ΚΣΥΜΕ, συνυπεύθυνου
για την έκδοση και βέβαια αρκούντως και
κατ’ επανάληψη εκθειαζομένου ως συνθέ
τη) ή τουλάχιστον περιλαμβάνουν κείμενά
τους. Προτείνεται επίσης και «βιβλιογρα
φία» για το... «μέλλον», που φυσικά περι
λαμβάνει μόνο γραπτά του Γ.Γ.Π. (και μά
λιστα ανέκδοτα, διαθέσιμα σε φωτοαντί
γραφα, όπως σημειώνει!).
Η μελλοντολογία, όπως ήδη αναφέρθηκε,
είναι πράγματι μία από τις γραφικότητες
που τον διακρίνουν: Έ χει μάλιστα ανακαλύ
ψει περιοδικότητες ιπην ιστορία, οι οποίες
«εκφράζονται κυρίως με μακροκύματα, μέ
σης διάρκειας περ. 350 ετυόν (σε σύγκριση με
μάλλον 300, στη Δ. Ευριόπη, Αίγυπτο, Κίνα,
Ιαπωνία), και ομαδοποιούνται σε μεγαλύτε
ρα μεγακύματα, που περιλαμβάνουν συνή
θως 3 ή 4 Μακροκύματα» (σελ. 13). Με βάση
αυτά υπολογίζει την εξέλιξη της ελληνικής
μουσικής μέχρι το 4200 μ.Χ.!
Σε ορισμένα σημεία το κείμενο ξεπερνά το
επίπεδο κακής σχολικής εκθέσεως: «Το μέλ
λον προσδιορίζει, κι’ οφείλει να προσδιορίζη, τους ορίζοντες προς τους οποίους κινού
μαστε [...]. Έ τσι η γνώση του μέλλοντος, όλο
και. ακριβέστερη με τις πρόσφατες εξελίξεις
της μελλοντολογίας, παίζει το ρόλο του οδη
γού, του προτύπου προς το οποίο μπορούμε,
δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε να ελπίζωμε πως θα κινηθούμε, ενσυνείδητα και
βασισμένοι πάνιυ σ’ ένα πλέγμα σωστών
αξιών, αρχών, κατευθύνσεων. Η ορθολογι
κή μελέτη του μέλλοντος είναι, συνεπούς,
οδηγός, στόχος, έμπνευση για όποιον ασχολείται να προγραμματίση σωστά το παρόν
[σ. σ. να ακριβώς τι ονειρεύεται παραλογιζό
μενος ο Γ.Γ.Π.: να προγραμματίση σωστά το
παρόν!/, έτσι (όστε να πετύχη περισσότερα
στο μέλλον. Δείχνει πως, στον προγραμματι
σμό της οποιοσδήποτε δράσης, μπορούμε,
πρώτον, ν’ αποφύγυφιε τις κακοτοπιές (όσο
γίνεται), κι’ έπειτα, vex χαράξομε μια γραμ
μή εξέλιξης προς το μέλλον που και συμφυής
να είναι προς τις μελλοντικές δυνατότητες,
οδηγυόντας μας προς αυτές όσο γίνεται ομα
λά και απρόσκοπτα, και ακόμη περισσότε
ρο, vex προβλέπη τις προσφερόμενες από το
μέλλον δυνατότητες σωστά, (όστε να διαλέγη
τις πιό πρόσφορες, τις πιό αποδοτικές, τις
πιό δημιουργικές απ’ αυτές και να κινείται
ανετιότερα προς την κατάκτησή τους» (σελ.
35-36). Και όλα αυτά τα φαντάζεται για την
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Ελληνικά πολιτιστικά επιτεύγματα τον 20ό αι.
του εμπνεύσευχς και
τέχνη παρακαλιύ! Παρακάτω οι αερολογίες
πρωτοβουλίας- δεν αποτελούν μουσι.κολοσυνεχίζονται: «το κοντινό και μεσαίο μέλλον
γική δραστηριότητα.
[··.] εμπεριέχει [...] στοιχεία προόδου, ανό
Προσέξτε επίσης εμπεριστατωμένες και
δου, ανάπτυξης, εξέλιξης που οδηγούν πιό
σοβαρές κρίσεις που παραθέτει για το άτο
ομαλά προς την πιό μόνιμη, πιό βάσιμη άνο
μό του (όλα σελ. 86-87): «Ο [σ.σ. διεθνώς
δο του απτότερου μέλλοντος, [...] ώστε να
άγνωστος] μουσικολόγος Καθηγητής και
προετοιμασθή ομαλότερα η πραγματική
Δρ. A. Titone, Πρόεδρος της “Μουσικής
άνοδος προς τις υψηλότερες, θεαματικότε
Πρωτοβουλίας της Σικελίας” (Παλέρμο)
ρες μουσικές κορυφές του απωτέρου μέλλο
[σ.σ. δηλ., ενός επαρχιακού φεστιβάλ] εδήντος» (σελ. 37).
λωσε: “Αξιζε νάρθω στην Ελλάδα μόνο και
μόνο για να συναντήσιυ κάποιον σαν τον
ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Γιάννη Παπαϊωάννου”. “Μετά τις σημερι
Αν δεν φτάνουν τα παραπάνω, η φαιδρότηνές συζητήσεις μαζί σας (Γ.Π.) οι απόψεις
τόι του αναδύεται ανάγλυφα κχχι ιττο βιογραμου για το τί παριστάνει η μουσική άλλα
φικό του, που περιλχχμβάνετχχι τττην έκδοση ξαν" σημειώνει ο Γάλλος μουσικολόγος [...]
το οποίο βι</γραφικό έχει σνντάξει ο ίδιος:
André Lamielle [σ.σ. εξίσου γνωστός και
«Έχοντας σχηματίσει ο ίδιος τη μεγαλύ
αυτός!]. Η διάσημη πιανίστα [...] Lili Kraus
[...] είπε: “Απίστευτο! Αφάνταστο! [...] Πώς
τερη και πληρέστερη μουσική βιβλιοθήκη
γίνεται να μην είστε διεθνώς γνωστός σαν
στην Ελλάδα [...] διδάχτηκε απ' αυτή, σε με
ένας από τους μεγάλους πιανίστες πάνα)
γάλο βαθμό, μουσικολογία και εθνομουσιιττη σκηνή;” Ο νέος μουσικολόγος [σ.σ. ούτε
κολογία. καθώς κι άλλους τομείς σχετικούς
αυτόν φαίνεται να τον γνωρίζει κανείς] Π.
με μουσική» (σελ. 85). Σε απλά ελληνικά
Κανελλόπουλος [...] εδήλωσε: “Έ χω σπίτι
αυτό σημαίνει πιυς ο άνθρωπος ψευδτός αυμου δίσκους του ΚΣΚ [σ.σ. Καλά Συγκερατοτιτλοφορείται μουσικολόγος: η μουσικο
σμένου Κλειδοκύμβαλου κατά τον Γ.Γ.Π. λογία είναι επιστήμη, που διδάσκεται σε
το σχυστό είναι Κ. Σ. Πληκτρυφόρου], με
πανεπιστήμια και όχι σε οικιακές βιβλιοθή
όλους σχεδόν τους μεγάλους πιανίστες του
κες. Προσέξτε τι θεωρεί αυτός μουσικολο-
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κόσμου. Μετά από την ακρόαση της δι
σας παρουσίασης, νομίζω πως δεν μου
νει άλλο παρά να σπάσω όλους μου τους
σκους” [...] Η φίλη και “μούσα”τον Δ. Μ
τρόπουλου Καίτη Κατσογιάννη [...] εδή
σε [...]: “Κανείς πιανίστας στον κόσμο
θα μπορούσε ν ’ αποδώση με τόση ευαισίί
σία και τόση προσαρμογή στο ύφος τα τ
γούδια αυτά!” [...] Ο συνθέτης καιόάσ;
λος τον Γ.Γ.Π. [...] μιλιύντας για [...]
κτάσεις ασκήσεων αντίστιξης, είχε3
“Κανείς άλλος έλληνας συνθέτης, εκ ίσως από τον Μητρόπουλο, δεν θα μπορι
σε να γράψη έτσι!». Αλλά πάνω από όλα
αμίμητο «Η αδελφή του Μαρίκα, σημε
νει: “Κανένας πιανίστας στον κόσμο c
δεν έπαιξε ποτέ αυτά τα κομμά
(Μπραμς op. 119) έτσι!». Αφού λοιπό1
δάσκαλός του, η αδελφή του, ένας νι•
μουσικολόγος και η φίλη του Δ. Μητρόπι
λου φέρονται να βεβαιώνουν (στον ίδιο |
νο) πόσο σπουδαίος είναι ο Παπαϊωάνν
εγκυρότερη άποψη δεν μπορεί να υπάρ)
Είναι αξιοσημείωτη η μάλλον ύποπτη ομ
ομορφιά των δηλώσεων - που προέρχον
πάντα από προσωπικές συζητήσεις,
εκτάσεως τριών σελίδων βιογραφικό ι
περιλαμβάνει κι άλλες τέτοιες κρίσεις, <
λά ούτε μία που να είναι επίσημη ή να ελ
χεται. Το βιογραφικό αυτό, τέλος, κλεί
με μιαν ακόμη γραφικότητα, όπου το «π.
και τα δύο «κ.λπ.» μας βεβαιώνουν πως,ό
σικά, τα απαριθμούμενα είναι ολίγα μόν
από αυτά στα οποία διαπρέπει ο Π.: «.
παραπάνω αφορούν αποκλειστικά τη δ(
ση του Γ.Γ.Π. στον τομέα της μουσικής,
δράση του σ’ άλλους τομείς (π.χ. αρχιτεκ
νική και οικιστική, καθώς και οικολογ
διάφορες επιστήμες -μαθηματικά, τχση
νομία, βιολογία, κ.λπ - και τέχνες - ζωγ(
φική, γλυπτική κ.λπ.) παρουσιάζεται σ’ <
λα κείμενα» (σελ. 87).
"Υστερα από όλα αυτά αναρωτιόμαστε
διοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Κομ
τζάς διάβασε αυτά τα κείμενα πριν διά
την έγκρισή του και πριν την προλογίς
γράφοντας μεταξύ άλλων πως «Αξίζει ιδι
τέριυν συγχαρητηρίων ο διακεκριμεδ
μουσικολόγος»; Ώ ς πότε θα συνεχίσει
σφετερίζεται λόγω... χρησικτησίας και θ(
σους τη θέση του αρμοδίου για την ελληνι
μουσική ο εντός εισαγωγικών διακεκρμ
νος και εντός εισαγωγικών μουσικολόι
σε μια εποχή που δεν λείπουν πια οι μελε
τές όχι μόνο με γνώσεις αλλά και με επισ
μονικότητα (που σημαίνει αντικειμενι
στάση, μεθοδική και αμερόληπτη χρήση τ
πηγών και των στοιχειών, τεκμηρίωση 5
τόσα άλλα);
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στο χώρο. Και
με μια ανάγνω
ση, απαλά ανα
τρεπτική,
του
κειμένου
του
Ευριπίδη, η παράσταση ωθεί
ται στο κατώφλι
Σκηνή από την Ιφ ιγ έν εια στη χώ ρ α τω ν Ταύρων,
της
υπερευαι
όπως παρουσιάζεται στο θέατρο Σφενδόνη.
σθησίας
και
απομακρύνεται
(ορθά) από το χαρακτήρα της τελετουρ
μέσα στη μεστότητα του δραματικού λόγου
γίας.
και τη συγκρατημένη ανάπτυξη των σκηνιΘεμιτές οι επιλογές της σκηκών σχέσειυν. Η άνιση κατανομή των ισορ
νοθέτιδος-ηθοποιού. Ακολουροπούν μεταξύ των προσώπων κινδυνεύει
Οώντας τη φιλοσοφία του λεγο
κάθε στιγμή να καταρρεύσει. Έ νας κίνδυ
μένου «ευρασιατικού θέα
νος είναι να καταδυναστευθούν οι ηθοποι
τρου», μετατρέπει την αμηχα
οί από τη φιγούρα του σκηνοθέτη και ο άλ
νία σε ένα αξιόλογο σύστημα
λος να απομονωθεί παντελώς η φιγούρα
ελέγχου τοιν εντάσειυν που πατης Ιφιγένειας. Αντιλαμβανόμενη τους κιν
ράγονται στο σώμα.
δύνους αυτούς, η Άννα Κοκκίνου κατα
Μέσα σε ένα αφαιρετικό, υψηλής αισθη
φεύγει και πάλι στο λόγο- η γλώσσα, αυθε
ντική ανακάλυψη του συμβολισμού, ενιτικής σκηνικό (της ίδιας και του Μανώλη
σχύοντας τον ήδη διαμορφωμένο συμβολι
Καρυωτάκη), ο συντονισμός λόγου, σώμα
σμό της παράστασης, τον καθιστά, τούτη τη
τος και κίνησης φαίνεται να πραγματώνεφορά, μανιέρα. Το πείραμα δεν φτάνει
ται σε μία και μόνη φιγούρα, εκείνη της Ιφι
στην πλήρη ολοκλήρωση, αφού διαγράφε
γένειας, παράγοντας ένα οπτικό αποτέλε
ται μια σύγχυση ανάμεσα στο μέσο της
σμα πολυτελούς ισορροπίας, (που είναι
ερευνητικής διαδρομής και το τελικό ζη
ένας κιυδικας ανάγνιυσης μόνο για μυημέτούμενο αποτέλεσμα. Η γραμματική της
νους). Η αγκύλωση του σώματός του αποδί
φωνητικής και συλλαβιστικής κίνησης
δει μια μορφή αναπηρικής στατικότητας,
προκαλεί την αίσθηση ότι η συγκινησιακή
που οδηγεί την παράσταση στο στυλιζάριεκδήλωση δεν συμπίπτει ακόμα με τη μιμη
σμα και την αισθητική υποβλητικότητα.
τική ταύτιση.
Το σώμα γίνεται σημείο, που συντρίβει τη
Η δημιουργία του ιδιαίτερου αυτού φω
βιολογική και ενστικτώδη επιθυμία μιας
νητικού και κινησιολογικού κιυδικα είναι
γλοκτσικής παρουσίας γεμάτης παλμό και
ένας τρόπος πρόσληψης του μυστηριώδους
φωνητική πυκνότητα. Η Ιφιγένεια δεν είναι
και αινιγματικού χαρακτήρα του έργου.
πλέον ένα βιολογικό ον, αλλά το κεκορε
Υπογραμμίζει όμως ταυτόχρονα το μετασμένο ίζημα των αποστειρωμένων αναμνή
γλωσσικό χαρακτήρα μιας νέας σωματικόσεις ν της.
τητας, που συμπιέζει το κείμενο και αναΗ σκηνοθέτις-ηθοποιός βρίσκει τον τρόπο
δεικνύει την εσωτερική ενέργεια του ηθο
να στηρίξει αυτή την ηρωίδα, μετατρέποποιού, ο οποίος πασχίζει να προσεγγίσει
ντας την αμηχανία που εκπορεύεται από το
τη ρευστή τυπολογία της μορφής.
κείμενο σε ένα (αξιόλογο) σύστημα ελέγ
Μια παράσταση που τείνει να αγγίξει την
χου τιυν εντάσειυν που παράγονται από τη
συνεχή εναλλαγή συναισθημάτων. Η αμη
υφολογική καθαρότητα. Αξιοπρόσεκτη
χανία όμιυς παραμένει στους σκηνικούς συπροσέγγιση, που αναζητεί δρόμους σκηνι
μπαίκτες της, που δεν μπορούν να ακολου
κής παρουσίασης των νοημάτων φορέας
θήσουν και μεταφέρεται, τελικώς, στον θε
των οποίων είναι η παράξενη και αινιγμα
ατή που προσπαθεί να ισορροπήσει, ανάτική γλιυσσα της τραγικής ποίησης.

Το σημείο
τον σώματος
μιας α ν ε ξε ρ ε ύ ν η τη ς , π αλμικής
και νοσ τα λγικής γλώ σ σ α ς. Το
σώ μα-σημείο, σ την α π ό λυ τη
π ρ ο εκ φ ρ α σ τικ ή το υ
δια θεσ ιμότητα , σ την α να ρ χ ία
"τού απ οδομημένου σ υντα κτικο ύ ,
κινείται από την π ρ ω τό γο νη στη
μ ετα μ ο ρ φ ική φ υ σ ικό τη τα .

Άννα Κοκκίνου, σκηνοθέτις και
ηθοποιός της παράστασης, ζει σε
μια απέραντη σκηνική μοναξιά.
Το πρόσωπο της Ιφιγένειας που
ενσαρκιυνει, ένα πρόσωπο που
ίρηνεί. 0εν εκφράζει λύπη. Η μάσκα που
:οκαλύπτει μεταμορφώνει τη συγκίνηση
JEγλώσσα, γίνεται φορέας της και υποκμμίζει την υφέρπουσα ένταση μετιχξύ
ουσιόματυς του ηθοποιού και του corpus
puρόλου. Η λατρεία της σωματικής έκχσης, του ανθρώπινου σώματος ο>ς
chine à vivre, οδηγεί στην πρόσληψη
εσοπερικής ερμηνείας, μιας δράσης
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Ο πρόσφατος ογκώδης τόμος -σύνοψη της σύγχρονης τέχνης A rt to d a y πρωτοκυκλοφόρησε από τους Phaidon το 1995 και επανεξεδόθη το 1996.
Συγγραφέας του, ο πολύς Edward Lucie-Smith. Βρετανός, γεννημένος στην Τζαμάικ
και για ένα διάστημα αξιωματούχος της RAF και διαφημιστής.
ίναι, νομίζο), ενδεικτικοί οι τίτλοι
των επιμε'ρους κεφαλαίων του βι
βλίου αυτού: Μετά την Pop-Ait, Η
επιβίωση της Αφαίρεσης, Εννοιακή
και Τέχνη του Ελάχιστου, ΝεοΝταντά - φτωχική τέχνη και «Εγκαταστά
σεις», Land Ait -φως και χοίρος- Body
Ai t, Νεοεξπρεσιονισμός, Ρεαλισμός στην
Αμερική, Μετα-μοντερνισμός και Νεο
κλασικισμός. Βρετανική αναπαραστατική
ζωγραφική Τέχνη της Περεστρόικα, Νέα
Τέχνη στη Ν. Υόρκη, Φυλετικές μειονότη
τες, Φεμινιστική τέχνη και τέχνη τοιν ομο
φυλοφίλων κ.λπ.
Σκέφτομαι πως αυτή η κατάταξη, αρκετά
ελαστική ούτως ή άλλαις, καλύπτει με ανε
κτικό πνεύμα την καλλιτεχνική παραγωγή
καθοίς προσεγγίζουμε το 2 0 0 0 και οι ουτο
πίες του Μοντερνισμού έχουν εκπνεύσει.
Δίπλα σε διάσημα ονόματα, όπως ο R.
Rauschenberg ή ο D. Hockney ή ο L.
Freud υπάρχουν και πάρα πολλές νέες
υπογραφές αγνοίστων καλλιτεχνοίν από
την Αφρική ή την Καραϊβική, που είναι
μάλλον βέβαιο ότι 0 ’ ακολουθήσουν τη
μοίρα των διαττόντων αστέρων. Κι αυτοί
όμως είναι απαραίτητοι για να συμπληρω
θεί το παζλ της πολύχρωμης, πλουραλιστικής και «δημοκρατικής» art today δηλαδή,
μιας τέχνης που επιβιώνει μετά το θάνατο
της «μεγάλης τέχνης» και μετόχ την απώλεια της μεθόδου ιστορίας της. Έτσι, σή
μερα, πλάι στην επίσημη «ιστορία» -όπως
διαρθρώνεται μέσα στον βαρυσήμαντο
και οπωσδήποτε έγκυρο αυτόν τόμο του Ε.
Lucie-Smith- μπορούν να συστοιχηθούν
αντικατατοπτρικές, παράλληλες «ιστο
ρίες» τοπικών κέντρων - λ.χ. της Ρωσίας,
της Ρουμανίας, της Αιγύπτου, του Ισραήλ,
της Ιαπωνίας ή της Ελλάδας, γιατί όχι;ιπις οποίες να ισχύουν οι ανωτέρω κυ
ρίαρχες διακρίσεις και τ’ αντίστοιχα κε
φάλαια με μόνα διαφορετικά τα ονόματα
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των καλλιτεχνοίν. Και είμαι περισσότερο
από βέβαιος ότι ο αντίστοιχος μινιμαλιστής Sol Le Witt ή ο νεοεξπρεσιονιστής
Francis Bacon ή ο Figurative R. Kitaj ή ο
«εθνικιστής» A. Kiefer υπάρχουν και στα
ανάλογα απόκεντρα τοπικά «κέντρα» μό
νο που αυτοί οι τελευταίοι δεν έχουν άμε
ση πρόσβαση στους κυρίαρχους μηχανι
σμούς εξιστόρησης της ιστορίας και άρα
δε θα συμπεριληφθούν ποτέ σε κανένα Ai t
Today. Μικρό το κακό, εφόσον η οριστική
αποτίμηση καλλιτεχνοίν και καλλιτεχνικοίν φαινομένοιν θα χρειασθεί τη συν επι
κουρία του μέλλοντος χρόνου. Δικαιοσύ
νη.
Αυτό που είναι πάντοις άξιο σχολιασμού,
έχει να κάνει με τους μηχανισμούς «εξιστορίκευσης» του προσφερομένου υλικού
ως art today, οίστε να υπάρχουν πάντα
«νέα προϊόντα» στην αγορά. Βλέπετε, σή
μερα περισσότερο από τους καλλιτέχνες
τους ίδιους μετράνε όσοι έχουν μερίδιο
στον κολοσσιαίο τζίρο που ετήσια δημι
ουργεί η σύγχρονη τέχνη. Δηλαδή, οι χι
λιάδες -κυριολεκτικά- γκαλερί του δυτι
κού κόσμου και της Ιαπωνίας, τα εκατο
ντάδες Μουσεία και Σύγχρονης Τέχνης
και οι μυριάδες managers, επιμελητές, κρι
τικοί, δημοσιογράφοι, εκδότες, dealers,
κρατικοί αξιωματούχοι ή σύμβουλοι τέ
χνης σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται πο
λύ πιο θερμά για την art today από τον
οποισδήποτε απόφοιτο του King’s School
ή της Οξφόρδης ευαίσθητο κ. Ε. LucieSmith. Υπό την έννοια αυτή η τέχνη σήμε
ρα είναι μια πολυδιάστατη «κατασκευή», η
οποία έστω κι αν δεν προτίθεται, αντανα
κλά πάντως αρκετά πιστά το ισχύον σύστη
μα και τους κυρίαρχους μηχανισμούς τής
τέχνης μετά την τέχνη, δηλαδή μετά τη με
ταφυσική της δυνατότητα. Έ τσι «μοντερνιστές» ή «νεο-κλασικοί», «επαναστάτες»

mi
ή «αναχρονιστές» συνιστούν grosso mi.
τις διαφορετικές όψεις του ίδιου νομία
τος, αφού υπάρχουν για να γεμίζουν,
προκατασκευασμένα ράφια των συγχ
V01V supermarkets της τέχνης, δηλαδή
Museums of Contemporary Art· αν.
που και εμείς οι ιθαγενείς της περκρέρι
επιδιοίκουμε τόσο διακαώς ν’ αποκτήσ
με. Ό σ ο κυνική κι αν φαίνεται αυτή η I
πίστοιση, αποτελεί πάντως μια πραγμι - :
κότητα και θα ήταν επικίνδυνα αφελές
την αγνοούσαμε. Υ π’ αυτό το πρίσμα γι
ται, νομίζω, αντιληπτό το γιατί κανείς
κανείς διεθνώς δεν ενδιαφέρεται για
σύγχρονη ελληνική τέχνη -όπως δεν
διαφέρεται για τη σύγχρονη ουγγρικ'
φινλανδική- εκτός και εάν αυτή δικτυω
πειστικά με τα διεθνή οικονομικά κέν
τέχνης και άρα τζιράρει όχι τόσο τα καί
τεχνικά της προϊόντα -α π ’ αυτά ύπαρχο
εκατομμύρια παρόμοια στα υπόγεια
τα dépôt των μουσείων, των γκαλερί
των ιδιωτικών εργαστηρίων- αλλά ικα
ποιητικώς υψηλά κεφάλαια ώστε να
γκινηθούν οι κάπως μονόπλευρα ευσυγ
νητοι art managers ή opinion leaders. T
ακόμη και οι εθνικές ιδιαιτερότητες ή
τοπικά ιδιογνωρίσματα θα τύχουν καιν
προσήκοντος σεβασμού και της ανάλο·
μελέτης και αξιοποίησης. Αυτομάτως,
χαρακτηριζόμενο ως φολκλόρ και εξος
ζόμενο θα μεταμορφωθεί σε ra<
minorities και θα καταστεί αξιοσέβαστι
Ιδού τιόρα ποια είναι η εισαγωγική παι
γραφος του κεφαλαίου British Figurai
Painting σχετικά (σελ. 255): «Αυξάνομε
αμφισβητήσεις σχετικά με την ισχύ των ;
βαρά στ υλιστικών κατατάξεων οόήγηο
από τις αρχές της δεκαετίας του 70, σ'ι
ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον
προς τις εθνικές ιδιαιτερότητες, έστω κι
αυτό το γεγονός για την αυστηρή ορολσ
του Μοντερνισμού σήμαινε αίρεση... Έ\

ό τους πρώτους υποστηρικτές τον νέου
ψΛΟμού ήταν σαφώς ο γερμανικός Νεοιρεσιυνισμός. Κάτι τέτοιο απέσπασε το
]αομό των διανοουμένων, για τί οι εμπλεmoi καλλιτέχνες ήσαν βαθύτατα επηρειιένυι από τις ιδιαίτερες πολιτικές συνθή; (τυ τρομερό παρελθόν της Γερμανίας,
βαθύτατη ιστορική διαίρεση της γερμαης κουλτούρας αλλά και τον πρόσφατο
τικό χωρισμό του έθνους σε δύο κράτη
') διαφορετικές κοσμοθεωρίες)... Στη
ανία πάλι η κατάσταση ήταν αρκετά
νυρετική. Η βρετανική τέχνη ποτέ δεν
ίρξε ασφαλές τμήμα του μυντερνιστικού
ψυν. Ο θρίαμβος των μεγάλων καλλιτεών κινημάτων που άνθιζαν στην ευρωμϊκή ήπειρο και στις ΗΠΑ είχαν εκ εί π ε
σμένη επίδραση... Το 1976, για πα ρά ια, υ R.B. Kitaj επιμελήθηκε την έκθεση
an Clay που παρουσιάστηκε κα τ' αροιην Hayward G allay και έπειτα σε σηικές κρατικές αίθουσες της Βρετανίας
ίκαι στο Βέλγιο ( 197Η)». Στον πρόλογό
, ο Αμερικανός Kitaj πρωτοδιατύπωσε
ιόέα μιας «Σχολή του Λονδίνου» η
ια συμπεριελάμβανε τους Bacon,
erbach, Hockney και τον εαυτό του...
ότερα θα ενσωματιόνονταν ο F. Freud
ο L. Kossolï)... Να, λοιπόν, πως νομιιούνται μέσα στην Art Today και εθνιρμοί, και ιδιαιτερότητες, και τοπικές
(ολές, αρκεί βεβαίως να μην είναι ξένες
Ηάβαζε αντιεμπορικές- προς το κυρίαραυστημα. Τι κι αν με κάποια αφηρημένα
κατά το δυνατόν- αντικειμενικά κριια ο Η. Δεκουλάκος της εξπρεσιονιστιχου περιόδου και ο Μ. Θεοφυλακτόλος, από πάντα, είναι ζωγραφικά πιο
ημαντική από τον πολύ σημαντικά) F.
\uerbach. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει δόκιςκαι επιστημονικά επαρκής τρόπος ούτε
υποστηριχθεί ούτε να επιβληθεί. Και
ι μικρό το κακό γιατί, σκέφτομαι, πως
,ΰπιυ σημαντικό από το vex καθιστούσαγνωστούς εκτός τους δύο αυτούς τυχαία
εγμένους καλλιτέχνες, θα ήταν exv τους
ίναμε σωστά γνωστούς εντός. Δηλαδή,
τους ενσωματώναμε δυναμικά στην κυρχη κουλτούρα μας, στην ισχύουσα πιχιεία μας- πράγμα που δεν συμβαίνει...
Ισον καταναλιόνουμε ανιστόρητα και
χοκαταστροφικά τους εφήμερους stars
εντόπιας πολιτιστικής βιομηχανίας,
.κέφπομαι, επίσης, ότι οι «μοντερνιστές»
ϊρυ«Άρτιον» ij οι «κλασικιστές» της Ζουλάκη εφόσον αρνούνται να εμπλαατα προβλήματα του σήμερα και να
κατηγορηματικά θέση, πολύ λίγο
'διαφέρουν -ή και διαφέρουν—ως προς

τις αισθητικές επιλογές· επιλογές που
έχουν να κάνουν με τα κοστούμια που κρε
μάει κανείς στην ιδεολογική του γκαρνταρόμπα. Υπό το πρίσμα αυτό είναι πολύ εν
δεικτικό το φαινόμενο του DESTE
Foundation ή ακόμη περισσότερο του Δάκη Ιωάννου ιυς διεθνούς παράγοντα της art
today κατόχ την εποχή της παγκοσμιοποίη
σης. Και πάλι με τα ίδια αφηρημένα κριτή
ρια που ανέφερα παραπάνα), νομίζω ότι
πολύ πιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το να
ξαναϋποστηρίξουμε μέσα στο νέο πλέγμα
πολιτικοκαλλιτεχνικών σχέσεων του τόπου
τη ζωγραφική του Γ. Μπουζιάνη ή του Σπ.
ΓΙαπαλουκά ιυς ιστορικών περιπτώσεων
του ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου ή τη γλυ
πτική του Γ. Χαλεπά ιυς ενός ανιστορικού
μοντερνιστή παρά να επιμένουμε τους λογής νεοπαραστατικούς ή νεοεξπρεσιονιστές μας. Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι το
ρόλο και την αποστολή μιας Εθνικής Πινα
κοθήκης εφόσον το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης -μακριά από οποιαδήποτε θεωρητική σύλληψή του- υφίσταται, πριν ακόμη
υλοποιηθεί έστω κατά το πρώτο του στά
διο. τον άκαιρο και αψυχολόγητο κομματι
κό εναγκαλισμό και την άνωθεν χειραγιόγηση.
Ας γυρίσουμε όμως στην ταξινόμηση του
Edward Lucie-Smith και του έγκυρου
-όσο και ψυχαγωγικού- Art Today, εκδ.
Phaidon, του 1996. Στο κεφάλαιο «Μετά
την Pop Art» θα τοποθετούσαμε ασφαλώς
τον Νίκο ή τον Παύλο ή τη Ρωμανού ή τον
Ακριθάκη —
χωρίς επ’ ουδενί ν ’ αμφισβη
τούμε την ατομική τους ιδιαιτερότητα- αλ
λά και τον Αίδίνη ή τον Καζάζη. Στην
«Επιβίωση της Αφαίρεσης», πλάι στον
Σπυρόπουλο του ’80, θα τοποθετούσα τον
Σταύρο Ιωάννου, την Κατερίνα Μερτζάνη,
με την Ευγενία Αποστόλου ή τον Κυριάκο
Μορταράκο μαζί με τον Βασίλη Κυπραίο,
επιλέγοντας τις ανάλογες περιόδους δου
λειάς τους. Στο minimal ή το Conceptual
και ο Δανιήλ αλλά και ο Μπουτέας ή η
Ντάβου ή και ο Μπάικας υπό προϋποθέ
σεις. Στη Land Art οπωσδήποτε ο Στάθης
Λογοθέτης αλλά και ο Δημήτρης Αληθηνός ή ο Γιώργος Τσακίρης, ενώ στην Al te
Povera and Installation ο Κανιάρης μπορεί
να συνεπικουρείται από τον Χρ. Τζίβελο,
τον Θ. Τότσικα τον Ά. Σκούρτη, ή τον Δ.
Ζουρούδη. Ενώ, βέβαια, στον Realism ή
τη Figurative λόγιο της γόνιμης παράδοσης
που έχει το τελάρο στον τόπο μας οι περιπτιόσεις είναι πολύ περισσότερες (αρχίζο
ντας ιχπό τον Γ. Κουράκη ή τη Β. Ξένου και
φτάνοντας ιός τον Τ. Μαντζαβίνο, των
illustrators συμπεριλαμβανομένων).

Αυτό που δεν θα βρούμε, στον κύριο
όγκο της εικαστικής μας παραγωγής είναι
η εμπλοκή στο σήμερα και η αντιμετώπιση
των σημερινών προβλημάτων: ξενοφοβία
και ρατσισμός, ανεπάρκεια της πολιτικής
απέναντι στα εσωτερικά και τα εξωτερικά
ζητήματα, αυθαιρεσία των media, παγκο
σμιοποίηση και ταυτότητα, AIDS, ομοφυ
λοφιλία, φεμινισμός κ.λπ. Στο τελευταίο
κεφάλαιο του Art Today εικονίζεται ένας
πίνακας του David Wonjnarowicz, του πιο
γνωστού «AIDS artist» της δεκαετίας του
’80, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε το 1990 και
έχει ως τίτλο Why the Church can ’t/won ’t be
Separated from the State. Κάτι τέτοιο ποτέ
δεν θα απασχολούσε την ομφαλοσκοπού
σα, εγωτική και σοβαροφανή εγχώρια τέ
χνη μας. Η «εισβολή» των Αλβανών ή οι
τσιγγάνοι μπορεί να έγιναν θέμα τηλεοπτι
κού σήριαλ ή προσφιλής επωδός αναρίθμητων λαϊκών επιφυλλίδων αλλά ποτέ δεν
διέβησαν το κατοχφλι της «σοβαρής» μας
έκφρασης. Εδώ κυριαρχούν ακόμη η «λει
τουργία της μνήμης», τα «οράματα του πα
ρελθόντος» και η αναμόρφωση μιας πραγ
ματικότητας που φαίνεται πως από μόνη
της δεν φτάνει. Ακόμη και τα προαιώνια
θέματα του θανάτου ή της φθοράς γίνονται
αφόρητες ιδιωτικές εξομολογήσεις ή αστι
κό μελό. Η ζωγραφική μας ακόμη δεν έχει
ξεπεράσει τον Τσαρούχη και βέβαια δεν
ευθύνεται ο Τσαρούχης γι’ αυτό. Δεν
υπάρχουν εξαιρέσεις; Ασφαλώς και υπάρ
χουν! Ορίζουν όμως έναν αδιαμφισβήτητο
κανόνα. Οι εγκαταστάσεις, π.χ., του Αγγέ
λου Σκούρτη με το κόκκινο βελούδο που
πουλάνε στις λαϊκές αγορές οι μετανάστες
Ρωσοπόντιοι ή τα «Αστικά Μνημεία» με
τις σύγχρονες Σουλιοπισσες πάνω σε λε
κάνες καμπινέ του Ν. Χαραλαμπίδη, ή τα
τρακτέρ και οι μοτοσυκλέττες του Τότσικα
ή ο «Τουρισμός και η τέχνη» του Κωνστα
ντίνου Ιωαννίδη ή οι «καυτές γραμμές» με
τις εξομολογήσεις των αρρώστων του Δ.
Ντοκατζή ή η «τοστιέρα» του Ζενέ της Λή
δας Παπακωνσταντίνου και οι «ΟίκοιΝύμφες», της Κ. Ζαχαροπούλου δείχνουν
ότι δεν εξαντλείται η ζωγραφική μας στις
λαϊκές αναμνήσεις του Φασιανού ή στα
βιρτουόζικα πορτραίτα του Μυταρά και
των απογόνων τους. Μόνο που και οι πα
ραπάνω «εξαιρέσεις» υπάγονται στον κα
νόνα, δηλαδή εντάσσονται στα οικεία -πιο
προωθημένα, έστω- κεφάλαια του προει
ρημένου Art Today.
Είπαμε: Σήμερα περισσότερο από την τέ
χνη ή τους καλλιτέχνες προέχει και συγ
γράφει την «εξιστορίκευση» της Ιστορίας
ο κυρίαρχος μηχανισμός της τέχνης.
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Νίκος Αλεξίου, ένα παράδειγμα

του συμβόλου υπάρχουν κεντημί
αι το όραμα ενός διαρκούς
με κόκκινη κλωστή η λόγχη που ι
μοντερνισμού; Και η ουτοπία
ξέ την πλευρά του Χριστού και ο
μιας καλλιτεχνικής επανά
λαμος με τον σπόγγο. Αυτά μόνο
στασης; Και το ενδεχόμενο
μάλιστα σε μιαν εμμανή επανάλτ
μιας πατριδογνωστικής μοσαν την προσευχή που επαναλαμ
ντερνικότητας που θα στηρίζεται σε
νουν, εξακολουθητικά και ακα
αυτοφυείς χαρακτήρες, ιόστε να νο
παυστα οι αθωνίτες μοναχοί «Κυ
μιμοποιηθεί ο σπαραγμός των υπο
Ιησού Χριστέ Ελέησόν με τον Αμ
ψιασμένων μας δημιουργών; Μια
τοχλόν». Τι βλέπουμε εδώ αν εφ
τέτοια «περί πάτρης» σύγχρονη έκ
μόσουμε τον Ε. Lucie-Smith; Αφε
φραση, συνειδητοποιημένη αλλά
ένα υλικό και μια κατασκευασι
και αθώα, στο μέτρο που υπάρχει
διαδικασία της arte povera και a
και δεν είναι -ένα ακόμη- θεωρητι
τέρου ένα αποτέλεσμα που είναι ι
κό κατασκεύασμα, καλούς υπάρχει.
φούς minimal - ένας ορθόδοξος μ
Μόνο που οι συνθήκες δεν είναι τώ
μαλισμός, δηλαδή μέσα στο ενντ
ρα, οι πιο πρόσφορες. Κι ίσως έτσι
λογικό πλαίσιο της χριστιανικής
να είναι καλύτερα. Γιατί η αληθινή
πεινότητας και ανωνυμίας, α
και η μεγάλη τέχνη επωάζεται εν
δημιουργός εξαφανίζει την ατο
κρυπτοί και εμφανίζεται απρόβλε
τητά του μέσα στην περισυλλογή,
πτα ως μείζον παράδοξο. Ας παρα
άσκηση και την τυποποίηση του
κολουθήσουμε όμως μιαν υπό συζή
τηση πιθανότητά της. Ο Αλεξίου,
γου». Ακόμη περισσότερο διερι
γεννημένος το 1960 στο Ρέθυμνο, εί
μέθα «ποιο είναι το έργο;». Ήκα
Νίκος Αλεξίου ( 1960):
τέρα «τι είναι έργο;». Οι εκ(
ναι γιος καλαθοπλέκτη και σπούδα
Σ τα υ ρ ό ς, καλαμοπλεκτική και κόκκινη κλωστή, 1997.
σε στις Σχολές Καλούν Τεχνούν της
«Σταυροί» του Αλεξίου παρα
Η απλούστερη μορφή, ο σταυρός, είναι συγχρόνως το πιο
Βιέννης και της Αθήνας. Από νιυρίς
μπουν στους σπάγγους του Rich; *
νοηματοδοτημένο σύμβολο, η πλέον έμφορτη «εικόνα», ενώ
προσπάθησε να κάνει «τέχνη» διά
Tuttle, αλλά θα μπορούσαν να δι
μινιμαλισμός και μυστικισμός ταυτίζονται.
της φύσης αναλύοντας το φως με
δικήσουν μια θέση στους «ναούς:
laser διαμέσου σταγόνων νερού ή πρισμά
ρού γεωμετρικά σχήματα. Αν αυτό δεν εί
ρισυλλογής», για τους οποίους προορίζει
των. Έτσι έφτιαχνε εκτυφλιυτικές αχειρο
ναι ο ορισμός της ποίησης διερωτώμαι τι
έργα του ο Μ. Rothko. -Έ ρ γο τέχνης, λ
ποίητες εικόνες με εκτυφλιυτικά αχειρο
άλλο θα μπορούσε να είναι;
πόν, ή ανώνυμο και τυχαίο θρησκειπ
ποίητα χρώματα. Το 1990 στην έκθεση
Επίσης, ο Αλεξίου έφτιαξε τα Ηλιακά
σύμβολο όπως πιθανόν να ήθελε ο
«Μεταίχμιον» που είχα διοργανούσει στην
Σπίτια, καλαμένιες, δηλαδή, κατασκευές
Beuys, αλλά ασφαλούς όχι ο εικονοκλάσ
Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, είχε πα
Duchamp; Ο Αλεξίου πάντως αντί για ·
που κρέμονται από σπάγγους ή αφηρημέ
ρουσιάσει ένα κόκκινο μεταλλικό τραπέζι
εικόνα μάς παραπέμπει στην ιδέα της :
να σχέδια που θυμίζουν μεσαιωνικές μι
μήκους 4 μ., το οποίο είχε γύρω-γύρω στο
μας καλεί να στοχασθούμε. Σωτηρολογι
νιατούρες ή αραβουργήματα. Το 1994
επάνω του τμήμα μια πατούρα και ήταν γε
λοιπόν, το περιεχόμενο της «εγκατάσ
στην έκθεση «Πάθη» που διοργάνωσα τη
μάτο νερό. Ηταν, δηλαδή, ένα τραπέζι με
Μ. Τετάρτη στην Αποθήκη Αποσκευούν του
σης», και αυτό είναι το επίτευγμα αλλά :
ανεστραμμένη την παραδοσιακή λειτουρ
ο κίνδυνός της. Εφόσον τέχνη και κίνδυ1
ΟΣΕ, ο Αλεξίου έδειξε μια τεράστια γιγαγία του και τους ενδεχόμενους συμβολι
ντοαφίσα με την εικόνα μιας Κούρδισσας
οφείλουν να πηγαίνουν δίπλα-δίπλα. Π
σμούς του (Αγία Τράπεζα, γραφείο, τρα
που είχε πρόσφατα αυτοπυρποληθεί σε κε
να πιστέψεις, όμοχς, σε μιαν εποχή, η οπ<
πέζι τιυν σαράφηδων, βωμός, τράπεζα φα
ντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα δύο τε
το μόνο που επιζητεί από την τέχνη εί
γητού κ.λπ.). Ο Αλεξίου είχε ενσωματώσει
λευταία χρόνια ο Αλεξίου είχε αποσυρθεί
αφενός η απομυθοποίησή της και αφε
κάτω από τη μεταλλική αυτή κατασκευή
στο Αγιον Όρος. Επιστρέφοντας, εκθέτει
ρου η ένταξή της σ’ ένα μεταπρατικό
(χυτόν τον καιρό στην Αίθουσα Τέχνης
ένα ηχείο το οποίο -όταν λειτουργούσεστη μα ασφυκτικού ελέγχου και -σχεί
Αθηνιυν μιαν ιδιότυπη εγκατάσταση, αποδημιουργούσε στην επιφάνεια του νερού
προτεσταντικού- προκαθορισμού-, Πώς
τελούμενη από εκατό καλαμοκατασκευές
ρόμβους. Με άλλα λόγια, ο καλλιτέχνης
ξαναπιστέψεις, τέλος, στην τέχνη ζώνι
με θέμα τον Σταυρό. Αριστερά και δεξιά
στην μετά την τέχνη εποχή;
|
σχέδιαζε με ήχους στην επιφάνεια του νε
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/έα α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή σ τη ν π όλη κ α ι σ τη ν π ε ρ ιφ έ ρ ε ιά τη ς ). Το κ ε ίμ ε ν ο που α κ ο λ ο υ θ ε ί δ ια β ά σ τ η κ ε σ την

πρώ τη σ υ ν ά ν τη σ η .
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Μεταλλάξεις
του Δημήτρη Φιλιππίδη

πικίνδυνο να. μιλήσει κανείς για με
ταλλάξεις, έχοντας δίπλα του μια
έκθεση που εστιάζεται στην αρχιτε
κτονική της πόλης, και σφυγμομετράει την υποσχόμενη της έκφραση
ν ελληνική αρχιτεκτονική. Ή και αντίτροιρα, ίσως να έπρεπε να τοποθετηθούν
τοι πλάι πλάι, από τη μια η έκθεση επιλεγ: ϊνων έργων (που δείχνει την παρεμβολή
^σχηματικών κριτηρίων «από τα μέσα»,
ιηλαδή από τη δική μας, την αρχιτεκτσνι:ι] ματιά) και ο λόγος γ ι’ αυτή την αρχιτε
·,κτονική, θεωρητικά απαλλαγμένος από τέοιους περιορισμούς, δηλαδή με άμεση,
ρεαλιστική αναφορά στο σύγχρονο αστικό
ιερφάλλον της (ελληνικής κυρίιυς) πόλης.
Ας δούμε τότε το θέμα σαν αντίστιξη
ινάμεσα στη διαλεγμένη προσεκτικά πραπεια που εκτίθεται εδιό για λίγες βδομάΕςκαι στην άλλη, που ανήκει στην καθη*ερινότητά μας και εκτίθεται διαρκιυς. Θα
ύσθετα: εκτυφλωτικά, μέχρι του σημείυ να μην διαβάζεται πια ή vex προκαλεί
.γος. Θυμίζω την υπόθεση Φιξ, το στοίΐματης αρχιτεκτονικής της πόλης που χάί|κε τελεσίδικα ή την περιθωριακή παυαία του κτιρίου της ΔΕΗ του Κραντο[έλλη. Θυμίζω, για να τελειώνουμε με τις
υμβολικές αυτές αναφορές, ότι σήμερα
ιπερίπατοι του Πικιώνη στην Ακρόπολη,
ου μπορεί και να μην είναι κιχν τυπικά

«αρχιτεκτονική», ιχναγνιυρίζονται από
πολλούς ως το πιο αντιπροσωπευτικό έργο
της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής.
Η πράξη, αυτή η αδυσώπητη ζυγαριά κοι
νωνικής δικαιοσύνης, μας έχει στρέψει
εδιό και δύο τουλόχχιοτον δεκαετίες, σχε
δόν εκβιαστικά, προς το ίδιο το σιόμα της
πόλης. Μπορεί η αρχιτεκτονική να παίζε
ται σήμερα (όπως πάντα άλλωστε) στις
εσχατιές της πόλης ή στο μιασμένο πια
ύπαιθρο, αλλά την ίδια στιγμή η αρχιτε
κτονική επιστρέφει εκδικητικά στον αστι
κό ιστό και διεκδικεί να πάρει το λόγο. Τι
έχει όμως να μας πει; Αν ξεχάσουμε εκεί
νη την παραγωγή που δεν είναι τίποτε άλ
λο παρά η παράλλαξη και η μεταποίηση
παλιιόν ενδυμάτων (δηλαδή αυτό που λέ
γεται «επανάχρηοη παλιού κελύφους»),
που δεν μας αφορά εδώ, τι μένει στον υπό
λοιπο για να μιλήσει κανείς;
Ξαφνικά, ο ορίζοντας περιορίζεται αποκλειστικά. Ο σεβασμός του παρελθόντος, η
τυραννική, δηλαδή, αναβίωση του φαντάσματος της Μνήμης και της Ιστορίας και η
απειλή της ασέβειας προς καταξιυχμένους
προγόνους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια
στον ευνουχισμό της αρχιτεκτονικής. Νέα
αρχιτεκτονική παράγεται μέσα στην πόλη,
αλλά είτε αυτή αυτοπεριορίζεται στο ρόλο
του καθρέφτη είτε στο ρόλο του σχόλιου
πάνω σε ό,τι υπάρχει. Η πρώτη κατηγορία

είναι προφανής. Η δεύτερη, όμως, θέλει
εξήγηση: σχόλιο όχι μόνο σε ό,τι γειτονεύει
ή, τέλος πάντων, βρίσκεται σε γεωγραφική
συσχέτιση με το νέο αρχιτεκτόνημα, αλλά
σχόλιο σε ό,τι διανέμεται από τα σύγχρονα
μαζικά μέσα επικοινωνίας.
Την ίδια στιγμή -και εδώ βρίσκεται η με
γάλη ειρωνεία- φουντιόνει η συζήτηση για
τοπικισμό ή για αποσπάσματα. Απόδειξη,
η εύκολη κατόπιν προσφυγή σε μια κατα
πραϋντική αρχιτεκτονική που χαϊδεύει και
καθησυχάζει. Η «πορεία» της αρχιτεκτο
νικής γίνεται έτσι διατακτικό περπάτημα
στα νύχια, μήπως και ξυπνήσει το τέρας.
Γίνεται με άλλα λόγια η καταφυγή στην έν
νοια του μνημείου με κομψές χειρονομίες
στο κενό, ενώ απουσιάζει η άλλοτε υγιής
βαρβαρότητα του μοντέρνου - που θα
ήταν μια κάποια λύση. Μένουμε, λοιπόν,
«με ό,τι πολυτιμότερο έχουμε», όπως επι
σημαίνει ο Koolhaas, αλλά «σήμερα πε
ρισσότερο από ποτέ» η πόλη συστρέφεται
εχθρικά, απο)θώντας τις ήπιες μας παρα
στάσεις, όντας εκείνη πιο γνήσια, πιο αυ
θεντική από οτιδήποτε επινοήσουμε ως
«έντεχνη αρχιτεκτονική».
Παραφράζοντας, λοιπόν, την άποψη του
Κάφκα ότι ένα βιβλίο αξίζει μόνο όταν
«μας ταρακουνά βίαια σαν γροθιά στο κε
φάλι», θα ζητούσαμε μια τέτοια σύγχρονη
(χρχιτεκτονική στη σημερινή πόλη.
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ΔΕΥΤΕΡΗ BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Παιχνίδια μνήμης
στο ελληνικό αστικό τοπίο
του Πάνου Δραγώνα

ια να ανοίξει
μία συζήτηση
για την ελληνι
κή πόλη οφεί
λουμε πριότα
από όλα να προσπα
θήσουμε να διακρί
νουμε καθαρά, πα
ρακάμπτοντας τους
στερεότυπους βαρείς
χαρακτηρισμούς που
της έχουμε προσάψει
στο πρόσφατο πα
ρελθόν.
Είναι γνώριμη η αρ
νητική στάση της κοι
νής γνώμης απέναντι
στην πόλη. Οι κάτοι
κοι των αστικών κέ
ντρων για πολλά χρό
νια
παραμένουν
απρόθυμοι να αφο
μοιώσουν τις νέες
πολιτισμικές εκφρά
σεις, οι οποίες ήρθαν
βίαια να αντικατα
στήσουν την οικειό
τητα της ατμόσφαιρας του χωρίου και της
παλιάς γειτονιάς. Οι απαιτήσεις του κό
σμου σήμερα προδίδουν τύψεις για την κα
ταστροφή των πρωτότυπων αντικειμένων
νοσταλγίας από μία εποχή παλαιότερη της
διαμόρφωσης των αστικών κέντρων. Οι
θαμπές αναμνήσεις που έχουν καταγρα
φεί στο ιδιότυπο αυτό συλλογικό) ασυνεί
δητο προσδιορίζουν και τα απαραίτητα
υποκατάστατα των χαμένων κόσμων:
Ετσι η νοσταλγία του κατεστραμμένου
φυσικού τοπίου οδηγεί στην απαίτηση για
περισσότερο πράσινο και λιγότερο μπε
τόν. Πρόκειται για μία κακώς εννοούμενη
οικολογία η οποία δικαιολογεί έναν λαϊκίστικο παραλογισμό, την αντικατάσταση
της πόλης από τη φύση. Επίσης, η αδυνα
μία προσαρμογής στο νέο περιβάλλον
οδηγεί στη λατρεία οποιουδήποτε διασωθέντος θραύσματος από) το παρελθόν. Δια
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τες παρέμβασης c
περιβάλλον των cic
κών κέντρων είι
περιορισμένες y
τους έλληνες αρχι
κτονες. Οι περιοβ'1
αυτές έχουν καθο
σει έναν συγκεκρη
νο αστικό χαρακτη
και διαθέτουν ι>
νούς μηχανισμούς ”
αφομοιώσουν οπο
δήποτε νέα επέμβ
ση. Οι αρχιτεκτο
κές προτάσεις φ
αποτελούν αναγ>
στικά μέλος του υι
στάμενου
οργα
σμού της πόλης. Διτηρούν, όμως, τη
νατότητα της μετέ
λαξής του, της σι
διακής εξέλιξης τ
χαρακτήρα του μει
της εισαγωγής σε ι
Α νδρέας Α γγελιδάκης,
τόν νέιυν ιδεών ι
έ ν α ά τ ο μ ο σ τ ο κ έ ν τ ρ ο τη ς Α θ ή ν α ς .
πρωτότυπων τύπο!
τηρεί τη μάταιη ελπίδα συγκόλλησης - ενο
γιευν αστικού χώρου.
Ταυτόχρονα, η ελληνική πόλη χαρακ
ποίησης τιυν κομματιών αυτών και γεννάει
κακέκτυπα που επαναλαμβάνουν άτεχνα
ρίζεται από τα επάλληλα ιστορικά στρ
τα παλαιόχ μορφικά ιδιώματα.
ματά της. Η ύπαρξη άφθονων στοιχεί
μνήμης προσφέρει χώρους διαφυγής α
Η ελληνική πόλη λοιπόν είναι κ α τ’ αρχάς
την πραγματικότητα. Οι αρχαιολόγο
μια ανοίκεια πόλη.
χώροι, τα μνημεία, τα ιστορικά σύνολα,
εγκαταλειμμένες βιομηχανικές περιο)
Η απιυθημένη πόλη αναδύεται στην επιαποτελούν πολύτιμα αποθέματα χώρ
φόχνεια, μέσα από το έργο και τη σκέψη
ικανά vxx δεχτούν νέες ερμηνείες απότε
των αρχιτεκτόνιυν που παρουσιάζονται
κατοίκους και τους επισκέπτες τους.
στη Δεύτερη Biennale Νέων Ελλήνων
Αρχιτεκτόνων. Η νεότερη γενιά αρχιτε
Η ελληνική πόλη είναι με τον τρόπο αι
κτόνων αποτελεί ενεργό κομμάτι του σύγ
χρονου αστικού πολιτισμού. Έ χοντας με μία (σπασμωδικά) όμορφη πόλη.
γαλώσει στο περιβάλλον των πολυκατοι
Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις που πάρε
κιών, με εμπειρίες αστικυόν πολιτισμικών
σιάζονται στην Biennale προτείνουν τη (,
εκφράσεων που υπερβαίνουν τα όρια του
νύπαρξη των ξεχωριστών και ανολοκΐ
τοπικού, η γενιά αυτή στοιχειοθετεί μια
ρύπων κομματιιυν της ελληνικής πόλ
καταφατική σχέση απέναντι στην πόλη.
Μέσω λεπτεόν χειρουργικών τομών α
Είναι, βέβαια, γεγονός ότι οι δυνατότη
δεικνύονται τα στοιχεία εκείνης της

άς πόλης που παρουσιάζουν ενδιαφέ)v. Ακολουθεί η αναζήτηση της λογικής
)Vδεδομένων χοίρων, ώστε η αρχιτεκτοκήπου αποδίδεται να κατασταλάζει από
Iνέα ερμηνεία των μορφών, της γεωμειίας και των διαδικασκόν παραγωγής
ιυς. Ταυτόχρονα, νέα προγράμματα και
:ες κατασκευές εισέρχονται ιπο παλίμ110X
0 ελληνικό αστικό τοπίο. Διατυπώνε
ι! με τον τρόπο αυτί) η πρόταση της ταυίχρονης και ομότιμης παρουσίας τού παού και του καινούργιου, της παλιάς πόήζ με τη νέα. Οι παράλληλες αυτές πάλης
Εντίθενται από τη συνύπαρξη των διαφο
ρικών θραυσμάτων τους, την πολλαπλόμα και αμφισημία τους.
Το ζήτημα, όμως, του αστικού χοίρον δεν
•αντλείται εδώ. Η ελληνική πόλη βρίσκε
ι« εδώ και μερικά χρόνια αντιμέτωπη με
ώιαμενα δεδομένα κοινά για τις περισσόώρες μητροπόλεις και μεγαλουπόλεις του
φνήτη. Η δυνατότητα μεταφοράς πληρο
φοριών από τη μία άκρη του κόσμου στην
»λλη σε μηδενικό χρόνο, εκμηδενίζει τις
Γεωγραφικές αποστάσεις. Ο κοινωνικός
μύρος, ο οποίος παραδοσιακά φιλοξενού
ταν από τον πυρήνα των αστικιόν κέ
δρων, σταδιακά υποκαθίσταται από τα
ί ίσα μαζικής ενημέρωσης και τα δίκτυα
(Ληροφοριιόν. Ταυτόχρονα η -προσδοκού

με νη και στη χιόρα μας- ανάπτυξη των κυκλοφοριακιόν δικτύων υποδομής μειώνει
τις αποστάσεις ανάμεσα στο κέντρο και
την περιφέρεια, διευρύνοντας τα όριχχ αλλά και τη δομή της πόλης.
Η ελληνική πόλη είναι πλέον μια οποιαδήποτε πόλη.
Η μνήμη στο νέο αυτό περιβάλλον είναι
βραχυπρόθεσμη. Ο κάτοικος τοιν μεγάλων
πόλεων βρίσκεται αντιμέτοιπος με πληθώ
ρα γεγονότων και μορφικών ερεθισμάτων
τα οποία αποσπούν πρόσκαιρα μόνο την
προσοχή του. Η ανάγκη
προσαρμογής στην κα
τάσταση αυτή οδηγεί
στην blasée συμπεριφο
ρά και την αδιαφορία
για τα τεκταινόμενα τρι
γύρω. Βιχυνει το χώρο
μηχανιστικά, αρνούμενος vex ανταποκριθεί
στην πληθιόρα των ερεθισμάτων που τον περικυκλιυνουν.
Στην
περιφέρεια,
ιδίως των μεγάλων πχίλειυν, η οποία δεν δια
θέτει συγκεκριμένα αρ
χιτεκτονικά χαρακτηρι
στικά, πυκνούς πολεοδομικούς ιστούς ή καθορισμένους δημόσιους
χο'ιρους, το ερώτημα της
ανάγκης και του τρόπου
επ α να π ρ ο σ διο ρ ισ μ ο ύ
της σχέσης με τον γεω
γραφικό τόπο είναι
άμεσο για τους αρχιτέ
κτονες. Οι παρεμβάσεις
στους συγκεκριμένους
αστικούς σχηματισμούς

καθορίζουν νέες συνθήκες στο άμεσο πε
ριβάλλον διαμορφώνοντας αντίστοιχα την
αντίληψη των κατοίκων τους.
Οι συμμετοχές της Biennale που αφο
ρούν αντίστοιχες επεμβάσεις μάς επιτρέ
πουν να διακρίνουμε δυο διαφορετικές
κατευθύνσεις-προθέσεις των αρχιτεκτό
νων.
• Στην προπη κατηγορία διακρίνεται η
ανάγκη καθορισμού μιας νέας τοπικότητας, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση εύ
ληπτων μορφών που σηματοδοτούν τον δη
μόσιο χαρακτήρα των κτιρίων και /ή την
ενσωμάτωση της έννοιας του αστικού χοί
ρου μέσα στη συνθετική τους λογική.
• Μια διαφορετική αντιμετώπιση απο
δέχεται τις ιδιαιτερότητες της νέας αυτής
κατάστασης και διερευνά τις δυνατότητες
που παρέχουν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό η αποδέσμευση από τον γεωγραφικό
τόπο, η ανυπαρξία χωρικής μνήμης και η
προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις
των δικτύων υποδομής.
Η πόλη μεταλλάσσεται με ρυθμούς ταχύ
τερους απ’ ό,τι η αρχιτεκτονική -μια δημι
ουργική διαδικασία αναγκαστικά επίπονη
και χρονοβόρα- έχει τη δυνατότητα να πα
ρακολουθήσει. Οι νέες προκλήσεις που
γεννιόνται είναι περισσότερες των δυνατοίν απαντήσεων. Αυτό που διαφαίνεται,
για την ώρα, μέσα από την ανάγνωση των
προτάσεοιν και των θέσεων των μελετητών
που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι ότι
η αρχιτεκτονική της πόλης δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται απόλυτα, μονοσήμαντα
σαν ένα αντικείμενο νοσταλγίας, μια carte
postale. Η πόλη οφείλει να προσαρμόζεται
σε ετερόκλητες απαιτήσεις, να προκαλεί
διαφορετικές και ενδεχομένως αντιφατι
κές μεταξύ τους ερμηνείες, ώστε να προσφέρεται τελικά στον κάτοικο και τον επι
σκέπτη της κατ’ επιλογή, à la carte.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟ

Έργο της Κλεοπάτρας Χαρίτο

του ΘΑΝΑΣΗ Μ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Η φωτογράφος Κλεοπάτρα
Χαρίτου καταθέτει το αίτημα
Μισό Κιλό Σεξαπίλ, Παρακαλώ

και συνήθειες» γράφει στην πρόσφατη έκδο
ση Futura #4. Στο φετιχισμό το αυθεντικό
και πρωταρχικό αντικείμενο επιθυμίας είναι
καταπιεσμένο ή κρυμμένο, με αποτέλεσμα
να επιλέγεται κάποιο άλλο αντικείμενο, το
φετίχ, προβάλλοντας όλες τις επιθυμίες σ’
αυτί). Η χρήση του σώματος
στη διαφήμιση έχει συντελέσει
στη διάδοση μιας ακραία φετιχιστικής πρακτικής. «Η διαφή
μιση όεν αρκείται πλέον στην
απλή απεικόνιση των εμπυρευμάτων. Οι δια
φημιστές στήνουν ολόκληρη σειρά από μετωνυμίες και μεταφορές συνδεδεμένες με επι
θυμίες, ευαισθησίες και φιλοδοξίες του κατα
ναλωτή, με αποτέλεσμα τα εμπυρεύματα να
μυθοποιούνται. Δανείζοντας στα άψυχα
αντικείμενα ανθρώπινες ιδιότητες, τα εμπυ
ρεύματα αποκτούν δύναμη, αυτονομία και
ζωή, ενώ οι άνθρωποι υφίστανται την αποξέ
νωση των δραστηριοτήτων τους οι οποίες με
τη σειρά τους μετατρέπονται και αυτές σε
εμπορεύματα». Ό πω ς και στα διαφημιστικά
σώματα τα σώματα της Χαρίτου δεν έχουν
ονόματα. Είναι απλώς σώματα, με τα χαρα
κτηριστικά του προσώπου που προβάλλουν
την προσωπικότητα ή την ταυτότητα κρυμμέ
να. Αντιθέτως, με τα διαφημιστικά σώματα,
εδυ) η παρουσία του ανδρικού σώματος εί
ναι έντονα παρούσα. Η Χαρίτου χρησιμο
ποιεί πολλούς από τους κοόδικες που χρησι
μοποιεί η πορνογραφία για να πουλήσει το
προϊόν-σώμα, ενώ παράλληλα εξορίζει ένα
από τα βασικά στοιχεία τόσο της διαφήμισης
όσο και της πορνογραφίας, την εξιδανίκευση και τον καλλιυπισμό.
Η τελειότητα, όμως, προκαλεί συχνά απο
στροφή. Η μετάλλαξη της ομορφιάς μπορεί
να δημιουργήσει απρόσμενα αποτελέσμα
τα. Η ολλανδέζα φωτογράφος Inez van
Lamsweerde, για παρόχδειγμα, παίζει με
την υπερβολή. Η υπερβολική τελειότητα
τρομάζει. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι η ανα
ζήτηση της τελειότητας οδήγησε την ανθριυπότητα σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια.
Φυσικά η Lamsweerde ειρωνεύεται. Μέσω
υπολογιστή, ολόκληρη η επιφάνεια του
δέρματος αντικαθίσταται μέσω «ψηφιακής
διάχυσης» με τη στιλπνότητα μιας πλαστι
κής κούκλας. Πουθενά πόροι δέρματος,
πουθενά δαχτυλικά αποτυπώματα. Εδώ εί

Το σωματικό ιρετίχ
που είναι και ο τίτλος της
τελευταίας της έκθεσης στην
γκαλερί Βαβέλ.
κοινωνία είναι φυσικά μια τεχνη
τή κατασκευή, μια άμυνα από τα
στοιχεία της φύσης. Η κοινωνία
είναι ένα σύστημα που περιορί
ζει την εξευτελιστική παθητικότητα του ανθρώπου απέναντι στη φύση.
Μπορούμε να βελτιώνουμε αυτό το σύ
στημα, αργά ή ριζικά, όμως καμία αλλαγή
στην κοινωνία δεν θα αλλάξει τη φύση
(αντιθετως, οι αλλαγές στην τεχνολογία
και την παραγωγή μπορούν). Το ανθριόπινο είδος δεν είναι απαραίτητα το αγα
πημένο της φύσης ανάμεσα στα χιλιάδες
άλλα. Μέχρι σήμερα, που το ανθρώπινο
είδος βαυκαλίζεται με τις δυνατότητες
υπέρβασης που.του ανοίγει η τεχνολογία,
τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τις «βι
βλικές καταστροφές» που περιγράφουν
τα δελτία ειδήσεων σε περιπτιόσεις πλημ
μύρας, σεισμού ή τυφώνα. Μέχρι σήμερα
ελάχιστες σνθριυπινες κοινότητες ανα
πτύχθηκαν σε περιοχές εξαιρετικής ζέ
στης ή ψύχους.
Μπορεί να αλλάξει η φύση του ερωτι
σμού; Μπορεί να αλλάξει η αντίληψη του
σώματος από τον άνθρωπο; Η φωτογρά
φος Κλεοπάτρα Χαρίτου με την καινούρ
για της δουλειά, Μισό Κιλό Σεξ Λπίλ, Πα
ρακαλώ υποστηρίζει ότι οι καταναλωτικές
πρακτικές της εποχής μας έχουν καταστή
σει το σώμα και τη σεξουαλικότητα προϊό
ντα. «Η σεξουαλική επιθυμία έχει μετα
τραπεί σε εικόνες και λέξεις, έχει νυμφευ
τεί αφρούς ξυρίσματος, αρώματα, αυτοκί
νητα μέχρι και ολόκληρες συμπεριφορές
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ναι η μείξη αληθοφάνειας και αντι-φυο
κότητας που σοκάρει. Εόοί η τελειότητ,
ξεπερνάει τις αντοχές μας.
Η Lamsweerde φέρνει την αισθητική τιέ
εξωφύλλων του Cosmopolitan, των Ayyi.
λων του Τσάρλυ ή τιυν φωτογραφιοϊν το
Helmut Newton στις γκαλερί. Η Κλεοπο
τρα Χαρίτου χωρίς να επιδίδεται σε ανό!
λογες high teeh ψηφιακές επεξεργασίες
«σβήνει» βασικά χαρακτηριστικά που κά|
νουν «ανθρώπινο» ένα συ')μα όπως οι θτ
λές στο στήθος, Έ τσ ι το σοφία είναι πια κχ
τι καινούργιο, μεταλλαγμένο μεν, πλαστ
κά θελκτικό δε, όμοτς ταυτόχρονα αφηρτ
μένο και συγκεκριμένο (υφή δέρματος
χρώμα).
Η μετα-φεμινίστρια συγγραφέας Camill
Paglia γράφει ότι όπιος η ποίηση είναι μι«
τελετουργικά περιορισμένη λεκτική εχ
φράση έτσι και η πορνογραφία είναι τέλι
τουργικά περιορισμένη οπτική έκφρασ
του δαιμονισμού του σεξ και της φύσης. I
Χαρίτου χειρίζεται τις συμβάσεις και τη.
ψυχολογία του θεατή/ηδονοβλεψία γιανϊ
καταδείξει το εύρος της φετιχιστικής χρή
σης από τον καταναλιοτισμό. Στην πορνο
γραφία η έκπτωση των πρυιταγυτνιστιόνσ'
αντικείμενα πετυχαίνει την ίδια οικειϊ
σχηματοποίηση που επιτρέπει την ταύτισ
με τον καθένα (ανάλογα με το φύλο φυσι
κά) που πετυχαίνουν τα Στρουμφάκιαήυ
ανθροιπάκια του Fernand Léger και (ας
γότερα) του Keith Hairing. Εκλεκτικε
συγγένειες που μοιάζουν διεστραμμένε
συνδέουν τον Donald Duck με την Τσιτσιχ
λίνα. Μια διαφήμιση για γιαούρτι, όπο
κυριαρχεί ένα ημίγυμνο γυναικείο σώμι
κάνει ακριβώς το ίδιο.
Η -πάνω α π’ όλα γυναικεία- οπτική ταϊ
σωματικών εικόνων της Κλεοπάτρας Χο
ρίτου λειτουργεί σαν το απόλυτο αντίδοτ
του αρσενικού (υπάρχει άραγε άλλος;) φε
τιχισμού φωτογράφοιν όπως ο Helmi
Newton, ο Nobuyoshi Araki ή ο Richar
Kern, αλλά τελικά και σχεδόν του σύνολό
της διαφήμισης σήμερα, όπου το στόχο
στρο της κατανάλωσης είναι η επιθυμί
και όχι η ανάγκη. Αραγε υπάρχει περίπτα
ση να πάψει ένα τσιγάρο ή ένα αυτοκίνηιί
να είναι συνώνυμο του «ανδρισμού» ή εν
μπουκάλι άρωμα της «θηλυκότητας»;

;

largarita Dritsas and
erry Gourvish ed.,

ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι
αδύνατο να γίνει χυτρίς αναφορές και διασυνδέσεις με το «σύmpean Enterprise:
στημιχ» εντός του οποίου λει
τουργούν και ιχπό το οποίο επη
trategies of adaptation
ρεάζονται. Και δεν πρόκειται
ndrenewal in the
μόνο για το «οικονομικό σύστη
mitieth century,
μα», αλλά και για το πολιτικό με
rochalia Publications,
επίκεντρο το κράτος και το ρόλο
του. Μήπως, επί παραδείγματι,
ιθήνα, 1997
σήμερα δεν γίνεται λόγος για
i.( ■
Ο συλλογικός τόμος, στον
παγκοσμιοποίηση και τα παρό
ποίον συμβάλλουν 18 επιστήμοια, για πολυεθνικές και διαονες από πολλές χύτρες και που
εθνικές εταιρείες που αποτε
λούν την ίδια την υπόσταση της
χουν ως επίκεντρο την οικονυική ιστορία των επιχειρήσεων
μέχρι σήμερα ισχυρότερης πολι
τικής μονάδος, του εθνικού κρά
,ίνιχι καρπός συνεδρίου που ορτους;
(χνώθηκε από το Πανεπιστήμιο
Είναι (ρανερό ότι πέραν του εν
ι]ς Κρήτης στο Ρέθυμνο το 1995
πυ την αναπληρώτρια καθηγήδιαφέροντος που παρουσιάζει η
ιδιωτική επιχείρηση από οργαDia Μαργαρίτα Δρίτσα που μαί με τον Terry Gourvish της Ο ι
νωσιακή, οικονομική, κοινωνιο
λογική, εργασιακή κ.τ.λ. άποψη,
κονομικής Σχολής του Λονδίνου
χρειάζονται κατ' εξοχήν διαφο
1LSE) προλογίζουν το έργο.
ροποιημένα εννοιολογικά εργα
■0 σχετικά νέος αυτός επιστηλεία για την προσέγγιση της
ονικός υπο-κλάδος γνωρίζει
ιστορικής εξέλιξης σε κάθε χύτ
ελευταία ραγδαία άνοδο, αν
ρα. λόγω της διαφορετικής τρο
1ρίνει κανείς τόσο από τις αναχιάς των «προτύπων» ανάπτυ
ινιόσεις σε διεθνή συνέδρια
ξης που έχει ιστορικά να δείξει
ο και από την εκδοτική κίνηο καπιταλισμός.
. Και δικαίως, όχι μόνο διότι
ΓI ’ αυτό, όπως πολύ ορθά επι;ε παραμεληθεί η μελέτη της
σημαίνεται στο εισαγιυγικό ση
ιοτικής επιχείρησης αλλά και
μείωμα, οι συγκρίσεις, ακόμα κι
ίτι η μονάδα αυτή προσφέρεόταν είναι εφικτές, πρέπει να γί
για γόνιμη συνάντηση πολνονται με μεγάλη προσοχή και
ν προσεγγίσεων στις κοινά μ επιφύλαξη, ιδιαίτερα όταν ο ρό
ιες επιστήμες.
λος της επιχείρησης «ομαδοποιΔεν χρειάζεται να προστρέξει
είται.» -τρόπον τινά-, εμφανές
'.ανείς σε κλασικά κείμενα του
Μαρξ και των μαθητιόν του για “ φαινόμενο όταν γίνεται λόγος
για το ρόλο κάποιου οικονομι
«χΔιαπιστώσει τον ιστορικό ρόκού κλάδου γενικά, ή των οικο
Ιο της ιδιωτικής επιχείρησης
γενειακής ιδιοκτησίας επιχειρή
ϊτην ανάπτυξη και επέκταση
σεων έναντι ολιγοπιυλιακών ή
touκαπιταλισμού. Η συστηματι
μονοπωλιακιόν καταστάσειυν
κή. όμιυς, προσέγγιση πολλάκις
και ούτω καθεξής.
συσκοτίζει το ρόλο των μερών,
Έντονο ενδιαφέρον παρου
η σχετική τους αυτονομία και
σιάζει και 1] προβληματική για
ην ιδιαίτερη λογική τους, μολοτην «κρατική επιχείρηση» τόσο
«ίτι η μελέτη της ιστορίας των

Ι

στο καπιταλιστικό πλαίσιο όσο
και στο ιδιόμορφο πλαίσιο των
χωρόχν του «πρυιην υπαρκτού
σοσιαλισμού».
Η μελέτη της ιστορικής δια
μόρφωσης και του ρόλου των
επιχειρήσεων αυτών από πολ
λές απόψεις έχει να δώσει πολύ
τιμες πληροφορίες και σίγουρα
θα εμπλουτίσει τις γνώσεις σ’
έναν τομέα αρκετά παραμελημένο.
Ο τόμος χωρίζεται σε 3 μέρη:
«Δομή Ιδιοκτησίας και Οργάνυκτης», «Εταιρείες και Κλά
δοι», «Πολιτική των Μεγάλιυν
Εταιρειών και Οικονομικές
Επενδύσεις», είναι οι αντίστοι
χοι τίτλοι των μερών. Εξαιρετι
κές είναι οι μελέτες τυτν προσκε
κλημένοι ξένιον επιστημόνων
και οι έλληνες αναγνιόστες πολ
λά θα μπορούσαν να μάθουν και
να διδαχθούν από την προσεκτι
κή ανάγνωσή τους. Είναι αδύνα
το να παρουσιάσεις εδώ τις με
λέτες (χυτές. Περιορίζομαι
απλώς στην επισήμανση της
αξίας τους.
Αναφορικά με την ελληνική
συμμετοχή και τη θεματολογία,
θα ήθελα συνοπτικά να επισημάνω:
Τη μελέτη της Τζελίνα Χαρλάψτη για το καθεστιός ιδιοκτη
σίας και τη χρηματοδότηση της
ελληνικής ναυτιλιακής ατμοπλοοΐας στην περίοδο 1880-1939.
Σύντομη μα περιεκτική μελέτη
για την ήκιστα επιτυχημένη πο
λιτική επενδύσεων των ελλήνων
εφοπλιστών με οργάνυτση και
δομή βασισμένη σε οικογενεια
κούς και συγγενικούς δεσμούς.
Ο Βασίλης Πεσματζόγλου
διαπραγματεύεται τις σχέσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις
εταιρείες από τη σκοπιά των
τρόπων ενσωμάτωσης, των ποι-

Τιμωντας τον Νίκο
Καζαντζάκη, με αφορμή τη
συμπλήρωση 40 χρόνων από
το θάνατό του, η «Εταιρία
Κρητικών Ιστορικών
Μελέτιόν» εξέδωσε τον
κατάλογο των βιβλίων τής
προσιυπικής του βιβλιοθήκης
που σήμερα βρίσκεται στο
«Ιστορικό Μουσείο Κρήτης»;
Η Βιβλιοθήκη του Νίκου
Καζαντζάκη (Ηράκλειο
1997). Μία χρήσιμη έκδοση
που φανεριόνει τις
αναγνιυστικές εμπειρίες του
Καζαντζάκη· «μπορεί να
αποδειχτεί ως η
πραγματοποίηση ενός
ταξιδιού σε τόπους
ενδιαφερόντων του Νίκου
Καζαντζάκη, σε τόπους όπου
ταξίδεψε και σε τόπους όπου
εκδόθηκαν τα έργα του»,
όπως χαρακτηριστικά γράψει
στον πρόλογό της η
επιμελήτρια βιβλικοθηκών
και Αρχείιυν Ιστορικού
Μουσείου Κρήτης Γεωργία
Κατσαλάκη.
’Υβριν χρη σβεννύναι μάλλον
ή πυργαϊάν: από το βιβλίο του
Δ. Μπογδανόπουλου, Το
Ελληνικό Πνεύμα σε 3.000
ρητά και αποφθέγματα
(Αχαϊκές εκδόσεις, Πάτρα
1997).
Φαίνεται πιυς η
«παγκοσμιοποίηση» είναι
πια γεγονός που
καταγράφεται έντονα στη
νέα γενιά
μυθιστοριογράφων, ή
τουλάχιστον σε ορισμένους
εκπροσώπους της. Η Σώτη
Τριαντάφυλλου, με το
τελευταίο βιβλίο της Ο
υπόγειος ουρανός (εκδ.
Πόλις, 1997) διασταυριύνει
με χαρισματικό τρόπο την
ελληνική με την αμερικανική
κουλτούρα, τα βιιόματατης
πρώτης με αυτά της δεύτερης
γενιάς μεταναστών. Κυρίως,

όμως, ξέρει να στήνει ένα
καλό μυθιστόρημα.
Χάινε μεταφρασμένος και
καλλιγραψημένος από τον
Νικόλαο Γεννήματα. Με τον
τίτλο Τραγούδια τον Heine
(εκδ. Το Ροδακιό, 1997)
εκδίδονται για πριυτη φορά
τα τριάντα έξι ποιήματα που
μετέφρασε ο Γεννηματάς και
αφιέρωσε στον
φίλο του Σωκράτη Κουγέα.
Η έκδοση έγινε με
φωτογραφική αναπαραγωγή
του πρωτοτύπου και κρατά τη
γοητεία της γραφής του
μεταφραστή:
«Όταν σας είπα ότι πονώ, τα
λόγια τα θλιμμένα/Σας
έφεραν χασμουρητό, δεν
είπατε μια λέξη' /Σας
ξαναλέω τα πάθη μου σε
στίχους στολισμένα /Λεν
έλειψε κανένας σας εγκώμια
να μου πλέξη».
Ψάχνοντας, βρίσκεις μάς
λέει I] Φαχισέ Τσίκα η ηρωίδα
του αφηγήματος του Θωμά
Κοροβίνη (εκδ. Αγρα, 1998).
Σ' ένα μονόλογο που
συνοψίζει την προσωπική της
ιστορία μέσα στις πολεμικές
και πολιτικές περιπέτειες που
τραυμάτισαν τη ζωή των
Ριομιιόν της Μικρασίας και
της Πόλης, η κυρία Ευθαλία ή
Τσίκα εξομολογείται με
πάθος, όχι όμως με μίσος, τα
πάθη και τα μάθη της, καθώς
και το «κισμέτι» της: «όποιος
βαριαστενάζει, πεθαίνει»...
Ώρα για βιβλία που
αναφέρυνται στην
εκπαίδευση. Το δίτομο
ιστορικό έργο Ελληνική
Εκπαίδευση του Σπόρου
Ευαγγελόπουλου
συμπληριόνεται από ένα
ακόμη βιβλίο του ίδιου: Οι
Παιδαγωγικές Ακαδημίες
(εκδ. Ελληνικά Γράμματα,
1998)το βιβλίο αυτό.
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κίλιον τρόπιον που η κοινοτική
πολιτική επηρεάζει, άμεσα ή έμ
μεσα. την πορεία και τη συμπε
ριφορά τιον επιχειρήσεων (π.χ.
Ενιαία Αγορά, Κοινή Αγροτική
Πολιτική, Ευρωπαϊκό Νομισμα
τικό Σύστημα κ.τ.λ.). Επισημαίνονται όχι μόνο οι αντιφατικές
επιπτώσεις των κοινοτικών δρά
σεων και το ιδεολογικό τους
πλαίσιο αλλά και οι επιπτώσεις
της απουσίας δράσεως, όπως
π.χ. στον τομέα της βιομηχανίας
καθώς και μορφές αντιδράσεων
εκ μέρους τι»ν επιχειρήσειυν και
τα όριά τους.
Η Αντιγόνη Λυμπεράκη μελε
τά τον τομέα της μεταποίησης
στην περίοδο μετά το 1974, τονί
ζοντας τις δυσκολίες προσαρμο
γής με τους αναπόφευκτα κερδι
σμένους και χαμένους. Εξαιρε
τικά ενδιαφέρον το συμπέρα
σμά της περί της πραγματικής ει
κόνας του ελληνικού μεταποιη
τικού τομέα που σκιαγραφείται
ιος Ιανός, με δύο όψεις: και με
την όψη της ανταπόκρισης απέ
ναντι στις σύγχρονες προκλή
σεις του ανταγωνισμού και του
εκσυγχρονισμού και της αντί
στασης σε κάθε αλλαγή. Αυτο
νόητο είναι και το συμπέρασμα
ότι το λεγόμενο Δεύτερο Κοινο
τικό Πλαάτιο Στήριξης (το περι

βόητο Πακέτο Ντελόρ II), εισ
ροές ισοδύναμες με το 5% περί
που του ΑΕΠ, σε ετήσια βάση
για έξι χρόνια δημιουργεί αισιο
δοξία από ορισμένες προϋποθέ
σεις, αλλά δεν μπορεί να λει
τουργήσει ιος deux ex machina.
Η κοινωνιολόγος Μαρία Πετμετζίδου επικεντρώνει την
ανάλυσή της στο θέμα της διαεταιρικής συνεργασίας και και
νοτομίας και στην ανταπόκριση
των ελληνικών επιχειρήσειυν.
Επισημαίνεται
η
απουσία
«κουλτούρας
συνεργασίας»,
ενιυ η οικογενειακή βάση της
ιδιοκτησίας και το χαμηλό επί
πεδο management στις μικρές
επιχειρήσεις θεωρούνται εμπό
δια για τη συνεργασία και τη δικτύιυση. Η μελέτη διακρίνεται
για την αυστηρή και συνεπή εννοιολογική οργάνωση της προσέγγιοης που επιτρέπει ελέγξι
μα συμπεράσματα. Ως συμπέρα
σμα υπογραμμίζεται η εμφανής
καθυστέρηση στον τομέα της
καινοτομίας και τα χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα τιυν ελληνι
κών επιχειρήσειυν που ορθιυνουν εμπόδια στην αναγκαία συ
νεργασία και δικτύωσή τους.
Τέλος, η Μ. Δρίτσα πραγμα
τεύεται το θέμα των οικογενεια
κών επιχειρήσειυν στην ελληνι

κή βιομηχανία τον 2 0 ό αι.
Μελετιόνται οι δομικοί και
λιτιστικοί παράγοντες που εντι
πίζονται στη βάση της ανάδυοτ
και επιβίωσης των οικογενε
κιυν επιχειρήσεων και οι
τηγικές επιβίωσής τους ενιόπιι
της αδήριτης ανάγκης προσφ
μογής.
Ως παραδειγματική απεικόν
ση τιυν γενικών παρατηρήσεις
που διατυπώνονται εκλαμβάνι
ται η βιομηχανία χρωμάτω
στην Ελλάδα και υπογραμμίζι
νται οι παράγοντες της επιτυχτ
μένης πορείας της. Η πολυδιό
στατη προσέγγιση του θέματο
με την έννοια ότι η ανάλυση δε
εξαντλείται σε αποκλειστικά οι
κονομικούς παράγοντες, αλλ
περιλαμβάνει και άλλες συν
στώσες που έπαιξαν καθοριστ I
κό ρόλο (π.χ. παιδεία, ηγετικ
επιχειρηματικά προσόντα, ιδε(
λογία, κ.τ.λ.) καθιστά τα συμπε
ράσματα άκριυς αξιόπιστα. Διό
τι, πολλές φορές μονοδιάστ«·~
αναλύσεις σε τέτοια θέματα τ
μόνο που καταφέρνουν είναι ν
οδηγούν σε δογματικές άπλοι
στεύσεις και σε κοινότοπες γένι
κεύσεις που δεν προσθέτουν τί
ποτά ούτε στη γνώση ούτε στι
αναλυτικά εργαλεία.
Βασίλης Καπετανγιάννη

Στην εποχή των Κομνηνών...
Michael Angold,
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία
από το 1025 έως το 1204. Μια
Πολιτική Ιστορία. Μτφ.:

Ευαγγελία Καργανιώτη,
Επιστημονική Επιμέλεια:
ΙΙαναγιώτης Αγαπητός].
Εκδ. ΙΙαπαδήμα, Αθήνα 1997
Πρόκειται για μια μονογρα
φία, η οποία από το 1984, που
πριυτοκυκλοφόρησε στα αγγλι
κά, έχει διανύσει μακρά και επι
τυχημένη πορεία στην αγγλόφω
νη αναγνωστική αγορά και κυ
ρίως στις βιβλιοθήκες τιυν ξένιον
αλλά και των ελληνικιύν πανεπι
στημίων. Είναι έργο αξιόλογο,

σε ευρεία χρήση μεταξύ τιυν βυζαντινολόγιυν ένα από τα λίγα
εγχειρίδια για την εποχή των Κομνηνιυν και τιυν Αγγέλιυν. Το
1997, το βιβλίο επανεκδόθηκε
στα αγγλικά αναθεωρημένο από
τον συγγραφέα και με αρκετές
βιβλιογραφικές
προσθήκες.
Στην επανέκόοση βασίσθηκε και
η ελληνική μετάφραση.
Ο συγγραφέας του έργου
Michael Angold, καθηγητής της
Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανε
πιστήμιο του Εδιμβούργου είναι
ένας από τους πιο αξιόλογους
βυζαντινολόγους της Βρετανι
κής Σχολής, ειδικευμένος στη
μελέτη της μέσης και ύστερης
Βυζαντινής περιόδου. Η ενασχό
λησή του με το αντικείμενο χρο

I
*
I
νολογείται από τα μέσα της δε
καετίας του '70, όταν δημοσίει
σε τη διδακτορική του διατριβ
(A Byzantine Goverment in Exile
Goverment and Society under th
Laskarids o f Nicaea (1204-1261
Oxford 1975), έργο θεμελιώδε
για τη μελέτη της Βυζαντινής αι
τοκρατορίας της Νίκαιας κατ
τον 13ο αιώνα. Σταθμό στο ερει
νητικό του έργο αποτέλεσε όχ
μόνον η μονογραφία του 198
για την εποχή των Κομνηνών κτ
το>ν Αγγέλων, με τη μετάφρασ
της οποίας ασχολούμεθα εκτενι
στερα πιο κάτιυ, αλλά και εν
ακόμα βιβλίο, που αφορά επίση
τον 1 1 ο και 1 2 ο αι., κυκλοφόρτ
σε το 1995 και έχει τίτλο Churc
and Society in Byzantium undt.

|ί
Comneni
1081-1261,
imbridge 1995.
H μονογραφία, του 1984, που
i τίτλο Η Βυζαντινή Αντυκραψ'α από τυ 1025 έως το 1204.
lia πυλιτική Ιστορία προστίθεii στα προσιτά στον έλληνα
ναγνιόττη^ εγχειρίδια Βυζαντιής Ιστορίας, αποτελείται από
ια γενική εισαγωγή και δύο
κόμη μέρη. Η γενική εισαγωγή
εκλαμβάνει παρουσίαση και
οιτική των βυζαντινιόν και δυτιιόνιστορικιυν πηγών που χρησιυποιήθηκαν για τη συγγραφή
w βιβλίου, ενιό επισημαίνει με
βρες γραμμές τα θέματα που
ρόκειται να εξετασθούν στο έρ.). Η έκθεση της προβληματικής
ου διακρίνει τη μελέτη δεν εξατλείται σ' αυτήν τη «γενική ειαγιογή», αλλά αναλύεται σε δύο
ικρά κεφάλαια με τον κοινό τίτ,) «Εισαγωγή- Π ρόσφατες εξεξεις ιπη βιβλιογραφία», τα
ίΐοία αποτελούν την αρχή του
ίΟε μέρους. Στην εισαγισγή του
οοπου μέρους, το οποίο καλύιει την περίοδο 1025-1118, ο
υγγραφέας παρακολουθεί την
ρογενέστερη δευτερεύουσα βιήογραφία και εκθέτει αναλυτι.1 την επιστημονική συζήτηση
W αφορά την εποχή και βρί
ζεται σε εξέλιξη ανάμεσα
τους βυζαντινολόγους, ενιό θέ;ι τα ερωτήμχχτα ctccx οποάχ προΟεται να απαντήσει σ’ (χυτήν
ΐν ενότητα του βιβλίου. Τα κεάλαια που συναπαρτίζουν το
ρώτο μέρος είναι οκτώ (κεφάαια 1-8): 1. «Ο Βασίλειος Β’ και
κληρονομιά του», 2. «Η θέση
>υΒυζαντίου στον κόσμο ( 1025071)» με υποκεφάλαια που
(ρορούν ιττις σχέσεις του Βυζαϊίου με τους Ρώσους, τους Πετενέγους, τους Σελτζούκους
ούρκους και την προέλασή τους
τη Μικρά Ασία μετά τη μάχη
)uΜαντζικέρτ ( 1071), και τέλος
τι; σχέσεις του Βυζαντίου με τη
υση, 3. «Το Βυζάντιο την περίοο 1041-1071: η αναζήτηση μιας
μας πολιτικής τάξης», 4. «Οικουμίακαι κοινωνία στο Βυζάντιο
ί)ΐ) 11ουαιιόνα», 5. «Η πνευματιήκίνηση στο Βυζάντιο του 11ου
ιιώνα», 6. «Η άνοδος του οίκου
ονΚομνηνιόν» με υποκεφάλαια

που εξετάζουν τους εμφυλίους υποκεφάλαια για τη βασιλεία
πολέμους, την πτιόση της Μικράς τιυν Αγγέλων, τις αποσχιστικές
Αιτίας στα χέρια τιυν Τούρκο)ν, τάσεις κατά την περίοδο αυτήν,
το πραξικόπημα του Αλεξίου για τη διαφθορά στην αυλή, 15.
Κομνηνού, την επικίνδυνη εμφά «Η Πτιόση της Κωνσταντινούπο
νιση τιυν Νορμανδιυν σε βυζαντι λης και η τέταρτη σταυροφορία».
νά εδάφη, τους πολέμους ενα Το έργο ολοκληρώνεται με βι
ντίον τιυν Πετσενέγιυν, 7. «Ο βλιογραφικό επίμετρο -περι
Αλέξιος Κομνηνός και η ανόρ λαμβάνει κατάλογο πηγών και
θωση της αυτοκρατορίας», με δευτερεύουσας βιβλιογραφίας-,
υποκεφάλαια σχετικά με την πέντε χάρτες και αναλυτικό ευ
εσωτερική πολιτική της εποχής, ρετήριο κυρίων ονομάτων.
Η μετάφραση αυτή έρχεται να
την εκκλησία, τη δημόσια διοίκη
ση, κεντρική και επαρχιακή, τη συμπληρώσει ένα υπαρκτό κενό
στρατιιυτική οργάνωση, την οι στην ελληνική βιβλιογραφία.
κονομία, 8. «Ο Αλέξιος Α’ Κο Δεν υπήρχε ως τιόρα στην ελλη
μνηνός και η Δύση». Το δεύτερο νική γλώσσα -εκτός βέβαια από
μέρος που καλύπτει την περίοδο τις ιστορίες τιυν Ostrogorsky,
1118-1204, περιλαμβάνει -εκτός Vasiliev και Καραγιαννόπουαπό την «Εισαγιυγή-Πρόσφατες λου- εγχειρίδιο που να καλύπτει
εξελίξεις στην βιβλιογραφία», τόσο αναλυτικά την ιδιαίτερη αυ
ιττην οποία, όπιυς ήδη αναφέρθη τή περίοδο της βυζαντινής ιστο
κε, εκτίθεται η προβληματική και ρίας. Τέλος, πρέπει να επισημανσυζήτηση σχετική με την προγε- θεί ότι η ελληνική έκδοση είναι
νέιπερη βιβλιογραφία- επτά «πληρέιπερη» και «χρηστικότε
ακόμη κεφάλαια, τα οποία φέ ρη» ιχπό το αγγλικό πρωτότυπό
ρουν ιτυνεχόμενη με τα του πρώ της. Ο συγγραφέας, όπως δηλώ
του μέρους αρίθμηση (κεφάλαια νει στον πρόλογό του, παρέπεμ9-15): 9. «Ιωάννης Β’ Κομνηνός ψε στις αγγλικές μεταφράσεις
(1118-1143)», 10. «Η εξωτερική των βυζαντινιόν πηγών που χρη
πολιτική του Μανουήλ Α’ Κο σιμοποίησε, ενώ, όπιυς είναι
μνηνού (1143-1180)», με υποκε αναμενόμενο, δεν μπόρεσε να
φάλαια που εξετάζουν τη δεύτε εξαντλήσει την ελληνική βιβλιο
ρη σταυροφορία, την επέκταση γραφία για το θέμα του. Στην ελ
των Νορμανδιυν στη Σικελία, τις ληνική έκδοση ο επιστημονικός
σχέσεις τιυν Κομνηνιόν με την υπεύθυνος φρόντισε, όσον αφο
Σερβία, την Ουγγαρία και τη Ρω- ρά τις πηγές, να αντικαταστήσει
σία, τη Γερμανική αυτοκρατορία τις παραπομπές σε μεταφράσεις
και τους Πάπες, τις σχέσεις του με αντίστοιχες στα πρωτότυπα
Βυζαντίου με τα σταυροφορικά κείμενα, να ελέγξει την ορθότη
κράτη και τέλος τις σχέσεις και τα των παραθεμάτιυν αλλά και
τις συγκρούσεις με τους Σελτζού τιυν παραπομπιόν τους, να ενσωκους Τούρκους, 11. «Ο Μανουήλ ματιόσει στο κείμενο χιυρία της
Κομνηνός και οι Λατίνοι», 12. βυζαντινής δημώδους γραμμα
«14 Διοίκηση του Μανουήλ Α’ τείας αυτούσια -αφού αυτά είναι
Κομνηνού (1143-1180).· Αυλή, κατανοητά στον έλληνα αναγνιόΕκκλησία και πολιτική», με υπο στη-, ενιό, όσον αφορά τη δευτεκεφάλαια αφιερωμένα στην αρι ρεύυυσα βιβλιογραφία, να προ
στοκρατία της αυλής, στη λει σθέσει νεότερες ελληνικές μελέ
τουργία της κυβέρνησης και την τες αλλά και να παραπέμψει στις
πολιτική της αυλής, (τιην εκκλη νεοελληνικές μεταφράσεις τιυν
σία, ιττον πατριαρχικό κλήρο και παραπεμπόμενιυν ξένιον έργων
το μοναχισμό, 13. «Πρωτεύουσα - όταν υπάρχουν. Η ιδιαίτερη
και επαρχίες», με υποκεφάλαια αυτή φροντίδα που σχετίζεται με
σχετικά με τις ελληνικές περιο τις πηγές και τη βιβλιογραφία
χές κατά τον 12ο αιιόνα, τη γη και καθιστά την ελληνική έκδοση
τους αγρότες, τις ανατολικές χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τιυν
επαρχίες, 14. «Το Βυζάντιο την μελετητών της εποχής τιυν Κοπερίοδο 1180-1203: Η αποτυχία μνηνιόν και τιυν Αγγέλιυν.
Γ ιασμίνα Μωυσείδου
του Κομνήνειου συστήματος», με

βασισμένο σε πρωτογενείς
πηγές και κείμενα,
ανασυνθέτει την ιστορία και
το έργο των Παιδαγωγικών
Ακαδημιών, που ιδρύθηκαν
το 1933 και λειτούργησαν
πάνω από 50 χρόνια.
Αν ενδιαφέρεστε για τα νέα
των εκπαιδευτικών, αξίζει να
αναζητήσετε το περιοδικό
Η λέσχη των εκπαιδευτικών
(εκδ. Πατάκη, Βαλτετσίου
14) που συμπλήρωσε τα πέντε
χρόνια κυκλοφορίας και τα
20 τεύχη. Το τχ. 20 (Δεκ. ’97Φεβ. ’98) περιλαμβάνει το
αφιέρωμα «Θέατρο και
Εκπαίδευση».
Βαριά υποθήκη στα
εκπαιδευτικά μας είναι
Η Συμβολή των
Εκπαιδευτικών στην Εθνική
Αντίσταση (1941-44)· ένα
μικρό έντυπο-έκδοση της
Κίνησης Αντιστασιακών
Εκπαιδευτικιόν (ΚΑΕ) σε
συνεργασία με Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
με όλες τις Τριτοβάθμιες
Συνδικαλιστικές
Οργανιυσεις των
Εκπαιδευτικών Λειτουργών,
που κυκλοφορεί -ατυχιόςεκτός εμπορίου, έφτασε στην
κόψη μου. Το έντυπο αυτό
αποτυπώνει την τιμητική
εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στη
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών
του Πανεπιστημίου Αθηνών
και συγχρόνως καταθέτει,
εκτός από τους σύντομους
χαιρετισμούς των
εκπροσιόπων οργανώσεων
και φορέιον, την αναλυτική
περιγραφή του θέματος από
τον Γιώργο Λημητράκο.
Αυτά, βέβαια, συνέβησαν
τον Δεκέμβρη του 1996·
εύλογο να αναρωτηθεί
κανείς αν ανάλογες
πριυτοβουλίες
συνεχίζονται...

ο χαρτοκόπτης
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«ΠΡΠΤΟΤΥΠΙΑ ΕΙΝΑΙ να μένεις πιστός στους πρώτους τύπους, στα αιώνια
πρότυπα, να σβήνεις την ιδίαν φρόνησιν μπροστά στον ξυνόν Λόγον (Ηράκλειτος), με
παράλληλα λόγια να χάνεις την ψυχή σου αν θέλεις να τη βρεις και όχι να προβάλλεις
την ιδιορρυθμία σου ή να κάνεις του κεφαλιού σου».
ΑΥΤΑ ΑΕΕΙ ο Ζήσιμος Λορεντζάτος και συγγνώμη που τον επικαλούμαι, αλλά θέλω να
προσδώσω επιπλέον κύρος στην άποψή μου. Η οποία είναι η εξής: Όταν υπάρχει
μία θεατρική παράσταση με τον τίτλο λμλετ, ο κάθε εχέφρων άνθρωπος νομίζει πως
πρόκειτ(ίι για έργο του Σαίξπηρ. Αμ δε. Στη δική μας περίπτωση πρόκειται για έργο
του Μιχαήλ Μαρμάρινου. Που σημαίνει πως αφενός διαλέγουμε έναν περίπου
στάβλο για αίθουσα θεάτρου και αφετέρου βάζουμε πριν από την έναρξη του έργου
έναν ηθοποιό να διηγείται την ιστορία του Αμλετ σαν τον Βέγγο. Βάζουμε τον Αμλετ
να παίζει ηλεκτρική κιθάρα, να διαβάζει ο ίδιος το κείμενο του Σαίξπηρ, να τρέχει στο
δρόμο, έξω στο δρόμο εννοώ, να μιλάει μέσα από τα δόντια του ως
αποστασιοποιημένος Μπρεχτ, να κρατάει την Οφηλία λες και κρατάει κάποια
μακρινή θεία του - μη τυχόν και τον κατηγορήσουμε για υπερβολικό πάθος.
ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ στην απαρίθμιση των νεωτερισμών του κ. Μαρμάρινου, διότι δεν
είμαι εναντίον των νεωτερισμών γενικώς. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για νεωτερισμό,
πρόκειται για η^τηνή θεατρική δημαγωγία. Δεν ξέρω εάν έχει γίνει αντιληπτό από
τους νέους επίδοξους Έλληνες Στάιν, πως το αίτημα του θεάτρου σήμερα δεν είναι ο
σκηνοθετικός ακκισμός, αλλά η καλή παράσταση. Δυστυχώς, η πληθώρα των
θεατρικών σχημάτων στην Αθήνα, οι διεκδικούμενες επιχορηγήσεις και η κρίση του
ρεπερτορίου γεννούν αυτή την αστεία εικόνα των σκηνοθετών που διαγκωνίζονται
για τη μεγαλύτερη και πιο χτυπητή σκηνοθετική παλαβωμάρα. Δεν υπολογίζουν
πλέον τίποτα προκειμένου να κάνουν τους αφελείς θεατές να μένουν με ανοιχτό το
στόμα. Ούτε το Σαίξπηρ, ούτε τον Καριωτάκη, ούτε τίποτα. Όλα πλέον είναι
σκηνοθεσία, όλα είναι θέμα εικόνας. Το κείμενο is away, ο Αμλετ is away, το θέατρο is
away.
Η ΦΡΙΚΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πως όταν, αντί να παίξουμε τον Αμλετ, απλώς
σχολιάζουμε το ρόλο, τότε δεν έχουμε τη δυνατότητα αφενός να ζήσουμε ως
σκηνοθέτες αυτόν τον αιώνιο ρόλο και αφετέρου να τον μεταδώσουμε ως θεατρική
συγκίνηση στον θεατή. Να τον παρηγορήσουμε. Δεν ξεκινάω να πάω στου Ψυρρή για
να δω εξυπνάδες. Ξεκινάω για να βρω μια απάντηση για τη ζωή μου, να δω και πάλι
το μυστήριο της τέχνης. Διαφορετικά θα μπορούσα και μόνος μου να φτιάξω τον
Αμλετ, μέσω δικών μου νεωτερισμών. Να τον βάλω πάνω σε ποδήλατο ή να τον
κάνω εισπράκτορα.

ΑΠΟ TON

ΑΠΟΣΤΟΛΟ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
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ΟΜΠΣ Η ΤΕΧΝΗ, κ. Μαρμαρινέ, είναι κάτι το μυστήριον, κάτι ιερόν. Δεν είναι πλάκες
Και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τα μεγάλα έργα. Αλλά αν δεν πιστεύετε εμένα
τότε διαβάστε τον αμερικανό ζωγράφο Whistler που πριν από εκατό περίπου χρόνια
είπε: The story of the beautiful is already complete (πάλι μέσω του Αορεντζάτου). Δεν
σχολιάζουμε τους ρόλους μας, τους παίζουμε. Αν μπορούμε, βεβαίως.
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