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ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ

Τα παιδιά
του εμφυλίου
s

Συμβολή στην αποκατάσταση
της ιστορικής αλήθειας
για το λεγόμενο «παιδομάζωμα»
«Είναι ττολύ εύκολο να συσκοτίσεις την αλήθεια και να επιβάλεις το ψέμα και την
συκοφαντία σ ’ έναν λαό που κάθε πρωί τού ανακοινώνεις και μία εκτέλεση».
Από την έκθεση Πέτρου Κόκκαλη που περιέχεται στο βιβλίο

Για ποιο “παιδομάζωμα” μας κατηγορείτε;
«Τον Ιούνιο του 1948 οι μπράβοι του Βαν Φλιτ φτάνουν στη Δομιάνα της Ρούμελης για να
"εκκαθαρίσουν" την περιοχή. Αρπάζουν τα παιδιά της Ελισάβετ Οικονόμου, ηλικίας τεσσάρων
και δύο ετών, που κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά της. Εκλιπαρεί γονατιστή να μην πειράξουν
τα παιδιά της, κι ας κάνουν ό,τι θέλουν στην ίδια. Ένας από τους μπράβους την καθησύχασε.
Πήρε το μικρότερο παιδί, υποτίθεται για να το χαϊδέψει. Το κράτησε από τα πόδια, με το κεφά
λι προς τα κάτω. Του άνοιξε τα πόδια, έβαλε ένα oùvrpoqra του να κρατά το ένα πόδι και με
μια μαχαιριά έκοψε στα δύο το κορμάκι του. Στραγγάλισαν επίσης το άλλο παιδί και κατόπιν, τη
μητέρα που είχε κιόλας χάσει τα λογικά της...
Απ' αυτή την τύχη θέλησε ο Δημοκρατικός Στρατός να φυλάξει τα παιδιά και αυτή την
προσπάθεια τη σκέπασαν με πένθιμες τυμπανοκρουσίες και τις κραυγές της βασίλισσας
Φρειδερίκης «σώστε τα παιδιά μας από το παιδομάζωμα».

Αλήθεια, για ποιο "παιδομάζωμα” μας κατηγορείτε;
Από τα Ντοκουμέντα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης (Αρχεία
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας) που περιέχονται στο βιβλίο

Ο Κώστας Γκριτζώνας, στέλεχος ο ίδιος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) και μέλος της
Επιτροπής Διάσωσης των παιδιών, με πρόεδρο τον καθηγητή Πέτρο Κόκκαλη, περιγράφει τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ΔΣΕ και η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση αποφάσισαν το
1948, ενώ μαινόταν ο εμφύλιος πόλεμος, να πάρουν μέτρα για τη διάσωση χιλιάδων μικρών
παιδιών με την αποστολή τους στις νεαρές τότε Λαϊκές Δημοκρατίες. Η προσωπική του μαρτυρία
και η τεκμηρίωση των γεγονότων που αφηγείται με αδημοσίευτα ως τώρα ντοκουμέντα του
Δημοκρατικού Στρατού, καθιστούν Τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου ένα από τα ελάχιστα βιβλία
που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την αλήθεια για το πελώριο πρόβλημα της νεότερης
ιστορίας μας: αυτό που βαφτίστηκε "παιδομάζωμα” , κι έμεινε συσκοτισμένο από Την εποχή της
βασίλισσας Φρειδερίκης και των εμφυλιοπολεμικών κυβερνήσεων της Αθήνας και του Πενταγώνου.
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φιλίστωρ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31, ΑΘΗΝΑ 10G 77, ΤΗΛ. 3818457, FAX 3819167
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ί £ / \. J2 ΟΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝ. Το περασμένο Σάββατο συνεδρίασε
η ΚΠΕ του Συνασπισμού και κατέληξε σε μία ομόφωνη απόφαση.
Τι προηγήθηκε, όμως, αυτής της συνεδρίασης, ποια είναι η
κατάσταση του Συνασπισμού με τις «Δύο ψυχές» και ποιο μέλλον
διαγράφεται για το «χοίρο της ανανεωτικής αριστερός»; Γράφουν
ο Ρεπόρτερ και ο Μάνος Στεφανίδης.

ΙΕΑ. J8

0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ. Η μάχη για την κατάκτηοη της
ψηφιακής τηλεόρασης έχει αρχίσει. Εμπλέκονται τα γνωστά άγνωστα
διαπλεκόμενα, ο ΟΤΕ, η κυβέρνηση, οι εργολάβοι...Τι συμβαίνει, όμως,
και στο μέτωπο της αντιπαράθεσης Χρ. Τεγόπουλου και Σωκράτη
Κόκκαλη; Γράψουν οι: Ρεπόρτερ και Χ.Γ.Π.

ΙΕΑ. 24

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ. Μια περιπλάνηση του
Μάνου Στεφανίδη, 24 χρόνια μετά τον Αττίλα.

ΙΕΑ. 28

ΧΩΡΙΟ ΜΠΕΑΟΓΙΑΝΝΗΣ. Με τους «μετανάστες» μιας άλλης
εποχής συναντάται ο Νίκος Μολυβιάτης

ΙΕΑ. 30

ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ. Η διακήρυξη ανθρώπων του πνεύματος
και της τέχνης για το ρατσιστικό φαινόμενο και ένα γράμμα
κούρδων προσφύγων.
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ΙΕΑ. 33

Καρύγιαννη. Γουίνέα-Μπισσάου: Το πραξικόπημα που αγνόησαν τα
MME - του Αστέρη Χουλιάρα

Α Ν Τ Ι - Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η
Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Δ ημ ο χ ά ρ ο υ ς 60, 115 21 Α θήνα
Τηλ. 72.32.713-72.32.819 FAX: 72.26.107
ANTI ON-LINE: h ttp ://w w w 3 .e n e t.g r/a n ti
Ε mail: anti@ compulink.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χ ρήσ τος Γ. Παηουτσάκης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Η λίας Κ ανέλλης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δ ημήτρ ης Γκέκας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Μ άχη Γεω ργιάδου
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Λ ΙΘ Ο Τ Υ Π Α.Ε. Ιασίου 5, Π εριστέρι
Τηλ. 57.22.201
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Ετήσια συν8ρομή: 26 τεύχη,. Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 5 .0 0 0 δ ρ χ . Ετήσια 10.000 δ ρ χ .
Ετήσια Ο ρ γα νισ μ ώ ν, Τραπεζών, κ.λπ.: 4 0 .0 0 0 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 8 .0 0 0 δρχ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - Μ Ε ΣΟ Γ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 38 δ ο λ , Ετήσια: 7 5 δ ο λ ,
ΗΠΑ - Κ Α Ν Α Δ Α Σ - Α Σ ΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Εξαμ. 4 4 δ ο λ , ετήσια 88 δολ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χ ρήσ τος Π αηουτσάκης
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 60, 115 21 Α θήνα
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΔΡΧ. 5 0 0 ,
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΔΡ.Χ. 1.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Για τα βιβλιοπ ω λεία
της Α θήνα ς: Π ερ ιο δ ικό ΑΝΤΙ,
για τα βιβλιοπ ω λεία της Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου - A Πουλουκτσή και Σία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θ εσ σ α λο νίκη , τηλ. (0311 285 .8 5 7

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ Οι εξελίξεις στο Κόσσοβο - της Κατερίνας

ΙΕΑ. 46

ΓΙ· ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ ια τον πρόωρα χαμένο έλληνα φιλόσοφο
γράφει ο Γιάννης Καλιόρης

Μ Ο ΝΙΜ ΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ
ΓΙ τραγωδία που ξεχώσαμε, σελ. 4

ΛΟΓΙΚΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Γιώργος Φιλδισάκος, σελ. 5

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Αντήνωρ, σελ. 6

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ, 43

ΒΙΒΛΙΟ
Κριτική, σελ. 63

ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ
ν.λ., σέλ. 66

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια, σελ. 8

ΟΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΑΙ
Κώστας Κουφογιώργος, σελ. 15

• Εξώφυλλο:
Σκίτσο του X. Παπανίκου

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΑΜΕ
ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ χρόνια έχουν περάσει από τις 15 Ιουλίου 1974, τότε που η χούντα των Αθηνών ανέ
τρεψε τον Μακάριο, διόρισε ως «πρόεδρο» της Δημοκρατίας της Κύπρου τον Νικόλαο Σαμψών,
προσέφερε στη «σύμμαχο εν ΝΑΤΟ» Τουρκία το πρόσχημα για τον Αττίλα I και Αττίλα II και δρο
μολόγησε τα όσα δεινά ακολούθησαν για τον κυπριακό λαό (ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους
αδιάκριτα) αλλά και για τον ελληνισμό και τις εύθραυστες έτσι κι αλλιώς ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ε Μ Ε ΙΣ ΕΔΩ, στον ελλαδικό χώρο, τείνουμε να ξεχάσουμε την κυπριακή τραγωδία, τα θέματα που
άπτονται της Κύπρου δεν είναι δημοφιλή —τα MMÈ αποφεύγουν επιμελώς τις σχετικές αναφο
ρές — και από εκείνο το χρονικό διάστημα κρατήσαμε να εορτάζουμε την πτώση της χούντας καθιε
ρώνοντας μάλιστα ως «εθνική εορτή» την 24η Ιουλίου. Η συλλογική τύψη σκέπασε την τραγική ανά
μνηση και τη μετέτρεψε σε εορτή: Σ’ αυτήν της απαλλαγής από ένα στυγνό στρατιωτικό καθεστώς.
0 ΦΑΚΕΛΟΣ της κυπριακής τραγωδίας παραμένει ερμητικά κλειστός, αφού καμιά ελληνική κυβέρνη
ση δεν ετόλμησε να τον ανοίξει, παρά τις εκάστοτε κομπορρημοσύνες: Θα κατεδεικνύετο το μέγε
θος των αβελτηριών, των προδοτικών πράξειυν, των προσωπικών ευθυνών για πολιτικούς και στρα
τιωτικούς παράγοντες που συνέχισαν να μεσουρανούν στο στερέωμα' θα έδειχνε, τέλος, το μέγεθος
της συλλογικής ευθύνης. Δεν μπορούμε συνεπώς να βγάλουμε ακόμα μια τελεσίδικη ιστορική κρί
ση.
ΕΠ ΙΒΑΛΛΕΤΑΙ όμως, να χαράξουμε μια εθνική πολιτική για το μέλλον του νησιού αλλά και το μέλλον
των ελληνοτουρκικών σχέσεων ζήτημα που θα μας ακολουθεί στα επόμενα χρόνια. Δύσκολο το εγ
χείρημα αλλά επιβεβλημένο. ΑνΤ αυτού, και το Κυπριακό καταπέφτει συνήθως σε θέμα κομματι
κών αντιπαραθέσεων. Όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγουν από τη μνήμη —όσο και αν το επιδιώ
κουμε— όσα τραγικά συνέβησαν στο παρελθόν.
Η Λ Υ Σ Η του Κυπριακού δεν μπορεί να αναζητηθεί μέσα από εθνικιστικούς φανατισμούς αλλά ούτε
και από εκείνους που θεωρούν ότι στην άλλη πλευρά υπάρχουν άγγελοι. Η Τουρκία έχει πολλά
προβλήματα και προσπαθεί να τα «εξαγάγει». Εμείς έχουμε προχωρήσει κάπιος περισότερο: η
ενταξιακή διαδικασία της Κύπρου είναι μία οδός, η θωράκιση του νησιού είναι η δεύτερη.
Τ ΙΣ ΩΡΕΣ αυτές διαδραματίζονται στα παρασκήνια διαβουλεύσεις που έχουν να κάνουν περισσότε

ρο με τις «ισορροπίες» της περιοχής και πολύ λιγότερο με τα συμφέροντα των λαών της περιοχής. Ο
«εποπτεύουν» πλανητάρχης ενδιαφέρεται προφανώς για πολύ διαφορετικά πράγματα από εκείνα
που αφορούν τους «πρόσφυγες» της Κύπρου ή το μέλλον ενός μικρού νησιού στην ανατολική Μεσό
γειο. Αλλά και εμείς πρέπει να πιέσουμε προς λύσεις που συμφέρουν και τους «πρόσφυγες» και το
μέλλον της Κύπρου και του τόπου μας.
Η ΧΑ ΡΑΞΗ εθνικής στρατηγικής είναι τώρα επιβεβλημένη. Τόσο για την εξεύρεση λύσης στο Κυ
πριακό όσο και για τη ρύθμιση ισορροπιών στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Περιθώρια για άλλα
λάθη δεν υπάρχουν. Εμείς, εδώ «στο εθνικό κέντρο», πρέπει να ανταποδώσουμε στην Κύπρο κάτι
περισσότερο από τις τύψεις μας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ

δ ε καπενθήμερο

Δημοτικές:Σε mo «κλίμα»;
... ΚΑΙ ΠΑΝΩ που οι «καλοί» αρθρογράφοι, του «καλού» φιλοκυβ ερνητικού Τύ
που, είχαν αρχίσει να μας βεβαιυ'ινουν
ότι όλα, στην ευδαίμονα αυτή χώρα, βαίνουν καλώς (το πολιτικό σκηνικό αλλά
ζει, η δραχμή ολοένα ανεβαίνει, τα δημιί
σια έσοδα πληθαίνουν, ο πρωθυπουργός
διαθέτει και κρυφά και φανερά χαρτιά
κ.λπ.), ήλθαν τα δυσάρεστα: Η Ευρωπαϊ
κή Ένωση να αμφισβητεί τη νομιμότητα
προγραμματικών συμφωνιών προμηθει
ών ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δραχμών. (Τις συμφωνίες είχαν υπογράψει,
άρον-άρον, ελληνικές ΔΕΚΟ με ελληνι
κές ιδιωτικές επιχειρήσεις)... Η χρημα
τοδότηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμι
σης (για την οποία τόση μελάνη χύθηκε)
«να κινδυνεύει να μείνει νεκρό γράμμα,
αφού —άκουσον! άκουσον!— το υπουρ
γείο Παιδείας αδυνατεί να απορροφήσει
560 δισεκατομμύρια δραχμές που μας δί
δει η Κοινότητα (μας δίνουν χρήματα,
δηλαδή, κι εμείς το παίζουμε... ακατάδε
κτοι, υψιπέτες!)
ΚΑΙ «ΩΣΕΙ» να μην αρκούσαν αυτά, εί
χαμε, έχουμε:
—Αρθρογράφους (μη «καλούς» ...), οι
οποίοι άρχισαν να γράφουν ότι τα «δια-

πλεκόμενα» ορίζουν —θα ορίσουν, τελι
κά — «τη μοίρα καί του πρωθυπουργού Κ.
Σημίτη». Κατά τους αρθρογράφους αυ
τούς, ο πρωθυπουργός, και η κυβέρνησή
του, κινδυνεύουν όχι από την (ανύπαρ
κτη) αξιωματική αντιπολίτευση ή από τη
λεγόμενη «εσωκομματική αντιπολίτευ
ση», αλλά από το ολιγοπώλιο των Μέσων
Μαζικής Ενημέριοσης, συνδεδεμένο με
τα δημόσια έργα και τις κρατικές προμή
θειες ...
—Τις δύο εκρήξεις που έγιναν στα δι
καστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων
και τις οποίες η Ένωση Δικαστών και Ε ι
σαγγελέων —έμμεσα— συσχετίζει με τις
υποθέσεις διαφθοράς στην Αστυνομία
και τα διαπλεκόμενα. Την ευθύνη για τις
εκρήξεις αυτές ανέλαβε, όπως έχει δημοσιευθεΐ, η οργάνωση «Απελευθερωτικός
Στρατός». Όμως η ανακοίνωση των Δι
καστών και Εισαγγελέων ήταν σαφής:
«Ματαιοπονούν όσοι επιδιώκουν να μ α 
ταιώσουν την εξιχνίαση των υποθέσεων
αυτών (περιπτώσεις διαφθοράς αστυνο
μικών, συν διαπλεκόμενα) και την τιμω
ρία των ενόχων».
—Τις σφαίρες που πέφτουν (έπεσαν),
στο λιμάνι του Πειραιά, για τον έλεγχο

της ακτοπλοΐας. Σφαίρες δέχθηκε ο εφο
πλιστής Κ. Αγαπητός, που είχε αποκτή
σει —με πλειστηριασμό— ένα πλοίο τού
επίσης εφοπλιστή Β. Βεντούρη. (Το
πλοίο είχε κατασχεθεί για χρέη του προς
την Τράπεζα). Κατά τον Κ. Αγαπητό,
δράστης της επίθεσης ήταν ο ίδιος ο Β.
Βεντούρης, ο οποίος και κρατείται!
ΕΡΩΤΗΣΗ: Με αυτό το «κλίμα», με αυ
τή την αδιαφάνεια, με διαπλεκόμενα που
συνιστούν ένα είδος παρακράτους, με δι
καστικούς να καταγγέλλουν την Αστυνο
μία για σχέδια τρομοκράτησής τους και
άλλα παρόμοια, με αυτά θα μπούμε στην
ΟΝΕ; Ιδού η απορία ...
0 Α ΕΙΝΑΙ «Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ε Σ » (ΓΙΑ ΤΗΝ
Κ ΥΒΕΡΝΗΣΗ) 01 ΔΗ Μ Ο ΤΙΚ Ε Σ ΕΚΛΟΓΕΣ;

ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ, οι δημοτικές εκλο
γές δεν ευνοούν το κυβερνών κόμμα. Πα
ρά ταύτα, η κυβέρνηση αισιοδοξεί ή πι
στεύει —κατά τη διατύπωση φιλιού της
αρθρογράφου— ότι «οι επικείμενες δη
μοτικές εκλογές μπορεί τελικώς να είναι
χρήσιμες για την κυβέρνηση». (Κατά τα
άλλα, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου
καλά στη Νέα Δημοκρατία, με τον πρόε
δρό της Κ. Καραμανλή να προειδοποιεί

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

όλους τους υποψήφιους «αντάρτες» ότι
«θα τον βρουν μπροστά τους»!)
ΑΛΛΑ κάτω από ποιες προϋποθέσεις, οι
δημοτικές εκλογές μπορεί να καταστούν
«χρήσιμες» για την κυβέρνηση; Έ νας τρό
πος θα ήταν —υποστηρίζουν επιτελείς
προσκείμενοι στο άμεσο περιβάλλον του
κ. Σημίτη — το ΠΑΣΟΚ να «επαναπροβάλει το κοινωνικό του πρόσωπο» ... Η άπο
ψη αυτή, όμως, προσκρούει στην άποτ|ιη
περί «μυνοδρόμυυ» και στην καταπολέμη
ση του πληθωρισμού, η οποία, κατά την
κυβερνητική φιλοσοφία προϋποθέτει την
περιστολή των κολοσσιαίων δημοσι.ονομικών ελλειμμάτων και πέραν ου! Μια δεύ
τερη άποψη θέλει τον κ. Σημίτη να εξαγ
γέλλει, κατά τα εγκαίνια της Δ.Ε.Θεσσα
λονίκης, κοινωνικά μέτρα που θα παραπέ
μπουν όμως, όχι στο άμεσο, αλλά στο
απώτερο μέλλον! (Η άποψη αυτή δεν (ραί
νεται να κερδίζει έδαφος!) Τέλος, μια τρί
τη άποψη συνιστά στην κυβέρνηση να
αποιρύγει —τουλάχιστον —το άνοιγμα νέ
ων μετιόπων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει ούτε
το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις
να περιλαμβάνει «δυσάρεστες εκπλήξεις»
(για τους εργαζομένους) ούτε το ασφαλι
στικό νομοσχέδιο να θίγει κατεστημένα
συμφέροντα.
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, και παρά τη συνεχιζό
μενη υπονόμευση της υποψηφιότητας της
Μαρίας Δαμανάκη από «λυγής χολερι
κούς» (από Δάσκαλάκη μέχρι Μπέη ...),
θεωρείται βέβαιο ότι, στη μάχη για το δή
μο της Αθήνας, η τελική αναμέτρηση θα
γίνει μεταξύ του νυν δημάρχου Δ. Αβραμόπουλου και της Μ. Δαμανάκη: «Το πο
λιτικό μήνυμα της υποψηφιότητάς μου —
αναφέρει η ίδια, διαψεύδοντας τις γνω
στές αθλιότητες περί αποχωρήσεώς της
από τη διεκδίκηση του δήμου, κ.λπ. — εί
ναι η συνάντηση των δυνάμεων του ευρύ
τερου προοδευτικού χώρου, σε μια εκλο
γική αντιπαράθεση ουσίας, απέναντι στη
γκρίζα πολιτική Αβραμόπουλου και δεί'
έχει σχέση με σενάρια κομματικών μεταπηδήσεων ή κατάληψης κυβερνητικών θέ
σεων».
ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ πολύ εύλογο, το θέμα των
δημοτικών εκλογών απασχόλησε και την
τελευταία συνεδρίαση (του Σαββάτου)
της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Το
σχέδιο πολιτικής απόφασης μπορεί να
εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία (το
εναλλακτικό κείμενο του Μιχ. Παπαγιαννάκη δεν τέθηκε σε ψηφοφορία), ωστόσο
ο προβληματισμός, η διαφορετικότητα

(στην ανάπτυξη απόψεων) δεν έλειψαν
και τη φορά αυτή. Σύμφωνα με την από
φαση, «η πολιτική της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ πρέπει να ηττηθεί και η ήττα της
είναι η προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρό
μος σε προοδευτικές πολιτικές και σε θε
τικές μετατοπίσεις και ανακατατάξεις
στην πολιτική ζωή».

πριότη κατά σειρά) λέει: Δεχόμαστε να
αναβληθεί η εγκατάσταση των ρωσικών
πυραύλου, αρκεί ο Ραούφ Ντενκτάς να
συναινέσει στην επανέναρξη του διακοινοτικού διαλόγου! Και η τελευταία: Δε
χόμαστε να «αποθηκεύσουμε» τους πυ
ραύλους αυτούς, αρκεί, ο: φίλοι μας Αμε
ρικανοί, να... επιπλήξετε, τουλάχιστον,
τους Τούρκους, σε περίπτιυση που παρα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, φυσικά, κατά τη συζή βιάσουν το μορατόριουμ πτήσεων πάνω
τηση του σχεδίου απόφασης, τέθηκαν: από την Κύπρο! Αλλά είναι στάση αυτή —
Πιός γίνεται, σε μια περίοδο έντονης αντι επιστέγασμα μιας 24χρονης πορείας κι
παράθεσης με την κυβέρνηση, ο μεν Συ νητοποιήσεων και προσπαθειιύν— ή
νασπισμός να μην ωφελείται, ενώ ανεβαί κραυγαλέα χρεοκοπία της όλης ώς τώρα
νει, αντίθετα, ο Τσοβόλας; Κατά ποια λο πολιτικής μας; Και επειδή ακόμα και οι
γική η εναλλακτική μας πρόταση αφορά από μηχανής θεοί μάς τελείιυσαν, τι κά
μόνο το ΚΚΕ και το ΔΗΚΚΙ, και όχι και νουμε; Ολίγου δειν και θα ξεχάσουμε
το ΠΑΣΟΚ; Τι ακριβούς θέλουμε, όταν ακόμα και το θέμα της ενταξιακής διαδι
λέμε «ήττα της κυβερνητικής πολιτικής»4, κασίας, για την οποία ήδη η Ευρωπαϊκή
Εννοούμε μήπως: Να πέσει το ΠΑΣΟΚ, Ένωση διαπιστώνει μια κάποια «όιχλωσνα φύγουν οι εκσυγχρονιστές και μεις, σία» στη στρατηγική και τους ρυθμούς της
στό μεταξύ, να ετοιμάσουμε τον «πόλο Λευκωσίας, αν όχι (άπαγε της βλασφη
της Αριστερός», με το ΚΚΕ και τον Τσο- μίας!) και μια «τάση εξυπηρέτησης πελα
τειακών σχέσεων»: Εγώ συναλλάσσομαι,
βόλα;
εσύ συναλλάσσεσαι, αυτός συναλλάσσε
ΚΥΠΡΟΣ: 24 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΥΡΚΙΚΗΣ
ται ...
ΕΙΣΒΟ ΛΗΣ ΚΑΙ, ΟΜ Ω Σ, ΣΥΖΗΤΟΥΜ Ε
Π Ε Ρ Ι... S -3 0 0 .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ, τις μέρες αυτές,
24 χρόνια από το πραξικόπημα κατά Μα
καρίου και την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο. Οι επετειακές επιφυλλίδες δεν
έλειψαν: «Τα πρώτα δύσκολα χρόνια του
Κυπριακού» ή «Το διπλό παιγνίδι Τάσκα
στο πραξικόπημα κατά Μακαρίου» κ.ά.
Όμως η αλήθεια παραμένει μία: Σήμερα
κανείς δεν συζητεί πλέον περί τουρκικής
εισβολής ή περί τουρκικής κατοχής. Ούτε
καν θυμόμαστε τα λάθη μας, μήπως και
κάτι διδαχθούμε από αυτά. Το μόνο που
συζητούμε (και σ’ αυτό έχουμε εμπλακεί
όλοι — της Αριστερός περιλαμβανομένης) είναι αν πρέπει να επιμένουμε ή να
μην επιμένουμε στο θέμα της εγκατάστα
σης ή της αποθήκευσης των S-300! Φθάσαμε, μάλιστα, να θαυμάζουμε την «πληθύν» των εναλλακτικών προτάσεων του
προέδρου Γλ. Κληρίδη προς τους Αμερι
κανούς. Μια από αυτές (η πρώτη κατά
σειρά) λέει: Δεχόμαστε να αναβληθεί η
εγκατάσταση των ρωσικών πυραύλων,
αρκεί ο Ραούφ Ντενκτάς να συναινέσει
στην επανέναρξη του διακοινοτικού δια
λόγου! Φθάσαμε, μάλιστα, να θαυμάζου
με την «πληθύν» των εναλλακτικοί προ
τάσεων του προέδρου Γλ. Κληρίδη προς
τους Αμερικανούς. Μια από αυτές (η

ΚΑΙ ΟΜ ΩΣ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ 0 Μ ΕΣΑΙΩ ΝΑΣ Η Α ΥΤΟ ΓΕΛΟ ΙΟ ΠΟ ΙΗΣΗ, 0 Δ ΙΑ ΣΥ Ρ Μ Ο Σ

ΣΤΟ «ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ» που επι
σκοπούμε συνέβησαν και μερικά άλλα,
όπως:
—Η «απόφαση» κάποιου Μονομελούς
της Θεσσαλονίκης, που διατάσσειτον κα
θηγητή Γ. Μπαμπινιώτη να απαλείψει
από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας τη συμπληρωματική ερμηνεία στο
λήμμα «Βούλγαρος». Και ο κ. καθηγητής,
αντί να συμμορφωθεί, βγαίνει στο μεϊντά
νι και δηλώνει: «Υπεισέρχεται (το Μονο
μελές) κατά σαφέστατη παράβαση της
συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας
της επιστημονικής γνώσης» ... Αλλά, επι
τέλους, σε ποιον μεσαίωνα ζούμε;
—Η εμμονή του Αθηνιΰν και Πάσης
Ελλάδος κ. Χρυστόδουλου να το παίζει
κομματάρχης και «μπαλκόνι», να βλέπει,
κάθε Κυριακή, «λαοθάλασσα» («είσθε λα
οθάλασσα» — δηλώνει στο εκκλησίασμά
του και πέφτει σύννεφο το χειροκρότη
μα...) να γελοιοποιεί και τον εαυτό του,
και την εκκλησία. Επιτέλους, δεν υπάρχει
κανένας, από την Ιερά Σύνοδο, που να
μπορεί να βάλει σε θεογνωσία έναν επηρμένο αρχιεπίσκοπο που ευτελίζει τα πά
ντα;
ΑΝΤΗΝΩΡ
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FOURTH OF JULY QUATORZE JUILLET ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Μέσα στον καυτό Ιούλιο
πληροφορηθήκαμε για μια
ακόμη φορά τηλεοπτικώς για
τα δισεκατομμύρια δολλάρια
που δαπανήθηκανγιατα
πυροτεχνήματα στη Νέα
Υόρκη, κατά τον εορτασμό
της εθνικής επετείου “ Fourth
of July” - απ’ ό,τι θυμάμαι
για τη νίκη της Δημοκρατίας
επρόκειτο. Από την
τηλεόραση, επίσης,
«θαυμάσαμε» την παριζιάνικη
εκκεντρικότητα της
παρέλασης κατά τον
εορτασμό της δικής τους
εθνικής επετείου “Quatorze
Juillet - απ’ ό,τι θυμάμαι για
επανάσταση επρόκειτο. Και
εμείς, αλλίμονο, χωρίς
παρελάσεις και χωρίς
ιδιαίτερους πανηγυρισμούς,
γιορτάζουμε τη δική μας
αποκατάσταση· γιατί, αν
κατάλαβα καλά, αυτό που
ονομάσαμε αποκατάσταση
της δημοκρατίας,
μεταπολίτευση, και άλλα
πολλά έχει απλώς
μεταβληθεί σε
επισημοποίησητης

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
S y —^ λοι αναγνωρίζουν τη σημασία του πράσι■ 1 νου, των δασών, των ελεύθερων από κατοικίες χώρων για την επιβίωσή μας.
Και όλοι παρακολουθήσαμε τις φωτιές στα δά
ση κατά το περασμένο δεκαπενθήμερο, αλλά θα
έχουμε —φοβούμαστε— την ευκαιρία να παρα
κολουθήσουμε και άλλες - τις επόμενες πυρκα
γιές του καλοκαιριού.
Βεβαίως και υπάρχουν εμπρηστές, αν και ποτέ
δεν ανευρέθησαν. Βεβαίως και υπάρχουν επιπό
λαιοι που προκάλεσαν άθελάτους εμπρησμούς.
Δύο, όμως, είναι οι αιτίες που κατατροιγουν τα
δάση μας και απομε ιαίνουν το πράσινο και που Ou
μπορούσαν, με τον κατάλληλο έλεγχο, και την ορ
θή πολιτική βούληση να εξαλειφθούν:
• Ο σωστός εξοπλισμός, η ορθή ενεργοποίηση
και ο συντονισμός των δυνάμεων πυρόσβεσης, κσι
• 11 εγκατάλειψη από τους κρατικούς λειτουρ
γούς της «εύκολης» και «ανέξοδης» λύσης της κατασπάλησης του πράσινου θησαυρού που έχει
απομεΐνει.
Δεν θα σταθούμε στις όποιες ελλείψεις των δυ
νάμεων πυρόσβεσης. Κάθε τόσο, ύστερα από κά
θε πυρκαγιά παρακολουθούμε τις δηλώσεις και
αντιδηλώσεις, την εξαγγελία «νέων, διορθωτικών
μέτρων». Κάποτε μάλιστα αυτά αναγγέλονται και
με κομπασμό και αλαζονεία.
Θα σταθούμε μόνον σε εκείνο το σημείο που

ελέγχεται ευθέως και δεν έχει κανένα περιθώριο
αμψισβητήσεως. Δεν θα σταθούμε στις παραλεί
ψεις.
Θα σταθούμε στα μέτρα, τις δράσεις, τις ενέρ
γειες της πολιτείας, που αποτελούν ευθεία επίθε
ση στο λίγο πράσινο που απομένει. Η πιο πρό
σφατη ενέργεια είναι η διάνοιξη της λεωφόρου
στον Υμηττό και η επιλογή υπέργειας λύσης αντί
της σήραγγος, που είχαν προτείνει οι κάτοικοι και
τα περιβαλλοντικά σωματεία.
Άλλοτε, ως αντιπολίτευση ο σημερινός ΥΠΕΧΩΔΕ διαδήλωνε εναντίον της «Δεξιάς» που θα
κατέστρεφε τον Υμηττό. Σήμερα, αφού ενήργησε
με κουτοπονηριά Μπερτόδουλου και μοίρασε με
ρικά εκατομμύρια στους δήμους της περιοχής
-«για να βουλώσει τα στόματα» — διένημε με «δί
καιο τρόπο» τις εργολαβίες σε όλους τους εργο
λάβους των διαπλεκομένων. Έτσι εξασφάλισε
όχι μόνον τη σιωπή αλλά και την υπόσχεση ότι στο
μέλλον θα έχει αρωγούς στην πολιτικέ] του στα
διοδρομία.
Φωτιά και μπούρμπερη στο πράσινο! Εδώ εξα
σφαλίζεται το πολιτικό μέλλον του κ. Λαλιώτη. Ο
οποίος, ως Μπερτόδουλος, θα έχει στο μέλλον και
άλλες ευτυχείς εμπνεύσεις για την ισορροπία του
τρόμου που επιβάλλουν τα διαπλεκόμενα.
Χ .Ν .

αγοραίας ιδιώτευσης.
Μήπως πρέπει να σκεφτούμε
καλύτερα πυροτεχνήματα;
Μήπως τα πυροτεχνήματα
της αθηναϊκής πρωτοχρονιάς
του κ. Αβραμόπουλου
δείχνουν το δρόμο;
Ή μήπως πρέπει να
ζητήσουμε από το υπουργείο
Άμυνας να διδαχθεί από τις
γαλλικές πιρουέττες των
συναδέλφων της Γαλλίας;
Εντω μεταξύ (μας) είκοσι
τέσσερα χρόνια μάς
χωρίζουν από την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο και
βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο
(ή μήπως σε χειρότερο;).
Ας μου συγχωρεθεί
η αδυναμία, αλλά με τις
επετείους που κυκλοφορούν
σαν πασατέμπος, απέκτησα
κι εγώ την πρόληψη των
αριθμών: 4 -1 4 -2 4 : ιδού το
νέο σύνθημα!

Ω

01 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ι εισαγγελικές πρωτοβου
λίες για τη διεξαγωγή δι
καστικών ερευνών περί τα
διαπλεκόμενα αλλά και τη δια
φθορά στην ΕΛ. ΑΣ. —και τα δύο
προβλήματα υπαρκτά— έδωσαν
την ευκαιρία σε μερικούς δύσπι
στους και σε κάποιους δημοσιο
γράφους να ομιλήσουν περί «κιν
δύνου χούντας δικαστών».
Χούντα δικαστική εγνώρισε ο
τόπος αλλά ήταν κατά την περίο
δο της δικτατορίας με τους αλή
στου μνήμης Κάλλια, ...κ.ά. Και
είχε σαφή πολιτικό προσανατολι
σμό.
Αλλά δεν νομίζουμε ότι υπάρ
χει σήμερα κίνδυνος «χούντας»,
με την έννοια ότι θα μας καταδυ
ναστεύσουν οι δικαστές με παρά-

Ο

λογες διώξεις. Το αντίθετο: θα
μπορούσαμε να μιλήσουμε για
ολιγωρία των εισαγγελέων. Τό
σα χρόνια μήπως είδατε τις εισαγγελικές αρχές να συγκινούνται από τις τόσες και τόσες κα
ταγγελίες που καθημερινά βλέ
πουν το φως της δημοσιότητας;
Εμείς θα μπορούσαμε να αναφέ
ρουμε πολυσέλιδη λίστα τέτοιων
παραλείψεων.
Μήπως και για τις δύο μεγάλες
υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό
διερεύνηση δεν υπήρξαν από
πολλού χρόνου καταγγελίες;
Το όνομα του Σωκράτη Κόκκαλη μήπως τώρα το πρωτάκουσαν
οι δικαστικοί λειτουργοί; Ή και
των άλλων διαπλεκομένων;
Καταγγελίες για παραβιάσεις

του νόμου και υπέρβαση του κα
θήκοντος από αστυνομικά όργα
να δεν έφτασαν ώς τώρα στα αυ
τιά των εισαγγελικών αρχών;
Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος
«χούντας δικαστών». Υπάρχει
κίνδυνος παραλείψεων από τις
εισαγγελικές αρχές. Εμείς επα
ναλαμβάνουμε και σήμερα τις
επιφυλάξεις και τη δυσπιστία
μας για την κατάληξη της έρευ
νας που ξεκίνησε: Είναι τόσες οι
αμαρτίες που βαραίνουν τον τό
πο (όστε αμφιβάλλουμε εάν τελικώς τολμήσουν οι εισαγγελείς να
βάλουν βαθιά το μαχαίρι.
Αυτός ο κίνδυνος, ναι, υπάρ-
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Στη φ ω το γ ρ α φ ία ένας

Γt e P Q A C

Α φ ρ ικα νό ς (Καρεμπέ),
ένας Β ο ρ ειο α φ ρ ικα νό ς
(Ζιντάν) και ένας
Ε υ ρ ω π α ίο ς (Πετί), τρεις
α π ό τους μεγά λο υ ς
πρω τα γ ω νισ τές της

ΚΟΣΜΙΚΟΤΗΤΕΣ KAI H ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Μαρία Δαμανάκη με δήλωσή της έδωσε
τέλος στην επίμονη φημολογία ότι προτίΟεται να αποχωρήσει από την κούρσα των
δημοτικών εκλογών και διευκρίνισε ότι είναι
γνωστή η κομματική τοποθέτησή τής, διαλύοντας, προς το παρόν, υποψίες και εκτιμήσεις που
την εμφάνιζαν αποστασιοποιούμενη από τον
ΣΥΝ. Παραμένουν, όμως, τα προβλήματα που,
εξ αντικειμένου ή εξ υποκειμένου, τροφοδότη
σαν τη φημολογία. Η υποψηφιότητα συναντά
αντιδράσεις και διαιρεί τους δύο συνεργαζόμενους πολιτικούς χώρους, χωρίς να συσπειρώνει
τον ευρύ χώρο των ανένταχτων αριστερών και
δεν έχει δημιουργήσει δυναμική στην κοινωνία
των πολιτών. Το εγχείρημα, παρά τις περί του
αντιθέτου διαβεβαιώσεις, δεν βαφτίστηκε στην
κολυμβήθρατων λαϊκών ανησυχιών και προβλη
μάτων, δεν απέκτησε ουσιαστική προγραμματι
κή αντιπαλότητα με την γκλαμουριά του κ. Αβραμόπουλου.
Εγκλωβισμένη εξαρχής στους σχεδιασμούς
του κ. Σημίτη περί κεντροαριστεράς, η Μαρία
Δαμανάκη δεν απευθύνθηκε με τολμηρές προτά
σεις και ριζοσπαστικές κινήσεις προς τους δημό
τες και απέφευγε να αναδείξει την πολιτική διά
σταση του επείγοντος προβλήματος να αλλάξει
χέρια η δημοτική αρχή για να αλλάξει η Αθήνα.
Ασφαλώς δεν ήταν εύκολο το διάβημα της Μ.
Δαμανάκη, έγινε δυσκολότερο όμως λόγω της
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ακατανόητης και επιδεικτικής απουσίας της από
κοινωνικές αντιδράσεις που δυσαρεστοΰσαν την
κυβέρνηση. Ούτε στις εκδηλώσεις συμπάθειας
προς τον χτυπημένο από τις φασιστικές συμμο
ρίες φοιτητή Δ. Κουσουρή δεν εμφανίσθηκε η
υποψήφια δήμαρχος - πόσο μάλλον στις άλλες
κινητοποιήσεις... Η μάχη της Αθήνας όμως, κατά
παράδοση, έχει πολύπλευρη πολιτική σημασία
και συνήθως συμπυκνώνει το πολιτικό μήνυμα
της συγκυρίας, που δεν προβλέπεται ευχάριστο
με την κυβέρνηση. Τούτων δεδομένων, η επιμο
νή της Μαρίας Δαμανάκη δεν μπορεί να εξηγη
θεί από τη συνέπειά της να ολοκληρώσει μία
υπόσχεση που έδωσε προς κάθε κατεύθυνση.
Ούτε εξηγείται από νόμιμες και δεδηλωμένες
σκοπεύσεις για το σχηματισμό της «ηπείρου» της
κεντροαριστεράς. Το αναμενόμενο (εάν εμπι
στευτούμε τα γκάλοπ) αποτέλεσμα δεν ευνοεί
την υπόθεση αυτή. Επίσης παραμένει, δυσεξήγη
το γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΝ συνεχίζουν να
υποστηρίζουν μια προβληματική υπόθεση «συ
νεργασίας». Άραγε όλοι δουλεύουν για τον «κύ
ριο Τίποτα»; Ή έχουν την ψευδαίσθηση ότι το
πρόβλημα είναι «επικοινωνιακόν» και θα το λύ
σει;, όπως το «έλυνε» επί Παπανδρέου, ο κ. Λαλιώτης;
Σίγουρα όμως η «μάχη της Αθήνας» δεν είναι
μία κοσμική υπόθεση...
Ν.Σε.

εθνικής π ο δ ο σ φ α ιρ ικ ή ς
ο μ ά δ α ς της Γαλλίας.

Σ.Ν.
ΡΑΤΣΙΣΜ Ο Σ ΤΕΛΟΣ;
Ρατσισμός τέλος, θα
μπορούσ ε να ανακράξει ο
φ ίλαθλος που
π α ρα κολούθησ ε τη
σύνθεση των μεγάλων,
κυρίω ς ευρωπαϊκώ ν
π ο δ οσ φ α ιρ ικώ ν ομάδων.
Π όσο διαφορετική είναι η
αλήθεια! Γιατί οι απλοί,
φ τω χοί και ανέστιοι μαύροι
και μελαμψ οί πολίτες που
διασχίζουν τους δρόμους
τω ν ευρωπαϊκώ ν
π ρω τευ ο υ σ ώ ν δεν
απολαμβάνουν βεβαίως
τις τιμές, τη δόξα και τις
αμοιβές των
προνομιούχω ν
ποδοσφ αιριστώ ν.

Τ.Λ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ,
διαμέρισμα
πρώτου ορόφου, στην οδό
Λέλας Καραγιάννη, 84,05
τ.μ., 22.000.000 δρχ. Για
πληροφορίες επικοινωνή
στε μέσω του φαξ:
0049/5021/63 190
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
! Στα σημειώματα τον συνεργάτη μας
I Ανδρέα Μπελεζίνη (τχ. 663-664), με τα
! οποία κρινύταν η «εκπαιδευτική
! μεταρρύθμιση» Αρσένη αλλά και υι
I αντιδράσεις των καθηγητών απαντά η
\ «πιστή και παλαιά» (όπως σημειώνει)
ι
I αναγνωστρια μας:
τος 2015: Περίπτωση 1η. Στο σπίτι
ενός μαθητή Β' Λυκείου του οποίου
«οι γονείς προέρχονται από τις τάI ξεις των επιδοτούμενων ανέργων». Ο μαI Οητής είναι έξυπνος και εργατικός, όπως
! συνήθως τα παιδιά των μη προνομιούχων
j τάξεων - κάτι που φαίνεται ν’ αγνοεί ο κ.
! Μπελεζίνης. Ο μαθητής διαβάζει, αφού
I την επομένη έχει προειδοποιημένο δια| γώνισμα στο σχολείο του (άρθρο 9) και
! ξέρει ότι ο βαθμός αυτός θα συνεκτιμηθεί
I -μαζί με άλλα κριτήρια- στο εθνικό του
! απολυτήριο.
I Ο μεγάλος του αδελφός, στην αντίστοιχη
; ηλικία -το 1998—,έγραφε διαγώνισμα στο
] φροντιστήριο (που με κόπους πλήρωνε ο
I μη προνομιούχος γονιός), και ο βαθμός
I δεν υπολογιζόταν πουθενά. Φυσικά, ο
I έξυπνος και εργατικός μεγάλος αδελφός
\ αδιαφορούσε εντελώς για το σχολείο του.
] Περίπτωση 2η. Ο μαθητής είναι αδύνα1 τος. έχει ελλείψεις, θέλει όμως να μάθει
! γράμματα. Γό αυτό παρακολουθεί τμήμαI τα πρόσθετης διδακτικής στήριξης (άρI Ορο 9) στο σχολείο του από έμπειρο κα
ί θηγητή, ο οποίος ελέγχεται συστηματικά.
I Το πιθανότερο είναι ότι θα καταφέρει να
! συγκεντρώσει μέσον όρο 10 σ’ όλα τα μαI θήματα (άρθρο 36) και να πάρει το απολυ| τήριότου.
! Ο μεγάλος του αδελφός, στην αντίστοιχη
I ηλικία, το 1998, αναγκάστηκε να παρατήI σει το σχολείο γιατί ήταν αδύνατος μαθηI τής, είχε ελλείψεις και οι γονείς του (εντεI λιός μη προνομιούχοι) δεν μπορούσαν να
! πληριύσουν φροντιστήριο.
I Χωρίς να θέλω να γίνω «απολογητής»
! του νόμου του κ. Αρσένη, αναρωτιέμαι
ί γιατί ο εξαίρετος φιλόλογος κ. Μπελεζί[ νης υποτιμά τόσο και τους καθηγητές και
! τους μαθητές του Λυκείου; Πώς θεωρεί
ί δεδομένο ότι ο καθηγητής θα υποκύψει
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στις «αφόρητες εξωτερικές πιέσεις και
πειρασμούς»; Μήπως επειδή ο ίδιος δεν
έχει την εμπειρία του δημοσίου Λυκείου;
Αν την είχε θα ήξερε ότι και ο καθηγητής
έχει αξιοπρέπεια και ο μαθητής κρίση,
ώστε δεν επιτρέπουν ούτε τα «νεύματα»
ούτε τις προικοδοτήσεις της βαθμολο
γίας. Εξάλλου -για τις ελάχιστες εξαιρέ
σεις που σε κάθε κλάδο εργαζομένου
υπάρχουν- προβλέπεται η προσαρμογή
της προφορικής βαθμολογίας προς τη
γραπτή (άρθρο 27). Και βέβαια, είναι αυ
τονόητο (όπως γίνεται σ’ όλα τα μέρη του
κόσμου) ότι η καθημερινή εργασία του
μαθητή σ’ όλα τα μαθήματα (άρθρα 33,
34, 35) πρέπει και να βαθμολογείται και
να προσμετράται στο απολυτήριο και να
υπολογίζεται για τις περαιτέροι σπουδές
του. Έτσι και το κύρος του Λυκείου αποκαθΐσταται και το άγχος περιορίζεται και
ο παράγων τύχη ελαχιστοποιείται.
Ο Νόμος βέβαια του κ. Αρσένη περιέχει
πολλά επικίνδυνα και αρνητικά σημεία
(ασαφές τεστ δεξιοτήτων, αναντιστοιχία
σχολών-προαπαιτουμένων μαθημάτων
και άλλα πολλά). Όμως, τόσο από την
ΟΛΜΕ που επικαλείται ο κ. Μπελεζίνης,
όσο και από τον ίδιο, καθώς και απ’ όλους
τους προοδευτικούς στοχαστές, άλλα πε
ριμέναμε εμείς οι καθηγητές που πονάμε
το δημόσιο Λύκειο: Αμερόληπτη κριτική
του νόμου και γόνιμες προτάσεις ώστε να
βγούμε απ’ τ’ αδιέξοδα της σημερινής
παιδείας.
Μαρία Αλεβίξου
Φιλόλογος
Παλαιό Φάληρο
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ο συνεργάτης μας Ανόρέας Μπελεζίνης,
στον οποίο θέσαμε υπόψη το
προηγούμενο γράμμα, κάνει τον
ακόλουθο σχολιασμό:
ίμαι υποχρεωμένος να διακόψω
το... μελλοντολογικό μου αφήγημα
υπό τον τίτλο Η δομή της στρουχτούρας (Αντί, τ. 664,3.7.98, σ. 8) το σχετικό με
τη μεταρρύθμιση Αρσένη και ειδικότερα
με την τύχη του μαθήματος «διδασκαλία
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κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας»,
που αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, το μόνο
θετικό στοιχείο του εκπαιδευτικού μας
«εκσυγχρονισμού». Οφείλω να απαντήσω σε επιστολή συναδέλφου που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος. Ώ ς εκεί που η
πεισακότητά μας δεν είναι άσχετη από το
πρόσωπο και τον βίο μας, δεν θα παρακάμψω τα σημεία εκείνα όπου μου καταλογίζεται από την επιστολογράφο άγνοια
της σχολικής πραγματικότητας. Αν ήξερα
πόσα χρόνια διακονεί η ίδια τη δημόσια
εκπαίδευση, θα αναγνώριζα ότι είναι
εμπειρότερη από τον υπογράφοντα, που
πάντως δίδαξε επί εξαετία σε Λύκεια,
άσκησε για κάποιους μήνες (άτυπη) γυμνασιαρχία, φοίτησε στο Δ.Μ.Ε. και ως
φροντιστής παρακολούθησε από κοντά
και επί δεκαετίες τις διαδοχικές μεταμορφιύσεις του Λυκείου, που σκαρφίζονταν
και επέβαλλαν μεγαλομανείς και κοινωνικο-πολιτικά κάθε άλλο παρά ανιδιοτελείς υπουργοί. Ομολογώ) επίσης ότι
αγνοώ ή τουλάχιστον αμφιβάλλω -η συνάδελφος είναι πεπεισμένη για το αντίθετο-, εάν «τα παιδιά των μη προνομιούχων
τάξεων» υπερέχουν μαθησιακά σε σύγκριση με τους γόνους των μεσαίων ή
ανιΰτερων κοινωνικών στρωμάτων. Δεν
ξέρω σε ποιες στατιστικές βασίζεται η
επιστολογράφος. Φοβάμαι, όμως, ότι με
κριτήρια που διαμορφώνονται στο σχολικό περιβάλλον και σε άλλους παρεμφερείς, θεσμικούς και μη, χώρους (χρήση
της γλιύσσας, προσλαμβάνουσες παρα
στάσεις, οικογενειακή πολιτιστική στάθμη, ερεθίσματα κ.ά.) μάλλον δεν θα ευ
νοηθούν «τα παιδιά των επιδοτούμενιυν
ανέργων του 2015». Αλλά ας αφήσουμε
στην άκρη, και εγώ και η συνάδελφος, τις
προφητείες, και ας περιοριστούμε στο
ελέγξιμο οπυισδήποτε παρόν. Οι φραγμοί
που απεργάζονται οι σύμβουλοι του Γ.
Αρσένη και οι εμπνευστές του «εθνικού
απολυτηρίου» υψιύνονται προπίστως κατά των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Πάνω σ’ αυτό οφείλουμε να είμαστε
απερίφραστοι; το μόνο σύστημα που επέτρεπε κάποιες κοινωνικές ισορροπίες
ήταν αυτό που ίσχυε προ του Παπανού-
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χσου. Οι υποψήφιοι έδιναν εξετάσεις σε
κάθε σχολή χωριστά. Παρά το εύρος της
ύλης και τη δυσκολία των θεμάτων, ένας
φιλόδοξος μαθητής, ασχέτως κοινωνικής
προέλευσης και σχολικής επίδοσης, είχε
την πιθανότητα να παραβιάσει τις πύλες
του Πολυτεχνείου ή να καταλάβει έδρανο
στα αμφιθέατρα της Νομικής ή της Φιλο
σοφικής. Συνέβαινε μάλιστα συχνά μαθη
τές με χαμηλότατο βαθμό απολυτηρίου να
αριστεύουν και να θριαμβεύουν στις γρα
πτές εξετάσεις. Εννοείται ότι φοιτούσαν
όλοι, τέκνα εργατών μαζί με βλαστούς με
γαλοαστών, έναντι μικρής σχετικώς δαπά
νης στα τότε μαζικά φροντιστήρια. Το ίδιο
ίσχυε γαι τα παιδιά ή τους συγγενείς
υπουργών - και υπουργών Παιδείας!
Αλλιώς δεν μπορούσαν να κάνουν, εφό
σον οι χαρισματούχοι φροντιστές ήταν με
τρημένοι και ώρες για ιδιαίτερα δε διέθε
ταν. Έκτοτε όλες οι αλλεπάλληλες αλλα
γές απέβλεπαν στο να ελέγξουν και να
φαλκιδέψουν κάθε αντικειμενικό κριτή
ριο και σύστημα επιλογής. Λίγο με λίγο
μετέφεραν την «παραπαιδεία» -φαινόμε
νο ιυς προς την έκτασή του τουλάχιστον
έτσι κι αλλιώς νοσηρό- από την περιφέ-
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ρεια στις παρυφές των σχολείων και από
εκεί στο κέντρο τους. Τώρα με τη σχεδια
σμένη στο πόδι, αλλά ευκρινέστατη στις
προθέσεις της, μεταρρύθμιση Αρσένη η
πολιτεία στέλνει ομαδικά και καθολικά
στο στόμα του ... Μινώταυρου (για όσους
αρέσκονται σε δραματικούς λεκτικούς
τρόπους) το σύνολο των μαθητών των
τριών λυκειακών τάξειυν.
Αν το μέλλον ενός θεσμού μπορεί να
προβλεφθεί από σημάδια που ανιχνεύονται στο παρόν, είμαι σε θέση να βεβαιώ
σω ότι σε ένα τουλάχιστον φροντιστήριο
του κέντρου ο αριθμός των μαθητών Β’
Λυκείου υπερτριπλασιάστηκε (αύξηση
320%). Αυτό σημαίνει ότι έφηβοι, νοήμονες, ευμαθείς και, κατά το πλείστον αρι
στούχοι δεν πρόλαβαν να αφήσουν τα
θρανία της Α’ Λυκείου και θυσίασαν το
καλοκαίρι τους για να παρακολουθήσουν
προπαρασκευαστικά μαθήματα. Τι θα
συμβεί, όταν οι μαθητές και οι κηδεμόνες
τους συνειδητοποιήσουν ότι η κατάργηση
των εισαγωγικών εξετάσεων είναι ένα τε
ράστιο ψεύδος και ότι το παιχνίδι κατά
κύριο λόγο θα παίζεται στην ενδιάμεση
τάξη; Πώς θα αντιδράσουν γονείς και παι

· Έ νας μήνας πέρασε α π '
την επίθεση έξω α π ’τα δικα
.......
..................... “
στήρια της Ευελπίδων ενα
Ο
ντίον των Δ. Κουσουρή, Η.
Φωτιάδη και Γ. Καραματσόλη που εξαπέλυσε η χρυσαυγίτικη φάλαγγα, και οι διαβεβαι
ώσεις για έρευνες σε βάθος του υπ. Δ ημ. Τάξης μένουν ακόμα
μια φορά στα λόγια.
• Ο Περίανδρος συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος, οι
χρυσαυγίτες συνεχίζουν ν ’ απειλούν μέσα απ’ τα έντυπά
τους, αλλά στο εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. άλλα είναι αυτά που
προέχουν.
• Κυκλώματα έκδοσης πλαστών αδειών παραμονής, εμπο
ρίας όπλων, εκρηκτικών και ναρκωτικών και άλλα ανδραγα
θήματα μελών της ΕΛ.ΑΣ. απασχόλησαν τον κ. Ρωμαίο και
την επικαιρότητα.
• Η επίθεση και ο τραυματισμός του Δ. Κουσουρή δεν παί
ζεται πια απ’ τις ειδήσεις και οι έρευνες για τη σύλληψη του
Περίανδρου και των συνεργιών του αλλά και για τον εντοπι
σμό των διασυνδέσεων της Χ.Α. στο εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ.
έμειναν σαν μια ατάκα α π’ τις πολλές των τηλεοπτικών ρε
πορτάζ, μια εικόνα α π ’ τις πολλές της επικαιρότητας, μια κί

διά, όταν ξεκαθαριστούν οι λεπτομέρειες
ύλης, αξιολόγησης κ.λπ., που μεσούντος
και του Ιουλίου παραμένουν αδιευκρίνι
στες, και καταφανεί με ποια λύτρα (όχι
μόνο παιδαγωγικού και ηθικού χαρακτή
ρα) θα εξαργυρώνεται η ομηρεία στην
οποία θα υποβληθούν; Ποιος τύπος προε
τοιμασίας θα ευνοηθεί από τον Σεπτέμ
βριο ή πάντως κατά την πρώτη μεταβατική
περίοδο, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά δε
χρειάζεται να καταφύγει κανείς σε χειρομάντισσες ή σε καφετζούδες, για να προβλέψει ότι η μεγαλύτερη μερίδα της πίτας
προορίζεται για τους καθηγητές του Λυ
κείου. Θα δοκιμάσιυ να δείξω στη συνέ
χεια αυτών των σχολίων πως η Πολιτεία,
εκούσα ή άκουσα, θα εκμαυλίσει και τους
εκπαιδευτικούς, τους μόνους που μέσα
στη γενική διαφθορά αντιστέκονται στο
πνεύμα της συναλλαγής και της ανομίας.
Αφού εξηγήσω ότι δεν εννοώ καθόλου ότι
πολλοί παραδίδουν (και περισσότεροι θα
παραδίδουν) ιδιαίτερα μαθήματα -το μό
νο αμάρτημά τους, αν είναι αμάρτημα·
που δεν είναι- θα μακαρίσω την καλοπρο
αίρετη συνάδελφο για την επιστασία της.
Α.Μ.

νηση για τα προσχήματα.
• Στο προηγούμενο τεύχος γράψαμε ότι αναμένουμε χωρίς
να αισιοδοξούμε, τώρα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι: Η
ΕΛ.ΑΣ. δουλεύει ρολόι. Με τους φιλοχρνσαυγίτες της, με τα
ακροδεξιά σταγονίδιά της, μ ε τα κυκλώματά της, με τις λί
στες της, με τους εκβιαστές της και τους λαθρέμπορους της.
• Ή μήπως κάνουμε λάθος;
• Ο υπ. Εθν. Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος έλαβε στο πρό
σφατο ταξίδι του στις Η Π Α μεταξύ άλλων το μήνυμα περί
της αναγκαιότητας του εκσυγχρονισμού και της αύξησης των
μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λάβει η Ελλάδα ενόψει
των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αμερικανοί αξιωματούχοι
εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεργαστούν και να ενισχύσουν το ελληνικό κράτος ν ’ αντιμετωπίσει τυχόν τρομο
κρατικές επιθέσεις.
• 2004 και... ΣΙΑ.
• Το Μουντιάλ τελείωσε, αλλά η στήλη ακόμα δεν κατάλαβε
ποιος το κατέκτησε. Ο Ζιντάν, ο Σιράκ, ο Πλατινί ή ο Ζοσπέν;
• 180 εστίες φωτιάς σε μια ημέρα. «Πόσα καμένα δεντράκια
για μια μαιζονέττα;».
Λ .Β .

Οι δύο ψυχές του ΣΥΝ
του Ρεπόρτερ

0 όρος «δύο ψυχές του ΣΥΝ»
οφείλει την πατρότητά του
- α π ’ όσο γνω ρίζουμε- στον Ν.
Μπίστη· τον ανέφερε σε
άρθρο του στην Κυριακάτικη
Αυγή της 28.6. Περιγράφει
συνοπτικά και με ακρίβεια την
κατάσταση στο εσωτερικό
του κόμματος της
ανανεωτικής
αριστεράς. Οι «δύο
ψυχές» έχουν
όνομα και
διακεκριμένες
πολιτικές
επιλογές, y
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ς ιδιόμορφο ιστορικό φαινόμενο τείνει τελικά να κατα
γραφεί ο πάλαι ποτέ αναφερόμενος ως χώρος της «Ανα
νεωτικής Αριστεράς». Σήμερα, συνέχεια τρόπον τινά του
ΚΚΕεσωτ., της ΕΑΡ και του ΣΥΝ που είχε συγκροτηθεί
το 1989 (;), και ύστερα από διάφορες περιπέτειες, δια
σπάσεις και προσχωρήσεις, ο ΣΥΝ αποτελεί τη συνέχεια του πο
λιτικού μορφυίματος που σχηματίστηκε μετά τη διάσπαση του
ΚΚΕ. Απλουστευτικά ενδεχομένως ακούγονται όλα αυτά, αλλά
αν λάβουμε υπόψη και μόνον το γεγονός ότι τα περισσότερα μέ
λη, ψηφοφόροι και στελέχη του ΚΚΕ (Γραφείο Εσωτερικού) συ
νέχισαν να υπάρχουν στα πολιτικά μορφώματα που αναφέρθη
καν, η θέση ότι ο σημερινός ΣΥΝ αποτελεί τη συνέχεια του «κόμ
ματος της Ανανεωτικής Αριστεράς» είναι πολύ κοντά στην αλή
θεια.
Βέβαια πρέπει να θυμίσουμε ότι σημαντικά στελέχη και πολλά
μέλη εκείνου του «παλαιού» κόμματος είτε αποσύρθηκαν στο με
ταξύ είτε προσεχώρησαν σε άλλα κόμματα είτε τέλος σχημάτισαν
μικρές πολιτικές ομάδες που δρουν ανεξάρτητα.
Ο ΣΥΝ έχει πάντως κληρονομήσει πάρα πολλά από την ιδιοσυ
στασία του κόμματος της «Ανανεωτικής Αριστερός». Και θετικά
στοιχεία, και αρνητικά. Θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε με
ρικά από τα -αρνητικά κυρίως- χαρακτηριστικά και τα «βάρη»
που κουβαλά σήμερα ο ΣΥΝ. Ο χαρακτηρισμός ότι ο ΣΥΝ κου
βαλά «δυο ι|>υχές» καταγράφει ευκρινέστερα από οποιονδήποτε
άλλον ό,τι συμβαίνει σήμερα στον Συνασπισμό της Αριστεράς της
Προόδου και της Οικολογίας.

Ω

ΑΠΟ ΤΟ «ΡΟΖ» ΣΤΟ «ΒΕΡΑΜΑΝ»

Ο ΣΥΝ —και το κόμμα της «Ανανέωσης» στο παρελθόν-, παρά
τις πολλές και καίριες πολιτικές παρεμβάσεις του, παραμένει
κόμμα μικρό. Σήμερα, με πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο,
έχει καταφέρει να εκπροσωπείται στη Βουλή και το Ευρωκοινο
βούλιο με σειρά άξιων στελεχών και δίνει καθημερινά τη μάχη
για μια ευπρόσιυπη παρουσία στην, υποτονική, πολιτική ζωή της
χώρας. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στις πολλές «λεπτομέ
ρειες» και τα επεισόδια που χαρακτήρισαν την πορεία της «Ανα
νεωτικής Αριστερός». Ας μείνουμε στο σήμερα· έχοντας πάντοτε
κατά νου πολλά από τα κατάλοιπα του παρελθόντος.
Οι αντιφάσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό του
ΣΥΝ έχουν μια κύρια συνιστο'ισα, καθώς σειρά από τα
επώνυμα στελέχη του, μέσω της ιδιαίτερης -και ευνοϊκήςκαταγραφής της δραστηριότητας και των απόψεών τους από
τα MME. Η συνιστώσα αυτή δίνει την εικόνα μιας μονόπλευ
ρης κίνησης, η κατάληξη της οποίας είναι ότι ο ΣΥΝ εκπασοκίζεται συνεχώς. Την ίδια στιγμή, η εφημερίδα που παραδοσιακά
εξέφραζε το «χώρο της ανανέωσης», η Αυγή, έχει πάρει τον τε-

ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
λευταίο καιρό μιαν έντονα «βεραμάν» απόχρωση.
Από την άλλη μεριά, στελέχη που πρόσκεινται στο «Αριστερό
Ρεύμα» έχουν αναπτύξει έντονη κριτική αντιπαράθεση προς
εκείνους τους «συντρόφους» που προσεγγίζουν την «ανανεωτική
ιδεολογία» τύπου Σημίτη. «Εκπασοκισθείτε, εκπασοκισθείτε,
υπάρχουν και άλλα ακόμη περιθώρια», προσφωνούσε πριν λίγες
ημέρες περιπαιχτικά, στέλεχος του «Αριστερού Ρεύματος» μια
συντροφιά, της άλλης πλευράς. Οι «προεδρικοί» αναγνωρίζουν
στο «Αριστερό Ρεύμα» συμμαχίες, αλλά ο αντιευρωπαϊκός προ
σανατολισμός του, εν τέλει, δεν μπορεί να συστοιχίσει αυτές τις
δύο ομάδες.

Το κ ε λ ε π ο ύ ρ ι
(ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ)

01 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ...

Καθώς ο χρόνος κυλά, οι αποστάσεις ανάμεσα στις «δύο ψυ
χές» φαίνεται ότι θα μεγαλώνουν. Έ νας σταθμός που θα οξύνει
και θα αναδείξει τις διαφορές στο Συνασπισμό είναι βεβαίως οι
δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Στο πρόσωπο της Μαρίας Δαμανάκη συγκεντρώνεται η υπόγεια κριτική από μεγάλο μέρος των
στελεχών αλλά και των οπαδών του ΣΥΝ, που φαίνεται να αποστασιοπούνται. από την «Πρωτεύουσα Δύναμη», το σχήμα του
οποίου ηγείται η υποψήφια δήμαρχος που έχει κατοχυρωμένη την
ευλογία του ΣΥΝ και του ΠΑΣΟΚ. Οι συνάφειες που η Μαρία
Δαμανάκη αναπτύσσει καθημερινά με το ΠΑΣΟΚ —πρόσφατη η
επεισοδιακή παρουσία της στο μνημόσυνο του Ανδρέα Παπανδρέου— έχουν ψυχράνει τις σχέσεις της με τους οπαδούς του
ΣΥΝ. Από τους παλιούς συντρόφους, ο περιώνυμος Μίμης
Ανδρουλάκης έχει σταθεί στο πλευρό της· όσο διακριτικά του επι
τρέπει η πληθωρική του προσωπικότητα.
Οι δημοτικές θα αποδειχθούν, κατά τα φαινόμενα, μια πολύ δύ
σβατη πορεία για τη Μαρία Δαμανάκη. Αν ο Δ. Αβραμόπουλος
δεν εκλεγεί στον πρώτο γύρο, διαγράφεται προβληματική ακόμα
και η δεύτερη θέση για την κοινή υποψήφια ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ. Και ο
Δ. Μπέης θα συλλέξει αρκετές από) τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ αλλά
και ο Λ. Αυδής θα «κλέψει» ψήφους από το Συνασπισμό. Αυτές οι
προοπτικές έχουν προβληματίσει ακόμα και το περιβάλλον Σημί
τη που δέχεται εισηγήσεις να αποσύρει την υποστήριξή του προς
τη Μαρία Δαμανάκη - κάτι που βεβαίως είναι απίθανο. Οι αντι
παραθέσεις στο κυβερνιόν κόμμα -και μάλιστα την περίοδο αυ
τή- έχουν οδηγήσει το σημιτικό μέτωπο σε αρκετά δύσκολη θέση,
εξ αιτίας και της δημαρχιακής υποψηφιότητας.
...ΑΛΛΑ ΚΑΙ 01 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Έ νας άλλος σταθμός όπου θα δοκιμασθεί σοβαρά η συνοχή του
ΣΥΝ είναι οι ευρωεκλογές του 1999. Είναι γνωστές οι πολύ κακές
σχέσεις ανάμεσα στους δύο ευρωβουλευτές του κόμματος. Ο Μιχ.
Παπαγιαννάκης και ο Αλ. Αλαβάνος εμφανίζονται και δρουν σαν
να ανήκουν σε δύο διαφορετικά κόμματα. Στην Ευρωβουλή, υπά
γονται ο καθένας σε διαφορετική πολιτική ομάδα. Ο Μιχ. Παπαγιαννάκης, με καθαρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό- ο Αλ Αλαβά
νος εμφανίζεται να ασχολείται αποκλειστικά σχεδόν με θέματα
που έχουν σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. Στο μεταξύ, η ένταξη
του Αλέκου Αλαβάνου στο εθνικιστικό «Δίκτυο 21» τον αποστααιοποιεί ακόμα περισσότερο από τον κομματικό κορμό: «ο δικός
μας Παπουτσής» σχολίαζε στέλεχος του ΣΥΝ, αναφερόμενο στον
Αλέκο Αλαβάνο.
Γύρω από τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, μετά την «ιδιαίτερη συ
νάντησή» του με τον πρωθυπουργό, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα
διόλου φιλικό μέσα στο κόμμα και ιδιαίτερα με τους «προεδρι
κούς». (Με τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη συμπορεύεται και ο βου-

Δεκαεννιά ιστορίες, «ηθελημένα κοινές», που
περιγράφουν επεισόδια της σημερινής
καθημερινής ζωής και σκιαγραφούν ισάριθμες
καταστάσεις και χαρακτήρες, συχνά εικόνες
«αντιπροσωπευτικές της ενδημούσας
ελλαδικής σχιζοφρένειας».
Η γραφή είναι νεορεαλιστική, οι τόνοι χαμηλοί,
με προεκτάσεις και έμμεσες παραπομπές
-κάτω από την «ασήμαντη» επιφάνεια«σ’ ένα ευρύτερο πλέγμα καταστάσεων».
Η δράση προχωρεί αποκτώντας αυξανόμενη
εσωτερική ένταση.

επίσης κυκλοφορεί
ΤΟ ΚΑΙΝΟ ΥΡΙΟ ΑΜ ΑΞΙ (Δ ιηγήματα)
-------------- * * * ----------------
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λευτής Ηρακλείου Σπύρος Δανέλλης). Έτσι, κατά το χρόνο επι
λογής των ευρωβουλευτών 0α έχει και αυτός μαζί με τον Αλ. Αλαβάνο να αντιμετωπίσει -για λόγους διαφορετικούς ο καθέναςένα κλίμα δυσπιστίας και επιφυλακτικότητας μέσα στο κόμμα του.
Βεβαίως, πολλά θα έχουν μεσολαβήσει μέχρι τις ημέρες εκείνες.
Το πολιτικό κλίμα είναι ήδη πολύ ρευστό για να προδικάζει κα
νείς από σήμερα οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή συμμαχίες.

τές συνετάχθησαν και όπως φαίνεται θα αντιπαραταχθούντο διή
μερο που έρχεται. Η προοπτική ενός καλοκαιριού προετοιμασίας
για τις δημοτικές εκλογές, δεν αφήνει περιθώρια χρόνου. Τα μπά
νια λαού και στελεχών θα εμπλουτισθούν με «πάρτι», συναντή
σεις και περαιτέρω ενεργοποιήσεις των «Δικτύων».
«01 ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

Ο Ν. Μπίστης, στο άρθρο του στην Κυριακάτικη ΑΥΓΗ που
προαναφέρθηκε μιλούσε πριν ένα μήνα περίπου με αισιοδιοξία
Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα στο Συνασπισμό δημιουρ για την «πληθυντική Αριστερά» που θα συγχωνεύσει τις «δύο ψυ
γούν ορισμένοι δημοσιογράφοι. Διορισμένοι στα κρατικά MME
χές» του Συνασπισμού. Δεν θέλουμε να προδικάσουμε το αντίθε
το. Αν ήταν μια η «ψυχή» θα λέγαμε «μια ψυχή είναι, ας βγει» !
ή σε γραφεία Τύπου υπουργών, αναπνέουν τον «πασοκικό αέρα».
Δυο απ’ αυτούς, ο Βασίλης Πάϊκος και ο Γιάννης Τζαννετάκος. Ο
Ίσως όμως το ουσιαστικότερο που αφορά σήμερα το Συνασπι
τελευταίος χαιρέτιζε από τη στήλη του σε Κυριακάτικη ΑΥΓΗ
σμό είναι οι διαδικασίες που συντελούνται στο εσωτερικό του· και
(28.6.98) τον «Βασπάϊκο που ανέλυε εμβρι.θώς
όσον αφορά τα μέλη και τους ψηφοφόρους αλ
και επιτυχώς την πτωτική στασιμότητα» του
λά και όσον αφορά τα στελέχη του. Για τα μέλη
ΣΥΝ και απευθυνόμενος στους «μακαντάσηκαι τους ι|ιηφοφόρους είναι παρακινδυνευμένο
Ανεξάρτητα από
δες της Κουμουνδούρου».τους υπενθυμίζει^!)
να προδικάσει κάποιος από σι)μέρα πώς θα συνα μην τα βάζουν με τη Μαρία — «αυτή τους
μπεριφερθούν ας πούμε στις ερχόμενες δημο
εξαρτήσεις η ιδεοληψ ίες τικές
μάρανε;» — και τελοσπάντων «εσωκομματικά
εκλογές και κυρίως στην Αθήνα που πολι
αντισημιτικά παιχνίδια συντελούνται» κλπ,
τικά θα σηματοδοτήσει την επιλογή συμμαχιών
ψυχών ο ΣΥΝ έχ ει ακόμα του ΣΥΝ. Αλλά θα μπορούσε κανείς να σταθεί
κλπ...
στις συμπεριφορές των στελεχιόν του. Εκεί εί
Ποιά ήταν τελοσπάντων η «εμβριθής και επι
οπαδοϋς που αναζητούν ναι διακριτές οι.«δυό αμυχές». Όταν αναφερό
τυχής ανάλυση του Βασπάϊκου»; Στην ΑΥΓΗ
μαστε σε στελέχη εννοούμε όχι μόνον όσους
της Κυριακής 21.6.98, ο Βασ. Πάϊκος κατέληγε:
ανεβοκατεβαίνουν στα γραφεία της Κουμουν«Θα μπορούσε να πει κανείς ότι —με βάση τα
την εναλλακτική λύση.
ευρήματα των δημοσκοπήσεων — ο ΣΥΝ είναι
δούρου αλλά και όσους «κουβαλούν κληρονο
μικοί δικαιώματι» το χαρακτηρισμό «στέλε
το κόμμα που δουλεύει πιο πολύ απ’ όλα τ’ άλλα
χος». Δεν περιλαμβάνονται εδώ μόνον οι δημοσιογράφοι αλλά
για λογαριασμό του Τσοβόλα. Αν βέβαια λογαριάσει και πολιτικά
μεγέθη στον συλλογισμό. Όπως για παράδειγμα τις χαώδεις δια και «παράγοντες της κοινωνικής ζωής». Αποστασιοποιημένοι
από την ενεργό πολιτική δράση και συμμετοχή —κάτι που συμ
φορές στη «φυσιολογία» των δύο κομμάτων».
βαίνει βεβαίως και στα στελέχη των άλλων κομμάτων —οι «παρά
«Μα αυτοί οι δύο, δεν ψήφιζαν και ποτέ Αριστερά!» σχολίασε
γοντες» αυτοί έχουν αναπτύξει μια παρουσία που τους φέρνει σε
μεσαίο στέλεχος του ΣΥΝ για το δίδυμο Τζαννετάκου —Πάϊκου.
τακτική επαφή με το Δημόσιο και το κομματικό Κράτος.
Αυτό όμως που θα έπρεπε να μην διαφύγει της προσοχής, είναι
οι δραστηριότητες του ΟΠΕΚ, της «Πολιτείας» και διαφόρων Δι
Αποθαρρυμένοι και κουρασμένοι αλλά κυρίως φιλόδοξοι, βλέ
κτύων που ο μηχανισμός του «στρατηγού» Τσουκάτου και του «επουν ότι «η ζωή προχωρά», ότι η δυναμική τους δεν μπορεί να διοπιλοχία» Πανταγιά έχουν συστήσει για να «εμβολισθεί» —σύμ χετευθεί, ότι άλλοι που «πρόλαβαν» έχουν ήδη ενσωματωθεί και
φωνα με τον σημίτειο χαρακτηρισμό— ο ΣΥΝ. Οργανώνουν
δρουν. Θέλουν και αυτοί «να συμμετάσχουν» ασχέτως αν το μο
ντέλο ένταξης δεν έχει τίποτε το κοινό με τα «παλαιά οράματα».
ανοικτές συναντήσεις και «τραπέζια διαλόγου» που όμως δεν
φαίνεται να προχωρούν όσο και αν τα εδέσματα που προσφέροΟι περιπτώσεις, προσωπικές περιπτιΰσεις αλλά αναρίθμητες. Οι
διανοούμενοι, που αποτελούσαν το πιο ενεργητικό και μαχητικό
νται είναι ελκυστικά!...
κομμάτι του πολιτικού μορφώματος της «ανανεωτικής αριστε
...ΚΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ρός», έχουν είτε ιδιωτεύσει είτε «ενταχθεί».
Πολλοί από αυτούς έχουν ενεργοποιηθεί στα πλαίσια των «Δι
Στο μεταξύ αναμένεται με ενδιαφέρον η συζήτηση της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ το Σαββατοκύριακο. Παρά τις προ κτύων» και προσπαθούν να αλιεύσουν παλαιούς συντρόφους και
σπάθειες που έγιναν να υπάρξει ένα ενιαίο σχέδιο απόφασης τον
φίλους. Είναι ανακουφιστικό γι αυτούς να βλέπουν ότι οι «θεολό
οποίο συνέταξε επιτροπή αποτελούμενη από τους Ν. Βούτση (Αριγοι της Αριστερός», όπως τους αποκαλούν, τους ακούν, τους πα
ιπερό Ρεύμα), Δ. Χατζησωκράτη (προεδρικό) και....(προσκείμε
ρακολουθούν και, τέλος, τους ακολουθούν.
νο στην ομάδα Παπαγιαννάκη), «αντίεισήγηση» με τον ενδεικτικό
Αλλά ο ΣΥΝ, ανεξάρτητα από εξαρτήσεις στελεχών, από ανυ
τίτλο «Πώς θα έπρεπε να είναι η πολιτική απόφαση της ΚΠΕ», κα πόμονους σαραντάρηδες, ή από «αντι-ευρωπαϊστές» έχει ακόμα
τέθεσαν οχτώ μέλη της ΚΠΕ*. Οι τροπολογίες και οι προσθήκες
οπαδούς που αναζητούν μιαν εναλλακτική διέξοδο από το στενό
που κατέθεσε ο Δ. Χατζησωκράτης στο εγκριθέν σχέδιο απόφα καρδο πολιτικό κλίμα που προσφέρει η «σημιτική διέξοδος» ή το
αντί —ευρωπαϊκό πνεύμα στελεχών που έχουν προσκοληθεί σε
σης δεν φαίνεται ότι ικανοποιούσαν την εσωτερική αντιπολίτευση
σχήματα αμηχανίας.
που συσπειρώνεται γύρω από τον Μιχ. Παπαγιαννάκη.
Με αυτήν την προετοιμασία θα συγκρουσθούν οι δύο κύριες τά
σεις που αναπτύχθηκαν μέσα στο ΣΥΝ, οι «δυό ψυχές του ΣΥΝ»
*Μαζίμε τους όύυβουλευτές (Μιχ. Παπαγιαννάκη καιΣπ. Δανέλλη), την
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
«αντιεισήγηση», υπογράφουν και άλλα έξι στελέχη. Είναι οι: ΓΙ.
Η διαπίστωση ότι σήμερα στο ΣΥΝ υπάρχουν δυο κύριες και Αθανασόπουλυς, Μ. Γκαζής, Αθηνά Δρέττα, Δημυαθ. Κασαβέτης, Δ.
διακριτές ομάδες δεν είναι «φανταστικό σενάριο». Οι ομάδες αυ ΓΙροβατάς και Κ. Χλωμυύόης.
ΤΟ «ΜΕΤΩΠΟ» ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ...
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ΣΥΝ: Μ(τά δύο έτη
και ακόμη Scv αφυπνίσδηκε
του Μάνου Στεφανίδη

Σήμερα ο ΣΥΝ διαθέτει πολλή εσωτερική «δημοκρατία» αλλά λίγη «αριστερά», με αποτέλεσμα οι υποστηρικτές του
ν’ αναρωτιούνται και να μελαγχολούν. Αυτήν την αμηχανία περί την παραγωγή ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου
επιχειρεί να διερευνήσει το ακόλουθο άρθρο που υπογράφεται όχι από έναν ειδικό αναλυτή αλλά από κάποιον
προβληματιζόμενο ψηφοφόρο.
«Ο Κ. Σημίτης και η κυβέρνησή
του κινδυνεύουν από τη
διατάραξη των ευαίσθητων
ισορροπιών στο χώρο των
“διαπλεκομένων Από το τμήμα
του πανίσχυρου ολιγοπωλίου των
MME, το συνδεόεμένυ με τα
δημόσια έργα και τις κρατικές
προμήθειες που κρατάει δέσμια
την πολιτική ηγεσία...».
Γ. Βότσης «Ε». 13.7.93.

α το πω ευθέως: Ο ΣΥΝ,
προς τον οποίο προσβλέ
πει το συντριπτικό ποσο
στό της σκεπτόμενης αρι
στερός, μοιάζει, δυο χρό
νια μετά την ανακουφιστική είσο
δό του στη Βουλή, να πελαγοδρο
μεί ανάμεσα στο φανταστικό δέ
ον και το πολιτικιάς εφικτό, αδυ
νατώντας να καλύψει τις προσδο
κίες των ψηφοφόρων και των φί
λων του. Και βέβαια οι υποστηρικτές του ΣΥΝ δεν διεκδικούν ό,τι
κατά κανόνα απαιτούν από τις
ηγεσίες τους, οι οπαδοί των αστικιόν κομ
μάτων οι εκπαιδευμένοι για δημόσια απο
κατάσταση και ψιχία συνδικαλιστικής
εξουσίας. Άλλα είναι τα δικά τους αιτήμα
τα τα οποία σχετίζονται με τη ρήξη και την
«επαναστατικοποίηση» της καθημερινότητάς μας, με την παραγωγή σύγχρονης
πολιτικής θεωρίας και διαφοροποιούνται
προς τις «εκσυγχρονιστικές» τακτικές των
Τσουκάτων ή των Κολλάδων.
Αντίθετα, η ηγεσία του ΣΥΝ αρκείται
στην ευπρεπή διευθέτηση των φιλοδοξιών

0
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που εκφράζουν οι ποικίλες υπο-ομάδες
και υπο-τάσεις του κόμματος, και οι οποί
ες υποκρύπτουν περισσότερο «φαρισαϊ
σμό» παρά «αριστερά».
Και, βέβαια, ο ψηφοφόρος μένει παγερά
αδιάφορος για τις συμμαχίες, τις δημό
σιες σχέσεις ή τα προσωπικά συμφέροντα
των προβεβλημένων στελεχών του ΣΥΝ,
οι οποίοι παίζουν παιχνιδάκια πολιτικής
επιβίωσης με τους μεγαλόσχημους πασόκους, έχοντας ενστςρνισθεί πλήρως -εδώ
ούτε «σύντροφοι» καν δεν αποκαλού

νται- το Fair Play της κεντροϊας
συμπεριφοράς. Η αληθινή αρι
στερά όμως βρίσκεται μακριά
από τέτοιους ελιγμούς, δεν την
απηχεί η αμηχανία των συγκεκρι
μένων προσοάπων, δεν απεμπολεί
την επαναστατική κοινωνική της
ιδιότητα και δεν ξέχασε ούτε τον
Μαρξ, ούτε τον Γκράμσι, ούτε
τον Καστοριάδη για τις λοξές μα
τιές οποιουδήποτε Φουκογιάμα... Αν τα υποκείμενα της Ιστο
ρίας δεν έχουν συνείδηση της
Ιστορίας καθαυτής, τότε τόσο το
χειρότερο για τα υποκείμενα.
Σήμερα ωρίμασε η στιγμή της ρή
ξης, ωρίμασε η ανάγκη για κοι
νωνική παρέμβαση και εθελοτυ
φλούν όσοι τηρούν τα προσχήμα
τα. Να λοιπόν που εντοπίζεται η
κρίση του ΣΥΝ, μια κρίση που θα
ενσαρκωθεί δραματικά στις
επερχόμενες δημοτικές, κοινοτι
κές και εθνικές εκλογές, αν η
ηγεσία του κόμματος δεν ενωτισθεί τις σκέψεις και τις ενστάσεις
της βάσης. Εκτός κι αν θεωρούν
τους ψηφοφόρους- τής αριστερός απλιΰς
χειροκροτητές. Ε, λοιπόν αυτοί οι ψηφο
φόροι μένουν παγερά αδιάφοροι από τη
διεκπεραιωτική αντιπολίτευση ή τη συ
γκατάβαση απέναντι στις εκσυγχρονιστι
κές αυθαιρεσίες ή στην «αναμορφωτική»
αλαζονεία του νέου ΠΑΣΟΚ. Η αριστερά
δεν ξεχνά ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε την πολι
τική του. Κι όσοι ισχυρίζονται ότι επέστη
η στιγμή για συγκλήσεις και συγκυβερνή
σεις και κοινές ιδεολογικές πλατφόρμες,
απλώς δεν ενστερνίζονται τη φωνή του

αριστερού κόσμου, ενός κόσμου ο οποίος
επ' ουόενί εξαντλείται στα καλά ή κακά
ποσοστά που φέρνουν οι κομματικοί συν
δυασμοί της ποικιλώνυμης, ανανεωτικής
αριστερός.
Εύλογο ερώτημα: Γιατί συχνά αιμορραγούν οι αριστερές ψήφοι εκτός αριστερός;
Μήπως είναι πια ξεπερασμένος ο αριστε
ρός λόγος; Μήπως η «μεγάλη αριστερά»
που όμως δεν καταγράφεται αριθμητικά,
είναι ένα -ακόμη- ιδεολόγημα που συμ
φέρει. όσους επιμένουν το κρυφτούλι με
την πραγματικότητα; Θα ήταν άδικο -λέω
και φωνάξω- να μην αναγνωρίζαμε στον
ΣΥΝ τον θετικό του ρόλο όσον αφορά στα
πολιτικά πράγματα του τόπου. Ο ΣΥΝ και
καταγγέλλει, και ενίσταται, και αντιδρά,
και τοποθετείται και υπάρχει σ’ ένα, εν
πολλοίς άνυδρο πολιτικό τοπίο. Δεν επι
χειρεί όμως τη ρήξη, ίσως-ίσως γιατί δεν
την πιστεύει βαθύτερα, ίσως γιατί δεν
αντιλαμβάνεται την έντονη μελαγχολία
του αριστερού κόσμου που έχει βαρεθεί

τους τακτικισμούς και τις συμπορεύσεις.
- Αλήθεια, ποιος άλλος μπορεί να
εμπνεύσει ένα όραμα στον τόπο αυτό
πλην της αριστερός; Φοβούμαι ότι ο ΣΥΝ
δεν αντιλαμβάνεται που βρίσκεται η
πραγματική του δύναμη.
Σήμερα η κοινωνία αναζητεί διέξοδο και
ασφυκτιά από το άνωθεν επιβεβλημένο
-εδώ και τώρα και χωρίς διάλογο- σοκ
ενός εκσυγχρονισμού με το έτσι θέλω.
Σήμερα η κοινωνία μας χειμάζεται από
την ισοπεδωτική ιδεολογία της παγκο
σμιοποίησης και συνθλίβεται από τα συμ
φέροντα -συχνά αντεθνικά!- των μεγαλοεκδοτών και μεγαλοεργολάβων και κρατι
κοδίαιτων επιχειρηματιών. Ο κ. Σημίτης
-ο καλύτερος της κυβέρνησής του-, επιλέ
γοντας τον ρόλο του ουδέτερου παρατηρη
τή, προσδοκά να επιβιώσει περισσότερο
από τον Ανδρέα -του μαύρου ’89- ή από
τον Μητσοτάκη -του γκρίζου ’93-, Και ο
ΣΥΝ; Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.
Αν δεν αφυπνισθεί, θα τον πάρει ο εκσυγ

χρονισμός και τα υπόγεια ρεύματά του.
Εν ολίγοις Αριστερά -με το άλφα κεφα
λαίο- δεν υφίσταται α) χωρίς ριζοσπαστι
κή πολιτική θεωρία και β) χωρίς επανα
στατική προοπτική. (Διαφορετικά θα μι
λούσαμε για ένα κόμμα πολιτευτούν σαν τη
Ν.Δ.). Και, μιλώντας για επανάσταση, δεν
εννοούμε καλά και σώνει την κατάληψη
των Χειμερινών Ανακτόρων αλλά την πί
στη σε μια εκ βάθρων ανατροπή. Η Ελλά
δα τελεί σε διαρκή κρίση και εμείς οργανιΰνουμε πάρτυ στη Ριβιέρα για να χορέ
ψουν η κ. Δάφνη και ο κ. Τζουμάκας ή για
να κάνουν δημόσιες σχέσεις οι κυρίες του
ΣΥΝ και του ΠΑΣΟΚ. Χορεύουν λοιπόν
και αστεΐζονται, αλλά κατάφεραν με τις
μικροπολιτικές τους επιλογές ν’ αναγάγουν σε πολιτικό ήροια τον κύριο τίποτε
του Δήμοη Αθηναίων. Χορεύουν και φαντασιώνονται νίκες και υπερβάσεις.
- Μήπως και επί Τιτανικού -χρησιμοποι
ημένο αλλά, φευ, επίκαιρο το ευφυολόγη
μα-δεν χόρευαν;
fâg

« Ε ί ’ΣΙ ΤΑΡΑΧΤΗΚΑ από μιαν άγνωστη γυναίκα, πού κατέφθασε μια μέρα από την 'Αθήνα στο νησί ζητώντας να συναντήσει
τη ζονγράφο Ελένη Άλταμούρα. [...] VIναρωτιόμουν ποιαν από
όλες τις Ελένες πού ίιπήρζα εννοούσε ακριβώς, καί τι άραγε Θα
της ζητούσε. [...] ’Εγώ τής απάντησα μόνον σε ο.τι αφορούσε
τη ζωγράφο rΕλένη, εκείνην πού επέμενε πώς ήρθε γιά νά συναν
τήσει, λές κι επρόκειτο γιά κάτι τό τόσο απλέ. [...] »

Γί)

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΓΕλένη, ή ό Κανένας στηρίζεται σε μιά
πραγματική ιστορία. Ίο νήμα έδωσε ή ζωή τής Σπετσιώτισσας
καί πρώτης σπουδασμένης Έλληνίδας ζωγράφου Ε λένης Άλταμούρα-Μπούκουρα, πού μεγάλωσε στήν μετεπαναστατική
Ε λλάδα τού 19ου αίούνα, κόρη καπετάνιου πού υπήρξε ό πριοτος
θεατρώνης τής ’Αθήνας. Ζωή δραματική, άγνωστη ακόμη εν
πολλοίς, ελκει πρόσφατα τό ενδιαφέρον κομίζοντας νέα στοιχεία
στα ήδη δεδομένα, ότι δηλαδή εκείνη ή Ε λένη ντύθηκε στήν
’Ιταλία σαν άντρας προκειμένου νά σπουδάσει, ότι ό έρωτας καί
,ό γάμος της με τον ζωγράφο καί επαναστάτη Σαβεριο Άλταμουρα γρήγορα διαλύθηκε, ότι έπέστρεψε στήν ’Αθήνα καί εργάστη
κε, ότι πέθαναν τά δυο παιδιά πού άνέθρεψε πάνιυ στή νιότη τους
—μια κόρη κι ό πρρίφημος ζωγράφος Ιωάννης Άλταμούρας - , ότι
κατόπιν έζησε έγκλειστη στις Σπέτσες έναν μακρόχρονο, μονή
ρη καί σχεδόν μυστηριώδη βίο.
Στό μυθιστορημια συναιρούνται καί διαλέγονται αδιάκοπα τά
φώτα τής γνώσης καί ή μαγεία, ή λογική καί ή τρέλνα. ή αθωό
τητα καί ή ένοχή, ό χωρισμός καί ή συμφιλωση, ό ανοιχτός
ορίζοντας καί ό εγκλεισμός, ή καλλιτεχνική δημιουργία καί ή
καταστροφή της, ή ταυτότητα καί ή μιαταιότητα τής αναζήτη
σής της, ή διαμόρφωση καί ή ασάφεια τού εθνικού, ή ύπαρξη καί
ή κατάργηση τού χρόνου, οι ζιυντανοί καί οι νεκροί.

- Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ΑΓΡΑ
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Η πίτα της ψηφιακής
και τα διαπλίκόμενα
του Ρεπόρτερ

Πριν από περίπου 15 ημέρες, το υπουργείο Τύπου και MME έδωσε στη δημοσιότητα το νέο νομοσχέδιο για την
ψηφιακή/συνδρομητική τηλεόραση. Αμέσως, ο θόρυβος και η αντιδικία κυρίως μεταξύ της Ελευθεροτυπίας και του
Σ. Κόκκαλη, που δημιουργούσε τριβές, οι οποίες έφταναν στην οξύτατη κριτική κυβερνητικών αποφάσεων (μεταξύ
των οποίων η εκ νέου ανάθεση του Ξυστού λαχείου στην Ιντραλότ του κ. Κόκκαλη), έπεφτε σε ύφεση. Βεβαίως, ο
εισαγγελέας κ. Κολιοκώστας συνέχιζε να ερευνά καταγγελίες και να καλεί εμπλεκομένους - αλλά ποιος θεωρεί ότι
η δικαιοσύνη μπορεί να φτάσει τόσο βαθιά στο πρόβλημα; Τότε, ο Σ. Κόκκαλης βρήκε την ευκαιρία να υποβάλει
αγωγή κατά της Ελευθεροτυπίας και του εκδότη της...

έο επεισόδιο στο σήριαλ των διαπλεκομένων. Οροθετείται από την
ανακοίνωση του νέου νομοσχεδί
ου για την "ψηφιακή τηλεόραση
και, προσωρινά, σκέπασε τις πρω
τοσέλιδες αντιδράσεις. Δεν επρόκειτο,
ωστόσο, αυτή η σιωπή να κρατήσει για πο
λύ.

Ν

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Όπως επισημάναμε στο προηγούμενο
τεύχος, σε σχόλιο που γράφτηκε αμέσως
μετά την ανακοίνωση του νομοσχεδίου,
επί της ουσίας απελευθεριόνεται η αγορά
της ψηφιακής/δορυφορικής, και οποιοσ
δήποτε διαθέτει κεφάλαια και υποδομές
μπορεί να δραστηριοποιηθεί σ’ αυτό ο ιδι
αίτερα αποδοτικό... σπορ. Επί της ουσίας,
επισημαίναμε ότι η κυβέρνηση, όπως του
λάχιστον δείχνει το νομοσχέδιο, μεταθέτει
το πρόβλημα της ψηφιακής κατευθείαν
στην ελεύθερη αγορά και στον ανταγωνι
σμό. Πρακτικά, μπορεί να σπάει το μονο
πώλιο της Nova, αφού δίνεται η δυνατότη
τα και στο αντίπαλο στρατόπεδο να δρα
στηριοποιηθεί. Όμως και. το στρατόπεδο
αυτό, η κυοφορούμενη κοινοπραξία Κυ
ριάκού και Κόκκαλη μαζί με αμερικανούς
κεφαλαιούχους, έχει κι αυτό τη δυνατότη
τα να μπει στον ανταγωνισμό. 'Ενα ακόμα
στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει απα
ρατήρητο είναι ότι, όπως διατυπώνεται
ρητά στο νομοσχέδιο, η ευθύνη για την ψη
φιακή, για τη χορήγηση των αδεκόν αλλά
και για την επίλυση των προβλημάτων που

θα δημιουργήσει ο ανταγωνισμός ανήκει
εξ ολοκλήρου στο Εθνικό Συμβούλιο Ρα
διοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Τέλος, απεμπολούνται στοιχειώδη δικαιώματα του Δημοσί
ου, του ΟΤΕ και της ΕΡΤ οργανισμών που,
ώς σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου 2328/95, είχαν προνομιακή θέση
όσον αφορά την αποκλειστικότητα της με
τάδοσης τηλεοπτικού σήματος και τη χρή
ση συνδρομητικής/δορυφορικής/καλωδιακής τηλεόρασης. Η κυβέρνηση καταφέρ
νει έτσι να μείνει απολύτως εκτός του
ανταγωνισμού και, άρα, μπορεί να νίπτει,
τας χείρας της για όποιο πρόβλημα προκύ
πτει στον ευαίσθητο κόσμο των MME και
των συμφερόντων τους.
Η κριτική στο νομοσχέδιο από τις εφημε
ρίδες, κατόπιν των παραπάνω, υπήρξε
χλιαρή και αποσπασματική. Όλους τους
βόλευε. Ωστόσο, πολύ σύντομα έμελλε να
ξεκινήσει η πρώτη κόντρα στο πλαίσιο της
απελευθερωμένης και άλλο πλέον αγο
ράς: αφορούσε την παραχώρηση από την
ΕΣΑΚΕ των δικαιωμάτων μετάδοσης των
αγιόνων μπάσκετ στο συνδρομητικό κανά
λι Filmnet, των συμφερόντων της Nova,
δηλαδή του Τηλέτυπου και του Μέγκα, δη
λαδή των πέντε πλην ενός εκδοτιόν (ήδη, ο
κ. Αλαφούζος αποχώρησε από τον Τηλέ
τυπο, κατά μια πληροφορία επειδή δεν
εκτιμά ότι οι επενδύσεις στο χώρο της συν
δρομητικής μπορεί να αποβούν κερδοφόρες στην Ελλάδα). Ο ΑΝΤΙ του κ. Κυριά
κού, ωστόσο, θεώρησε ότι η νέα σύμβαση
της ΕΣΑΚΕ με την ανταγωνιστική

Nethold ήταν χαριστική και ξεκίνησε με
γάλη καμπάνια για να πείσει ότι αδίκως η
τηλεόραση του ΑΝΤΙ έχασε τα δικαιώμα
τα, αφού έκανε καλύτερη προσφορά κι
ότι, εν τέλει, ένα μεγάλο θέαμα, όπως το
μπάσκετ -που θα έπρεπε να μπορεί να το
απολαμβάνει κάθε τηλεθεατής- τελικά γί
νεται αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευ
σης και από την τηλεόραση.
Η ουσία είναι, βεβαίως, ότι ήδη μπήκαμε
στον αστερισμό του ελεύθερου ανταγωνι
σμού και στο πεδίο της τηλεόρασης. Ήδη,
ύστερα από την απόφαση αυτή, τα πράγ:
ματα έχουν δρομολογηθεί. Το ελληνικό
πρωτάθλημα μπάσκετ είναι μια καλή πρό
βα για να κατανοήσουμε το πλαίσιο μέσα
στο οποίο θα κινηθούν τα τηλεοπτικά
πράγματα όταν τα ψηφιακά κανάλια αρχί
σουν να λειτουργούν.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΡ

Και ξαφνικά, μέσα στη σύγχυση, υπέβα
λε την παραίτησή του ο πρόεδρος του
ΕΣΡ, καθηγητής κ. Κασιμάτης. Οι λόγοι
της παραίτησής του συνοδεύτηκαν από
φήμες που δεν μπορέσαμε να διασταυρώ
σουμε - αν και δεν έχει μεγάλη σημασία.
Σημασία έχει ότι το ελεγκτικό όργανο των
συχνοτήτων και της δεοντολογίας στο τη
λεοπτικό τοπίο, έπειτα από μακροχρόνια
χρήση, μένει ακέφαλο σε μια κρίσιμη στιγ
μή για τις ραδιοτηλεοπτικές υποθέσεις: τη
στιγμή που επίκειται η νομοθετική ρύθμι
σή του καθιύς και η επίλυση πλήθους άλ
λων εκκρεμοτήτων (αντιστοιχία του δια-
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θα ήθελαν να συνδυάσουν την παρου
φημιστικού χρόνου σύμφωνα με όσα
ΕΛΕΥβΕΡΟΤΥΠΙΑ
σία
τους με παρατυπίες και, κυρίως,
4U65JS8
προβλέπει ο νόμος και οι κοινοτικές
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ *E*
δεν θα επιθυμούσαν να κλείσουν τα
οδηγίες, πνευματικά δικαιώματα,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΗΗ
§32.222.890
μάτια σε πρακτικές που ευνοούν συ
παροχή αδειών χρήσης συχνοτήτων,
ΚΑβΗΜΕΜΗΗΚΥΡ.
γκεκριμένα
συμφέροντα. Στο μεταξύ,
τακτοποίηση του τηλεοπτικού τοπί
ΕΘΝΟΣ
M
suhub
ΤΟΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
επειδή ήδη οι συνθήκες του ανταγω
ου σε Αθήνα και, κυρίως, σε επαρ
νισμού οδηγούν τα πράγματα στο
χία κ.λπ.).
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ
16.860.238
ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
απροχώρητο, ίσως και επειδή κατά
Η παραίτηση Κασιμάτη δεν είναι ο
κάποιον τρόπο έπρεπε να κερδηθεί η
μόνος πονοκέφαλος για το υπουρ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
9.583.722
α πογευματινή ΚΥΡ.
ρεβάνς από τη νίκη του συνασπισμού
γείο Τύπου και την κυβέρνηση. Εξί
των εκδοτών στο θέμα της αποκλει
σου σοβαρές είναι και οι βολές που
στικότητας των αγώνων μπάσκετ,
δέχεται το νομοσχέδιο από τα ίδια
MBlOiplOÛViOÇ 1998
βρέθηκε κάποιος υπάλληλος του
τα μέλη του ΕΣΡ. Χαρακτηριστικές
ΟΤΕ, ο διευθύνων σύμβουλος του
είναι οι κριτικές επισημάνσεις του
»»κι
ΝΕΛ-8ΚΜΑ
Οργανισμού κ. Γ. Χρυσολούρης, ο
Νίκου Καΐμάκη, όπως δημοσιεύΟηΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
οποίος
απέκλεισε από το διαφημιστι
καν στην Αυγή της περασμένης Κυ
13.300.612
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ.
κό πακέτο της COSMOTE την Ελευ
ριακής. Γράφει μεταξύ άλλων ο κ.
ΤΟΝΟΙ
θεροτυπία και την Καθημερινή. Στο
11.853.301
Καϊμάκης:
ΕΒΝΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ!
κύριο άρθρο τής προηγούμενης Τρί
« · Αντίθετα με τη διάταξη της
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
της, η Ελευθεροτυπία επιτέθηκε δριαπαλλαγής από την ονυμαστικυπυίΚΥΡΪΑΚΑΠΚΗ *Εμύτατα κατά της πράξης του κ. Χρυ
ηση των μετοχών των αλλοδαπών και
ΑΙΗΒΈΥΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΚΥΡ,
σολούρη, μίλησε μάλιστα για διασυν
των εισηγμένων στο χρηματιστήριο
δέσεις του με τον Σωκράτη Κόκκαλη.
επιχειρήσεων, διευκολύνεται η ανε
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΤΥΠΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Τους υψηλούς τόνους διατήρησε και
ξέλεγκτη δράση των πολυιεθνικών
την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, αναεπιχειρήσεων και καταργείται στην
ουσία η ονομαστικοποίηση των μετο Ο πόλεμος συνεχίζεται... Την Τρίτη και την Τετάρτη (14 φέροντας μάλιστα ότι ο αποκλεισμός
και 15 Ιουλίου 1998), η Ελευθεροτυπία κατηγόρησε
οποιοσδήποτε εφημερίδας από το
χών. (...) Η έκδυση άνευ ορίου αριθ
ευθέως τον διευδύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ Γ.
διαφημιστικό πρόγραμμα ενός μεγά
μού δορυφορικών/καλωδιακών συν
Χρυσολούρη ότι προσπάθησε να υποχρεώσει την
λου κρατικού οργανισμού ισοδυναμεί
δρομητικών αδειών είναι ένα εξίσου
σοβαρό ζήτημα που αποσιωπάται εφημερίδα να πάψει να ασκεί κριτική στην ηγεσία του με πράξη λογοκρισίας (όλοι γνωρί
δημόσιου αυτού οργανισμού και ως μέσον πιέσεως
ζουν ότι η διαφήμιση, ιδίως η κρατική
από το ν/α.
χρησιμοποίησε την περικοπή των διαφημιστικών
διαφήμιση, είναι από τους σοβαρότε
» · Η δυνατότητα που παρέχεται
καταχωρίσεων. Δημοσίευσε δε τον ανωτέρω πίνακα
ρους πόρους των εντύπων). Ο υπουρ
στην ιδρυόμενη με το παρόν ν/σ θυ
που, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας M e d ia
γός Τύπου επιτέθηκε στην εφημερίδα
γατρική εταιρεία της ΕΡΤ διευκολύ
Service, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της.
- και εισέπραξε με τη σειρά του την
νει την υλοποίηση του σχεδίαν των 5
οργή της.
Διαψεύδονται έτσι και ο κ. Ρέππας και ο κ. Γ.
εκδοτών για τη δημιουργία ''εθνικού
Χρυσολούρης. Η αντιπαλότητα περί την ψηφιακή
Όπως συνάγεται από τα γεγονότα
φορέα ” δυρυφορικής/συνδρυμητιτου προηγούμενου δεκαπενθήμερου,
κής τηλεόρασης με τη συνδρομή της
ανοίγει πολλά μέτωπα: Ξυστό, διαφημιστικές
οι εχθροπραξίες τείνουν να πάρουν
υποδομής της ΕΡΤ, ο οποίος μάλιστα
καταχωρίσεις κ.λπ. κ.λπ.
τη μορφή ενός ακόμα γενικευμένου
θα λειτουργήσει χωρίς την προαπαιπολέμου. Τα διαπλεκόμενα προχωρούν,
τρόπο που θα υλοποιείται υ έλεγχος στις
τούμενη αδειυδότηαη, ενώ μελλοντικό πε
κερδίζουν ή χάνουν έδαφος στο ανοιχτό
ριθωριοποιεί τη μητρική ΕΡΤ Α.Ε. στην
ανθοδέσμες των εισαγόμενων ή και των εγ
παιχνίδι της επιβολής και, ανάλογα, χρη
ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, ο ΟΤΕ δεν αναχώριων προγραμμάτων των αδειούχων πα
σιμοποιούν τη δύναμη των εντύπων και
φέρεται καθόλου στην πρόταση του via για
ραγωγών, των διαχειριστών και των προ
των σταθμών που ελέγχουν για επιθέσεις
τη θυγατρική.
μηθευτών προγραμμάτων. Οι γενικόλ,ογες
και για κριτική. Πολλές φορές, η κριτική
αναφορές στο ισχνόν θεσμικό πλαίσιο (...)
» · Στο ν/σ διατηρείται υ έλεγχος της ορι
δεν είναι άστοχη. Σημασία, ωστόσο, έχει
ζόντιας και κάθετης συσσώρευσης, όμως,
έχει αποδειχτεί ότι δεν διασφαλίζουν την
ότι η πολιτική ζωή της χώρας περιδινίζεται
προστασία της προσωπικότητας, του ιδιω
μέσω των πολυδαίδαλων επιμέρυνς διευ
ήδη σε ένα πεδίο πολύ πιο ευρύ από το συ
κολύνσεων για τη δραστηριοποίηση των
τικού βίου, της παιδικής ηλικίας και της
γκεκριμένο πεδίο της εκάστοτε κριτικής.
πολιτικής πολυφωνίας από τις διάφορες
μετόχων σε πολλών ειδών και παρόμοιας
Στο πεδίο που ανοίγει ο ανταγωνισμός
φύσης απασχολήσεις και των επί μέρους
εκπομπές και τα διαφημιστικά μηνύμα
των διαπλεκομένων -που στο διάβα τους
τα».
απαλλαγών για τη συμμετοχή των PIT επι
δεν υπολογίζουν πολιτικές αρχές και κα
χειρήσεων και σε άλλον είδους δραστηριό
νόνες του παιχνιδιού- μπορούμε να δούμε
τητες, γίνεται σχεδόν αδύνατος ο έλεγχός
0 ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ 0 ΟΤΕ
πράγματα και θάματα. Τέτοια που θα κά
τους. (...)
Η κυβέρνηση, φυσικά, κάνει σαν να μην
» * Το μεγάλο, ωστόσο, πρόβλημα που το
λαμβάνει υπόψη της τα μηνύματα που έρ νουν την υπόθεση Κοσκωτά απλό παιχνιδάκι. Το ματς όλα δείχνουν ότι τώρα αρχί
ν/σ αφήνει ασαφές και απροσδιόριστο εί χονται από το ίδιο το ΕΣΡ -από εκείνα
ζει - τον Κοσκωτά απλώς τον χρειάζονταν
ναι υ έλεγχος τον περιεχομένου των παρε τουλάχιστον τα μέλη του που εκπροσω
για προθέρμανση.
m
χόμενων υπηρεσιών. Δεν ξεκαθαρίζει τον
πούν την Αριστερά και που με τίποτα δεν

Το «φοτανό ' 88», το «βρόμικο ' 89»
και
το αφόρητο

Ενώ όλα έδειχναν ότι ο θόρυβος περί τα διαπλεκόμενα
καταλάγιασε και πάλι, ξαφνικά, την Κυριακή 5 Ιουλίου,
η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία δημοσίευε ολόκληρο το κείμενο
αγωγής (που περιελάμβανε όλα τα «Κουίζ» και όλους τους
«ΚοκαΛίνους» που καταχωρίστηκαν στην εφημερίδα). Την αγωγή
αυτή κατέθεσε ο Σωκράτης Κόκκαλης εναντίον της εταιρείας
«X. Κ. Τεγόπουλος» και του Χρήστου Τεγόπουλου, εκδότη της
απογευματινής εφημερίδας, με την οποία ζητεί, ούτε λίγο ούτε
πολύ, πέντε ολόκληρα δισεκατομμύρια δραχμές «ως χρηματική
ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που του προξένησε»
η δημοσίευση των σχολίων «προς ΚοκαΛίνο» και εκείνων
με τη μορφή «Κουίζ» που από τις 3.4.98 και για ενάμιση
ολόκληρο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Ελευθεροτυπία.

'98
ι, όμως, επιχειρεί ο Σωκράτης
Κόκκαλης με την αγωγή κατά του
Χρ. Τεγόπουλου; Σύμφωνα με τον
τελευταίο, «εν όψει της κλήτευσής
του από τον εισαγγελέα Γεράκη,
στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας που
διεξάγει για την υπόθεση των διαπλεκομένων», ο Σ. Κόκκαλης έσπευσε να κατα
θέσει την αγωγή ώστε, παρουσιαζόμενος
στον ανακριτή, να αντεπιτεθεί ως υβριζόμενος για όσα του καταμαρτυρούσε με τα
ατελείωτα υπονοούμενα του ο εκδότης
της Ελευθεροτυπίας.

Τ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο Σ. Κόκκαλης καταδέτων στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής.
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Είναι γνωστή η διαδικασία της αγωγής
στα αστικά δικαστήρια: παρουσιάζονται
οι διάδικοι την ημέρα που έχει ορισθεί η
δικάσιμος —στην περίπτωσή μας στις 27
Μαίου 1999, έντεκα μήνες μετά την κατά
θεση της αγωγής— και εκεί εξετάζεται
ένας μόνον μάρτυρας από κάθε πλευρά,
καταθέτουν οι δικηγόροι τις προτάσεις
τους, εν συνεχεία καταθέτουν αντικρού
σεις και όλους αυτούς τους φακέλους τους
παραλαμβάνει το δικαστήριο και εκδίδει
την απόφασή του. Φυσικά, υπάρχουν συ
νήθως καθυστερήσεις, αναβολές κ.λπ.
Δεν γίνεται ό,τι στα ποινικά δικαστήρια:
αφού προηγουμένως έχει διεξαχθεί τα
κτική προανάκριση, εξετάζονται μάρτυ
ρες, υποβάλλονται τα πειστήρια και κα
μιά φορά έρχονται και οι «περίεργοι».
Υπάρχει το σχετικό «κράξιμο» από τα
«μήντια», τέλος πάντων οι διάδικοι εκτί
θενται στη δοκιμασία της αποδείξεως της
αλήθειας των ισχυρισμών τους. Φυσικά
σε τέτοιο περιβάλλον κάποτε αποκαλύ
πτεται και ένα μέρος τουλάχιστον της «α
λήθειας». Συνήθως, στη διαδικασία των
αστικών δικαστηρίων καταφεύγουν με

αγωγή ή όσοι δεν θέλουν και πολλή «βαβούρα» για την υπόθεση ή εκείνοι που θέ
λουν να απαιτήσουν πραγματικά χρηματι
κή αποζημίωση. Η δεύτερη περίπτωση -το
να επιδιώξει, δηλαδή, ο Σ. Κόκκαλης την
αποζημίωση των πέντε δια.— μάλλον κρΐνεται απίθανη: ποιος θα αποτολμούσε μια
τόσο υψηλή αποζημίωση που πρακτικά θα
ισοδυναμούσε με κλείσιμο της Ελευθερο
τυπίας',
Ο Σ. Κόκκαλης και οι σύμβουλοί του μάλ
λον θα σκέφθηκαν ότι και το «κράξιμο» Θα
απέφευγαν και μέχρι τον Μάιο του 1999
—αν όχι αργότερα— πολλά Θα έχουν με
σολαβήσει και, ίσως, σιωπηρά να κλείσει
και πάλι η όλη ιστορία. Δεν θα είναι δα και
η πριύτη φορά που, ύστερα από μεγάλο Θό
ρυβο «περί τα διαπλεκόμενα», στο τέλος
όλα σκεπάζονται με λήθη... Ποιος θυμάται
λ.χ. σήμερα τις κόντρες Ρίζου-ΨυχάρηΚοπελούζου; Ή ακόμα τις παλαιότερες
αναφορές για δοσοληψίες του Μπόμπολα
με τις πρώην «σοσιαλιστικές» χώρες; Και
τι έγινε, δηλαδή, για τη διαπλοκή Κόκκαλη-Στάζι;
Ο Χρ. Τεγόπουλος καταθετών στο Ειδικό Δικαστήριο.

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ

Ξαναδιαβάζοντας, όμως, σήμερα το
«απάνθισμα» των «Κουίζ» και των «Κο-

καΛίνων», είναι άξια παρατηρήσεως η
οξύτητα του ύφους που ο Χρ. Τεγόπου-

Α πάνθισμα

λος χρησιμοποιεί εναντίον του Σ. Κόκκαλη.

«Κουίζ» και « Κ ο κα Λ ίνω ν»

ροσπαθήσαμε να συμπυκνώσουμε προς ...ευρετηρίαση διάφορες πληροφορίες ή υπαινιγμούς, καθώς και
τους χαρακτηρισμούς που ο Χρ. Τεγόπουλος αποδί
δει στον Σ. Κόκκαλη. Για τη σχετική αναζήτηση, ο φιλαγνώστης θα πρέπει να ανατρέξει στα φύλλα της Ελευθεροτυ
πίας από τις 3.4.98 και εξής. Οι αριθμητικές ενδείξεις (1, 2, 3
κ.ε.) αναφέρονται στα αντίστοιχα «Κουίζ», ενώ οι ενδείξεις
Κ1, Κ2, Κ3 κ.ε. αναφέρονται στους «ΚοκαΛίνους» 1,2, 3 κ.ε.
Απολαύστε:
• Ως «Μαυραγορίτη» θα τον βρείτε στα 1,5,8, 10, 11, Κ3,
Κ6, Κ13 και Κ35.
•Ω ς «Χονδρέμπορο και Μεγαλέμπορο Δημοσίων Υπαλλή
λων», εννοώντας προφανώς και κυρίως υπαλλήλους του
OTE: Κ13, Κ17, Κ18, Κ19, Κ22, Κ28, Κ30, Κ31, Κ32, Κ33, Κ34,
Κ35, Κ36.
•Ω ς «Σκυλοφονιά» στο 10.
• Για τις σχέσεις του Σ. Κόκκαλη με τη Στάζι βλέπε στα: 10,
11 και Κ25.
• Για αναμείξεις με παιχνίδια όπως «Κουλοχέρηδες, Λα
χεία, Ιππόδρομο, KINO» κ.λπ. στο Κ23.

Π

• Όμως και κατηγορία για δωροδοκίες αναφέρονται στο
Κ16.
•Παραλληλισμούς με την υπόθεση Κοσκωτά -κ ά π ο υ και
το ρηθέν(;) από το alter ego του ΚοκαΛίνου, «Άγιος είναι τε
λικά ο κακομοίρης ο Κοσκωτάς, μπροστά στο φαινόμενο
Κόκκαλη»- θα βρείτε στα: Κ3, Κ9, Κ11, Κ14, Κ24 (όπου καιη

αμίμητη διατύπωση «φωτεινό ’88, βρώμικο '89») και Κ28.
• Αναφορές στο «Ξυστό» και το υπουργείο Οικονομικών
στα: Κ3, Κ5, Κ9, Κ15, Κ19, Κ23, Κ35.
•Αναφορές στην Παναφόν: Κ19, Κ20, Κ21, Κ22, Κ25, Κ28,
Κ32, Κ33, Κ34, Κ35.
• Για τις σχέσεις Κόκκαλη-Ψυχάρη αναζητήστε: 6, 8, 10,
Κ4, Κ5, Κ6, Κ8 και Κ9.
•Ο Χρ. Τεγόπουλος αναφέρεται επίσης και σε διαφορές
του Κόκκαλη με τη «ρούσικη μαφία» στα: 2, 11, Κ28. Όμως
γι’ αυτό διαθέτει πολλούς «φουσκωτούς» ο κ. «Ιντρασόφτ»:
Κ7, Κ16, Κ28 κ.λπ.
• Ενώ είναι γνωστές οι «χορηγείες» Κόκκαλη για τον «πολι
τισμό» μέσω Λαμπράκη και ΟΜΜΑ, γίνονται αναφορές και
για χορηγείες προς το Πατριαχείο και την Αρχιεπισκοπή: 5,
Κ2, Κ6 Κ35.
•Τι, όμως, φοβάται ή Μιμή από τον Κόκκαλη; Ο Χρ. Τεγόπουλος μας πληροφορεί ότι έχουν μαγνητοφωνηθεί τηλε
φωνικές συνομιλίες της (βλέπε σχετικά στα: Κ20, Κ22, Κ26,
Κ27, Κ33). Αλλά οι μαγνητοφωνήσεις είναι παράνομες (βλ.
και Κ12). Δεν θα πρέπει άραγε να διευκρινισθεί και αυτό το
σημείο;
• Για όλα αυτά υπάρχουν «χαρτιά, φωτογραφίες, ονόμα
τα, μαγνητοταινίες, συγκλονιστικά στοιχεία», (αναφορές
στα: Κ4, Κ6, Κ17, Κ25, Κ36).
Αλλά τότε γιατί ανησυχούμε ότι «δεν θα λάμψει η αλήθεια»
τον Μάιο του 1999; Έως τότε, λοιπόν, ας κοιμάστε ήσυχοι...
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ΣΕΛΙΔΕΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
1819, Κέρκυρα - Ιωάννινα - Μετέωρα Τύρναβος - Δελφοί - Αθήνα - Καλάβρυτα
- Κωνσταντινούπολη - Βουκουρέστι.
Εισαγωγή

-

Μετάφραση - Σχόλια:

ΛΝΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

Επιμέλεια & Σχόλια εικονογράφησης:
ΣΤΑΘΗΣ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

238 σελ., 14x21 cm, 27 ειχ., 3.800 δρχ.
Με καθυστέρηση εκατόν εβδομήντα πέντε χρό
νων εκοιόεται το αδημοσίευτο ημερολόγιο του
Εντουαρντ Έβερετ, μια σημαντική μαρτυρία για
την Ελλάδα του 1819 και τον φιλελληνισμό.
Στον Έβερετ ανήκει η τιμή ότι είναι ο πρώτος
γνωστός Αμερικανός που συνδύαζε το λόγιο
ενδιαφέρον για την αρχαιότητα και συγχρονίας
διεθετε εκείνη την παιδεία που τον κατηύΟυνε στη
μελέτη της μεσαιωνικής και νεότερης Ελλάδας·
συναναστράφηκε Έλληνες κατά τη διάρκεια των
σπουδών του στη Γερμανία και επιδίωξε να γνω
ρίσει επιφανείς Έλληνες, όπως λ .χ. τον Κοραή
στο Παρίσι· συναντήθηκε με τον Βύρωνα -του
οποίου το έργο γνώριζε ήδη- αμέσως μόλις έφτα
σε στην Ευρώπη· ασχολήθηκε με την εκμάθηση
τη ς νεοελληνικής γλώσσας· περιηγή&ηκε την
Ελλάδα και κατέγραψε τις εντυπώσεις του σε
ημερολόγιο· επιστρέφοντας στην Αμερική έδωσε
την πολιτική μάχη του φιλελληνισμού με όσους
τρόπους διέθετε.
Η σκέψη να πλαισιωθεί το εξαιρετικά ενδιαφέ
ρον κείμενο του Έβερετ με εικονογραφία βασισμέ
νη σχεδόν αποκλειστικά σε σχέδια του Ντυπρέ
(1 7 8 9 -1 8 3 7 ) έγινε γιατί κατά σύμπτωση αμφότεροι ακολούθησαν σχεδόν ταυτόχρονα την ίδια
διαδρομή από την Κέρκυρα προς την Αθήνα.
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Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Είναι και οι
δεκάδες των υπαινιγμών με βαρείς χαρα
κτηρισμούς που ο Χρ. Τεγόπουλος χρησι
μοποίησε: «Κάνουν νιάου-νιάου στα κερα
μίδια», παρατήρησε σχολιαστής.
Για παράδειγμα, αναφέρεται κάποιο
«χρυσολουρί», εννοώντας προφανώς τον
Χρυσολούρη του ΟΤΕ. Τιμωρήθηκε όμως
γι' αυτό ο Χρ. Τεγόπουλος, γιατί ο Γ. Χρυσολούρης «διε'ταξε» περικοπή των διαφη
μίσεων της COSMOTE στην Ελευθεροτυ
πία (βλ. 14 και 15.7.98).
«Αγύρτης, αγιορείτης, συκοφάντης, λιβελλογράφος, συνεταιράκος» και άλλα χα
ρακτηρίζουν φίλο του Σ. Κόκκαλη και προ
φανώς εννοούν τον διευθυντή του Βήματος
Στ. Ψυχάρη, αφού άλλος «αγιορείτης» και
«συνεταιράκος» του Σ. Κόκκαλη δεν ανευ
ρίσκεται... Ο πρωθυπουργικός σύμβουλος
Τσουκάτος αναφέρεται ότι αναμειγνύεται
σε προσπάθεια κατασβέσεως της φωτιάς:
Είναι ο αναφερόμενος ως «Στρατηγός».
Άλλη περίπτωση πάλι, όπως «ο προφέσορας του Κόλετζ οφ Αμέρικα», που αναφέρεται στους «ΚοκαΛΐνους» με ημερομηνία
23, 24 και 25.5.98 δεν είναι, για μας τουλά
χιστον, ευανάγνωστη.
Από την ανάγνωση των «απανθισμάτων»
προκύπτουν ίσοις και κάποιες «πληροφο
ρίες». Ο Χρ. .Τεγόπουλος φαίνεται ότι
γνωρίζει, πιστεύει —ή θέλει να πιστεύει —
ότι 'οι σχέσεις Λαμπράκη-Ψυχάρη έχουν
διαταραχθεί εξ αιτίας του Σ. Κόκκαλη (βλ.
«ΚοκαΛίνο 3») Εμείς πάντως δεν το πι
στεύουμε. Ίσως, όμως, ο κ. Τεγόπουλος
γνωρίζει περισσότερα...
Στον «ΚοκαΛίνο 25» αναφέρεται ότι η
CIA έχει «ξεπλύνει» τον Κόκκαλη από τις
κατηγορίες περί συνεργασίας του με τη
Στάζι. Το ίδιο έχουμε και εμείς ισχυριστεί:
Στη CIA, όπως είναι γνωστό, έχουν περιέλθει όλα τα αρχεία της Στάζι. Όμως, ο
Σ. Κόκκαλης ενεργεί τώρα ως μεσάζων
αμερικανικών εταιρειών και βεβαίως δεν
μπορεί παρά να είναι υποχείριός τους,
αφού οι Αμερικανοί κρατούν «χαρτιά που
καίνε».
ΑΛΛΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ;

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχι
στον δέκα φορές γίνεται αναφορά για την
Πάναφον στους «ΚοκαΛΐνους»! Και είναι
απορίας άξιον πώς η εν λόγω εταιρεία δεν
θεώρησε ότι θίγεται και αυτή και πώς δεν
προέβη σε αγωγή ή μήνυση... Σε πολλά άλ
λα σημεία, ο Χρ. Τεγόπουλος γράφει ότι
και η Μιμή ή Δήμητρα έχει πέσει θύμα πα
ράνομων μαγνητοφωνήσεων από τους ανθροίπους του Σ. Κόκκαλη. Σε άλλη περί

πτωση, ο Σ. Κόκκαλης αποκαλείται «σκυλοφονιάς», υπονοώντας προφανώς το «φό
νο» του σκύλου του Πέτρου Κωστόπουλου
για λόγους «ερωτικής αντεκδίκησης»! Δεν
ισχυριζόμαστε, τέλος, ότι οι αναφορές
προς τον διορθωτή της Ελευθεροτυπίας ότι
πρέπει να γράφει με «ΕΝΑ Κ» το ΚοκαΛίνος και η προσφώνηση «Κοκαϊνό —Κο
καΛίνο» είναι η σεμνότερη του απανθί
σματος. Ευθεία κατηγορία του Σ. Κόκκαλη
ως κοκαϊνομανή! Άντε βρείτε τα!
ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΗΣΥΧΑ

Σε πλαίσιο, στις σελίδες αυτές επιχειρή
σαμε να κάνουμε μια «ταξινόμηση» των
χαρακτηρισμών, των ισχυρισμών, ή των
αναφορών του Χρ. Τεγόπουλου σχετικά με
τον Σ. Κόκκαλη. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί
είναι σίγουρα βαρύτατοι. Αν υποθέσουμε
ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί —κάτι για
το οποίο εμείς έχουμε και διατηρούμε του
λάχιστον χίλιες επιφυλάξεις— και αν λά
βουμε υπ' όψιν ότι ο Χρ. Τεγόπουλος ισχυ
ρίζεται. πως κατέχει «χαρτιά, φωτογρα
φίες, ημερομηνίες, συγκλονιστικά στοι
χεία, μαγνητοταινίες» κ.λπ. προς απόδειξιν αυτών των ισχυρισμών και τα οποία εί
ναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στη
διαδικασία, τότε πρέπει να περιμένουμε
τον Μάιο του 1999 μια έκρηξη Βεζούβιού!
Μην ανησυχείτε όμως. Τίποτε δεν θα γίνει.
Το παρελθόν διδάσκει!
Ας θυμηθούμε την αξιογέλαστη κατάθε
ση του Χρ. Τεγόπουλου στο Ειδικό Δικα
στήριο που εξεδΐκαζε την υπόθεση διαπλο
κής του Κοσκωτά με την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Τότε και ο κ. Τεγόπουλος όπως
και οι κ. Λαμπράκης, Ψυχάρης, Μπόμπολας και λοιποί εκδότες ανέσιρεψαν με «αβάστακτη ελαφρότητα» όσα πριν από λίγο
καιρό κατήγγειλαν από τις εφημερίδες
τους: Ο Κοσκωτάς είχε φυλακιστεί, ο κίν
δυνος ενός νέου παντοδύναμου εκδότη εί
χε εκλείψει, η συνεννόηση με τον Ανδρέα
είχε επέλθει και βρέθηκαν περίπου διαπορούντες στις «καταθέσεις» τους!
Και η επίκληση του στίχου «Δεν έχει
πλοίο για σε/δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή
σου ρήμαξες/εδώ στην κούχη τούτη την μι
κρή,/ σ’ όλην τη γη την χάλασες» με την
οποία αναφέρεται ο Χρ. Τεγόπουλος στον
Σωκράτη Κόκκαλη νομίζουμε ότι είναι λί
γο υπερβολική.
Στην κιύχη τούτη την μικρή υπάρχει χοί
ρος πολύς και για τον Κόκκαλη και για άλ
λους —δυστυχούς. Τα έχει πει και πάλι, ο
Καβάφης σε άλλο του ποίημα: Για εκεί
νους που έβλαπταν το ίδιο τη Συρία...
Χ.Γ.Π.

Αυτοβιογραφία

Από τον Τρότσκυ
στον Γ
Πολιτική, λογική και έρωτας

Σκοτώνοντας το χρόνο

Η ζωή του Ζαν βαν Χάιγενουρτ

Πωλ Κ. Φ εγεράμπεντ

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

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

Ο

Πωλ Κ. Φεγερέμπεντ, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους και
αμφιλεγόμενους φιλοσόφους της εποχής μας, ολοκλήρωσε την
αυτοβιογραφία του τον τελευταίο μήνα της ζωής του.
Με ύφος διάφανο και παλλόμενο ο Φεγεράμπεντ θύμαται την οικογένειά του, την
άνοδο του ναζισμού, τα χρόνια του πολέμου, σκηνές του θεάτρου, της λυρικής και
της φιλοσοφίας της επιστήμης, τις γυναίκες της ζωής του και τις σχέσεις του με
ορισμένους από τους πιο σημαντικούς διανοούμενους του 20ου αιώνα, από τον
Μπρεχτ ώς τον Βιτγκενστάιν και τον Πόπερ.
Πολύ πιο πλούσια από μια πνευματική βιογραφία, είναι μια έξυπνη ανθρώπινη
βιογραφία - ειρωνική, βαθιά και εξαιρετικά ειλικρινής.

Ο

Εκδόσεις

ΕΚΚΡΕΜΕΣ
Ιουλιανού 41 - 43, Αθήνα 104 33. Τηλ./Fax: 8220006

Τον Νοέμβριο του 1997, ο «πορθητής» Ετσεβίτ με τον Ντενκτάς, εορτάζουν τα 14 χρόνια του ψευδοκράτους.

Η τουρκοκρατούμενη Κύπρος
Αφιερωμένο στονΑντώνη Καρκαγιάννη
του Μάνου Στεφανίδη

Τον 12ο αι. ένας μοναχός, ο Νεόφυτος, διεκτραγωδώντας την «εισβολήν των Ιγγλίνων» έγραφε «περί την κατά την
χώραν Κύπρον Σκαιών». Σήμερα ο εισβολέας είναι άλλος, αλλά και ο παλαιός φέρει μερίδιο ευθύνης. Σήμερα,
εκείνο το κείμενο, οκτακόσια χρόνια μετά, παρουσιάζεται δραματικά επίκαιρο. Παιχνίδι της Ιστορίας: το προσωνύμι
του καλογέρου Νεόφυτου ήταν «έγκλειστος», προφητική λέξη για την έγκλειστη πατρίδα. Βρεθήκαμε στα
κατεχόμενα με τον παραγωγό Νίκο Γκίνη, τον οπερατέρ Ηλία Κωνσταντακόπουλο και τον ιρλανδό φωτογράφο Kirian
Watson, καταγράφοντας τις περιπέτειες των μνημείων και των ανθρώπων, περιπλανώμενος στην Κύπρο από την
πλευρά της σκιάς.
να οδοιπορικό σήμερα στα Κατεχό
μενα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το
σώμα της Κύπρου εξακολουθεί να
αιμάσσει από την πληγή του 1974,
γιατί αυτή η «γλυκεία χώρα» του
χρονικού του Μαχαιρά είναι συγχρόνως κι
ένας τόπος, όπου η Ιστορία επαναλαμβά
νεται δραματικά.I

Ε

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
II πύλη της Κερύνειας, στην τουρκοκρα
τούμενη Λευκωσία, παραμένει και σήμε
ρα συμβολικά κλειστή, ενώ το θηριώδες
άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ με την υπερ
βολή του μεγέθους του δεσπόζει ένα γύρω.
Ο δόκτωρ Φαξίλ Κιουτσούκ, πρώτος
αντιπρόεδρος της νεοσύστατης Κυπριακής
Δημοκρατίας, έχει ένα μνημείο σαφώς σε

μνότερο. Εξελέγη τον Δεκέμβριο του 1959
με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο
και το 1963 υπήρξε ο βασικός υποκινητής
των επεισοδίων της τουρκοκυπριακής
πλευράς.
Η Λευκωσία καταλαμβάνεται για πρώτη
φορά απ’ τους Τούρκους το 1571, μόλις
τρία χρόνια μετά την αποπεράτωση της
μνημειώδους πύλης της Κερύνειας αλλά
και ολόκληρου του τείχους από τους Ενε
τούς. Μάταια έξοδα! Ξεσπά τότε φοβερή
σφαγή. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 20.000
και οι νικητές ασχημονούν πάνω στα πΐώματά τους. Σήμερα, στο ίδιο σημείο, νεο
σύλλεκτοι από την Ανατολία συνωστίζο
νται για να πάρουν χρήματα από την τρά
πεζα.
Στον «Θρήνο της Κύπρου», λαϊκό αφηγη
ματικό ποίημα της εποχής, διαβάζουμε:
«Σκοτώνουν όλα τα παιδιά κι όλους τους
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αντρειωμένους,
πραματευτάδες, άρχοντες μ ’ όλ,ους τους
φουμισμένους.
Εκείτονταν οι Χριστιανοί χαμαί μακ.ελεμένοι,
ωσάν δεμάτια ήτανε όλοι θεμωνιασμένοι.
Αρχισαν τότες τα Τουρκά τες εκκλησίες
χαλονσιν,
όλα τα εικονίσματα 'πό πάνω τα γκρεμούσιν.
Τώρα οι Τούρκοι έχουν τα σ τ’ αμάξια
φορτωμένα,
στα κάτεργα τα παίρνουσιν όλα κουβαλη
μένα».
Το" 1878 ο τουρκοκύπριος φύλακας της
Πύλης της Κερύνειας την παραδίδει στους
Άγγλους. Το 1946 ο φύλακας θα πεθάνει
υπέργηρος, χωρίς να έχει δει την πύλη ξα
νά ανοιχτή.
Στην Πύλη της Κερύνειας, πίσω από το

μονόγραμμα του Σουλτάνου Μαχμούτ,
υπάρχει η εξής αραβική επιγραφή: «Ω,
Μωάμεθ, εσύ που χαρίζεις την αφθονία,
δώσε στους πιστούς σου αυτά που τους
αξίζουν. Είθε ο Θεός γρήγορα να τους δώ
σει όσα τους αξίζουν...
Δύο βήματα από την Πύλη της Κερύνειας
βρίσκεται ο Τεκε'ς των Δερβίσηδων Μεβλεβήδων. Πρόκειται για το μοναδικό
στην Κύπρο μοναστήρι των ιδιόρρυθμων
αυτιύν μυστικιστών μοναχών που σήμερα
λειτουργεί ως Μουσείο. Περιλαμβάνει πε
ρί τους είκοσι τάφους των σεΐχηδων, δηλ.
τυιν ηγουμένων της μονής. Το 1960 μετρού
σε γύριυ στους 15 Δερβίσηδες μοναχούς.
Οι Μεβλεβήδες ιδρύθηκαν από τον Πέρση
Τζελαλεδίν Μεβλανά, την ποιητική μορφή
που ήθελε να συνδυάσει τον Νεοπλατωνι
σμό με τη μουσουλμανική Θεολογία. Για
το λόγο αυτό τον απεκάλεσαν II Roumi, ο
Ρωμιός. Σήμερα οι επικεφαλής των Μεβλεβήδων δεν εδρεύουν στο Ικόνιο, εκεί
δηλ. όπου δίδαξε και πέθανε ο Μεβλανά,
αλλά στο Χαλέπι της Συρίας. Κι αυτό, για
τί η λειτουργία του τάγματος ανεστάλη με
διάταγμα του Κεμάλτο 1925.
Οι Δερβίσηδες χορεύουν κυκλοτερώς
υπό τον ήχο μουσικής -συνήθως ούτι, νάι
και κρουστά- με το ένα χέρι στραμμένο δε
ξιά επάνω σαν να κρατούν τον ουρανό και
με το αριστερό προς τα κάτω, σαν να γειώνουν τον πιστό με το έδαφος. Οι περιστρο
φές επιταχύνονται ιΰστε να περιέλθει ο
δερβίσης σε καταλήψια. Ο χορός του συμ
βολίζει την κίνηση τιυν ουρανίων σωμάτων,
ενώ μετά στις προσευχές του υπάρχουν οι
ελληνικές λέξεις «ψυχή» και «έρως».
Στην κεντρική πλατεία της τουρκοκρα
τούμενης Λευκωσίας, στην πλατεία Ατατούρκ δεσπόζει ο βενετσιάνικος κώνος
από γρανίτη, ύψους 7 μ. Πιστεύεται ότι
μεταφέρθηκε από το ναό της Σαλαμίνας
και. τοποθετήθηκε εκεί ως σύμβολο της
εξουσίας της στο νησί. Επιστεφόταν με
χάλκινο λέοντα του Αγίου Μάρκου, τον
οποίο κατέστρεψαν οι Τούρκοι μόλις κα
τέλαβαν το νησί. Γύρω τα κτίρια ανήκουν
στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, ενώ δε
ξιά κυριαρχεί το βρετανικό Δικαστήριο
και οι Φυλακές, τόπος μαρτυρίου των κυ
πριών αγωνιστών κατά τον αγώνα της
Ανεξαρτησίας.
Το 1956 ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος έγρα
φε:
«Τα παιδιά της Κύπρου πολεμούν συχνά
με το τίποτε: με τη φωνή, με την καρδιά, με
το κορμί τους ξαρμάτωτο. Θα μπορούσαν
να πολεμούν με τα σχολικά τους βιβλία μό
νο. Να ρίχνουν στο πρόσωπο της αυτοκρα

Το συνεργείο κινηματογραφεί τις προετοιμασίες για τη σχολική γιορτή στο
Ρυζοκάρπασο. Τα 35 παιδιά των εγκλωβισμένων συμμετέχουν με ποιήματα γαι τον Ρήγα
και τον Σολωμό (Ιούνιος '98).

τορίας όλη τη σοφία του κόσμου, ανεβαί
νοντας στην αγχόνη».

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Η Κύπρος έχει παράδοση στους μάρτυ
ρες. Το 1798 πλάι στον Ρήγα Φεραίο μαρ
τύρησε κι ένας εκπατρισμένος Κύπριος, ο
Ιωάννης Καρατζάς. Το 1827 ο Καποδίστριας έκανε, εις μάτην, μνεία της θυσίας
του στις προστάτιδες δυνάμεις.

Οι Αγγλοι νοίκιασαν το νησί από
τους Τούρκους το 1878 έναντι
100.000 λιρών. Σύμπτωση. Οι
Ναίτες Ιππότες αγόρασαν την
Κύπρο από τον Ριχάρδο τον
Λεοντόκαρδο 100.000 βυζάντια.
Το 1291 ξαναπούλησαντονησί
στον Γκυ ντε Λουζινιάν, στην ίδια
τιμή. Οι αιώνες περνάνε, οι
κατακτητές έρχονται και
παρέρχονται, η τιμή του νησιού
όμως παραμένει αμετάβλητη.
. Η Κύπρος είναι το μόνο κομμάτι του ελ
ληνισμού στο οποίο υπάρχουν τόσα πολλά
και τέτοιας ποιότητας γοτθικά μνημεία. Η

Αγία Σοφία Λευκωσίας, η μητρόπολη των
Φράγκων, είναι ένα απ’ αυτά. Οι Τούρκοι,
κατά το συνήθειό τους -όταν δεν κατα
στρέφουν απλώς χρησιμοποιούν- τη μετέτρεψαν σε τζαμί το 1571, προσθέτοντας
δύο πανύψηλους μιναρέδες: έτσι γεννήθη
κε το τέμενος Σελιμιέ.
Εδώ η κάμερα καταγράφει την κηδεία
ενός μουσουλμάνου και εισχωρεί στο ψη
λό κτίριο με τα εντυπωσιακά σταυροθόλια.
Σύμφωνα με τη μωαμεθανική παράδοση,
η νεκρώσιμη ακολουθία τελείται στον
προθάλαμο του ναού, γιατί δεν επιτρέπε
ται είσοδος νεκρού στο τζαμί.
Έ ξω περιμένει πράσινη ανοιχτή νεκρο
φόρα, κατάστικτη από κείμενα του Κορα
νίου: Allah Rahmet Eveslin: Ο Αλλάχ ας
δώσει ειρήνη. Ευτυχώς που, στο θάνατο
τουλάχιστον, υπάρχει δικαιοσύνη.
Η Αγία Σοφία χτίστηκε το 1208 στα πρό
τυπα των γοτθικών καθεδρικών ναών της
Γαλλίας, κυρίως αυτών των Αμιένης και
της Ρουέν. Δίπλα της ακριβώς βρίσκεται ο
ναός του Αγίου Νικολάου των Εγγλέζων,
που αργότερα μετατράπηκε σε Μπεντεστένι, δηλ. σε καλυμμένη αγορά και σε χά
νι. Σήμερα το μνημείο είναι εγκαταλελειμμένο και καταρρέει.

♦**

Αγναντεύουμε την ελεύθερη Λευκωσία
μέσα από τις απαγορευτικές πινακίδες και
τα συρματοπλέγματα. Έ να βήμα πιο πέρα,
το Λήδρα Παλλάς, βρίσκεται ακριβώς
στην Πράσινη Γραμμή. Σήμερα εκεί στρα25

ράθυμα, σαν ξένοι προς το περιβάλλον.
Καλύτερα, ξε'νοι προς το περιβάλλον.

ΚΕΡΥΝΕΙΑ
Μια άνεργη, σιωπηλή καμπάνα αγναντεύειτην Κερύνεια.
Το φως του δειλινού χαϊδεύει το μέταλλό
της σαν να την παρηγορεί.
«Δέσαν την πόλη στο καμπαναριό
με αλυσίδες σώματα παληκαριών
και κάτι λείψανα αγαλμάτων»
Κυριάκος Χαραλαμπίδης

***

Κοντά στην πύλη της Κερύνειας, στην τουρκοκρατούμενη Λευκωσία όλες οι γιορτές και
οι παράτες αρχίζουν και τελειώνουν υπό τα όμματα του απαραίτητου Ατατούρκ.

τωνίζονται οι κυανόκρανοι. Στην τουρκο
κρατούμενη πλευρά οι παλιοί μαχαλάδες
συντηρούνται εσπευσμένα προς τουριστι
κή εκμετάλλευση. Ποιος μπορεί όμως να
κάνει τουρισμό σε ανακαινισμένους τά

φους;
Ακούμε τη βοή της ελεύθερης Λευκω
σίας, που σφύζει από βοή, κίνηση, ένταση.
Στα Κατεχόμενα οι δρόμοι είναι σχεδόν
άδειοι και οι λιγοστοί διαβάτες κινούνται

Από τη Λευκωσία στην Κερύνεια η από
σταση είναι μόλις 28 χιλιόμετρα και η δια
δρομή μαγευτική. Σκαρφαλιΰνουμε στον
Πενταδάκτυλο και έπειτα κατηφορίζουμε
σε μια κατάφυτη κοιλάδα, ενώ στο βάθος
λαμπυρίζει η θάλασσα της Κιλικίας. Σήμε
ρα μετακινούμαστε δύσκολα και υπό την
άγρυπνη επιτήρηση των συνοδών μας.
Στην πλαγιά του βουνού το Μπέλλα
Παΐς, το φημισμένο Αββαείο της Ειρήνης,
ιδρύθηκε τον 14ο αιιόνα από Αυγουστίνους μοναχούς. Οι ειδικοί το θεωρούν το
αρτιότερο γοτθικό κτίσμα της Ανατολής.
Δίπλα στην εκκλησία με τη λαχτάρα του

ΕΝΑΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ό προσκύνημα του 'Αποστόλου Άνόρέα στο ομώνυμο ανα
τολικό ακρωτήριο τής χερσονήσου τής Καρπασίας είναι παγκύπριας φήμης καί τιμής. Μετά τήν εισβολή τοϋ τουρκικού
στρατού στην Κύπρο τό 1974, τό προσκύνημα εγκλωβίστηκε καί
είναι εκτοτε κατεχόμενο. Τά τελευταία χρόνια επιτρέπεται σε
Ελληνοκυπρίους νά έπισκεφθοϋν τόν 'ΑπόστολοΆνόρέα καινά
λειτουργήσουν τήν ημέρα τής εορτής του. ’Ανάμεσα σέ αυτούς
πού έγκρίθηκε νά μεταβούν πέρυσι ( 1997) ήταν καί ό ποιητής Χα
ράλαμπος Δημοσθένους1 άπό τήν Κοντέα τής Μεσαορίας, τώρα
πρόσφυγας στα Μανδρι,ά τής Πάφου. Γιά τό προσκύνημά του
αύτό έλαβα άπό τόν κ. X. ΔημοσΟένους τήν άκόλουθη αφήγηση:
Χ.Μ.
«"Υστερα άπό αίτησή μου έγκρί,Οηκα μαζί μέ άλλους 1.000 περί
που νά έπισκεφΟοϋμε τήν μονήν τοϋ ’Αποστόλου Άνόρέα. Ά πό
τήν ημέρα πού είδα τό όνομά μου στην έφημερίδα ή καρδιά μου
άρχισε νά κτυπά διαφορετικά. Γιά νά κάμω τήν αίτηση έγινε ένας
άγώνας μεταξύ τοϋ νοϋ καί τής καρδιάς. Ό νους, όχι, να πας να
γίνης μιννέτιν (νά ύποκύψης) τοϋ Τούρκου. Ή καρδιά έλεγε ναι,
νά πας!
Ένίκησεν ή καρδιά γιατί είχα δεσμούς μέ τό μοναστήρι. Τό 1937
ήμουν ό δεξιός ψάλτης τοϋ Αποστόλου Άνόρέα σέ ηλικία 20
ετών. Πόση αγάπη καί νοσταλγία ένιωθα καί νιώθω μόνο εγώ ξέ
ρω. Έπί τέλους ήρθε ή ευλογημένη μέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα
πού έγίνετο ή μεγάλη πανήγυρις στό μοναστήρι. Άπό δλην τήν
Κύπρο προσκυνητές πήγαιναν στή χάρη του. Ά πό τήν προηγού

Τ

μενη μέρα πήγα στή Λευκωσία γιατί έπρεπε πριν γεννηθή ό ήλιος
νά βρεθούμε στό καθορισμένο μέρος. Τήν νύχτα έμεινα στό σπίτι
τής άόελφής μου. Πρωί πρωί ετοιμασθήκαμε νά μέ πάρη ό γα
μπρός μου. ’Ενώ ήμουν έτοιμος γιά ν’ άνεβώ στό αυτοκίνητο ή
καρδιά δέν άντεξε. Ή αγωνία,ή συγκίνηση, τήν νύκτα δέν μπόρε
σα νά κοιμηθώ. "Ενας πόνος άφόρητος στό στήθος, τά χέρια μού
διασαν καί ό ιδρώτας έτρεχε ποταμηδόν. Α ντί στή χάρη του μέ
πήραν αρον-αρον στό νοσοκομείο, έμεινα μιά εβδομάδα. Έκεΐ
έγραψα τούς εξής στίχους:
«"Οποιος εκρώστην2τής καρκισς χωρίς τοϋ νοϋ γαλάτες3
επέτησεν4μά έππεσεν έπήρεν λάθος στράτες.
Τζιεΐνος ποϋ κάμνειτήν καρκιάν τζιαί νοϋν νά συμφωνήσουν
πέτα τζιαί σίουρα' πατά τόπους τοϋ Γ1αραδείσου».
Λευκωσία
5.12.97

X. ΔημοσΟένους
Κοντέα

1. Τά ποιήματα τοϋ X. ΔημοσΟένους έξέδωσε τό 1989 ή Μορφω
τική Υπηρεσία Παιδείας τής Κύπρου στή σειρά «Κυπριακή
Λαϊκή Ποίηση», άριθ. 6.
2. έκρώστην=άκροώμαι.
3. γαλάτη=φτερούγα πουλιού.
4. επέτησεν=πετώ.
5. σίουρα=σίγουρα.

ύψους και λυγερούς πυλώνες, σώζεται
μισοερειπωμένη η τράπεζα της μονής,
μήκους 30 μ. Σήμερα το μνημείο αυτό
έχει μετατραπεί σε μνημείο εικόνων και
το πρεσβυτέριό του λειτουργεί ως
εστιατόριο. Εκεί που ξεπέζευαν οι
Φράγκοι ιππότες και οι ερωτοχτυπημένες αρχόντισσες, εκεί όπου τάφηκε ο
Ούγος Γ’ ο Λουζινιάν, σήμερα οι τούρκοι έποικοι συνωστίζονται για ν’ αγνταντέψουν τη θέα. Μόνο η κίνησή τους
προδίδει την αμηχανία τους εμπρός
στην εικόνα ενός τοπίου με το οποίο δεν
έχουν βαθύτερο δεσμό.
Το 1570 το Αββαείο καταστράφηκε
από τους Τούρκους και αργότερα παραδόθηκε στους Ορθόδοξους που το λειτούργησαν ως Εκκλησία της Παναγίας
της Ασπροφορούσας - ίσως ανάμνηση |
των λευκοντυμένων Αυγουστίνων Μοναχιόν. Οι τοιχογραφίες που σώζονται,
είναι νεότερες και ανήκουν στον 18ο αι
Οι Μωαμεθανοί κηδεύονται σε πράσινες
ώνα.
ανοιχτές νεκροφόρες. Στο βάθος, διακρίνεται η
Ανεβαίνουμε στο δεξί στασίδι της εκ
κλησίας-μουσείου όπου βρίσκονται, επι «ιπτάμενη αντηρίδα» της Ay. Σοφίας Λευκωσίας.
δεικτικά ανοιγμένα τα εκκλησιαστικά βι
μετωπικά προς τα φυλάκια των τουρκώνε,
στα τεθωρακισμένα των οχτρώνε.
βλία. Δεν μας διαφεύγει η σύμπτωση «ΚαΜε παρεξήγησες, υποκριτή αναγνώστη.
νόνιοντου Δίσεκτου Έτους 1976».
Βλέπω μονάχα, την Αμμόχωστο ίσως, και
Στα Κατεχόμενα τα δίσεκτα χρόνια συ
νεχίζονται...
αγαπώ:
Η αντίστιξη ανάμεσα στην κατειλημμένη
θα ζήαυυμε μαζί ο θάνατος κι η ζωή,
Αμμόχωστο και στη νεκρή ζώνη των Βατο ξέρω, το πιστεύω, κάνω και γραμμά
τιο.
ρωσίων είναι εντυπωσιακή. ΠεριηγούμεΤι δεν υπάρχει θάνατος μήτε κι οχτρός
θα τα Βαρώσια από την εξωτερική πλευρά
και αγναντεύουμε τα ξεκοιλιασμένα κτί και πλάνη
γι ' αυτό την είπα ψεύτικη την πόλη,
ρια, τα συρματοπλέγματα, τους γκρεμι
την πύλη που γεννήθηκα σαράντα αιώνες
σμένους τοίχους, τις χορταριασμένες λεω
τώρα.
φόρους. Επίσημα, ελέγχεται από τον ΟΗΕ
όμως κι εδώ στρατωνίζονται τούρκοι ει
σβολείς. Η κάμερα πετυχαίνει μια ομάδα
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Τούρκων να ξεναγούνται στην ερημωμένη
πόλη. Αφηγείται ο Κυριάκος ΧαραλαμπίΗ Έγκωμη δίπλα στη Σαλαμίνα είναι
δης στην «Αμμόχωστο Βασιλεύουσα»:
οικισμός του Που αιώνα π.Χ., που εγκα«Μήπως μιας πόλης όνομα η Αμμόχωστο
ταλείφθηκε τον 11ο αιώνα. Εδώ, οι αναείναι ψεύτικη;
σκαφές των θαλαμοειδών τάφων με τις
Τεχνητό χώρισμα χώρου και γη της ουτο
μνημειακές εισόδους εγκαταλείφθηκαν
πίας:
με την εισβολή και τα μνημεία καταρρέ
Χρόνος από άμμο ψιλοδουλεμένη καθώς
ουν. Προσέξτε πώς κατάντησαν οι τάφοι
κοιτάζεις τους λευκούς μαστούς;
των αλόγων που θυσιάζονταν στους νε
Ποιος Θα λεγε το αντίθετο;
κρούς βασιλιάδες. Οι περισσότεροι από
Λ ηαμόνησες τους πρόσφυγες
που στέκονται αντίκρυ της και τη χαιρε τους βασιλικούς τάφους της Σαλαμίνας
ανάγονται στον 7ο αιώνα π.Χ., οπότε η
τάν.
Κύπρος ανεξαρτητοποιείται απ’ τους
Ξέρουν να κλαίνε, την καρδιά τους να ρα
γίζουν
Ασσύριους.
Η Σαλαμίνα, η πόλη με του Τεύκρου συμ
με βότσαλα της θάλασσας, τη μηχανή τους
βολίζει γενικά την ελληνική διείσδυση στο
έχουν
νησί. Το 471 π.Χ. βασιλιάς της είναι ο Ευα
του αυτοκινήτου και του τρακτέρ ξεκινηγόρας, γόνος των Τευκριδών, ο οποίος
μένη

έδιωξε τους Φοίνικες και προσπάθησε
να ενιυσει τις κυπριακές πόλεις. Σ’ αυ
τόν αφιερώνει ο Ισοκράτης τον ομώνυ
μο λόγο του και υπογραμμίζει «την εαυ
τού πόλιν πλείονος αξίας εποίησεν...
πριν μεν γε λαβείν Ευαγόραν την αρ
χήν, ούτοι χαλεπώς είχον». Ο Ευαγό
ρας υπήρξε μορφή πανελλήνια και η
φήμη του διατηρήθηκε και στην ελληνι
στική Σαλαμίνα.
Εδώ λάμπει η ανατολική στοά της Παλαίστρας του Γυμνασίου της Σαλαμί
νας, το οποίο αναστηλώθηκε κατά τους
πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Τότε
απέκτησε το εξαίρετο ένθετο δάπεδο
με τις αφιερωματικές επιγραφές. Δίπλα
του ανοικοδομήθηκαν τα λουτρά του
Γυμνασίου με τα υπόκαυστα, τις μαρμά
ρινες έδρες, τους λουτρώνες και τα
ιδρωτήρια. Τα ψηφιδωτά στα εσωρράχια των αψίδων αναφέρονται σε αρχαί
ους μύθους που σχετίζονται με τους πο
τάμιους θεούς, όπως λ.χ. ο Ευρώτας.
Λείπει από τη σύνθεση η Λήδα, ενώ διακρίνεται ο κύκνος-Δίας.
Δεξιά του Γυμνασίου αναπτύσσεται το
οικοδόμημα του θεάτρου, που χωρούσε
15.000 θεατές και ανάμεσα οι ερειπιώνες
του Σταδίου και του Αμφιθεάτρου.
Στο βάθος του διαδρόμου, ανάμεσα στην
παλαίστρα και στα λουτρά, διακρίνονται
αναστηλωμένα τα αγάλματα που χρησιμο
ποιούσαν οι Ρωμαίοιγια να διακοσμήσουν
τα κτίρια. Το πέρασμα από την Ελληνιστι
κή στη ρωμαϊκή περίοδο και έπειτα στην
πρωτοχριστιανική εποχή φαίνεται ότι γί
νεται ομαλά. Επιγραφή των Φλαβίων ανα
φέρει ότι ο Σερούιος Παγκλέους Ουηριανού αποκατέστησε τ’αγάλματα του Γυμνα
σίου. Έ να άλλο κείμενο αναφέρει τον
Διαγόρα Τεύκρο «εις αιώνα γυμνασίαρ
χον». Στις 9.7. διαβάζουμε στην Ελευθερο
τυπία ότι 3 αγάλματα του αίθριου εκλάπησαν, δείγμα της «προστασίας» που παρέ
χει το ψευδοκράτος στις αρχαιότητες.
Μακριά, πλάι στη θάλασσα, αγναντεύου
με τη Βασιλική της Καμπανόπετρας και τη
ρωμαϊκή αγορά.
Στο κεντρικό ιδρωτήριο των Λουτρών
σώζεται σπανιότατη τοιχογραφία με την
παράσταση του Ύλα που αρνείται την
ερωτική πρόσκληση της Νύμφης, προστάτιδας των πηγών. Δεξιά σώζονται τα υπό
καυστα που θέρμαιναν το νερό. Η Σαλαμί
να διατηρεί τη γοητεία της, παρά την εγκα
τάλειψη και την παρακμή.
Παραφράζοντας τον Σεφέρη θα λέγαμε
ότι αυτός ο τόπος δεν είναι δικός τους· εί
ναι του Ομήρου.
27
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Καλή πατρίδα, σύντροφοι
του Νίκου Μολυβιάτη

Φέτος τον Απρίλη έκλεισαν πενήντα χρόνια από τότε που τα πρώτα
ελληνόπουλα έφτασαν μετά τη δίνη του Εμφύλιου στην Ουγγαρία. Μια
τραγική περίοδος τα τραύματα της οποίας, όπως έδειξε η συζήτησή μας με
τον δήμαρχο του χωριού Μπελογιάννης, Ζήση Βλαχόπουλο, δεν λένε να
επουλωθούν για μερικές δεκάδες συμπατριωτών μας...

Συζήτηση στο Δημαρχείο.

- Κύριε Βλαχόπουλε, ας ξεκινήσουμε τη
συζήτηση με το πότε και πώς φτιάχτηκε
το χωριό.
• Μετά τον Εμφύλιο ήρθαμε στην Ουγγα
ρία περίπου 7.500 πολιτικοί πρόσφυγες.
Επειδή ήταν αδύνατο να φιλοξενηθούμε
στη Βουδαπέστη, εξαιτίας των μεγάλων
καταστροφών που είχε υποστεί από τους
βομβαρδισμούς, αποφασίστηκε να χτιστεί
ένα χωριό από την αρχή για μας τους
Έλληνες. Ξεκίνησε τον Μάιο του ’50. Πέ
ντε μήνες μετά είχαμε τις πρώτες 417 κα
τοικίες. Τα έργα ολοκληρώνονται τον
Φλεβάρη του ’51. Τότε τελειώνει η Λέσχη,
το σχολείο μας κ.τ.λ.
-Α ν όεν κάνω λάθος, στην αρχή είχε
ύιαφορετική ονομασία.
• Ακριβώς. Ονομάστηκε «ελληνικόχωριό»
και είχε 1.600 Έλληνες. Τον Απρίλιο του
1752 οι κάτοικοι αποφασίζουν τη μετονομασία του σε Ν. Μπελογιάννης μετά την
εκτέλεσή του από το μεταμφυλιακό καθε
στώς. Την ίδια χρονιά αρχίζει να λειτουρ
γεί το σχολείο μας με τη διδασκαλία της ελ
ληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας,
γεωγραφίας και τα υπόλοιπά μαθήματα.
28

- Πόσα παιδιά φοιτούσαν;
•Περίπου 400 από τα οποία τα 396 ήταν
ελληνόπουλα.
- Ενώ σήμερα;
•Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν 130 μαθη
τές. Από αυτούς μαθαίνουν την ελληνική
γλώσσα 74. Όμως αμιγώς'έλληνόπουλα εί
ναι μόνο 10.
- Α ς ξαναγυρίσυυ/ιε πάλι στην πρώτη

περίοδο. Πόσοι Έλληνες κατοίκησαν το
χωριό και με τι εργασίες ασχολήθηκαν;
•Περίπου 5.000 πέρασαν από το χωριό
Μπελογιάννης, η καταγωγή των οποίων
ήταν από 263 χωριά και πόλεις της Ελλά
δας! Όσο αφορά την απασχόλησή μας: Το
1952 ιδρύεται ένας Βιοτεχνικός Συνεται
ρισμός με ραφεία, αργαλειούς κ.τ.λ. Ο
οποίος φτάνει να απασχολεί 250
εργάτες/τριες. Κυρίως μωρομάνες και
τους τραυματίες αγωνιστές. Ταυτόχρονα
έχουμε τον αγροτικό συνεταιρισμό (σ.σ.
Κολχόζ Ειρήνης) για τους νεότερους και
τους πλέον υγιείς (σ.σ. σύμφοτνα με τον κα
θηγητή Σ. Μπαμπανάση που έζησε πολλά
χρόνια στην Ουγγαρία η δράση του συνε
ταιρισμού αυτού ήταν κάτι παραπάνω από
αξιόλογη). Κάποιοι εργάζονταν σε γύρω
πόλεις και τη Βουδαπέστη (σ.σ. η απόστα
ση είναι μια ιΰρα με το τραίνο).
-Σήμερα τι γίνεται;
•Το «Ραφείο» δεν υπάρχει πια. Όσο για
το Κολχόζ Ειρήνης τα κτήματά του ανή
κουν σ’ έναν ιδιώτη... Έτσι η πλειοψηφία
των κατοίκων εργάζεται στη Βουδαπέστη.
Αρκετοί νέοι μας τραβούν για τη Γερμανία
και την Αυστρία.
- Πόσοι Έλληνες είστε σήμερα εδώ;
• Διακόσιοι τριάντα εννέα και 120 από μει
κτούς γάμους σε σύνολο 1.270 κατοίκων.
- Παρ ’όλα αυτά οι κάτοικοι εκλέγουν
ελληνα δήμαρχο.
•Ο ι σχέσεις μας από την αρχή με τους
Ουγγαρέζους, που μας παρείχαν τα πά-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
•Τ ο 1996 έκανε την εμφάνισή της και η Εκκλησία, χτίζοντας ένα ναό στο χω ριό. Με α πουσία
μισού αιώνα, όταν χιλιάδες συμπολιτώ ν μας υπέφεραν, έρχεται σήμερα. Μ άλιστα ο ναός χτί
στηκε με δω ρεά κάποιου συμπολίτη μας π ου ζει στη Βιέννη. Στην α π ορία μας για το ναό, η
απάντηση του δημάρχου, που εξακολουθεί να δηλώ νει αριστερός, ήταν: «Αν κάποτε δεν
υπάρχει κανείς Έ λληνας στο χω ριό, ο ναός θα δείχνει το π έρασ μ ά μας α πό αυτόν τον φ ιλόξε
νο τόπο».
•Τ ο χορευτικό συγκρότημα του Μ πελογιάννη ιδρύθηκε το 1957. Μια πλούσια παράδοση
εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σήμερα. Μόνο π ου τα π ερισσότερα μέλη είναι παιδιά από
την Ουγγαρία.
• Το 1996 αποσπάστηκε για πρώτη φ ορά έλληνας δάσκαλος στο χω ριό. Ό ταν τα ελληνό
πουλα είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Ελληνική μου λεβεντιά!
•Τ ο πρώτο χω ριό τής γύρω περιοχής που πήγε ηλεκτρικό ρεύμα και το 1951 είχε σινεμά
ήταν ο Μ πελογιάννης. Σήμερα, εκτός από την ανεργία, το π ρ ό βλη μ α που υπάρχει και γίνεται
προσπάθεια να λυθεί είναι το αποχετευτικό.

ντα, ήταν αδελφικές. Έτσι το 1990 και το
1994 μου εμπιστεύτηκαν την ψήφο τους.
Μάλιστα τη δεύτερη φορά μεταξύ των 5
υποψήφιων δημάρχων, είμαστε 2 Έλλη
νες. Από τους 7 δημοτικούς συμβούλους οι
5 είναι Έλληνες.
- Ο επαναπατρισμός πότε ξεκινά;
•Από το 1954, όταν επιστρέφουν 853 γυ
ναικόπαιδα από την Ή πειρο (απ’ (ίλη την
Ουγγαρία επιστρέφουν 1.400). Μέρα με
τη μέρα ζούσαμε με την ελπίδα της επι
στροφής. Το 1967, με τη χούντα, το όνειρο
έσβησε. Από τη μεταπολίτευση και μετά
γεννήθηκαν νέες ελπίδες.
- Και ταλαιπωρίες...
•Ακριβώς. Το 1982 δόθηκε κάποιας μορ
φής αμνηστεία. Να σκεφτείτε ότι η Ουγγα
ρέζο γυναίκα μου μέχρι το 1987 ήταν χα
ρακτηρισμένη Σλαβομακεδόνισσα. Όπως
και ο γιος μου, που ήταν τότε έξι ετών!
Βέβαια από το 1982-’86 φύγανε για την
Ελλάδα 400 άτομα. Η κατάσταση] βελτιώ
θηκε αισθητά το 1993. Η πρεσβεία τότε για
πρώτη φορά είδε το πρόβλημα με τις ιθα

γένειες στην πραγματική του βάση.
-Σήμερα υπάρχουν Έλληνες χωρίς
ιθαγένεια;
•Δυστυχώς ναι. Εγώ, λ.χ., μόλις πέρσι πή
ρα την ελληνική υπηκοότητα. Ήμουν κι
εγώ για τις «υπηρεσίες» επικίνδυνος. Να
σκεφτείτε ότι στο φάκελό μου υπήρχε ανα
φορά ότι πήρα μέρος σε συνέδριο για το
Μακεδονικό στη Λουμπλιάνα, πόλη που
δεν έχω επισκεφτεί ποτέ. Τρία γράμματά
μου στον κ. Σημίτη για την όλη κατάσταση
δεν απαντήθηκαν ποτέ. Υπάρχουν σήμερα
15-20 άτομα -μεγάλης ηλικίας- που εξα
κολουθούν να στερούνται του δικαιώμα
τος να επιστρέφουν στην πατρίδα, με κα
τηγορίες που θυμίζουν άλλες εποχές...
- Κύριε Βλαχόπουλε, είδα ότι στη
Βουδαπέστη, που είχα επισκεφτεί πριν
δέκα χρόνια, ότι έχουν αλλάξει ονομασίες
δρόμων, πλατειών...
•Εμείς δεν έχουμε λόγο για κάτι τέτοιο.
Μάλιστα, επειδή σήμερα οι Έλληνες είμα
στε μόνο το 20%-25%, ρώτησα τους Ουγ
γαρέζους αν έχουν κάποιο πρόβλημα με

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΛΟ "Οσα δεν -ήρε δ άνεμος - Ί I
αυτοβιογραφία μιας θεατρίνας είναι μιά συναρπαστική σειρά περιπε
τειών, εμπειριών καί προσωπικών τραγωδιών πού οδήγησαν τή
μεγάλη θεατρίνα άπύ τα βρεφικά της χρόνια στή σκηνή —τριών
ετών πλάι στή Μαρίκα Κοτοπούλη, πέντε ετών στο Ό μπαμπάς
εκπαιδεύεται με τον Λογοθετίδη, με ρόλο γραμμένο άπό τον Σπύρο
Μελά ειδικά γ ι’ αυτήν, έξι ετών στή «Μάντρα» του Άττίκ— κι
αργότερα στα πρώτα βαριετέ, στά μπουλούκια, στις περιοδείες καί
στίς μεγάλες επιθεωρήσεις μέχρι τό θέατρο πρόζας καί τό
Κ.Θ.Β.Ε .—περνώντας άπό τό στρατόπεδο πολιτικών εξόριστων τής
Ικαρίας ως τή βασιλική αυλή τής Αίγυπτου.
Γ ύρω της τά πιό λιαμπρά όνόματα-άστέρια τού θεά
τρου—Λογοθετίδης. Χριστόφορος Νέζερ, Καλουτά, Σταυρίδης,
Μαυρέας, Κόκκινης, Μακρής, Λειβαδίτης, Ρένα Ντόρ, Ή ρώ
Χαντά, Μαρίκα Κρεββατά, Αυλωνίτης. Χατζηχρήστος, Σμαρούλια
Γιούλη, Τάκης Μηλιάδης, Βλαχοπούλου.
T I έκδοση εικονογραφείται με μεγάλο αριθμό φωτογραφιών
εποχής, πού αποτελούν ένα εξαιρετικό ντοκουμέντο για έναν
ολόκληρο κόσμο καί μία εποχή του ελληνικού θεάτρου. Προλογίζουν
οι Κ. Γεωργουσόπουλος, Φ .’Ηλιάδης καί Δ. Μαυρίκιος.

« Ί Ι Καλή Καλά γράφει με πάθος, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, με
ευθύτητα, χωρίς νά κρατάει προσχήματα. [...] Είναι μιά μαρτυρία
καί ένας μάρτυρας ( μ ’ όλες τις σημασίες) τής έπώδυνης πορείας
τού θεάτρου. Άφηγείται τήν ιστορία τής θεατρικής φαμίλιας με τά
πάθη της, τις 'ζήλιες της, τις προσδοκίες της. τή μιζερια της αλλά
καί τις χαρές της, τις χάρες της, τις συγκινήσεις της, τις τιμές καί
τούς θριάμβους της. [...] Γιά τον ιστορικό του θεάτρου, τον κοινωνιολόγο τού θεάματος, τον λαογράφο τής σκηνής, τον ιστορικό
των οικονομικών ηθών στον επαγγελματικό χώρο, οι αναμνήσεις
της είναι πολύτιμα υλικά μελέτης. — Κ. Γ ΕΩργ ο υ ς ο π ο ιά ο ς

την ονομασία. Η απάντηση όλων ήταν αρ
νητική.
- Πρόσφατα έγιναν εκλογές στην
Ουγγαρία. Τα αποτελέσματα εδώ πώς
ήταν;
•Τόσο το ’90, όσο και το ’94 και το ’98
πρώτο σε ψήφους κόμμα έρχεται το εργα
τικό. Γι’ αυτό και ο Τύπος μάς χαρακτηρί
ζει κομμουνιστικό χωριό.
- Ο ελληνικός Τύπος φτάνει εδώ ;
•Ό χι, μ' εξαίρεση μια απογευματινή εφη
μερίδα που μας τη στέλνουν πού και πού,
γι’ αυτό κάνουμε έκκληση αν είναι δυνατό
να μας στέλνουν τις εφημερίδες. Βλέπουμε
βέβαια με δορυφορική την ΕΤ-2. Αλλά θέ
λουμε και εφημερίδες.
- Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο;
• Εκτός από το πρόβλημα με τις ιθαγένει
ες υπάρχει αυτό με τις αναπηρικές συντά
ξεις. Μιλάμε για μερικές δεκάδες άτομα
που «σβήνουν» μέρα με τη μέρα. Έγινε
επιτροπή γιατρών από την Ουγγαρία, τα
πορίσματα στάλθηκαν στην Ελλάδα, αλλά
ούτε φωνή ούτε ακρόαση.

ΚΑΛΗ ΚΑΛΟ
ΟΣΑ ΔΕΝ ΠΗΡΕ Ο ΑΝΕΜΟΣ
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΑΤΕ

ΑΓΡΑ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Αλληλεγγύη στους μετανάστες
Όχι στο ρατσισμό
Διακήρυξη κατά του ρατσισμού υπογράφουν 273 άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης (πανεπιστημιακοί,
επιστήμονες, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι).
Αφορμή για την εκδήλωση της πρωτοβουλίας αποτελούν τα φαινόμενα ξενοφοβίας και οι ρατσιστικές συμπεριφορές
που εμφανίστηκαν με ιδιαίτερη ένταση την τελευταία περίοδο στη χώρα μας (δολοφονία αφρικανού μετανάστη,
απαγόρευση κυκλοφορίας από κοινοτικά συμβούλια, προκλητικές και εχθρικές προς τους ξένους πρωτοβουλίες
Χρυσής Αυγής και ακροδεξιών βουλευτών, κλίμα πανικού και υστερίας που καλλιεργείται με ευθύνη, κύρια των
ηλεκτρονικών MME). Ταυτόχρονα εξελίσσεται μια διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών, η οποία όπως
δείχνουν τα πρώτα στοιχεία αφήνει απ’ έξω τη μεγάλη πλειοψηφία τους, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση
των ίδιων των μεταναστών.
μείς που υπογράφουμε αυτό το κεί
μενο θεωρούμε' χρέος μας να εκφράσουμε δημόσια τη βαθιά ανη
συχία και την οργή μας για τις επι
κίνδυνες διαστάσεις που βλέπουμε
να παίρνουν στη χώρα μας φαινόμενα κοι
νωνικού αποκλεισμού, ξενοφοβίας και
ρατσισμού.
Εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας,
ξεριζωμένοι από τη γη τους, θύματα ρη
μαγμένων κοινωνιών, διαλυμένων οικονο
μιών και πολεμικών συγκρούσεων, έρχο
νται στον τόπο μας για να βρουν καταφύγιο κι ένα φτηνό μεροκάματο. Αλλά για
δεύτερη φορά, εδώ στη χώρα μας, πέ
φτουν θύματα μιας άγριας οικονομικής
υπερεκμετάλλευσης που για να νομιμο
ποιηθεί στηρίζεται σε ένα σκληρό καθε
στώς ρατσιστικών διακρίσεων. Κι ωστόσο
η ελληνική κοινωνία είχε και έχει ανάγκη
τους οικονομικούς και άλλους μετανά
στες. Ή ρθαν στον τόπο μας γιατί η κοινω
νία μας τους είχε ανάγκη, κατά κάποιο
τρόπο τους καλέσαμε για να κάνουν εκεί
νες τις δουλειές που οι Έλληνες δεν τις
κάνουν πια ή γιατί οι έλληνες εργοδότες,
όλοι μας, προτιμούν το φτηνό μεροκάματο
του μετανάστη. Για τρεις-τέσσερις χιλιά
δες δραχμές την ημέρα αυλάκιασαν, λίπαναν και πότισαν χωράφια ρημαγμένα από
χρόνια, μάζεψαν καρπούς που σάπιζαν
στο χώμα, έχτισαν ξανά γκρεμισμένους
τοίχους, κλάδεψαν δέντρα κι αμπέλια,
επάνδρωσαν τα ψαροκάικα, δούλεψαν
στις βιοτεχνίες, στα γιαπιά, τα εστιατόρια,
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καθάρισαν και φρόντισαν τα σπίτια μας,
συντρόφεψαν τα παιδιά μας, τους γέρο
ντες και τους αρρώστους μας, γέμισαν με
φωνές μουσικές τη γκρίζα μονοτονία των
δρόμων μας, στελέχωσαν ακόμη και τις
επίσημες ορχήστρες μας. Χωρίς ασφά
λεια, χωρίς ούτε τη στοιχειωδέστερη
ασφάλιση, χωρίς κατοικία, χωρίς σχολείο
για τα παιδιά τους, χωρίς περίθαλψη για
τα εργατικά ατυχήματά τους, με μόνιμο
τον κίνδυνο της απέλασης, και την κοινω
νική καχυποψία, την περιφρόνηση και την
πε ρ ιθω ρ ιοπο ίηση.
Με την άθλια συνηγορία και την αναλγη
σία των κρατικών μηχανισμών, τη σκανδα
λοθηρία της πλειοψηφίας των Μέσων Μα
ζικής Ενημέρωσης καί, δυστυχιΰς, με τη
σιωπή και την ανοχή μιας αδρανούς πλειο
ψηφίας, παρουσιάζονται, ως εισβολείς
στον τόπο μας ενώ τον εξυπηρετούν, στη
λιτεύονται ως δημόσιος κίνδυνος κι εγκλη
ματικά στοιχεία ενώ η συμμετοχή τους
στην παραβατικότητα ή το έγκλημα είναι
πολύ μικρότερη από εκείνη των ημεδα
πών, παρά τις άθλιες συνθήκες κάτω από
τις οποίες ζουν. Κατηγορούνται ως υπεύ
θυνοι της ανεργίας, που ωστόσο δεν οφεί
λεται σε αυτούς. Και το χειρότερο, οι με
τανάστες αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας,
μολύνουν τη «φυλή» μας, τη στιγμή που η
συνύπαρξη και η συμβίωση με τον ξένο εί
ναι δυναμογόνα πηγή πολιτισμού. Φτάσα
με στο σημείο η Ελλάδα, που θεοποίησε τη
φιλοξενία, η χώρα-σταυροδρόμι τόσων
πολιτισμών, η χώρα που «χώρεσε» τόσες

φυλές, τόσα έθνη, τόσες γλοίσσες, τόσες
θρησκείες, ο λαός που γνιυρίζει όσο λίγοι
λαοί τι σημαίνει μετανάστευση και προ
σφυγιά, να ξανασταυρώνει σήμερα στο
πρόσωπο του ξένου μετανάστη τη δική του
παράδοση, τα δικά του αισθήματα δικαιο
σύνης και αλληλεγγύης.
Πριν να είναι πολύ αργά. Πριν ο ρατσι
σμός δηλητηριάσει βαθύτερα το κοινωνι
κό σώμα. Πριν ο κρατικός αυταρχισμός
και ο κοινωνικός συντηρητισμός αλώσουν
τη ζωή του τόπου και τις ψυχές των ανθρώ
πων. Πριν η υποκουλτούρα, οι ντόπιες και
ξένες μαφίες, ο νόμος της αυτοδικίας και
του ισχυρότερου, οι φοβίες και. οι προκα
ταλήψεις, τα σύγχρονα απαρτχάιντ γίνουν
οργανώτριες αρχές της ζωής μας ας σηκώ
σουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε το δικό μας
σήμα: ΣΤΟΠ.
ΣΤΟΠ στους αποκλεισμούς, στην περι
θωριοποίηση των ξένων εργατών. ΣΤΟΠ
στον αυταρχισμό και. τον ρατσισμό. Αλλη
λεγγύη στους ξένους εργάτες και εργά
τριες. Υπεράσπιση των ατομικών και ερ
γασιακών τους δικαιωμάτων. Καθολική
νομιμοποίηση χωρίς διακρίσεις, ασφά
λεια εγκατάστασης και ασφάλιση σε
όλους τους ξένους μετανάστες που βρί
σκονται στην Ελλάδα. Συνεργασία σε κά
θε γωνιά της χιΰρας με τις κοινότητες των
μεταναστών. Καταπολέμηση της παρα
πληροφόρησης, των προκαταλήψεων και
της κρατικής αυθαιρεσίας. Οι μετανάστες
δεν είναι πρόβλημα, οι μετανάστες έχουν
προβλήματα. Οι μετανάστες δεν είναι

εχθροί μας, δεν είναι εισβολείς. Η συμ
βίωση και η συνεργασία με τους Αλβα
νούς, τις Φιλιππινέζες, τους Πολωνούς,
τους Αιγύπτιους, τους Αφρικανούς, τους
Βαλκάνιους, τους Κούρδους, τους Πακι-

στανούς και τόσους άλλους είναι πηγή ζω
ής για τους Έλληνες. Τους οφείλουμε την
αλληλεγγύη μας γι’ αυτό πρέπει και να την
οργανώσουμε!
(Ακολουθούν οι υπογραφές).

«ΚΑΠΟΙΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΟΥΜΕ»

Τούτη το γράμμα απευθύνεται στους ελ.ληνες φίλους μας, αλλά κυρίως, σ’ αυτούς που μας θεωρούν εχθρούς.

ταν στο λεωφορείο ταξιδεύουν λι
γοστοί επιβάτες, όλοι τους καθιστοί, φυσικό είναι να ενοχληθούν
αν σε κάποια στάση το όχημα γεμί
σει - οι όρθιοι τους στριμώχνουν
και η ατμόσφαιρα γίνεται βαριά. Βέβαια,
οι χθεσινοί ενοχλημένοι θα προσπαθή
σουν την επομένη να μπουν ιπο λεωφορείο
άρον άρον, αν έχουν την ατυχία να είναι
ήδη γεμάτο.
Έτσι είναιη ζωή... Όπως κανείς δεν δια
λέγει την πατρίδα που θα γεννηθεί -ούτε
τους γονείς του εξάλλου-, έτσι και ο πρό
σφυγας δεν διαλέγει την ξενητιά· υποχρε
ώνεται να φύγει, κυνηγημένος από τον πό
λεμο, τις διώξεις, τη φτιόχεια ή όλα μαζί,
όπως συμβαίνει με μας τους Κούρδους. Ο
κόσμος μας όμως, κυριαρχείται από μια
παράλογη λογική: λαοί που γνώρισαν την
προσφυγιά και τη μετανάστευση στο πρό
σφατο παρελθόν «ρνούνται να φιλοξενή
σουν ανθρώπους από άλλους λαούς που
γνωρίζουν σήμερα αυτά τα δεινά-ή. ακόμα
χειρότερα, χώρες που υπέστησαν την ει
σβολή και την κατοχή γερμανικών κρατών,
σήμερα κάνουν το ίδιο σε βάρος αδύνατων
γειτόνων τους. Ελπίζουμε εμείς οι Κούρ
δοι, αν κάποτε αποκτήσουμε δική μας πα
τρίδα, να θυμόμαστε τι περάσαμε και μαζί
με τους γείτονές μας, κοντινούς και μακρι
νούς, να χτίσουμε έναν κόσμο που να χω
ράει πολλούς κόσμους.
Ερχόμαστε, λοιπόν, στην Ελλάδα, τη χώ-

Ο

ρα που όρισε την έννοια της φιλοξενίας.
Πουλάμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, στοι
βαζόμαστε σαν ζώα σε νταλίκες και σαπιοκάραβα, περνάμε αφάνταστες ταλαιπυιρίες -ξέρετε πόσοι συμπατριιΰτες μας πέΟαναν στα βουνά της Τουρκίας, στα παγω
μένα νερά του Αιγαίου και στα ναρκοπέ
δια του Έ βρου;- και κινδυνεύουμε, μετά
από όλα αυτά, να συλληφθούμε και να
απελαθούμε.
Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά; Γιατί δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τα χω
ριά μας βομβαρδίζονται κάθε τόσο από
τον τουρκικό στρατό- το ιρακινό καθεστώς
μάς έχει αποκλεισμένους (πριν από μερι
κά χρόνια χιλιάδες συμπατριώτες μας στη
Χαλέπσε κάηκαν από τα χημικά του Σαντάμ Χουσεΐν)- η «διεθνής κοινότητα» μας
αγνοεί συστηματικά διότι θέλει να τα έχει
καλά με τους ισχυρούς της περιοχής- οποι
αδήποτε οικονομική ή εμπορική δραστη
ριότητα στο Βόρειο Ιράκ έχει σταματήσει
λόγοι του πολέμου και του αποκλεισμού...
Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μας; Ή ταν
χειρότερη η κατάσταση στην Ελλάδα όταν
εκατομμύρια συμπατριώτες σας έφευγαν
για την Αυστραλία, την Αμερική ή τη Γερ
μανία ή μήπως οι μικρότερες οικονομικές
δυνατότητες της Ελλάδας απ’ αυτές τις χυ>
ρες πρέπει να αποτελέσουν αιτία ελλείμ
ματος στη φιλοξενία και την ανθρωπιά;
Ήρθαμε, λοιπόν, στην Ελλάδα, τη χώρα
που γέννησε τη δημοκρατία. Νομίζετε ότι

θέλουμε να ζούμε σε απομονωμένες κα
τασκηνώσεις, μέσα στο κρύο και στη
βροχή, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες
υγιεινής κσι να εξασφαλίζουμε τα προς
το ζην μέσω φιλανθρωπικών προσφο
ρών; Πιστεύετε ότι μαζί με τα σπίτια μας
αφήσαμε στο Κουρδιστάν και την αξιοπρέπειά μας;
Αλλιώς είναι τα πράγματα. Ήρθαμε
στην Ελλάδα για να δουλέψουμε και να
ζήσουμε, να μάθουμε ελληνικά, τα παι
διά μας να μορφωθούν, να γνωριστούμε
και να αποκτήσουμε φίλους Έλληνες.
Όμως, αν και είμαστε πολιτικοί πρό
σφυγες, το ελληνικό κράτος αρνείται να
μας δώσει άσυλο σύμφωνα με τις διε
θνείς συνθήκες και συμβάσεις, οπότε,
ναι μεν δεν μας διώχνει, γιατί αυτό θα
προκαλούσε εσωτερική και διεθνή κα
τακραυγή, αλλά ούτε και μας νομιμοποι
εί, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε,
καταδικάζοντάς μας σε αυτό το καθε
στώς της εγκατάλειψης, της μιζέριας και
της περιπλάνησης από κατασκήνωση σε
κατασκήνωση.
Θέλουν κάποιοι να μας διώξουν από
την Πεντέλη. Γιατί, λέει, η παρουσία μας
υποβαθμίζει οικονομικά την περιοχή
και απειλεί την ασφάλεια και την υγεία
το>ν κατοίκων της. Από κανένα απολύ
τως στοιχείο δεν προκύπτουν αυτά τα
συμπεράσματα, απλώς αποτελούν προ
σχήματα γι’ αυτή τη ρατσιστική καμπάνια εναντίον μας, που μοναδική αιτία
έχει το «ξεβόλεμα» που νιώθουν κάποι
οι που θίγονται «αισθητικά» από την πα
ρουσία τόσων φτιυχών ανάμεσά τους
και, βεβαίως, τα γνωστά ψηφοθηρικά κί
νητρα που σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
της Γης συνοδεύονται από τις ίδιες ευτε
λείς και δημαγωγικές μεθόδους.
Φίλες και φίλοι, για μας η Πεντέλη δεν
είναι το πανέμορφο προάστιο, ούτε το
δροσερό θέρετρο, αλλά ένας χώρος
απομόνωσης, εγκατάλειψης και οδυνη
ρής αναμονής. Ας δημιουργήσει το κρά
τος κέντρα υποδοχής προσφύγων -τα
κονδύλια υπάρχουν- και ας μας χορηγή
σει -επιτέλους- πολιτικό άσυλο και εί
μαστε πρόθυμοι να αγωνιστούμε για την
επιβίωσή μας. Άλλωστε, είμαστε μαθη
μένοι να αγωνιζόμαστε...
Μέχρι τότε ζητάμε την αλληλεγγύη
σας. Γ ιατί ο ρατσισμός δεν θίγει, μόνο
όσους τον υφίστανται, εξίσου προσβάλ
λει και εκείνους που τον ανέχονται.
Επιτροπή κούρδων προσφύγων από το
Ιράκ (Κατασκήνωση Πεντέλης)

ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ:

; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
Θεσμοί, ιδεολογία
I και πολιτική στο Μεσοπόλε
μο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΛΝΙΩΤΗ

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΠΟ ΥΛΟ Y :
«Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ»

ΤΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ
il κ α τ α γ ρ α φ ή μ ια ς δ ε κ α ε τ ία ς

Η περίπτωση τον μνημονίου
Φορντ - Κίσινγκερ - Ιακώβου
Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει -με
αφορμή το περίφημο «μνημόνιο
Ιακώβου»- το πρόβλημα τον
αντιαμερικανισμον στην Ελλάδα,
εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιήθηκε στον ελληνικό
πολιτικό λόγο, σε μία κρίσιμη καμπή
της πολιτικής ζωής τηςχώρας.
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• Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
• Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
• Τ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
• ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
• Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ
• Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
• Η. ΗΛΙΟΥ
• Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ
• Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
• Γ. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ
• Γ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ
• Δ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
•Ν.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
• X. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
• Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
• ΑΛ. ΡΗΓΟΣ
• ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ
• Κ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
• ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ
• ΑΝ .ΤΑΧΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μ

Επιμέλεια: Σωτήρης Ντάλης

Το Κυπριακό 24 χρόνια
από την τουρκική εισβολή
έτος συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από την τουρ
κική εισβολή στην Κύπρο. Η θλιβερή αυτή
επέτειος μας φέρνει για άλλη μια φορά αντι
μέτωπους με την ιστορία και μας δίνει την ευ
καιρία να αποτιμήσουμε τις εθνικιστικές
υπερβολές και ακρότητες που οδήγησαν το 1974 στη Σήμερα, 24 χρόνια
μεγαλύτερη, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, εθνι
μετά, με την
κή συμφορά. Σήμερα, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα
μετά, με την τουρκική κατοχή να συνεχίζεται, ο ελληνι
τουρκική κατοχή
σμός καλείται, με μια ορθολογική αντιμετώπιση των
δεδομένων, να υπερβείτα αδιέξοδα που κληρονόμησε
να συνεχίζεται,
το 1974.
Η ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
ο ελληνισμός
Ένωση αποτελεί πλέον έναν καταλυτικό παράγοντα,
ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και στην επίλυση του πο καλείται, με μια
λιτικού προβλήματος.
ορθολογική
Η Ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου και η ένταξή
της στην Ε.Ε. ίσως να αποτελεί και τη μόνη εναλλακτι
αντιμετώπιση των
κή εθνική στρατηγική για τον κυπριακό ελληνισμό.
Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και η δημιουργία
δεδομένων, να
μιας διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας με ενιαία
κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα θα ενισχύσειτη
υπερβεί τα
συνεργασία μεταξύ των δύο Κοινοτήτων και θα προσφέρειτην ασφάλεια και την εγγύηση που επιδιώκουν.
αδιέξοδα που
Παράλληλα, θα κατοχυρώσει τις ελευθερίες διακίνη
κληρονόμησε
σης και εγκατάστασης καθώς και τα ανθρώπινα δικαι
ώματα για όλους τους πολίτες της νήσου. Η προοπτική
το 1974.
ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. θα λειτουργήσει ως κί
νητρο για ουσιαστική συνεργασία των δύο Κοινοτήτων
και θα εξουδετερώσει τα σχέδια της τουρκικής πλευ
ράς για διχοτόμηση της Κύπρου.

Φ

Επιπλέον, η τοποθέτηση του Κυπριακού στο ευρω
παϊκό πλαίσιο ενισχύει και το έργο του ΟΗΕ, κάτι που
επιβεβαιώνουν και τα δύο πρόσφατα ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών.
Η νέα γενιά (ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή), που δεν έχει βιώσει τις δυσάρεστες εμπειρίες
του παρελθόντος, φαίνεται να αντιλαμβάνεται τα
οφέλη από την επανένωση της Κύπρου και την προο
πτική ένταξής της στην Ε.Ε., σημειώνει εύστοχα ο
υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης σε
συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Sabbah
στις 13 Ιουλίου. Ο έλληνας υφυπουργός υποστηρίζει
ότι πρέπει να ενισχυθούν άμεσα οι δικοινοτικές
επαφές και προτείνει:
α) να γίνει κάθε προσπάθεια για επανέναρξη του
Διακοινοτικού Διαλόγου για τη λύση του πολιτικού
προβλήματος με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, β) να
ενθαρρυνθούν οι επαφές και η συνεργασία μεταξύ
των δύο Κοινοτήτων και γ) να ξεκινήσει ένας διάλογος
για τη μείωση της έντασης και των εξοπλισμών στην
Κύπρο που θα οδηγήσει στην αποστρατικοποίηση του
νησιού.
Στη συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα, ο Γ.
Κρανιδιώτης υπογραμμίζει την ανάγκη να αλλάξει νο
οτροπία η Τουρκία στο Κυπριακό, κάτι που θα σημάνει την «απαρχή μίας μεταβολής προσανατολισμοί)
προς τα δυτικά πρότυπα και αρχές», και βέβαια να
συμβάλει η Άγκυρα στην εφαρμογή των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κα
θώς και των Συμφωνιών κορυφής Μακαρίου-Ντενκτάς (1977) και Κυπριανού-Ντενκτάς (1979).
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Η τελευταία ευκαιρία για ειρήνη
της Κατερίνας Καρύγιαννη

Το άνοιγμα της Δύσης προς τον Απελευθερωτικό Στρατό του Κόσσοβου είχε ως αποτέλεσμα τη σκλήρυνση της στάσης
των κοσσοβάρων ανταρτών που τώρα διατείνονται ότι θα φτάσουν μέχρι την Πρίστινα. Και ενώ τα σχέδια για ανάληψη
στρατιωτικής δράσης από το ΝΑΤΟ έχουν παγώσει οι πέντε χώρες της ομάδας επαφής έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο
επίλυσης της κρίσης που δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, αλλά προβάλλεται ως η τελευταία ευκαιρία των δύο
πλευρών για να επιλύσουν ειρηνικά τις μεταξύ τους διαφορές.
ι εκρόσωποι τον πέντε χωρών της
ομάδας επαφής -ΗΠΑ, Γαλλία,
Βρετανία, Ιταλία, Ρωσία και Γερ
μανία-, που συναντήθηκαν την
προηγούμενη εβδομάδα στη Βόννη,
κατέληξαν σε ένα σχέδιο επίλυσης της κρί
σης στο Κοσσυφοπέδιο, για το οποίο όμως
δεν ανακοινώθηκαν περισσότερες λεπτομέ
ρειες. Στις δηλώσεις που έγιναν μετά το πέ
ρας της συνεδρίασης επισημάνθηκε ότι το
σχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα με στόχο να
αποτελέσει μια βάση διαλόγου μεταξύ Βελι
γραδιού και Πρίστινας. Οι αξιωματούχοι
της ομάδας επαφής κράτησαν κλειστά τα
χαρτιά τους, δεν αποκάλυψαν σε τι ακριβώς
συνίσταται αυτό, περιορίσθηκαν όμως να
πουν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για την
εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης στο αδιέξο
δο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι πέντε έχουν
αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο
ανεξαρτησίας του Κόσσοβου. Μια θέση
που σταθερά και εξ αρχής στηρίζει η Αθήνα
αλλά και η Αγκυρα, που δεν επιθυμεί τη δη
μιουργία κακού προηγούμενου, ενώ παρα
μένει ανοιχτή η πληγή της Κύπρου. Παρασκηνιακά κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι η
ομάδα επαφής εξετάζει ως εναλλακτικές
λύσεις τη δημιουργία συνομοσπονδίας Σερβίας-Μαυροβουνίου-Κοσσυφοπεδίου ή την
επιστροφή του Κόσσοβου στο πρότερο κα
θεστώς που ΐσχυε μέχρι το 1989, οπότε ο
πρόεδρος της Σερβίας, τότε, ο Σλόμπονταν
Μιλόσεβιτς, διέταξε το κλείσιμο των αλβα
νικών σχολειών και του αλβανόφωνου Πα
νεπιστημίου της Πρίστινα.

Ο

ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο της πρακτικής του μαστιγίου
και του καρότου που έχει υιοθετήσει η Δύ

Η θέση του Κόσσοβου στο χάρτη εξηγεί γιατί
η περιοχή ονομάζεται «Πυριτιδαποθήκη των
Βαλκανίων».

ση απέναντι τόσο στον πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Μιλόσεβιτς όσο και στον Απε
λευθερωτικό Στρατό του Κόσσοβου εντά
χθηκε και η επίσκειβη-αστραπή του γερμανού υπουργού Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ
στη Μόσχα. Στόχος της, να αρθούν οι εν
στάσεις της Μόσχας στο ενδεχόμενο ανά
ληψης στρατιωτικής δράσης στην περίπτω
ση που αποτύχουν οι διπλωματικές προ
σπάθειες. Ο επικεφαλής της ρωσικής δι
πλωματίας Γεβγένι Πριμακόφ, βέβαια,
επέμεινε στην αρχική θέση της Μόσχας ότι
ένα σχέδιο στρατιωτικής δράσης πρέπει να
έχει την προηγούμενη έγκριση του Συμβου
λίου Ασφαλείας -όπου είναι καταγεγραμμένες ήδη οι αρνητικές ψήφοι της Κίνας και
της Ρωσίας- προσπάθησε όμως να εξάρει
«τις γόνιμες συνομιλίες» που είχε με τον

γερμανό ομολογό του πάντα στην κατεύ
θυνση της διπλωματικής παρέμβασης.
Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών άμα
τη επιστροφή του ενημέρωσε το συμβούλιο
ΥΠΕΞ της Ένωσης για τις διαβουλευσεις
του στη Μόσχα και άφησε να εννοηθεί ότι
προκρίθηκαν συνομιλίες τύπου Ντέιτον
και για το Κοσσυφοπέδιο. Στη σύνοδο των
υπουργών Εξωτερικιύν τη Δεύτερα οι 15
έκαναν έκκληση «για άμεση κατάπαυση
του πυρός και έναρξη νέου γύρου συνομι
λιών». Κάλεσαν, επίσης, το Συμβούλιο
Ασφαλείας να στηρίξει το ενδεχόμενο
ανάληψης «περαιτέρω δράσης». Ζητούν
από το Συμβούλιο Ασφαλείας ένα ψήφισμα που θα λύνει τα χέρια της διεθνούς
κοινότητας στην προσπάθειά της να φέρει
την ειρήνη στο Κόσσοβο. Ο βρετανός
υπουργός Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ υπο
στήριξε ότι το κοινό ανακοινωθέν των 15
είναι το πιο σκληρό μέχρι σήμερα, το
οποίο από τη μία πλευρά πιέζει σταθερά
τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς και από την άλλη
στέλνει ένα σαφέστατο μήνυμα προς τους
ένοπλους Αλβανούς να σταματήσουν τις
εχθροπραξίες. «Είναι ένα πολύ σαφές, πο
λύ σκληρό μήνυμα προς τον πρόεδρο Μι
λόσεβιτς να συμμορφωθεί πλήρως με τις
επιταγές της διεθνούς κοινότητας. Ανα
γνωρίζουμε, επίσης, ότι στην αντιπαράθε
ση υπάρχουν δύο πλευρές και άρα, για να
επιτευχθεί η εκεχειρία, απαιτείται η συμ
βολή και των δύο πλευροίν.... γι’ αυτό κα
λούμε και τις ένοπλες ομάδες των Αλβανών να σταματήσουν τη βία».
ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΞΑΝΑΡΧΙΣΟΥΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ;

Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν ξα
ναρχίσουν οι συνομιλίες;

ΚΟΣΣΟΒΟ

Ε κδόσεις Π οιότητας
Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΑ

Σαφέστατα δεν είναι μόνο η άρνηση της
Ρωσίας που κλείνει το δρόμο στην απόφα
ση των Δυτικιΰν να επιβάλουν την τάξη με
τη δύναμη των όπλων. Η κατάσταση στην
περιοχή είχε περιπλακεΐ ακόμα περισσό
τερο από τη στιγμή που ο Απελευθερωτι
κός Στρατός κατέστη ισότιμος παίκτης στο
διαπραγματευτικό παιχνίδι.
Ακόμα και αν οι Σύμμαχοι ξεπερνούσαν
το σκόπελο της Ρωσίας, θα ήταν δύσκολο
να αποφασίσουν ποιον να χτυπήσουν: τον
Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ή τον Απελευθε
ρωτικό Στρατό του Κόσσοβου;
Οι δηλώσεις νατοϊκών αξιωματούχων
για το θέμα καταδεικνύουν τη σύγχυση
που υπάρχει μεταξύ των Συμμάχων για
τους στόχους που πρέπει να πληγούν και
για τους σκοπούς που θα ικανοποιούσαν
ενδεχόμενα στρατιωτικά πλήγματα του
ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός Κλάους Νάουμαν,
ανώτατος αξιωματούχος της βορειοατλα
ντικής συμμαχίας, ξεκαθάρισε το Σάββατο
στη διάρκεια ενός συνεδρίου στο Μόναχο
ότι «πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική
επιχείρηση απαιτείται να προσδιορισθεί
με σαφήνεια ο πολιτικός της στόχος και να
παρασχεθεί πλήρης νομική κάλυψη». Εί
ναι άξιο λόγου ότι ο στρατηγός Νάουμαν,
στο τέλος της ομιλίας του, έσπευσε να τονί
σει ότι από μόνη της η στρατιωτική επέμ
βαση δεν μπορεί να φέρει την ειρήνη στα
Βαλκάνια.
Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
δεν είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά μετά τη
σκλήρυνση της στάσης του ΑΣΚ. Η προ
σπάθεια των δυτικών, να φέρουν στο τρα
πέζι των διαπραγματεύσεων τον Απελευ
θερωτικό Στρατό υπό την αιγίδα ενός πο
λιτικού κόμματος που θα τον εκπροσω
πεί, δεν απέδωσε καρπούς. Τα σενάρια
που είδαν το φως τη δημοσιότητας για τον
πολιτικό σχηματισμό που θα μπορούσε να
αποτελέσει την πολιτική πτέρυγα του
ΑΣΚ δεν επαληθεύθηκαν. Ο Γιακούπ
Κρασνίκι, εκπρόσωπος του ΑΣΚ. σε
εκτενή συνέντευξή του στην εφημερίδα
Κόχη Ντιτόρε έκανε ολομέτωπη επίθεση,
απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να δεχτεί ο
ΑΣΚ να εκπροσωπηθεί από κάποιο εκ
των υπαρχόντων πολιτικών κομμάτων του
Κοσσυφοπεδίου. Από την άλλη πλευρά;
υποστήριξε ότι ο ΑΣΚ θα συνεχίσει τον
αγώνα του με στόχο να φτάσει μέχρι την
Πρίστινα -τώρα ελέγχει περίπου το ένα
τρίτο των εδαφών του Κόσσοβου- και
υπεραμύνθηκε της ενότητας στους κόλ

πους της αυτονομιστικής οργάνιυσης.
Απέρριψε το σενάριο της συνομοσπον
δίας με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο,
κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να αναγνω
ρίσουν στον ΑΣΚ τις εθνικές ένοπλες δυ
νάμεις του Κόσσοβου, όσο διαρκεί ο αγά>νας της ανεξαρτησίας και υποστήριξε ότι
δεν αναγνιυρίζει τον προέδρο της χώρας
Ιμπραήμ Ρουγκόβα. Στο τέλος, βέβαια,
της συνέντευξης επανέλαβε τη γνωστή θέ
ση του ΑΣΚ ότι προτίθενται να καθήσουν
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με
την προϋπόθεση όμως ότι θα αποσυρθούν
οι σερβικές δυνάμεις από την περιοχή και
θα απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι,
Ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς ευνοείται βέ
βαια από την ενίσχυση του ΑΣΚ, μιας
και μέχρι τώρα χρεωνόταν εξ ολοκλήρου
την ευθύνη για την κατάσταση στο Κόσσοβο, πιέζεται, βέβαια εκ των πραγμά
των από τη διαρκή επιδείνωση της οικο
νομικής κατάστασης στη Σερβία -μετά
και τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν
τον Απρίλιο- και τον ανταρτοπόλεμο του
πρωθυπουργού του Μαυροβούνιου, Μίλο Τξουγκάνοβιτς. Σίγουρα ετοιμάζει
μεθοδικά την επόμενη κίνησή του, όπως
άλλωστε και οι κοσσοβάροι αντάρτες.
Μετά αυτή την περίοδο στασιμότητας
που διανύουμε θα πρέπει μάλλον να πε
ριμένουμε εξελίξεις.
Πέρα όμως από το διπλωματικό παιχνίδι,
στο Κοσσυφοπέδιο διεξάγεται και ένας
πραγματικός πόλεμος μεταξύ των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας και των ανταρ
τών του ΑΣΚ, ένας πόλεμος που έχει στοι
χίσει ήδη τη ζωή σε τουλάχιστον 300 αν
θρώπους. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται
με αμείωτη ένταση στην περιοχή γύρω από
την πόλη Πετς και δυστυχώς η διεθνής κοι
νότητα δεν έχει σαφή εικόνα για το τι
ακριβώς συμβαίνει εκεί, αν εξαιρέσει κα
νείς τις μαρτυρίες των προσφύγων. Αυτό
που μπορεί να επιβεβαιώσει με σχετική
ασφάλεια η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους πρόσφυγες είναι ότι ο αριθμός
των Αλβανιόν που εγκαταλείπει το Κόσσοβο διογκούται διαρκώς. Υπολογίζουν ότι
3.000 Κοσσοβάροι αναζήτησαν τις τελευ
ταίες μέρες καταφύγιο στο γειτονικό
Μαυροβούνιο. Στη Βόρεια Αλβανία έχουν
ζητήσει καταφύγιο 13.000 Αλβανοί του
Κοσσυφοπεδίου και συνολικά 100.000 άν
θρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την έναρξη των
εχθροπραξιιόν.
m
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Η Νέα Κρίση στη Δυτική Αφρική
του Αστέρη Χουλιάρα

Τα τελευταία είκοσι χρόνια η Γουινέα 07117289
"" :::: θεωρούνταν ως ένα από τα πιο ειρηνικά κράτη της Αφρικής. Η χώρα
δεν παρήγαγε ούτε καν αρκετά νέα για να διατηρήσει μια ημερήσια εφημερίδα1. Ξαφνικά, τον περασμένο Ιούνιο,
ξέσπασε μια εξέγερση ενός τμήματος του στρατού που, μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, μετέτρεψε το 1/3 του
πληθυσμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πρόσφυγες. Έτσι, η μικρή αυτή πρώην πορτογαλική αποικία έρχεται να
προστεθεί σ’ έναν άξονα αστάθειας και συγκρούσεων που πλήπει τα τελευταία χρόνια τη Δυτική Αφρική (Λιβερία,
Σενεγάλη, Σιέρρα Λεόνε).
ένοπλος αγώνας εναντίον της πορ
τογαλικής αποικιοκρατίας στη
Γουινέα Μπισσάου άρχισε το
1963. Εμπνευστής και ιδρυτής του
Partido Africano da Inependencia
da Guiné Capo Verde (PAIGC), που ξεκί
νησε την εξέγερση κατά των Πορτογάλων,
ήταν ένας αγρονόμος από τα νησιά του
Πράσινου Ακρωτηρίου, ο Amilcar Cabral.
Η υποστήριξη που παρείχαν στο PAIGC η
γειτονική Γουινέα (που είχε αποκτήσει
την ανεξαρτησία της το 1958), η Σοβιετική
'Ενωση και άλλα κομμουνιστικά κράτη
καθώς και η επιτυχής οργάνωση των απελευθερωμένων περιοχών σε μη-εθνοτική
βάση συνέβαλαν στην ήττα των αποικιο
κρατιών2. Στις αρχές του 1973 ο A m ilc a r
Ca bra l δολοφονήθηκε από πράκτορες των
Πορτογάλων στην πρωτεύουσα της Γουι
νέας, το Κονακρί. Εντούτοις, ο θάνατός
του δεν επηρέασε τον αγώνα για την ανε
ξαρτησία, καθώς το PAIGC διέθετε ανε
πτυγμένες οργανωτικές δομές και ισχυρά
λαϊκά ερείσματα. Τη χρονιά της δολοφο
νίας του Cabral, οι αντάρτες είχαν απελευ
θερώσει σχεδόν το σύνολο της χώρας και
οι Πορτογάλοι έλεγχαν μόνο την πρωτεύ
ουσα, το Μπισσάου. Τον Σεπτέμβριο του
1974, μετά την επανάσταση των γαρυφάλ
λων, η Λισσαβιύνα παραχώρήσε και τυπι
κά στο Πράσινο Ακρωτήριο και στη Γουι
νέα Μπισσάου (που είχαν ήδη αναγνωρισθεί από 60 κράτη) την ανεξαρτησία.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ο ετεροθαλής αδελφός του Amilcar
Cabral, L u iz de Alm eida C a b ra l, ήταν ο
πρώτος πρόεδρος της Γουινέας Μπισσάου. Το 1980 ανατράπηκε από ένα αναίμα
κτο πραξικόπημα που έφερε στην εξουσία
τον έως τότε πρωθυπουργό Joyo Bernardo
Vieira. Το πραξικόπημα του Vieira σαφέ
στατα αντανακλούσε την αντιπάθεια που
ένιωθαν οι μαύροι κάτοικοι της Γουινέας
Μπισσάου για τα μεικτής καταγωγής
(mestiços) μέλη της ελίτ που καταγόταν
από το Πράσινο Ακρωτήριο. Η δυσφορία
αυτή για τους mestiços χαρακτήριζε κυ
ρίως τη μεγαλύτερη εθνότητα της Γουινέας
Μπισσάου, τους Balante (περίπου 30%
του συνολικού πληθυσμού). Η ένωση ανά
μεσα στη Γουινέα Μπισσάου και τα νησιά
του Πράσινου Ακρωτηρίου, που είχε συμφωνηθεί μόλις λίγες ημέρες πριν από το
πραξικόπημα, ακυρώθηκε μόλις η κυβέρ
νηση των νησιών αρνήθηκε να αναγνωρί
σει τον Vieira ως νέο πρόεδρο της Γουινέ
ας Μπισσάου.
Ο αγώνας για την ανεξαρτησία έπληξε

ΓΟΥΙΝΕΑ Μ ΠΙΣΣΑΟΥ
Βασικά Στοιχεία
Έκταση: 36.125τ.χ.
Πληθυσμός (1997): 1.179.000
ΑΕΠ (1995): 257 εκατ. δολλάρια
ΑΕΠ κατά κεφαλήν (1995): 234
δολλάρια

Εξωτερικό Χρέος (ως ποσοστό του
0 Αστέρης Χουλιάρας είναι ερευνητής
στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
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ΑΕΠ το 1995)5372%

την οικονομία και ιδιαίτερα την αγροτική
παραγωγή της Γουινέας Μπισσάου. Η πα
ραγωγή φυστικιών, τότε κύριου εξαγωγικού προϊόντος της χώρας, μειώθηκε κατά
50%. Εντούτοις, τα είκοσι χρόνια κεντρι
κού σχεδιασμού και κρατικής ιδιοκτησίας
που ακολούθησαν την ανεξαρτησία όχι
μόνο δεν κατάφεραν να αναζωογονήσουν
την οικονομία αλλά συνέβαλαν και στην
περαιτέρω παρακμή της. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση του ρυζιού, που είναι
βασικό είδος διατροφής για τους κατοί
κους της Γουϊνέας Μπισσάου. Ενώ η χώρα
εξήγαγε ρύζι στις δεκαετίες του ’60 και του
’70, κατέληξε στις αρχές της δεκαετίας του
’90 να καλύπτει το 40% της κατανάλωσης
με εισαγωγές"’. Ακόμη περισσότερο, η
Γουινέα Μπισσάου έγινε ένα από τα πιο
υπερχρεωμένα κράτη στον κόσμο. Στα τέ
λη του 1995, το εξωτερικό της χρέος ήταν
σχεδόν 20 φορές μεγαλύτερο από την αξία
των εξαγωγών της. Με αναλφαβητισμό
ύψους 45% και μέσον όρο ζωής τα 43,2
χρόνια, η Γουινέα Μπισσάου κατατάσσε
ται σήμερα στην 163η θέση, ανάμεσα σε
175 κράτη, στον Πίνακα Ανθρώπινης Ανά
πτυξης των Ηνωμένων Εθνών4.
Η κυβέρνηση της Γουινέας Μπισσάου,
ύστερα από διεθνείς πιέσεις, άρχισε, από
τα τέλη της δεκαετίας του ’80, να φιλελευ
θεροποιεί την οικονομία και το πολιτικό
σύστημα. Το 1994, διεξήχθηκαν πολυκομ
ματικές εκλογές και ο Joyo Bernardo
Vieira επανεξελέγη στον δεύτερο γύρο
των προεδρικοίν εκλογών με το 52% των
ψήφων. Εντούτοις η οικονομική κρίση δεν
έδειξε σημάδια ύφεσης. Η απόφαση της

ΓΟΥΪΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ
κυβέρνηση το 1997 να εγκαταλείπει το πέσο για να εισάγει το CFA φράγκο (που
στηρίζεται ακό τη Γαλλία), προκάλεσε σο
βαρές απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων
της χώρας5.
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Η πρόσφατη κρίση στη Γουινέα Μπισσάου ξέσπασε όταν ο πρόεδρος Vieira
διόρισε στις 5 Ιουνίου έναν νέο αρχηγό
του στρατού για να αντικαταστήσει τον
προηγούμενο αρχηγό, ταξίαρχο Ansuinane Mane, ο οποίος είχε απομακρυνθεί
τον Ιανουάριο, κατηγορούμενος για λα
θρεμπόριο όπλων με τους αντάρτες της
νότιας επαρχίας της Σενεγάλης, του
Casamance. Μια μέρα μετά, ο Mane, βε
τεράνος όπως και ο Vieira του πολέμου
της ανεξαρτησίας, κατέλαβε ένα στρατη
γικής σημασίας στρατόπεδο που συνδέει
την πρωτεύουσα με το αεροδρόμιο. Κα
θώς οι δυνάμεις της κυβέρνησης προσπα
θούσαν ανεπιτυχούς να καταλάβουν το
στρατόπεδο, στρατιωτικές δυνάμεις σε
άλλες περιοχές της χώρας συμπαρατάσ
σονταν με τον Mane. Ανταλλαγές πυρο
βολικού έπληξαν πολλά κτίρια της πρω
τεύουσας και οι περισσότεροι, κάτοικοί
της την εγκατέλειψαν. Έ να πλοίο γεμάτο
πρόσορυγες ανατράπηκε, με αποτέλεσμα
να χάσουν τη ζωή τους 200 άνθρωποι".
Γαλλικά και πορτογαλικά πλοία απομά
κρυναν τις διπλωματικές αποστολές και
τους ξένους κατοίκους της πόλης.. J.400
στρατιώτες από τη Σενεγάλη και 300 από
τη Γουινέα πήραν μέρος στις συγκρού
σεις στο πλευρό των κυβερνητικυ'ιν δυνά
μεων, χωρίς όμως σημαντικά αποτελέ
σματα. Διεθνείς απόπειρες διαμεσολάβησης απέτυχαν και οι.συγκρούσεις συ
νεχίζονται χωρίς σημάδια ύφεσης.
Ο εμφύλιος πόλεμος συνδέεται άμεσα με
εξελίξεις στη γειτονική Σενεγάλη. Το αποσχιστικό Κίνημα των Δημοκρατικοί Δυ
νάμεων του Casamance επιδιώκει από τα
μέσα της δεκαετίας του '80 την ανεξαρτη
σία της νότιας αυτής επαρχίας της Σενεγά
λης7. Η στενή διασύνδεση μεταξύ της
επαρχίας του Casamance και της Γουινέας
Μπιασάου δεν είναι πρόσφατη“. Οι κάτοι
κοι προέρχονται από την ίδια εθνοτική
ομάδα, ενώ οι δύο περιοχές ανήκαν στην
Πορτογαλία προτού το Casamance παραχωρηθεΐ στη Γαλλία το 1888. Ακόμη περισ
σότερο, την περίοδο του αγώνα της ανε
ξαρτησίας εναντίον των Πορτογάλων, οι

κάτοικοι του Casamance
είχαν βοηθήσει τους
αντάρτες της Γουινέας
Μπισσάου.
Αντιμέτωπος με σοβα
ρά οικονομικά προβλή
ματα, ο πρόεδρος Vieira
είχε ανακοινώσει το 1996
σχέδια για τη μείωση της
δύναμης του στρατού της
Γουινέας Μπισσάου κα
τά 50% (η δύναμή του
ανερχόταν τότε σε 20.000
άνδρες)1'. Ό χι απρόσμε
να,.οι νεότεροι αξιιυματικοί άρχισαν να βλέπουν
την κυβέρνηση ως εμπό
διο στις καριέρες τους.
Έτσι οι στρατιώτες της
Γουινέας Μπισσάου άρ
χισαν να χρησιμοποιούν
το λαθρεμπόριο όπλων και καννάβεως με
τους αντάρτες του Casamance ως εναλλα
κτικούς τρόπους αύξησης των χαμηλών
αποδοχών τους.
Φαίνεται ότι, κάποια στιγμή, ο πρόεδρος
Vieira, αντιμέτωπος με οξύτατα οικονομι
κά προβλήματα και φοβούμενος ότι θα
έχανε την εξουσία, επιδίωξε τη στήριξη
της πιο ισχυρής Σενεγάλης, η οποία όμως
ζήτησε ως αντάλλαγμα το σταμάτημα του
λαθρεμπορίου όπλων. Έτσι ο Vieira απο
φάσισε να θυσιάσει τον αρχηγό του στρα
τού. Ο ταξίαρχος Mane υποστήριξε στην
κοινοβουλευτική επιτροπή, που ορίστηκε
για να εξετάσει τις εναντίον του κατηγο
ρίες, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Vieira είχε
κερδίσει οικονομικά από το λαθρεμπό
ριο". Οι συγκρούσεις ξέσπασαν μόλις μια
ημέρα πριν η επιτροπή ανακοινώσει τα συμπεράσματά της.
Η περίπτωση της Γουινέας Μπισσάου
αποδεικνύει πόσο σημαντική για τη στα
θερότητα μιας χώρας είναι η αδυναμία να
πληρώσει τους στρατιώτες της. Ο εμφύ
λιος πόλεμος στη Γουινέα Μπισσάου δεν
έχει τον εθνοτικό χαρακτήρα των συ
γκρούσεων σε άλλα κράτη της δυτικής
Αφρικής, όπως η Σιέρρα Λεόνε και η Σε
νεγάλη. Εντούτοις, όπως κι οι άλλοι πόλε
μοι της περιοχής, απειλεί την ευρύτερη
περιφερειακή σταθερότητα. Ή δη στρα
τιωτικές δυνάμεις δύο γειτονικών κρατών
έχουν εμπλακεί στις συγκρούσεις, ενώ
φαίνεται ότι το σύνολο του στρατού της
Γουινέας Μπισσάου βρίσκεται με το μέ

ρος του ταξιάρχου Mane17. Μάλιστα πολ
λοί κάτοικοι της χιόρας θεωρούν τον πρό
εδρο Vieira ιος μαριονέττα των Σενεγαλέζων.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Το ζήτημα της προστασίας
των μειονοτήτων
του Σωτήρη Ντάλη

Από το 1945 έως το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η διεθνής κοινότητα είχε αγνοήσει συστηματικά το ζήτημα της
προστασίας των μειονοτήτων. Η διάλυση της πρώην ΕΣΣΔ και της Γιουγκοσλαβίας, οι κίνδυνοι ανάφλεξης σε διάφορα
σημεία του πλανήτη και της Ευρώπης ειδικότερα, με αιχμή του δόρατος το μειονοτικό, οδήγησαν τους διεθνείς
οργανισμούς και τα κράτη-μέλη τους να θέσουν και πάλι επί τάπητος ένα παλαιό, αλλά πάντοτε επίκαιρο ζήτημα, και να
αναζητήσουν ένα κοινά αποδεκτό πολιτικό και νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης του μειονοτικού προβλήματος.

πό τους τρεις διεθνείς
οργανισμούς που κυρίιυς ασχολήθηκαν με
το
θέμα
(ΟΗΕ,
ΟΑΣΕ, Συμβούλιο της
Ευρώπης), μόνον οι εργασίες
του Συμβουλίου της Ευρώπης
ξεπέρασαν το στάδιο των δια
κηρύξεων και κατέληξαν στην
υιοθέτηση ενός νομικά δε
σμευτικού κειμένου, το οποίο
ρυθμίζει συνολικά τις διάφορες πτυχές της προστασίας
των μειονοτήτων.1
Η Σύμβαση-πλαίσιο του
Συμβουλίου της Ευριύπης τέ
θηκε σε ισχύ πρόσφατα, την
1η Φεβρουάριου 1998, και
αποτελεί
αναμφισβήτητα,
από πολιτική σκοπιά, το ση
μαντικότερο κείμενο που υιο
θετήθηκε τα τελευταία χρό
νια από τον Οργανισμό. Κατά
μία άποψη, η Σύμβαση αυτή
είναι ρηξικέλευθη, ιδίως σε
θέματα γλώσσας, θρησκείας
και εκπαίδευσης. Κατ’ άλ
λους είναι άτολμη στο μέτρο που, για τα
ίδια αυτά ζητήματα, αφήνει μεγάλα περι
θώρια εκτίμησης στα συμβαλλόμενα κρά

A

τη και. εγκαθιδρύει έναν χαλαρό μηχανι
σμό ελέγχου. Ωστόσο, εάν κρίνει κανείς
ιχπό την υποδοχή που έχει τύχει μέχρι στιγ

μής, η Σύμβαση-πλαίσιο για
την προστασία των εθνικών
μειονοτήτων είναι κείμενο
ευέλικτο, το οποίο μπορεί να
συνθέσει
αντικρουόμενες
απόι|)εις. Πράγματι, η Σύμβα
ση αυτή έχει αναπτύξει πρω
τοφανή δυναμική, δεδομένου
ότι σε ελάχιστο χρόνο έχει
υπογραφεί από 36 από τα 40
κράτη-μέλη του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
Η Ελλάδα υπέγραψε τη
Σύμβαση τον Σεπτέμβριο του
1997 - εν όψει, δε, και της
επικείμενης ελληνικής προε
δρίας στο Συμβούλιο της Ευ
ρώπης, ανακύπτει το ζήτημα
της τυχόν επικύρωσής της. Τη
σημασία της Σύμβασης ανα
λύει μια πολύ χρήσιμη έκδο
ση, που κυκλοφόρησε πρό
σφατα από τις εκδόσεις Α.
Σάκκουλα. Την επιμέλεια της
έκδοσης είχαν ο καθηγητής
Α. Μπρεδήμας και ο λέκτο
ρας Λ.-Α. Σισιλιάνος. Πρό
κειται για την πρώτη, απόπειρα ανάλυσης
σε βάθος της Σύμβασης-πλαισίου, με στό
χο να προκαλέσει κατά το δυνατόν ευρεία

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗΣ
συζήτηση γύρω από ένα αιχμηρό ζήτημα
για την Ελλάδα και να συμβάλει στη μελέ
τη των επιπτώσεων που θα είχε η επικύρω
ση της Σύμβασης αυτής από την ελληνική
κυβέρνηση.
Το πρώτα μέρος του τόμου παρουσιάζει
τα προβλήματα κατά την όλη διαπραγμά
τευση της Σύμβασης στο πλαίσιο τόϋ Συμ
βουλίου της Ευρώπης (Η. Hartig), επισημαίνοντας συγχρόνως τις ιστορικές της (Λ.
Διβάνη) και τις πολιτικές της (Α. Ηρακλεί6ης) καταβολές.
Το δεύτερο μέρος του τόμου αναλύει τις
βασικές αρχές και τις επι.μέρους διατάξεις
της Σύμβασης, ξεκινώντας από το σύγχρο
νο νομικό καθεστώς των μειονοτήτων (Σ.
Περράκης). Υπογραμμίζεται ιδίως η φύση
και η έκταση των με.ιονοτικιόν δικαιωμά
των και των αντίστοιχων υποχρεώσεων
των κράτών (Λ.-Α. Σισιλιάνος), το πρό
βλημα αναγνώρισης πολιτιστικιόν δικαιω
μάτων (Φ. ΙΙαξαρτξή) και η ουσιαστικο
ποίηση της αρχής της ισότητας (Κ.
Fabian).
Το τρίτα μέρος περιέχει ενδελεχή ανάλυ
ση του μηχανισμού εποπτείας που προβλέ
πει η Σύμβαση και των σοβαρών πολιτικοΥν
αντιδράσεων που δημιούργησε το θέμα
αυτό κατά τη διαπραγμάτευση (Μ. Τελαλιάν).
Το τέταρτο μέρος αφορά ζητήματα αμιγώς ελληνικού ενδιαφέροντος και συγκε
κριμένα το καίριο πρόβλημα της συμβατό
τητας της Συνθήκης της Λωζάννης με τη
Σύμβαση-πλαίσιο (Α. Σκόρδας) και τις
επιπτώσεις της τελευταίας για την ελληνι
κή μειονότητα στην Αλβανία (Α. Μπρεδήμας).
Ο τόμος κλείνει με τις συμπερασματικές
παρατηρήσεις του έλληνα δικαστή στο Δι
καστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Στρασβούργου και Ακαδημαϊκού Ν. Βαλ
τικού.
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΡΟΛΟ

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι με στόχο τη
γενικότερη αναβάθμιση του ρόλου του
Συμβουλίου της Ευρώπης, 40 αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων συναντήθηκαν
πριν από λίγους μήνες στο Στρασβούργο.
Τέσσερα χρόνια μετά τη σύνοδο κορυφής της Βιέννης, οι. ηγέτες των 40 κρατώνμελών του Συμβουλίου της Ευρώπης είχαν
την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την προ
σήλωσή τους στις βασικές αρχές και την
πολιτική του Οργανισμού (τη Δημοκρατία,

τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώ
πινη αξιοπρέπεια, την τήρηση της έννομης
κληρονομιάς. Βέβαια, το πόσο προσηλω
μένες στις παραπάνω αρχές είναι χώρες,
όπως η Τουρκία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτη
μα. Για την περίπτωση της συγκεκριμένης
χώρας, υπήρξε και ένα καυστικότατο σχό
λιο στην ανάλυση του Marcel Scotto της
Monde της 20ής Οκτωβρίου 1997.
Η συνάντηση του Στρασβούργου αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία για να αποτιμηθεΐη συνεισφορά του Οργανισμού στην
ενίσχυση της ευρωπαϊκής σταθερότητας
μέσω της διεύρυνσής του. Στη σύνοδο κο
ρυφής αποφασίσθηκε η διεύρυνση των
εξουσιών .του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε να
είναι ο μόνος οργανισμός που θα παρακο
λουθεί και θα εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή
Συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μετά την απλοποίηση των διαδικασιών,
από τον Νοέμβριο του 1998, οι ευρωπαίοι
πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν
εφέσεις απευθείας στο δικαστήριο. Ενώ
ένας Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαι
ώματα θα είναι υπεύθυνος για την προώ
θηση του σεβασμού των δικαιωμάτων από
τις χώρες-μέλη.
Σ' ό,τι αφορά την προστασία των εθνικών
μειονοτήτων, αποφασίσθηκε οι χώρες-μέ
λη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και
τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με
βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση πλαίσιο, η
οποία εγγυάται τα πολιτικά, πολιτιστικά
και θρησκευτικά δικαιώματα των μειονο
τήτων.
Επίσης, συμφωνήθηκε η εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για τα δι
καιώματα των εργαζομένων, η ενίσχυση
της προστασίας των ασθενέστερων μελών
της κοινωνίας, η διασφάλιση των δικαιω
μάτων των νόμιμων μεταναστών και η βελ
τίωση της ποιότητας ζωής στις βιομηχανι
κές και αστικές περιοχές.
Η Πολιτική Διακήρυξη και το Σχέδιο
Δράσης, που υιοθετήθηκαν στο Στρα
σβούργο, στοχεύουν στην ενίσχυση της δη
μοκρατικής σταθερότητας στις χώρες της
Ευρώπης. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι το
Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει προη
γουμένως να ξεκαθαρίσει το ρόλο του στο
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.1

Ε κδόσεις Π οιότητας
Σειρά: ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

SYDNEY PIKASSO

ΠΙΚΑΣΟ
“Ωσάν να ήμουν
μια υπογραφή”

Μετάφραση
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ
Φιλόλογος
Με 158 σελίδες
και 32 εικόνες

Ε Κ Δ Ο Σ Ε I Σ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Προσφορά στον Πολιτισμό

Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 36.27.318
1. Από τις 5 Μαΐου 1998 η Ελλάδα ασκεί την
Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. m
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
01 ΙΑΠΩΝΕΣ
ΤΙΜΩΡΗΣΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η συντριπτική ήττα του
κυβερνώντος Φιλελεύθε
ρου Δημοκρατικού Κόμ
ματος στις εκλογές της
Κυριακής για την Άνω
Βουλή μετατρράστηκε ως
έκρηξη οργής των Ιαπώ
νων ψηφοφόρων απένα
ντι. στο σύστημα της «μο
νοκομματικής δημοκρα
τίας» που κυριαρχεί στη
χώρα μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ετσι,
από τη μία οι ψηφοφόροι
έχουν την ικανοποίηση
ότι τιμώρησαν το «σύστη
μα», που το αντιπροσω
πεύει το κυβερνών κόμμα
-κυρίαρχο επί δεκαετίες
στην πολιτική σκηνή της
χώρας-, ενώ από την άλλη
δεν ανατρέπεται πλήρως
το σκηνικό, μιας και η κυ
βέρνηση διατηρεί την
πλειοψηφία των εδρών
στην πανίσχυρη Κάτω
Βουλή. Η κυριαρχία του
ενός κόμματος και η δια
πλοκή των στελεχών του
με επιχειρηματικούς κύ
κλους έθρεψαν έναν βα
θύτατο γραφειοκρατικό
σύστημα που αποτέλεσε
πραγματική τροχοπέδη
για τη δημοκρατία στη χώ
ρα του Ανατέλλοντος Ηλι
ου. Μέχρι που μπορεί να
φτάσει η αντίδραση των
ψηφοφόρων; Αγνωστο.
Τα κόμματα, πάντως, της
αντιπολίτευσης, με προεξάρχον το Δημοκρατικό,
ζητούν πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες.
Ο ηγέτης του αλληθωρί
ζει προς τον Τόνυ Μπλαιρ
και τον Ρομάνο Πρόντι
και το όνειρό του είναι η
δημιουργία ενός κεντροα
ριστερού
συνασπισμού
στα χνάρια της «Ελιάς».
Αν ο πρωθυπουργός που
θα διαδεχθεί τον Ριουτάρο Χασιμότο -παραιτήθη
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κε μετά την ταπεινωτική
ήττα του κόμματός τουδεν καταφέρει να προω
θήσει άμεσα τις μεταρ
ρυθμίσεις στο φορολογικό
και το τραπεζικό σύστημα
για να καταφέρει η χώρα
να ξεπεράσει την ύφεση
-τη χειρότερη από τον Β’
Παγκόσμιο-τότε δεν πρέ
πει να αποκλείουμε πρόω
ρες εκλογές που ενδεχο
μένως να επιφυλάξουν εκ
πλήξεις.
ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΔΝΤΓΙΑ ΡΩΣΙΑ

Η ρωσική κυβέρνηση
πριμοδοτήθηκε τελικά με
το δάνειο ύψους 22,6 δισ.
δολ. από το ΔΝΤ. Τα χρή
ματα αυτά θα μπουν στα
ρωσικά ταμεία μέχρι το
τέλος του 1999. Πρόκειται
για ένα μεγάλο δάνειο
που πριν από λίγο καιρό
το ΔΝΤ είχε αρνηθεί να
εκχωρήσει, ένα δάνειο
σωτήριο για την κυβέρνη
ση Κιριένκο και τον πρόε
δρο Γέλτσιν, ένα δάνειο
που βάζει ακόμα μια θη
λιά στο λαιμό της αλλοτινής υπερδύναμης. Αυτό
που αξίζει να σημειώσου
με είναι η μεταστροφή του
προέδρου Γέλτσιν την
επομένη της ευτυχούς κα
τάληξης των διαπραγμα
τεύσεων με τους εκπρο
σώπους του διεθνούς ορ
γανισμού. Θυμίζουμε ότι,
τις μέρες που προηγήθηκαν της συμφωνίας, στη
Μόσχα επικρατούσε ένα
περίεργο κλίμα έντασης
με κυριάρχες για μια εις
έτι φορά τις φήμες για την
κακή υγεία του προέδρου.
Ο ίδιος ο Γέλτσιν είχε
εξαπολύσει τότε ολομέ
τωπη επίθεση κατά Θεών
και Δαιμόνων, κάνοντας
λόγο για δυνάμεις που
απεργάζονται πραξικό
πημα για την ανατροπή

του. Ολοι αυτοί οι κακοί
οιωνοί εξαφανίσθηκαν
διά μαγείας μετά την από
φαση του ΔΝΤ να ανοίξει
τα ταμεία του. Την επομέ
νη, λοιπόν, ο πρόεδρος
Γέλτσιν έσπευσε να συνα
ντήσει τους εκπροσώπους
της Δούμας για να τους
τείνει κλάδο ελαίας και
να τους διαβεβαιώσει ότι
όλα είναι καλά και ότι κα
νένα πραξικόπημα και τί
ποτα δεν απειλεί την τάξη
και την ασφάλεια στη Ρω
σία!
ΚΑΙΩ ΠΡΟΕΔΡΟΣΧΕΡΤΖΟΓΚ
ΣΤΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Μεσούντος του θέρους,
οι πολιτικές αντιπαραθέ
σεις έχουν κοπάσει στη
Γερμανία. Αλλωστε ο καγκελλάριος Κολ προτίμη
σε να εγκαταλεά|ιει την
προεκλογική αρένα και
να αναζητήσει καταφύγιο
σε κάποιο θέρετρο της
Αυστρίας και μάλιστα για
έναν ολόκληρο μήνα. Τα
πράγματα για τον ίδιο και
το κόμμα του δεν είναι τό
σο ευρίωνα, μια και οι δη
μοσκοπήσεις εξακολου
θούν να δίνουν σταθερό

προβάδισμα στους Σο
σιαλδημοκράτες. Οι στε
νοί του συνεργάτες επιμέ
νουν ότι το ηθικό του κ.
Κολ είναι ακμαιότατο
αφού -όπως λένε- είναι
από τους ανθρώπους που
έχουν μάθει να μην χά
νουν.
Πριν
παραδώσουν,
όμως, τον προεκλογικό
αγώνα στην καλοκαιρινή
ραστώνη, οι Σοσιαλδημο
κράτες άναψαν και άλλη
φωτιά, εμπλέκοντας στην
αντιπαράθεση και τον
πρόεδρο Χέρτσογκ. Του
προσάπτουν ότι στηρίζει
ανοιχτά τον Χέλμουτ Κολ
και τους Χριστιανοδημο
κράτες του. Ο σοσιαλδη
μοκράτης υποψήφιος για
την καγκελλαρία, πά
ντως, ο Γκέρχαντ Σρέντερ, παραδέχτηκε ανοι
χτά ότι το κόμμα του δεν
μπορεί να ελπίζει σε από
λυτη πλειοψηφία αλλά σε
κυβέρνηση συνεργασίας
και κατόπιν τούτου καλές
διακοπές. Οι αντίπαλοι
θα επανέλθουν δριμύτεροι για να μπουν στην τε
λική ευθεία της αναμέ
τρησης πριν από τις εκλο
γές του Σεπτεμβρίου.

Τελείωσε... και το
πήρε η Γαλλία. Το
φετινό Παγκόσμιο
Κύπελλο
προσέφερε πολλές
συγκινήσεις στους
φιλάθλους. Τελικά,
αποδείχθηκε ότι
πρώτα απ' όλα
το ποδόσφαιρο
είναι παιχνίδι
στρατηγικής. Κι ο
«στρατηγός» Ζακέ,
ο προπονητής της
Εθνικής Γαλλίας,
δεν κρατούσε
για φιγούρα
το μπλοκάκι του
στη διάρκεια
των αγώνων.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΜΟΣΚΩΦ
ΚΑΙ ΤΗ «ΝΕΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
• Στην απώλεια του Κωστή Μοσκώφ
και τα όσα γράφτηκαν για το έργο του
αλλά και για το ρεύμα της νεοορθοδοξίας, του οποίου υπήρξε
βασικός εμπνευστής, αναφέρεται η
επιστολή που ακολουθεί:
1. Το πιο καλό κείμενο, που διάβασα για
τον Κωστή Μοσκώφ, σ’ όλη την έπικηδειολογΐα των ημερών μετά το θάνατό του,
ήταν της Ελένης Μπιρμπίλη, αχψ/Αυγή (5
Ιουλίου 1998). Κρατώ απ’ αυτό, λέξεις
σημασιακές, για να καταθέσω, κι εγώ τα
πεινά, λίγες σκέψεις, για τον μεγάλο αυ
τόν πολίτη της Θεσσαλονίκης και της
Αλεξάνδρειας. «Φανατικός θιασώτης του
απόλυτου Έρωτα», «πρωτοπόρος οραματιστής και αυθεντικός ουμανιστής», «άν
θρωπος βαθιά θρησκευόμενος με την ευρεία έννοια του όρου», «παγκόσμιος άν
θρωπος».
Δεν έτυχε να γνωρίσω από κοντά τον
Κωστή Μοσκώφ. Είχα, όμως, τη χαρά να
γευθώ το λόγο του, την άνοιξη του 1995,
αν δεν με απατό η μνήμη μου, όταν σε μια
διάλεξή του στην αίθουσα τελετών του
παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
ο Κωστής Μοσκώφ, νοερά, ταξίδεψε το
ακροατήριό του στην πόλη όπου από το
1989 διέπρεψε ως μορφωτικός ακόλου
θος. Σεμνός, προσιτός και απέριττος, μί
λησε για τον Καβάφη, τη μετάφραση ποι
ημάτων του στα αραβικά, τα Καβάφεια,
τον Στρατή Τσίρκα, τον μεγάλο του καη
μό για την ίδρυση Ελληνικού Πανεπιστη
μίου στην Αίγυπτο. Λόγος γνήσιος, ου
σιαστικός, ξάστερος.
Προσπάθησε ο Κωστής Μοσκώφ. Προ
σπάθησε για τη διάδοση και την παγίωση
της οικουμενικότητας του Ελληνισμού,
πού αλλού, στην ίδια τη μήτρα που τον
γέννησε, στον ευρύτερο χώρο της Ανα
τολής, της «καθ’ ημάς Ανατολής», Προ
σπάθησε και μάγεψε με λόγο και πράξη,

όπως αρμόζει σ’ έναν σοφό. Δυστυχώς
έφυγε νωρίς, μας έμεινε όμως το έργο
του.
2. Στις αρχές της περασμένης δεκαετίας
τοποθετείται από πολλούς η γέννηση του
ιδεολογικού ρεύματος με τ’ όνομα «νεοορθοδοξία». Εδώ και αρκετά χρόνια,
προσωπικά, προσπαθώ εναγωνίως να κα
ταλάβω, τι τέλος πάντιυν είναι η «νεο-ορθοδοξία» και τα συνήθη «παραγωγό της»,
«νεο-ορθόδοξος», «ελληνολάτρης», «ελληνάρας» κ.λπ. Ειλικρινά, δεν μπορώ να
συνειδητοποιήσω, γιατί το πλάσιμο και η
εφεύρεση ενός τέτοιου όρου. Γιατί αυτή η
αυτονόμηση ενός ιδεολογικού ρεύματος,
μέσα στους κόλπους της Ορθοδοξίας.
Ό σοι μιλούν για «νεο-ορθοδοξία», νομί
ζω, ότι μπροστά στο εύρος και το κάλλος
της Ορθοδοξίας, καταδεικνύουν την ανε
πάρκεια τους.
Ο αείμνηστος Π. Νέλλας, ο Κ. Ζουράρις,
ο Χρ. Γιανναράς, ο π. Γ. Μεταλληνός, ο Κ.
Μοσκώφ, ο π. Γ. Ρωμανίδης, και τόσοι άλ
λοι που αυθαίρετα κάποιοι τους κόλλησαν
τη ρετσινιά του «νεο-ορθόδοξου», δεν αρθριόνουν κανένα διαφορετικό λόγο απ’
αυτόν που αιώνες κομίζει η Ορθοδοξία.
Αντιθέτως, ο καθένας μέσα από τη δική
του προσωπική αναζήτηση, παραπέμπει
αποκλειστικά στην εμπειρία της Ορθοδο
ξίας και στο, αυθεντικό πατερικό πνεύμα
της. Κανένας τους δεν αποδέχεται το χα
ρακτηρισμό «νεο-ορθόδοξος».
Σ’ αυτό το κλίμα, οι υπέρμαχοι του όρου
«νεο-ορθοδοξία» οδηγούνται σε μυθο
πλασίες, παραβλέποντας τη δυναμική της
Ορθοδοξίας, που επιγραμματικά θα μπο
ρούσε να εστιαστεί στα εξής: α. τη βιωμα
τική σχέση μας με τη βυζαντινή και μετα
βυζαντινή κληρονομιά, β. την αντίστασή
μας σ’ ό,τι παραπλανητικό, ανέραστο και
πιετιστικό μας έδωσε στο παρελθόν η
φραγκική Δύση, και γ. στο γεγονός της
σύζευξης Ελληνισμού και Ορθοδοξίας
στη μακρά διάρκεια της ιστορίας μας.
Η ταυτότητα της ελληνορθοδοξίας ή του
ελληνοχριστιανισμού και της ρωμιοσύνης
δεν παραπέμπει στην τραγελαφική θεώ

ρηση του «ελληνοχριστιανισμού» ιδεολο
γήματος με τις ανάλογες παραμορφώσεις
της εθνικής ταυτότητάς μας. (Γι’ αυτόν
τον τελευταίο παράγοντα παραπέμπω στη
μικρή μελέτη του αείμνηστου Νικολάου
Μ. Παναγιωτάκη, «Περιπέτειες της Εθνι
κής μας ταυτότητας», Παλίμχρηστον, τχ. 4,
Ηράκλειο Κρήτης 1984, σσ. 205-212).
Αθανάσιος Ιω. Καλαμάτας
Θεολόγος

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Από τη διεύθυνση του Εικαστικού
Κέντρου, η αντίδραση σε άρθρο του
Μάνου Στεφανίδη που δημοσιεύθηκε
στο προηγούμενο τεύχος:
Κύριε Διευθυντά,
Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού
σας) (αρ. 663/19-6-98) και στο χώρο «Η
κριτική της τέχνης», άρθρο του συντάκτη
σας κ. Μάνου Στεφανίδη με τίτλο «Υπο
κειμενικά» και υπότιτλο «αρπαχτές», με
φωτογραφικό ένθετο μέρος της πρόσκλη
σής μας για τη μεγάλη έκθεση «Εστίες του
βλέμματος» και υπότιτλο σ’ αυτό «Εκθέ
σεις φύρδην-μΐγδην, η λύση;» θίγει, πολύ
άστοχα, θέματα διαφάνειας, την προσπά
θεια, τους στόχους και την πολύ καλή πο
ρεία του Κέντρου μας.
Ο τίτλος «Υποκειμενικά» ίσως αμβλύνει
αλλά δεν εξαλείφει την πικρία μας για
διαστρεβλώσεις σε πράγματα που δεν
γνωρίζει ούτε θέλησε να γνωρίσει άμεσα
ο γράφων.
Αναφέρεται και καταφέρεται για αλλο
τρίωση προσοίπων, ιδεών και θεσμοίν σαν
κομμάτι της «επίσημης» πολιτιστικής πο
λιτικής, αναφέρεται και στο Κέντρο μας
«αρπαχτά» σε ένα εννοιολογικό παζλ φύρδην-μίγδην.
Διαπιστώνει (;) κακώς κείμενα, «ατα
σθαλίες» (!) στις πρακτικές διαχείρισης
και διοργάνωσης εκθέσεων και του Εικα
στικού μας Κέντρου.
Γράφει και μάλιστα ότι είναι διαπίστω
ση: «... Έτσι διαπιστώσαμε πως υπάρχουν
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χρήματα και μάλιστα πολλά στο Εικαστι
κό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας
ώστε να όιοργανώνονται εκθέσεις φύρόην-μίγόην όπως οι πρόσφατες 'Εστίες
τον Βλέμματος-Νευπαραατατικοί Έλλη
νες ζωγράφοι ”και να τυπώνονται πολυτε
λέστατοι κατάλογοι...».
Είναι τουλάχιστον ατυχής αυτή η διαπί
στωση και πιστεύουμε προϊόν μισαλλόδο
ξων πληροφοριοδοτών. Το λέμε αυτό για
τί η μόνη σωστή διαπίστωση είναι ότι δεν
υπάρχουν χρήματα, και μάλιστα πολλά
στο Εικαστικό Κέντρο της Λάρισας.
Υπάρχει πολλή όρεξη και αφοσίωση για
σοβαρή δουλειά. Σεβασμός στους στό
χους του Κέντρου αλλά και στη διαχείρι
ση του δημοσίου χρήματος. Έ τσι αυτό
που βγαίνει (αυτό που φαίνεται), ναι, εί
ναι πλούσιο - και μάλιστα πολύ, σε σχέση
με τα περιορισμένα ποσά που διατίθε
νται.
Μας εκπλήσσει όμως το γεγονός για το
πότε, με ποιον τρόπο και γιατί γίνεται
λόγος σε μια έκθεση που διοργανώθηκε
πριν σχεδόν ένα χρόνο. Πρόκειται για
μια μεγάλη από κάθε άποψη ομαδική έκ
θεση, με θεματική της την παράσταση
στη νεότερη ζωγραφική, πληροφοριακού
και εκπαιδευτικού κατά βάση χαρακτή
ρα. Εξαπολύονται βέλη αρχικά κατά των
καλλιτεχνών (αναφέρονται και ονόμα
τα), που δέχτηκαν να συνυπάρξουν με
την κρεμονική εικονογραφία -μίασμα
της σύγχρονης εικαστικής διατύπωσηςκαι με τη βαριά φράση φύρδην-μίγδην,
προκαταλαμβάνει άσχημα τον ανυπο
ψίαστο αναγνιόστη σας, γ ι’ αυτή την έκ
θεση και το Κέντρο μας. Για μια πολύ
αξιόλογη έκθεση από άποψη επιπέδου
και συμμετοχής καλλιτεχών όλων των τά
σεων, με αποδεδειγμένα πρωτοφανή
επιτυχία, που επιβεβαιώνεται από τα δη
μοσιεύματα και από το επίπεδο, τα σχό
λια και το πλήθος του κοινού που την επισκέφτηκε (10.000 επισκέπτες). Επιβε
βαίωνε δε τη γνωστή άποψή μας ότι ένα
Κέντρο δεν πρέπει να στηρίζει με απο
κλεισμούς ομάδες και ομαδοποιήσεις.
Έ τσι ασφαλώς δεν είναι καθόλου τυχαίο
το ότι αυτή η έκθεση που είχε καλλιτέ
χνες όλων των τάσεων ήταν ο πυρήνας
της εκπροσυίπησης της χώρας μας στη
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, στην πολύ με
γάλη έκθεση των Βρυξελλών, το πρώτο
εξάμηνο του 1998.
Ό σο για τους πράγματι πολυτελείς κα
ταλόγους (αλήθεια, τι θράσος να εκδίδονται τέτοιοι κατάλογοι;) είναι ανα
γκαίο να επισημανθεί ότι: με τα όποια
συν και πλην μπορεί να επισημάνει κα
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νείς, οσοδήποτε διαφορετικοί και να εί
ναι στις λεπτομέρειες του περιεχομένου
τους, εκδίδονται, ναι, πολυτελείς κατά
λογοι, με το μισό ή και το ένα τρίτο του
κόστους παρόμοιων εκδόσεων άλλων
φορέων. Αυτό επιτυγχάνεται με διαφα
νείς διαδικασίες, στο πλαίσιο του αντα
γωνισμού των παραγωγών, με συνεχή
επίβλεψη της ποιότητας σε όλα τα στά
δια και με προσωπική συμμετοχή στο
δημιουργικό.
Δεν κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε
σε άλλες λεπτομέρειες του δημοσιεύμα
τος που δεν ανταποκρίνονται στην πραγ
ματικότητα ή μας θίγουν.
Τελειώνοντας όμως θέλουμε να τονίσου
με ιδιαίτερα ότι:
Εμείς δεν αποκλείσαμε, δεν αποκλείου
με ούτε θα αποκλείσουμε τη συνεργασία
με κανέναν θεωρητικό της τέχνης.
Ζητήσαμε και ζητάμε την παρουσία και
κριτική συνεργασία όλων, γιατί αυτή πα
ράγει και προάγει τους στόχους μας.
Δεν μας διαφεύγουν ούτε οι στρεβλώ
σεις του συστήματος ούτε οι ιδιαιτερότη
τες του κόσμου με τον οποίο συνεργαστή
καμε, συνεργαζόμαστε και πρέπει να συ
νεργαστούμε για να υπηρετήσουμε ου
σιαστικά έναν εικαστικό φορέα με υψη
λούς εθνικούς και διεθνείς στόχους, που
ασφαλώς δεν υποστηρίζουμε ότι έχουν
επιτευχθεί.
Δεν μας διαφεύγουν κυρίως οι αρπαχτές. Είναι ένα φρούτο υπαρκτό που ευ
δοκιμεί σε όλους τους χοίρους (και να μας
επιτραπεί να το πούμε) αρκετά περισσό
τερο νότια της Λάρισας. Εμείς το γνωρί
ζαμε και προσέξαμε, γι’ αυτό στενοχωρήσαμε και. ίσως θα στενοχωρήσουμε μερι
κούς.
Επιθυμούμε και υπηρετούμε διαφανείς
και υγιείς συνεργασίες με αμοιβαίο σε
βασμό στις υποχρευίσεις για υψηλούς
στόχους, που θα ωφελήσουν κυρίως και
οπωσδήποτε τον κόσμο της τέχνης.
Οι αναμφισβήτητα υπαρκτές αγκυλώσεις, αλλά όχι μόνο αγκυλοίσεις, του συ
στήματος, δεν πρέπει να παρασύρουν
τους ανθρώπους της τέχνης «αρπαχτά»
σε αφορισμούς φορέων και ατόμων που,
μέσα σ’ αυτό το σύστημα που ζούμε,
προσπάθησαν και κατόρθωσαν, σε μι
κρό αρχικά χρονικό διάστημα, να παρα
γάγουν και κυρίως να δρομολογήσουν
τουλάχιστον αξιοπρόσεκτο αν όχι πρω
τοποριακό έργο, αντιστεκόμενοι σε χί
λιες δυο δυσκολίες και λυσσαλέες επι
θέσεις και «αρπαχτικών». Σε φορείς και
άτομα που επιζητούν το καλύτερο με την
ευρύτερη δυνατή συνεργασία όλων των

εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων της
τέχνης, ενός ευρύτερα αποδεκτού επι
πέδου. Σ ’ αυτό το χοίρο όμως το αντικει
μενικά ευρύτερα αποδεκτό επίπεδο τέ
χνης, δυστυχώς, δεν είναι και αμοιβαία
αποδεκτό.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για το Εικαστικό Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας
Ο Πρόεδρος του Δ Σ.
Δημήτρης Βαλάσης
Δημοτικός Σύμβουλος
Ο Καλλιτεχνικός Δ ιενθυντής
Αντρέας Γιαννούτσος

Ο συνεργάτης μας Μάνος Στεφανίδης απαντά:
Θα ζητούσα να ξαναδιαβάσουν με νη
φαλιότητα οι υπεύθυνοι του Εικαστικού
Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης στη Λάρισα
το άρθρο μου, να απομονώσουν όσα τους
αφορούν -όλη κι όλη μια παράγραφοςκαι είμαι σίγουρος ότι τελικά θα συμπο
νήσουν μαζί μου.
Ουδείς αμφισβήτησε τις καλές τους προ
θέσεις, προσωπικά μάλιστα ήμουν ο μό
νος που εξαρχής ζήτησα με άρθρα μου η
ίδια η Λάρισα ν ’ αναλάβει τις τύχες του
Κέντρου της. Αυτό όμως δεν αποτελεί άλ
λοθι υίστε ν’ αρκούνται οι ίδιοι σε δεύτε
ρα πράγματα.
Περιμένουμε στο μέλλον πιο φιλόδοξες
προτάσεις. Το πρόβλημα δεν είναι να με
ταφερθεί στην περιφέρεια το κατεστημέ
νο του Κέντρου, αλλά η περιφέρεια δυνα
μικά ν’ αναπτύξει τη δική της αυτόνομη
οντότητα.
Μ.Σ.
ΗΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜ1ΙΗΣ · ΣΩΤΗΡΗ!! Ν'ΓΛΛΗΣ

Η ΕΛΛΗ ΝΙΚ Η
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21°' ΑΙΩΝΑ
Εύνν/.εντρ'.ααό; ή Ευ;ωκΓ/τρ«ανς

Kieuje/ή: Μι/άλης Παπακωνσταντίνου
Προλιτόμινυ: Νίκος Μουζέλης
Μιχάλης Παπαγιαννάκης
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επισημαίνουμε
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ;
Προβλήθηκε ως καινοτομία, ως νέα πρωτοβουλία, ως καινούργια
προσπάθεια που συνδυάζει την ανάπτυξη με τον πολιτισμό. Μόνο
που το άκουσμά της, δεν έκρυβε και πολλά καινούργια πράγματα:
το τριήμερο 24,25 και 26 Ιουλίου στην προκυμαία του λιμανιού της
Παλιάς Επιδαύρου, θα συγκεντρωθούν οι παραγωγοί της περιοχής,
φέρνοντας τα προϊόντα τους, όλα τα καλά της αργολικής γης
δηλαδή, σε μια προσπάθεια να γνωρίζουν οι επισκέπτες -συνήθως
κάτοικοι του κλεινού άστεος- ότι στην περιοχή της Αργολίδας δεν
φυτρώνουν μόνο... αρχαία θέατρα, αλλά και πεπόνια, καρπούζια,
δημητριακά, και άλλα αγαθά της γης. Κι επειδή άρτος χωρίς
θεάματα δεν γίνεται, το παζάρι των προϊόντων θα πλαισιωθεί και
από ανάλογο, πάει να πει παραδοσιακό, μουσικό πρόγραμμα. Η
εκδήλωση αυτή, σύμφωνα με την άποψη των διοργανωτών, θα
φέρει κοντά τους κατοίκους της πόλης με τους αγρότες, θ’ ανοίξει
ο δρόμος για τον αγροτουρισμό, το σεβασμό στη φύση και τα
προϊόντα της...
Καλοπροαίρετες οι προσδοκίες των διοργανωτών, αλλά έχουμε
δύο ερωτήματα: ποιο είναι το καινούργια που φέρνει αυτή η
προσπάθεια και πόσο εξαρτάται η οικολογική συνειδητοποίηση των
κατοίκων των πόλεων από τα παζάρια και τα πανηγύρια;
Ο.Σ..

Σ Τ Η M O N Ε Μ Β Α Σ ΙΑ Σ Υ Ζ Η Τ Ο Υ Ν ...
ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΕΣ 01 ΜΕΡΕΣ vu είναι μέρες διακοπών, αλλά σ’ ένα κατ’ εξοχήν τουριστικό μέ
ρος, τη Μονεμβασιά, ασχολούνται και με άλλα εκτός από τον τουρισμό. Τα τελευταία έν
δεκα χρόνια, κάθε Ιούλιο, ο Μονεμβασιώτικος Όμιλος και το Πολιτιστικό Τεχνολογικό
Ιδρυμα ΕΤΒΑ διοργανώνουν, στο κάιπρο της Μονεμβασιάς, Συμπόσια Ιστορίας και Τέ
χνης., με καλεσμένους και ομιλητές έλληνες και ξένους επιστήμονες, ειδικούς με το, κάθε
φορά, συζητούμενο θέμα. Η έναρξη του συμποσίου τους φροντίζουν να συμπίπτει με την
επέτειο της απελευθέρωσης της Μονεμβασιάς από τους Τούρκους, το 1821, και για τις
ανάγκες της επετείου το λόγο έχει η μουσική. Ετσι στις 23 Ιουλίου, ημέρα της επετείου και
ημέρα έναρξης του φετινού συμποσίου, στην πλατεία Χρυσαφίτισσας θα πάρει θέση η Δό
μνα Σαμίου με το συγκρότημά της. Από την επόμενη μέρα, 24/7 και μέχρι την Κυριακή 26
Ιουλίου οι έλληνες και ξένοι επιστήμονες που φέτος θα φτάσουν στη Μονεμβασιά, θα συ
ζητήσουν για τις «Επικοινωνίες και τις μεταφορές στην προβιομηχανική περίοδο», τα
πρυπα βήματα δηλαδή ενός από τους πιο σημαντικούς τομείς στο χώρο της τεχνολογίας
σήμερα.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
•Δ είτε: 0«Κοινός Λόγος» είναι μια συ
γκέντρωση προφορικών μαρτυριών που η
Ελλη Παπαδημητρίου συγκέντρωσε συνομι
λώντας με απλούς ανθρώπους που είχαν
βιώσει τη Μικρασιατική Καταστροφή, τον Β
Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εμφύλιο. Αυτές τις
μαρτυρίες, διασκεύασε θεατρικά και σκη
νοθέτησε ο Βαγγέλης θεοδωρόπουλος και
πρωτοπαρουσίασε στο θέατρο του Νέου
Κόσμου. Την Τρίτη 21 Ιουλίου, η ίδια παρά
σταση ανεβαίνει μέχρι το Βύρωνα, το θέα
τρο «Αννα Συνοδινού». Τους ρόλους ερμη
νεύουν οι Σ. Αθανασιάδου, Ανθή Ανδρεοπούλου, Όλγα Δαμάνη, Μαρία Κατσανδρή
και Τζ. Παπαδοπούλου.
•Ακούστε: Για ακόμα μία φορά το σαξόφω
νο του Jan Garbarek, την ερχόμενη Παρα
σκευή, 24 Ιουλίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττι
κού. Τον συνοδεύουν οι Εμπερχαρντ Βέμπερ (μπάσο), Ράινερ Μπρουνινχάουζ
(πλήκτρα) και Μεριλιν Μαζούρ (κρουστά).
•Παρακολουθήστε: Τη μουσική, το χορό
και το τραγούδι της Ινδίας και της Ελλάδας,
στις εκδηλώσεις που σ’ όλη τη διάρκεια του
Ιουλίου διοργανώνει το Αετοπούλειο Πολι
τιστικό Κέντρο στο Χαλάνδρι, στο θέατρο
της Ρεματιάς και έχουν τίτλο «Παράλληλοι
πολιτισμοί - Ίχνη από τη συνάντηση δύο λα
ών».. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου ήχοι φλάου
του από μπαμπού με τον Hariprasad
Chaurasia. Δύο μέρες μετά, στις 22/7, το
κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά θα «συνο
μιλήσει» με το shenai του Rama Shankar.
Στις 23 Ιουλίου έναν κλασικό ινδικό χορό,
τον Κατάκ, που συνδυάζει πολύχρωμες
στολές, στοιχεία μιμητικής, άψογη τεχνική
και έντονα ρυθμικά στοιχεία στους «διαλό
γους» του τάμπλα και των λακτισμάτων των
χορευτών.
•Διαβάστε: .Το μυθιστόρημα του Γιώργου
Συμπάρδη «0 άχρηστος Δημήτρης» (εκδό
σεις «Κέδρος»). Η πορεία δύο φίλων, από
το 1974 ώς τις αρχές της δεκαετίας του
’80, οι σχέσεις τους, οι διαδρομές τους, η
δοκιμασία και η διαδρομή της φιλίας τους.
Μια ήρεμη παρατήρηση και αποτύπωση του
πρόσφατου παρελθόντος και της καθημερι
νότητας αυτής της πόλης, όπως βιώνεται
από καθημερινούς ανθρώπους.
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Μ Ν Η Μ Η ΣΤΑΥΡΟ Υ ΤΟ ΡΝΕ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ συμπληρώνονται 10 χρό
νια από το θάνατο του σκηνοθέτη Σταύρου
Τόρνε' που χαρακτηρίστηκε και πριν και με
τά το θάνατό του «ποιητής του ελληνικού κινηματογράτρου». Στη διάρκεια της δεκαε
τίας του '60 ήρθε σ’ επαφή μετ ον κινηματο
γράφο ο Τορνές, όταν εργάστηκε ως βοηθός
και ηθοποιός (με τον Ηλιά Καζάν, τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον Τάκη Κανελλόπουλο,
τον Δήμο Θέο). Την πρώτη δική του σκηνο
θεσία την επιχείρησε το 1967, όταν με τον
Κώστα Σφήκα έκαναν το ντοκιμαντέρ «Θη
ραϊκός Όρθρος». Στη διάρκεια της δικτατο
ρίας πηγαίνει στη γειτονική Ιταλία και μένει
εκεί μέχρι το 1980. Εκεί έκανε πολλές δου
λειές, ανάμεσα τους και κινηματογράφο
συμμετέχοντας στις ταινίες «Ιταλία έτος μη
δέν» του Ροσελίνι, «Αλοζανφάν» των Ταβιάνι, «Πόλη των γυναικών» του Φελίνι. Οι
δικές του σκηνοθετικές δουλειές στην Ιταλία
είναι οι μικρού μήκους ταινίες «Sludenti»,
«Αντίο Ανατολή» και «Εξωπραγματικό»
και η μεγάλου μήκους «Κοάτι» (που πήρε
μέρος στο Φεστιβάλ της Βενετίας). Η υπό
λοιπη κινηματογραφή του κατάθεση ήρθε με
την επιστροφή του στην Ελλάδα: το 1982 ο
«Μπάλαμός», το 1984 η «Καρκαλού», το
1985 ο «Ντανίλο Τρέλες» και το 1987 «Ενας
ερωδιός για τη Γερμανία». Εναν χρόνο αρ
γότερα πέθανε.

Η εικόνα που μένει σήμερα, δέκα χρόνια
μετά, στους ανθρώπους που τον γνιΰρισαν
είναι «η πλευρά του τρυφερού ανθρώπου
που αντιμετωπίζει τη ζωή με γενναιότητα
και ρομαντισμό, που αποστρέφεταιτα υλι
κά αγαθά και παθιάζεται για έναν σκοπό
(στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον κινη
ματογράφο)» επισημαίνεται. στο αφιέρωματα της εφημερίδας «Εξουσία»
(15/7/98).
Από το ίδιο αφιέρωμα μετα
φέρουμε τα λόγια του ίδιου
του Τορνέ όταν τον αποκαλούσαν «ποιητή του σινεμά»:
«Στην Ελλάδα είμαστε όλοι
ποιητές. Πουλάμε τον εξωτι
σμό, το μύθο, την ποίηση σε τε
λευταία ανάλυση. Σε ένα χώ
ρο που έχει συνειδητοποιηθεί
το αδύνατο, με την έννοια του
οικονομικού μεγέθυς, της ευρωστίας, έχει γεννηθεί ένας^
κόσμος ποιητών σε όλη την
κοινωνική διαστρωμάτωση
της Ελλάδας. (...) Ο κινηματο
γράφος προσδιορίζεται κι από
την υλικότητά του. Κι αυτή η υλικότητα δεν ταιριάζει με την ελευ
θερία που έχει ο ποιητικός λόγος.
Είναι μια καινούργια διάσταση».

-· Mondial: εκφωνητής λέει: κόρνες σε
πολύ ευνοϊκό σημείο.
• Παγκαριώτατοι! (Ελευθεροτυπία
10.7).
• - Πώς είναι ο πολιτισμός στην Ελλάδα;
ΥΠΠΟ-γειος (πολιτισμός μετρά ή με το
μέτρο).
• Το ασύγκριτο μέταλλο της φωνής του
Δ. Μαρωνίτη θα ηχήσει στο κοίλον της
Επιδαύρου καθώς ο διαπρεπής
φιλόλογος θα ερμηνεύει τον παιδαγωγό
στην Ηλεκτρα του Δ. Μαυρίκιου.
Σκηνοθετική λεπτομέρεια: Αντί της
Τροίας θα καίγονται τα δεσμευθέντα
Λεξικά του Μπαμπινιώτή. Ο κ.
Μαρωνίτης θα μπορούσε να παίξει και
την Μήδεια, ircu ιαπωνικά με τον

Μπαμπινιώτή
αυτοπροσώπως στον ρόλο
των δύο βωβών τέκνων
(για να τον εκτελέσει δις).
• Ο Κεσσανλής στα Νέα
της Τέχνης
όιαμαρ τυρήθηκε γιατί το Αντί, τον
παρέλειψε στο αφιέρωμα για ταφαγιούμ.
Δ ιορθώνουμε: ο Νίκος έχει υπάρξει και
φαγιουμίστας.
• Οι Ματιές στην τέχνη του Εικοστού
Αιώνα που παρουσιάζονται στην Ανδρο
είναι λίγο θολές και λίγο λίγες. Η δε
θεωρητική υποστήριξή τους είναι μάλλον
ματιασμένη.
• Πώς να το κάνουμε: η κυρία Αρβελέα
δεν μπορεί να καλύπτει κάθε τομέα του
επιστητού. Αλλο εικαστική συζήτηση κι
άλλο εικαστική αστυνομία.
• Το χρέος το ΟΑΣΑ που χαρίστηκε από
τους εκσυγχρονιστές φωστήρες μας
ανέρχεται στο ποσό του 1 τρισ. δραχμών.
Δηλαδή 400 περίπου δισ. περισσότερα
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από το τραγικό έλλειμμα της ξοφλημένης
«Ολυμπιακής» ή το τίμημα, πάνω-κάτω
10 «πολιτιστικών πρωτεουσών» ή απλώς
το άλλο όνομα των χιλίων
δισεκατομμυρίων.
• Θα μπορούμε επίσης κανείς να πει ότι
το χρέος του ΟΑΣΑ είναι τρεις φορές
επάνω το κόστος του 51 %.της Ιονικής το
οποίο υπολογίζεται στα 300-310 δια. όρχ.
Αστείον ποσού δηλαδή.
• Συγκινητικότατη η παρουσίαση της
έκθεσης Ακριθάκη απ' το Artfie του
Seven-X. Ομιλήτριεςη Φώφη Ακριθάκη
και η Μαρία Κοτξαμάνη.
Τελικά ο μικρός αυτός σταθμός είναι ο
μόνος που παρουσιάζει τόσο μεθοδικά
τον πολιτισμό στα MME.
• Τι εικαστικά όμως και Seven X, η
πραγματική τέχνη «έπαιξε» στο Σκάι και
στον γάμο της Μπακογιάννη. Όλα κι όλα
ο σταθμός έχει γούστο (και διά γάμους
και διά κηδείας).
Μανωλάκης ο Βομβιστής

Δ Υ Ο Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΚ Α «Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΑ »
Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ενός εγχειρήματος δεν μπο
ρεί παρά να συγκριθεί με την πριότη προ
σπάθεια. Έτσι, το πρόσφατο μυθιστόρημα
«Το παιχνίδι των τεσσάρων», που ανέλα-

|ίαν να πραγματοποιήσουν οι Κώστας
Μουρσελάς, Γιώργος Σκούρτης, Αντώνης
Σουρούνης και Πε'τρος Τατσοπουλος
αναπόφευκτα συγκρίθηκε με «Το μυθιστό
ρημα των τεσσάερων», ακολουθώντας την
ίδια διαδικασία γραφής -τη διαδοχική
εναλλαγή των συγγραφέων από τις στή
λες ημερήσιων εφημερίδων: κάθε μέρα
το πρώτο, κάθε εβδομάδα, το δεύτερο.
Δεν θα πρέπει να μείνουμε όμως μόνο
στη σύγκριση του λογοτεχνικού αποτελέ
σματος, που είναι το ένα σκέλος της πα
ράλληλης ματιάς στα δύο βιβλία. Το άλ
λο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι το
μέσον που πρωτοδημοσι εύτηκαν τα δύο
μυθιστορήματα: «Το μυθιστόρημα των
τεσσάρων» των Μυριβήλη, Καραγάτση,
Τερξάκη, Βενέζη δημοσιεύτηκε το 1958
στην εφημερίδα «Ακρόπολις» (κυκλοφο
ρεί από τις εκδόσεις «Εστία»), ενιό «Το
παιχνίδι των τεσσάρων» στην εφημερίδα
«Τα Νέα», τον Φεβρουάριο του 1998
(κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καστανιώτης»), Η χρονική απόσταση των δυο
εγχειρημάτων είναι σαράντα χρόνια, σ’
αυτό το διάστημα όμως, άλλαξαν πάρα
πολλά, κι ανάμεσά τους η σχέση μας με τον
Τύπο. Σαράντα χρόνια πριν, οι ρυθμοί των
ανθρώπων μπορούσαν να χωρέσουν πε

ρισσότερο χρόνο, χρόνο που αφιέρωναν
όχι μόνο στη σχόλη αλλά και στην ανάγνω
ση, π.χ., της καθημερινής τους εφημερίδας.
Έτσι, περισσότερο εύκολα, μπορούσαν να
παρακολουθήσουν
ένα λογοτεχνικό έρ
γο μέσα από τις στή
λες της εφημερίδας,
μια διαδικασία που
απαιτεί συγκέντρω
ση, αφιέρωση, φυγή.
Σήμερα ο Τύπος,
όπως και τα υπόλοι
πα MME, προσπα
θούν να προλάβουν
τους ρυθμούς των ει
δήσεων, των γεγονό
των και των ανθρώ
πων. Χρειάζεται, λοι
πόν, αλλάζοντας σε
λίδα σε μια εφημερί
δα, ν' αλλάξουμε διά
θεση, ματιά και τρό
πο προσέγγισης ενός
κειμένου. Με άλλον
τρόπο διαβάζουμε
ένα ρεπορτάζκαι με
άλλον διαβάζουμε λογοτεχνία, στην εφημε
ρίδα ή στο -έτοιμο πια-βιβλίο.
Ο τρόπος και ο ρυθμός ανάγνωσης, σήμε
ρα, τον εφημερίδων υπονόμευσε από τη
γέννησή του «Το παιχνίδι των τεσσάρων».
Το ύφος που προσέδωσαν στο μυθιστόρη

μά τους προσομοιάζει με τα καθημερινά
κείμενα εφημερίδων. Αυτόν τον κόσμο άλ
λωστε διάλεξαν και ως περιβάλλον του μ υ
θιστορήματος τους: εφημερίδες, περιοδι

κά, διαπλεκόμενα, πολυεθνικές, καταστά
σεις δηλαδή που αναγνώστης του ημερήσι
ου εντύπου γνωρίζει από τις ειδήσεις που
κυρίως καλύπτουν τις σελίδες του.
Δ εν έμειναν όμως μόνο στον περιβάλλο
ντα χώρο του μυθιστορήματος. Το ύφος
γραφής παρεξέκλινε του λογοτεχνικού και
πλησίασε περισσότερο το δημοσιογραφικό,
διευκολύνοντας έτσι, ακόμα περισσότερο
τον αναγνώστη -εφημερίδας κι όχι λογοτε
χνίας: «Ο Καλλίας άναψε τσιγάρο κι έπεσε
σε σκέψεις. Αυτός δεν ήξερε τίποτα για το
μαχαίρωμα του εκδότη από την Εριφύλη.
Ο Τύπος και η τηλεόραση το είχαν κρατή
σει μυστικό, περιμένοντας τι θα τους πει η
Αστυνομία. Ο Κυριακ,ίδης είχε μπει στο νο
σοκομείο σαν απλός τραυματίας -σοβαρά
μεν, αλλά τραυματίας-, χωρίς να ειπωθεί
το παραμικρό για δολοφονική ενέργεια. Το
κύκλωμα του Αεβίδη είχε σκεπάσει καλά
την υπόθεση, τα διαπλεκόμενα είχαν λει
τουργήσει άριστα και η Εριφύλη κυκλοφο
ρούσε ελεύθερη κι ωραία με τον καλ.ό της,
κάνοντας σχέδια και όνειρα για το αύριο»
Και στο πρώτο εγχείρημα λογοτεχνικής
σκυταλοδρομίας («Το μυθιστόρημα των
τεσσάρων») παίρνει μέρος ο Τύπος, αλλά οι
συγγραφείς του δεν αρκούνται σ ’αυτό. Δεν
μένουν στο καθημερινό γεγονός, αναμο
χλεύουν την πρόσφατη ιστορία του τόπου,
μας μεταφέρουν σε άλαλους τόπους και άλ
λες εποχές, περιγράφουν ανθρώπους, χα
ρακτήρες, ιδέες, καταθέτουν προβληματι
σμούς: «Ο άνθρωπος, πολ,λές φορές στη
ζωή του, βρίσκεται αναγκασμένος να εκ
στομίσει την απειλ,ή. Είναι η παρόρμηση,
το αφάρπαγμα της οργισμένης στιγμής,
που συσκοτίζει το νου· που εξουδετερώ
νει το Υπερεγώ, το σφυρηλατημένο από
τον αταβισμό αιώνων πολιτισμού, από
καλλιέργεια κι υποταγή στις κοινωνικές
συνθήκες. Και φέρνει στην επιφάνεια το
πρωτόγονο Εγώ, που ελλοχεύει ύπουλα
στα κύτταρά μ α ς· που μας το μετέδωσε,
ανάμεσα σε αναρίθμητες γενιές, με τα
χρωματοαώματά του, ο απώτατος πρόγο
νός μας, ο τρωγλοδύτης, ο κτηνάνθρω
πος· εκείνος που για να επιβιώσει, ν’αναπαραχθεί και να κυριαρχήσει, άλλον τρό
πο α π ’το φονικό δεν ήξερε».
Τα σαράντα χρόνια που μεσολάβησαν
δεν άλλ,αξαν μόνο τους ρυθμούς των αν
θρώπων. Αλλαξαν και τον τρόπο που πλη
σιάζουμε τους ανθρώπους και μέσω της λ.υγοτεχνιάς και μέσω της πραγματικότητας.
ΟΛΙ Α ΣΕΛΛΑ
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Στις 11.7.98, ο φιλόσοφος καί ιστορικός των ιδεών Παναγιώτης Κονδύλης, έτών 55,
άπεβίωσε στο ’Ιατρικό Κέντρο ’Αθηνών κατόπιν οξέος εμφράγματος καί συνεπεία
μετεγχειρητικής αιμορραγίας πού ακολούθησε την άγγειοπλαστική επέμβαση. Ή
κηδεία του έγινε στις 13 ’Ιουλίου παρουσία πολυάριθμων συγγραφέων καί εκδοτών,
άλλά χωρίς κανέναν άντιπρόσωπο τής πολιτείας καίτών MME. Τό κείμενο πού
δημοσιεύουμε είναι ό επικήδειος πού έξεφώνησε ό Γιάννης Καλιόρης.

Παναγιώτης Κονδύλης,
«ό παλαιός καί εκλεκτός μας φίλος»
τοΰ Γ ιάννη Κ αλιόρη
ν γιά τή σύγχρονη ατομική συ
νείδηση, πού βιώνει τόν εαυτό
της σάν απόλυτη πραγματικό
τητα, ό θάνατος συνιστά εξ ορι
σμού σκάνδαλο καί παραλογισμό, είναι έξίσου παράλογος καί σκαν
δαλώδης άπό τή μεριά καί τής όμάδος,
όταν χτυπά αίφνιδίως ένα της μέλος
στήν άκμή μιας έξοχης δημιουργικής
δραστηριότητος, καί διακόπτει ενα
έργο πού πήγαινε άπό κορυφή σέ κορυ
φή, καί πού ό έπόμενος σταθμός του θά
ήταν μιά τρίτομη Κοινωνική οντολογία,
άπό τήν οποία μόνον ό πρώτος τόμος
έχει γραφτεί.
Ή οδύνη γιά τήν απροσδόκητη καί τό
σο παράλογη άπώλεια του «παλαιού
καί εκλεκτού μας φίλου», εμποδίζει
αυτή τή στιγμή τήν ψύχραιμη αποτίμη
ση ή καί τήν άπλή έστω περιγραφή ενός
έργου μεγάλου σέ όγκο, υψηλού σέ ποι
ότητα καί θεματολογικά πολυμερούς.
"Ενα μόνο μπορούμε νά πούμε χωρίς
δισταγμό: ό θάνατός του συνιστά πραγ
ματική άπώλεια τόσο γιά τήν Ε λλά δα
δσο καί γιά τόν ευρωπαϊκό πνευματικό
πολιτισμό. Γιατί ό Κονδύλης υπήρξε
φυσιογνωμία διεθνούς διαμετρήματος,
καί καθώς έδημοσίευε συστηματικά στή
γερμανική γλώσσα, τό έκτόπισμά του
στάθηκε ασύνορο. "Αλλωστε, τά άφιερώματα πού έγιναν στό έργο του (στήν
'Ολλανδία λ.χ.), όπως καί οί διακρίσεις
πού τοΰ άπονεμήθηκαν κατά καιρούς
(μεταξύ τών όποιων τό βραβείο
Χούμπολτ, άλλα κυρίως τό πολύ τιμη
τικό μετάλλιο Γκαΐτε, πού άπό τούς
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"Ελληνες μόνον ό Κ. Τσάτσος τό είχε
άξιωθεΐ), καθώς καί ή κυκλοφορία τών
βιβλίων του στό εξωτερικό, μαρτυρούν
γιά τό πόσης έκτιμήσεως έχαιρε πέραν
τών συνόρων τής Ε λλάδος, πέραν έπίσης τών συνόρων καί τής Γερμανίας.
"Αν όμως άνήκει στήν ευρωπαϊκή
κουλτούρα, άνήκει έπίσης καί στήν
Ε λλά δα , γιά τήν όποιαν ένδιαφερόταν
άδιαλείπτως: μετέφραζε πάντοτε τά βι
βλία του ό ίδιος, καί φρόντιζε νά προ
σθέτει έκτεταμένους προλόγους καί
επίμετρα προκειμένου νά μιλήσει γιά
τήν ελληνική πραγματικότητα, συγγρά
φοντας μάλιστα καί σημαντική έργασία
μέ άντικείμενο τις φιλοσοφικές ιδέες
τοΰ ελληνικού διαφωτισμού. Κι δλ’
αυτά σέ γλώσσα δουλεμένη, χειμαρρώ
δη, διαυγέστατη, διατυπωμένη μέ άνε
ση καί άκρίβεια, καί τυπωμένη πάντοτε
μέ τήν ευγένεια καί τήν άρχοντιά τοΰ
πολυτονικού.
Κι έδώ πρέπει νά άναφερθεΐ αυτή του
ή εκπληκτική ικανότητα εργασίας, αυτή
ή μεγάλη προσληπτική καί άφομοιωτική του δύναμη, πού τόν έκανε, κατά κά
ποιο τρόπο, τρομερή διανοητική μηχα
νή, ή όποια καταβρόχθιζε εκατοντάδες
βιβλία σέ εφτά γλώσσες, καί έγραφε χι
λιάδες σελίδες σέ δύο, ζώντας πάντα
λιτά καί κατά περιόδους άσκητικά, μέ
πρόγραμμα εργασίας καί ζωής αυστη
ρό, χωρίς ώστόσο νά είναι φυγάνθρωπος καί νά παραμελεί φίλους καί συνα
ναστροφές. Καί ήταν έτσι άπό τήν
έποχή άκόμη τών φοιτητικών μας χρό
νων: είχε ταχθεί στή .σπουδή καί τήν

πνευματική έργασία, καί έμεινε άνένδοτα συνεπής μέχρι τό τέλος.
Ε ντελώ ς πρόχειρα καί σχηματικά, θά
μπορούσαμε νά κατατάξουμε τό έργο
του σέ τέσσερεις κατηγορίες, άλληλοτεμνόμενες δσο καί διακριτές:
α. Σέ βιβλία πού άφοροϋν περισσότε
ρο τήν ιστορία τής φιλοσοφίας καί τών
ιδεών, όντας πραγματείες, θά λέγαμε
φιλοσοφολογίας, μέ τήν πιό γόνιμη ση
μασία τοΰ δρου. Σ ’ αυτές υπάγεται Ή
κριτική τής μεταφυσικής στή νεότερη
σκέψη, καί κυρίως τό δίτομο ογκώδες
σύγγραμμα: Ό ευρωπαϊκός διαφωτι
σμός, έγκυρο καί πολύτιμο βοήθημα γιά
καθηγητές, έρευνητές καί φοιτητές.
Αυτού τοΰ είδους τις εργασίες του δια
κρίνουν δύο κυρίως χαρακτηριστικά:
Π ρ ώ τ ο ν , ή υπεύθυνη ώς πρός τήν
άκρίβεια καί τήν πιστότητά της έκθεση
τών διαφόρων φιλοσοφικών, οικονο
μικών, κοινωνιολογικών καί πολιτικών
θεωριών, διότι ό Κονδύλης τις έγνώριζε
πάντοτε άπό τήν πηγή, κι δταν λ.χ. μι
λούσε γιά τόν άγιο Θωμά, τόν είχε δια
βάσει ά π ’ ευθείας άπό τό λατινικό κεί
μενο, καί φυσικά έξ ολοκλήρου -καθώ ς
χειριζόταν εύχερώς έφτά γλώσσες (μαζί
μέ τά άρχαια καί τά λατινικά), ή έπάρκειά του υπήρξε πλήρης καί ή διανοητι
κή του εντιμότητα υποδειγματική.
Τό δ ε ύ τ ε ρ ο χαρακτηριστικό είναι
δτι δέν έπρόκειτο γιά άπλή έκθεση θεω
ριών, άλλά γιά κριτικές καί σημασιολογικές συσχετίσεις ιδιοφυείς, πού παρου
σίαζαν μέ βάθος καί ένάργεια τό σύνο-

λο πεδίο των αλληλεπιδράσεων τόσο
μεταξύ των διαφόρων θεωριών καί φι
λοσοφικών συστημάτων, δσο καί μέ τις
έκάστοτε κοινωνικές συνθήκες, συνυφαίνοντας έτσι γόνιμα την ερμηνεία μέ
την εξήγηση.
β. Ή δεύτερη κατηγορία άφορά εργα
σίες πού αποτελούν προσωπική συμ
βολή στήν καθαρή, θά λέγαμε, θεωρία.
’Εδώ ανήκει λ.χ. τό ’Ισχύς καί άπόφαση.
Ό Κονδύλης, σ’ αυτής της κατηγορίας
τά κείμενα -πού σημειωτέον είναι άπότοκα ένός ελεύθερου άπό βαρείες βι
βλιογραφίες, άλλ’ όχι λιγώτερο πειθαρχημένου στοχασμού-, άναμετριέται, με
ταξύ άλλων, καί μέ ένα δυσκολώτατο
επιστημολογικό πρόβλημα, άλυτο μέχρι
στιγμής: πώς νά αποσυνδέσει έντελώς
τις διαπιστώσεις άπό τις αξιολογικές
κρίσεις, καί αναζητώντας ενα αρχιμή
δειο σημείο έξω άπό τήν κοινωνική ολό
τητα, νά άρθεΐ ύπεράνω της καί νά δει
τά πράγματα μέσα άπό μιά συνολική
προοπτική πού νά υπερβαίνει όλες τις
έπιμέρους, έπιτυγχάνοντας έτσι τό μάξιμουμτής άντικειμενικότητος στή γνώση.
Τό πρόβλημα, βέβαια, αυτό δέν λύνε
ται μόνο στό έπίπεδο των θεωρητικών
προκειμένων, άλλά άναγκαιοΐ έμπράγματες έπαληθεύσεις, στις όποιες ό Κον
δύλης ίσως νά προχωρούσε civ ό θάνα
τος δέν τόν προλάβαινε. ’Αλλά κι άν δέν
τό κατόρθωσε -άλλωστε άναρωτιέται
κανείς άν αυτό είναι άνθρωπίνιος δυνα
τόν-, τουλάχιστον τού ανήκει ή τιμή ότι
διάλεξε νά άναμετρηθεΐ μέ ενα τέτοιο
πρόβλημα.
γ. Ή τρίτη κατηγορία συνιστά στιβαρό
προσωπικό στοχασμό πάνω στήν επικαιρική προβληματική τής σύγχρονης
εποχής, ό όποιος εκτείνεται σέ διαστά
σεις μακροσκοπικές, άλλα μέ αφετηρία
καί έναύσματα απτές κοινωνικές πραγ
ματικότητες κατά τά μεγάλα δομικά
τους στοιχεία. ’Έτσι, πολιτική φιλοσο

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ή κριτική τής μεταφυσικής στή νε
ότερη σκέψη, Γνώση 1983.
Ό Μ αρξ καί ή αρχαία 'Ελλάδα,
Στιγμή 1984.
'Ο
Ευρω παϊκός Διαφωτισμός
(Α+Β). Θεμέλιο 1987.
Ό Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι
φιλοσοφικές Ιδέες, Θεμέλιο 1988.
Η παρακμή τού άστικοϋ πολιτι
σμού. Ά π ό τή μοντέρνα στή μεταμο
ντέρνα εποχή κι από τό φιλελευθε
ρισμό στή μαζική δημοκρατία, Θε
μέλιο 1991.
Ισ χύς καί άπόφαση. 'Η διαμόρφω
ση των κοσμοεικόνων καί τό π ρό 
βλημα των αξιών, Στιγμή 1991.
Πλανητική πολιτική μετά τόν ψυ
χρό πόλεμο, Θεμέλιο 1992.
Ή ήδονή, ή ισχύς, ή ουτοπία, Στιγ
μή 1992.
Θεωρία τού πολέμου, Θεμέλιο,
1997.

φία, κοινωνιολογία, πολιτική, οικονο
μία, επιστημολογία άλλά καί γνώση τών
μεγάλων καλλιτεχνικών ρευμάτων, θά
συνθέσουν πρισματική θεώρηση όλων
σχεδόν τών τομέων τού έπιστητοΰ, γιά
νά περιγράφουν, σέ έπίπεδο πλέον πλα
νητικό, τό πρόσωπο τής έποχής, τή δυ
ναμική καί τις βαθειές της αντιφάσεις,
τά αδιέξοδα τής μαζικοδημοκρατικής,
όπως τήν άποκαλοΰσε, κοινωνίας, άγωνιώντας γιά τή διατήρηση τής ποιοτικής
πλευράς τής ζωής άπέναντι στις αυτα
πάτες τής άνεξέλεγκτης «προόδου» καί
τις καταστροφές τού ίσοπεδωτικοΰ λαϊ
κισμού, καί διατυπώνοντας βάσιμους
φόβους γιά τό μέλλον. Έ δώ άνήκουν τά
βιβλία: Ή παρακμή τοϋ άστικοϋ πολιτι
σμού (1991) καί Ή πλανητική πολιτική

μετά τόν ψυχρό πόλεμο (1992), καθώς
καί πολλά άρθρα καί μελετήματα σέ
γερμανικά καί ελληνικά έντυπα, ένώ ή
ογκώδης Θεωρία τοϋ πολέμου (1997)
συγκεντρώνει χαρακτηριστικά όλων
τών προηγουμένων κατηγοριών.
δ. Τέλος, πρέπει νά γίνει ιδιαίτερη
μνεία τού τεράστιου μεταφραστικού,
άπό πέντε γλώσσες, έργου του. Τέσσε
ρεις έκδοτικοί οίκοι ευτύχησαν νά τόν
έχουν έμπνευστή καί συνεργάτη σ’
αυτό: Ό Κάλβος, ά π ’ όπου ξεκίνησε καί
όπου, μεταξύ άλλιυν, μετέφρασε, προ
λόγισε μνημειωδώς καί υπομνημάτισε
τά "Απαντα τού Μακιαβέλι· ή Γνώση,
όπου ίδρυσε καί διηύθυνε τή σημαντικώτατη Φιλοσοφική καί πολιτική βι
βλιοθήκη, παρουσιάζοντας εξήντα θε
μελιώδη έργα τού σύγχρονου στοχα
σμού, τών όποιων τις μεταφράσεις έθεωρούσε ό ίδιος- παράλληλα, συνεργά
στηκε μέ τις εκδόσεις Στιγμή, όπου έπιμελήθηκε μιά μικρότερη σειρά κλασ
σικών κειμένων, καί έξέδωσε τό δικό
του Ισ χύς καί άπόφαση, ένώ, πρόσφα
τα, στις έκδόσεις Νεφέλη, άνέλαβε νά
παρουσιάσει 12 μεγάλα κλασικά έργα
τού νεώτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού,
άλλά δέν έπρόλαβε νά ολοκληρώσει τή
σειρά.
Τέλος, πρέπει νά ειπωθεί καί τούτο: Ό
Κονδύλης έμεινε εκτός ελληνικού πανε
πιστημίου καθώς καί όποιουδήποτε
άλλου θεσμού. Ή Φιλοσοφική ’Α θη
νών, πιστή σέ μιά παράδοση πού θέλει
νά άποκλείονται οί σπουδαίοι γιά νά
μήν έπισκιάζονται οί μέτριοι κι οί συ
μπλεγματικοί, άπέρριψε παλαιότερα
τήν ύποψηφιότητά του -κ ι ό Κονδύλης
ήταν πολύ ύπερήφανος γιά νά ξαναεπιχειρήσει. Στήν ουσία, όμως, τό Πανεπι
στήμιο δέν άπέκλεισε τόν Κονδύλη άλλ’
άποκλείστηκε τό ίδιο ά π ’ αύτόν. Διότι ό
Κονδύλης υπήρξε κινητό πανεπιστήμιο
από μόνος του.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Η άθλια οικειότητα του έρωτα
Μυθιστόρημα
Έ να βιβλίο που ξαφνιάζει* σας to προτείνουμε
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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Η ποιητική τέχνη
τον Νίκον-Αλέξη Ασλάνογλου*
του Γιώγου Φρέρη

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ποιητή Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου που διάλεξε να
είναι ο πρίγκιπας-ποιητής και επωμίστηκε όλες τις συνέπειες. Η λυρική του φωνή συνοδεύει όσους
μαζί του πορεύονται «δρόμο μοναχικό, αδιέξοδο(...), «καθώς η νύχτα προχωρεί μες στην επίγνωση
μιας ξοδεμένης απερίσκεπτα θυσίας».
Το 1981, σε μία συνέντευξή του, ο ποιητής Νίκος-Αλέξης Ασλά
νογλου, μεταξύ άλλων, διατύπωνε και τα εξής:
• «Η προσκόλληση σε ορισμένα θέματα και μοτίβα όεν είναι παρά
ο ψυχισμός του ποιητού που αναπτύσσεται από ποιητική σειρά σε
ποιητική σειρά και που καλλιεργείται μ ' όλους τους δυνατούς
τρόπους. Αυτό συμβαίνει σε κάθε ποιητή που θέλει να εξηγήσει τον
προσωπικό τον πυρήνα με μια “προσωπική γλώσσα". Από την
Αισθηματική ηλικία μέχρι το Αργό πετρέλαιο υπάρχει μια πορεία
που καθορίζεται από την ειδικότερη προβληματική της ποιήσεώς
μου, κι αυτό ακριβώς επιτρέπει να αποφεύγω την επανάληψη
πραγμάτων που έχουν ήδη ειπωθεί από μένα σε παλιότερα χρόνια.
Φυσικά., η μετάβαση από μια ποιητική σειρά στην άλλη είναι
δύσκολη, προϋποθέτει βιώματα και μια ωρίμανση ή μάλλον μια
διαφοροποίηση που γίνεται σιγά-σιγά και είναι ορατή μονάχα σ'
ένα έμπειρο μάτι. Εξ άλλου καθώς τα εκφραστικά μέσα
εξελίσσονται, η ουσία του χώρου όπου κινούμαι διευρύνεται
αποφασιστικά ώστε να αποφευχθεί η τυποποίηση που είναι το
χειρότερο πράγμα για έναν ποιητή στην περίπτωση που δεν κάνει
άλλο παρά να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα με την ίδια
γλώσσα».1
Το απόσπασμα αυτό, της συνέντευξης του Ν.-Α. Ασλάνογλου
στο περιοδικό Η Λέξη, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έγινε μετά
την ολοκλήρωση του κύριου κορμού του ποιητικού του έργου. Το
1981. τρία χρόνια ακριβώς μετά την επιλεκτική συνολική έκδοση
των ποιημάτων του με τον τίτλο της πρώτης του ποιητικής συλλο
γής. Ο Δύσκολος θάνατος, δημοσιεύει τη δεύτερη ποιητική του
συλλογή. Ωδές στον πρίγκηπα. Κι έπειτα, σιωπή. Ο ποιητής δεν
γράφει πια νέους στίχους, ίσως γιατί «οι συνθήκες δεν βοηθούν».1
Ασκείται στην επανέκδοαη ή αναδημοσίευση παλαιών του κειμέ
νων, με περισσότερο αυτοέλεγχο και αυτοκριτική διάθεση, γιατί ο
Ασλάνογλου έγραφε μόνο όταν είχε κάτι να πει, έχοντας κατανα
λώσει τη ζωή του στην ποίηση, προσηλωμένος αποκλειστικά στη
βελτίωση της εξέλιξης της προσωπικής του γραφής. Αυτό εξηγεί
και τη στάση του απέναντι στη ζωή, μια στάση εντελώς προσωπι
κή, μοναδική και μοναχική, συχνά αντίθετη μ’ αυτή του συρμού,
κάτι που αποδεικνύεται κυρίως από το σχετικά μικρό σε όγκο έρ
γο του, σε σχέση με άλλους δημιουργούς, που συγχέουν συχνά την
Σύντομη ομιλία που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 1997, στην αίθουσα της
Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δωρεάς του αρχείου του
ποιητή από τους κληρονόμους του στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο Kat της λειτουργίας του Παραρτήματος του Ε.Λ.Ι.Α. Θεσσαλονίκης.
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ποσότητα με την ποιότητα, την εφήμερη επιτυχία ή επικαιρότητα,
με τη διαχρονική αισθητική ενός κειμένου.3
Ο Ασλάνογλου, βαθιά επηρεασμένος από τη κλασική γαλλική
κουλτούρα και την ανθρωπιστική αντίληψη της λογοτεχνίας των
πρωτοπόρων θεσσαλονικέων ποιητών, του Γ. Βαφόπουλου, της Ζ.
Καρέλλη, του Γ. Θέμελη, ανήκει στη γενιά των ποιητών του περιο
δικού Δ ιαγώνιος του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ένα περιοδικό που
εξέφρασε και «επέβαλε» στη νεοελληνική λογοτεχνία, υπό τη
σκιά του Καβάφη, τις σιωπές και τους κώδικες του ερωτικού ποιη
τικού λόγου. Η ποίησή του, επηρεασμένη από τον Ρεμπώ, του
οποίου τις Εκλάμψεις μετέφρασε το 1971, αλλά και το σαρκασμό
του Καρυωτάκη, σχηματίζει έναν ερωτικό κώδικα αισθησιακό και
οξύ, όπου λέξεις-σύμβολα παρατίθενται και αναδύουν ένα λυρι
σμό, που προέρχεται από μερικές λέξεις, από πολύ λίγες λέξεις,
γιατί η ποίηση είναι το αφαιρετικό καταστάλαγμα μιας πνευματι
κής διεργασίας όπου ονειρικό και πραγματικό συναντιόνται, όπου
ο κόσμος μορφοποιείται αμφίσημα, όπως στο ποίημα «Ερημικό»:
Απόψε χιόνισε πολύ
στην πολιτεία
Αγάπες και κρύσταλλα
χυμούν μες στη νύχτα
Πού να γύρω το κεφάλι
ν ’ ατενίσω τη σιωπή των δέντρων
ν’ αγαπήσω
Πού να γύρω το κεφάλι4
Κυρίαρχος του εαυτού του, γνωρίζοντας τέλεια τα στοιχεία της
τεχνικής του, ο Ασλάνογλου διαθέτει τη δική του αισθητική των
πραγμάτων που τον συνεπαίρνει. Στην ποίησή του, το βιώμενο
φιλτράρεται από ένα λυρισμό που εκφράζει τη φθορά και την κα
ταστροφή, την απομόνωση και την εγκατάλειψη και που αποβλέ
πει στην αυτοκαταστροφή των ανθρώπινων σχέσεων, όπως στο
ποίημα «Η Αναχώρηση»:
Θα φύγω κάποτε απ’ το νυχτερινό σταθμό
γλιστρώντας προς τη χλόη άγνωστων τόπων
καθώς το ψάρι, αδιάφορος για τον πολύχρωμο βυθό
αθόρυβα, καθώς αξιωματούχος πικραμένος θα γλιστρήσω

όχι πως φεύγοντας θ’ αλλάξω τη ροή των βρώμικων νερο'ιν.5
Με την ποίηση του, ο Ασλάνογλου έδωσε ε'να πιο βαθύ οντολογι
κό περιεχόμενο στους αναστεναγμούς του, στις σκοτεινές του επι
θυμίες, καθώς εξυψώνει σε επίπεδο φιλοσοφικού λυρισμού το
ανιχνευτικό του βλέμμα στο βάθος του εαυτού του. Έχοντας πλή
ρη συνείδηση πως δεν υπάρχει γιατρειά μήτε απελευθέρωση, τό
σο γι’ αυτόν όσο και για τον αναγνώ,στη-ακροατή, θυμάται, όπως
και ο Μπωντλαίρ ή ο Βερλαίν, τ’ αλλοτινά φλογερά του πάθη που
τα ίχνη τους δεν σβήστηκαν εν ιό άφησαν ουλές ενοχλητικές,
απόρροια του πάθους. Ωστόσο, παρά τον όποιο υπαινιγμό για
ακραία πάθη, για απολαύσεις κι επιθυμίες χωρίς φραγμούς, μέσ’
από αισθησιακούς εφιάλτες, καταστάσεις απατηλές, το έργο του
Ασλάνογλου αναζητεί πριν απ’ όλα να αυτοπροσδιοριστεί ως η
έκφραση του «αργού» θανάτου ενός πολιτισμού, άυτού της γενεάς
του που σβήνει στη σκιά παθών μη ομολογουμένων, της πόλης που
μεταμορφώνεται στο όνομα του μοντερνισμού, στη «βλάβη» ή την
έλλειψη των πνευματικιόν παραδοσιακών «δασκάλων». Το έργο
του είναι πρώτα απ’ όλα η κραυγή μιας βασανισμένης αγωνίας
από την προσπάθεια να συμφιλιώσει τη ζωή με την ηθική, είναι η
έκφραση φιλοσοφικών και ιδεολογικών αδιεξόδων μιας εποχής
και μιας κοινωνίας, είναι μια σειρά από ιδιωτικές καταστάσεις
αδι εξόδου, απόγνωσης και στέρησης.

Κ Ο Μ Μ Ε Ν Η ΓΛΩΣΣΑ

Μ ί Ρ«ο;

Εγκλωβισμένος μες στη φυλακή της άνοιξης
όλο χειρονομίες και ψιθύρους

M i»x«

ΤΛ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
Τ Η Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Σ

Πώς τους λυπάμαι τους ερωτευμένους
που τριγυρίζουν συντροφιά ή μόνοι
μέσα στο στήθος τους άλλο πια δε λάμπει
μονάχα η ψεύτικη, η αλλοιωμένη εικόνα
Μα περισσότερο λυπάμαι αυτό τον νέο
που πλέκει στίχους όλο απελπισία
γι’ αυτούς, μόνο γι’ αυτούς θέλει να ζήσει

(Ποίηση)

ΑΝΘΗ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΛΙ

Κι όμως λυπάμαι περισσότερο τον ήλιο
που λάμπει φρέσκος στην καρδιά της μέρας
θα πει στο ποίημά του “Οίκτος”/'
Σ’ ένα του άρθρο, γραμμένο το 1968. στο περιοδικό Διαγώνιος,
με τίτλο: «Διαγώνιος: Δέκα χρόνια αλλαγής στην ποίηση του τό
που μας»7, αναφερόμενος στη συμβολή της ομάδας εκείνης στα
λογοτεχνικά δρώμενα του τόπου, ο Ασλάνογλου υποστήριξε:
•«Τι έπρεπε να κάνουν οι νέοι του 1950: Ψυχικά βρίσκονταν
βέβαια με τους μοντέρνους, ανήκαν σ' αυτούς. Είχαν, όμως, άλλα
πράγματα να πουν. Και τα πράγματα αυτά δεν μπορούσαν να
ειπωθούν παρά με μια γλιόσσα πιο άμεση, πιο πυρακτωμένη, πιο
εξομολογητική. Ήθελαν να μιλήσουν για το προσωπικό τους
δράμα, που δεν φαινόταν να οσφραίνονται οι παλαιότεροι.
Ήθελαν επιτέλους να βρουν μια εξιλέωση, και τη βρήκαν
γράφοντας και επικοινωνώντας με τρόπο εύληπτο και πειστικό»,
ενώ) το 1985. ύστερα από 17 χρόνια, σε συνέντευξή του στη Μαρία
Τρουπάκη, στο Διαβάζω*, διευκρινίζει:
•«Οι εφτά ενότητες του Δύσκολου θανάτου είναι μια
νωπογραφία του ερημικού μακεδονικού χώρου ή άλλων περιοχών
μεταφερομένων σ’ αυτόν. Είναι ένας πίνακας των βορινιόν
επαρχιών, των εργατουπόλεων και της υπαίθρου, των
συνοριακών φυλακίων, και της προκάλυψης. Μέσα σ’ αυτή την

ΑΝΘΗ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΔΙ
(Ποίηση)
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ερήμωση καταυγάζει ή πεθαίνει η ομορφιά, δίνει το νόημα και το
περιεχόμενο που αυτή θέλει στο νεκρό τοπίο».
Από τις δυο αυτές ομολογίες προκύπτει ότι η ποίηση για τον ΝίκοΑλέξη Ασλάνογλου υπήρξε πριν απ’ όλα μέσο επικοινωνιακό της
προσωπικής του ευαισθησίας, μια στάση ζωής ρητά διατυπωμένη,
μια στοιχειοθετημένη και ηθελημένη ιδιωτική αντίληψη για τον
κόσμο, μια διάφανη εκτίμηση και αποτίμηση της σύγκρουσής του
ανάμεσα στη συνεχή «αναζήτηση της πνευματικής του λύτρωσης
και της σωματικής του συμπλήρωσης».'1Αυτός ο διπολικός προσα
νατολισμός της ποιητικής του πορείας τον υποχρειόνει να εξισσοροπεΐ το ερωτικό στοιχείο μεταξύ του ιδιωτικού βιώματος και της
γενικής αντίληψης, να ταυτίζει υπαινικτικά την πραγματικότητα
με τον υπερτονισμένο προσωπικό του μύθο, να διατηρεί υποτονι
κά τη σχέση εμπειρίας και ιδιοτελούς επινόησης, δηλαδή να έχου
με υπερφαλάγγιση των βιωμάτων με τη βοήθεια του λυρισμού και
εκλέπτυνση του λυρισμού μέσοι των βιωμάτων.1" Αποτέλεσμα αυ
τής της τακτικής είναι το προσωπικό στοιχείο να αναδύεται σε αι
σθητική ιδέα, γιατί αποφεύγεται κάθε άμεση εκδήλωσή του, όπως
στους στίχους:
Κληρονομήσαμε την καρδιά των παιδιών
με τα μικρά ξαφνικά τους ναυάγια
ή
Δε θα ξεχάσω αυτό το φέγγος στο σταθμό
το πάθος που ξεπερνά την ευφροσύνη του κορμιού/
και από σάρκα γίνεται πνευματική αγωνία
ή ακόμη:
Ποια εξαίσια μουσική ξεχύνεται μέσ’ απ’ το σιόμα σου
και ποιο γαλήνιο τοπίο σε δέχεται μες στα νερά του11
Η ποίηση του Ασλάνογλου αρέσκεται να παίζει με τη γλώσσα,
ψάχνοντας να προκαλέσει την ταύτιση ανάμεσα στον πραγματικό
διάκοσμο και τη φανταστική διήγηση-θέαμα, αντικαθιστώντας τις
διάφορες αισθήσεις, τη μία μετά την άλλη, συνδυάζοντας τες σ’
ένα είδος μαγείας. Σχεδόν πάντοτε παρατηρούμε μια μεταβολή
των ίδιων στοιχείων του κόσμου και της σκέψης, όπου όλα, εντυ
πώσεις κι όνειρα, έρωτας και ρίσκο της αμαρτωλής ομορφιάς,
αγάπη και μίσος, στροβιλίζουν σ’ ένα είδος ιλίγγου. Έ νας ίλιγγος
που αποτυπώνει την ερωτική θλίψη και τη σχέση του έρωτα με το
λόγο, ένας πυρετός που αναδύει την αντί μετιόπιση τραυματικών
εμπειριών και νοσταλγικών καταστάσεων, μια αγωνία για «το αί
σθημα θανάτου και ανημποριάς [που] πλανάται μέσα σε μια τελεί
ως μοντέρνα και τεχνική κοινωνία». Μ’ άλλα λόγια, ο Ασλάνο
γλου επιχείρησε να εφαρμόσει, κάτω από τη συμπεριφορά του
πριγκηπικού ρόλου του ποιητή -ρόλο που αρνεΐται να εγκαταλεΐψει, παρά τα δεινά που αυτός ο τίτλος |ιπορεΐ να επιφέρει- ένα λό
γο γνήσια λυρικό και συγκινησιακό που οδηγεί τον αναγνωστηακροατή σ’ έναν προβληματισμό αισθητικής ιδεολογίας.
Τέλειος τεχνίτης του λόγου, ο Ασλάνογλου χρησιμοποιεί μια
γλώσσα καθαρή κι απλή, αν και συχνά με στοιχεία νεοσυμβολικά,
ένα λόγο διακριτικά αμφίσημο, κάνοντας φειδωλή χρήση των επι
θέτων, όπως στο ποίημα «Κανένας δεν ξέρει»:
Κοιταχθήκαμε
«·
Καθρέπτες και γυαλιά
αναλαμπές και δάκρυα
Η μέρα ακίνητη
50

Γαλήνη
στα δέντρα στη θάλασσα
Κανένας δεν ξέρει
γιατί υπάρχουμε12
Συχνά εκφράζει έναν ανεπαίσθητο αυτοσαρκασμό ή μια λεπτή
ειρωνεία, διαπιστώνοντας τη μοναξιά, το αδιέξοδο, τον κατακερ
ματισμό των πόθο« και της ύπαρξης. Κι αυτή η αυθεντική του γρα
φή, που ταυτίζεται με την αυθεντικότητα της ζωής, συντελούν όχι
μόνο να σκιαγραφήσουν μια τβυχική αγωνία, ή να απεικονίσουν
την ανάλιυση του ποιητή μέσα στο πάθος, αλλά κυρίως, και σ’ αυτό
το σημείο κατά τη γνώμη μου οφείλεται και η μεγάλη πρωτοτυπία
της ποίησης του Ν.-Α. Ασλάνογλου, ότι μεταμορφώνεται μετά την
εκμηδένισή του. Αυτή η μεταμόρφωση, αυτό το πέρασμα από την
οδύνη και το σπαραγμό του βιώματος σε μια μορφή νηνεμίας και
λύτρωσης, με τη συνειδητοποίηση ότι κατέχει μέρος της ομορφιάς,
μέρος της αλήθειας, μέσω του ποιητικού λόγου, ελκύει τον ανα
γνώστη γιατί διακρίνει «την εικόνα μιας διαρκούς ομορφιάς μέσα
στην ασίγαστη καθημερινή κόλαση μιας ταραγμένης ζωής».13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. «Μια συνομιλία του Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου με τον Αντώνη
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2. Στη συνέντευξή του στο περιοδικό Τυ Δέντρο, τχ. 41, Νοέμβριος 1988,
σ. 36-40, ο ποιητής εκμυστηρεύεται στην Έλενα Χουζούρη ότι
σχεδίαζε δύο νέα ποιητικά βιβλία. «Τα έχω καταστρώσει νοερά εδώ
και χρόνια. Οι συνθήκες δεν βοηθούν. Το προπο, ένα ποιητικό δράμα:
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συγκέντρωση των καλών ποιημάτων με βάση την αυτοκριτική. Έχω
την εντύπωση ότι όσο αυστηρότερος είναι κανείς με τον εαυτό του
τόσο και το κέρδος του θα ’ναι μεγαλύτερο. Πράγμα που δυστυχώς το
αγνοούν οι περισσότεροι», θα πει στην πρώτη του συνέντευξη, στη
δημοσιογράφο Ελένη Λαζαρίδου,της εφημερίδαςΔράαις (25-71966), συνέντευξη αναδημοσιευμένη στο περιοδικό Τυ Τραμ, ένα
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«Αισθηματική ηλικία» της συλλογής Ο Δύσκολος θάνατος,
Θεσσαλονίκη, Εγνατία, 1978, σ.12.
5. Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, Νοσοκομείο εκστρατείας, Θεσσαλονίκη,
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9. Αλέξ. Αργυρίου: «Ν.-Α. Ασλάνογλου: ένα ποιητικό έργο με
βιωματικές καταβολές», Εντευκτήριο, τχ. 18, Μάιος 1992, σ. 89-96.
10. «Στο βάθος το παν είναι θέμα όχι ένταξης αλλά ευαισθησίας.
Αυτή θα τον βοηθήσει να συνειδειτοποιήσει την πολύμορφη
εποχή του και να την εκφράσει μέσα από τον δικό του
καθρέπτη, με την “προσωπική του γλιόσσα”», θα πει στη
συνέντευξή του στο περιοδικό A usblicke, τχ. 3, Οκτώβριος
1970, σ. 51.
11. Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, «Κληρονομήσαμε την καρδιά»,
από την ενότητα «Ποιήματα για ένα καλοκαίρι», Δύσκολος
θάνατος, ό.π., σ. 86.
12. Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, «Σταθμός Λιτοχώρου», από την ενότητα
«Δύσκολος Θάνατος», ό.π., α. 41.
13. Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, «Το πλάσμα», από τη συλλογή Ωδές
στον πρίγκηπα, Αθήνα, Ύψιλον, 1981, σ. 20.
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ΚΙΝ Η Μ Μ ΡΑΦ Ο Ϊ
του ΛΗΜΗΤÇ1
» ΧΑΡΙΤΟΥ
Καλά, δηλαδή, έτσι και είχε βγει
τούτη η (σε κόστος) φτωχούλικια
του θ ε ο ύ , ασπρόμαυρη
βρετανική ταινία στις χειμερινές
αίθουσες, θα πρέπει να την

Ο Άλαν Ντόρσι, παλιός πυγμά
χος ο ίδιος, προσπαθεί, σε μια μι
κρή πόλη της Αγγλίας, να ανα
βιώσει ένα σύλλογο πυγμαχίας,
συγκεντρώνοντας μια συντροφιά
νέων, ανέργων που λιμνάζουν
στην πλήξη και την εκτονωτική
επιθετικότητα εναντίον άλλων,
όμοιων με αυτούς, ομάδων. Ο
προστάτης άγγελος Ντόρσι γνω
ρίζει καλά την ψυχική κατά
σταση, το κοινωνικό στάτους
και τη «γλώσσα» αυτιύν των
παιδιών. Οι προσπάθειές του
είναι δύσκολες αλλά 'πεισμα
τικές και άκαμπτες. Κάθε νέ Ο Ντόρσι
ος είναι και η μια ιδιαίτερη
περίπτωση που απαιτεί τη δι
κή της ξεχωριστή αντιμετώπιση. Συχνά
η καταγωγή του προβλήματος έλκεται από
την οικογενειακή πραγματικότητα των με
λών τής υπό ανασύσταση λέσχης. Αλλωστε,
περίπτωση είναι και ο ίδιος ο Ντόρσι.
Η μόνη συγγενική σχέση του που γνωρί
ζουμε είναι μια ηλικιωμένη θεία του, με την
οποία πηγαίνει τα Σάββατα και χορεύει
βαλς στην παλιομοδίτικη λέσχη της πόλης.
Όλος ο άλλος χρόνος αφιερώνεται στο να
αναγεννήσει αυτί) την «άγρια» παρέα και
να της εμπνευσει ανθρώπινα ιδανικά, πει
θαρχία και όραμα. Στους δισταγμούς τους
θα απαντάει: «Αν ποτέ σου δεν πίστεψες
σε κάτι, θα μείνεις για πάντα φτωχός».
Μέσα από έντονες διακυμάνσεις και
ανελίξεις, που δίνονται με νευρώδη κινη
ματογράφηση και θαμπούς, με περίτεχνες
σκιάσεις, τόνους της ασπρόμαυρης φωτο
γραφίας, η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί
και θα ετοιμασθείη πυγμαχική συνάντηση
με άλλη, γειτονική ομάδα. Μόνο που εδώ
τα πράγματα δεν θα οδηγηθούν στο αισιό
δοξο τέρμα, όπως είχε συμβεί στη φετινή
επιτυχία άντρες με τα όλα τους, που τόσο
έντονα τη θυμίζει στο θεματικό της σκια
γράφημα. Ο χρόνος θα επεξεργαστεί τις
ανθρώπινες περιπτώσεις, θα μορφοποιήσει τη μοίρα καθενός από τους ήρωες και
θα κλείσει την ταινία στην πολύ αργότερα
εκδοχή τους. Λίγο-πολύ δημιουργημένοι
όλοι τους, με απάντα τον Ντόρσι, θα θυμί

Πυγμάχοι
με τα όλα τους
περίμενε τρελή -κ α ι ταμειακήτύχη. Άλλο πράγμα τούτο
το κινηματογραφικό καλοκαίρι,
έτσι που μας πάει από
έκπληξη σε έκπληξη.
αινία βγαλμένη :ιέσα από τα σπλά
χνα των τρόπων : m των προσανατο
λισμών του σινί μά του Μάικ Λη,
όπου, όμως, πέρα από αυτό, η προ
σθήκη από τον πρωτοεμφανιζόμενο
Σέιν Μίντοουζ διαβρωτικοΰ χιούμορ, η
πλούσια χρήση της μου· πκής και τα διακρι
τικά περάσματα λυρικό' ν τόνων σε έξυπνες
εξισορροπητικές δόσεις, αποφορτίζουν τις
δραματικές εντάσεις, έτσι όπως το συνηθί
ζει ο σύγχρονος -κυρίως ο ευρωπαϊκός- κι
νηματογράφος: Οξύτατη παρατηρητικότη
τα και αποτύπωση τών μικρόκοσμων εκεί
νων του κοινωνικού περιθωρίου και της
παραίτησης. Εκεί όπου... είκοσι τέσσερις
ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά μέρες την
εβδομάδα (αυτό σημαίνει ο τίτλος της ται
νίας) φυτοζωούν μέσα στα ίδια και τα ίδιοι,
τα αδιέξοδα: φτώχεια, βία, αλκοόλ, ναρκω
τικά, καχεκτική νοημοσύνη. Αλλά και τού
τη την αντικειμενικότητα και τη ρεαλιστική
της απεικόνιση τη διατρέχει βλέμμα καλο
συνάτο και συναισθηματικού ψυχισμού,
ιδεαλιστικής, είναι αλήθεια, καταγωγής.

Τ

(Μπομπ Χόσκινς) και οι λούμπεν-πυγμάχοι του.
Σε αναμνηστική, φυσικά, φωτογραφία.

σουν αρκετά την Μεγάλη ανατριχίλα του
Κάσνταν και τους ήρωες της όταν θα συ
γκεντρωθούν μετά την κηδεία του αυτόχειρα φίλου τους. Το ίδιο και η παράλληλη
χρήση των τραγουδιών, σαν χορικά αρχαί
ας τραγωδίας. Έτσι και εδώ, στο Είκοσι
τέσσερα επτά, έχουμε να κάνουμε με μια
μπαλάντα για τις προσπάθειες που χάνο
νται αλλά και μια ελεγεία για τον Ντόρσι,
όλους τους ουτοπικούς Ντόρσι, αφού είναι
εκείνοι που θα πληριόνουν, πάντοτε, το χα
μένο στοίχημα που βάζουν με τον ίδιο τους
τον εαυτό, ενίοτε και με την ίδια τη ζωή
τους.
Ο Μπομπ Χόσκινς, στο ρόλο του Αλαν
Ντόρσι, είναι μια θαυμάσια, αγγλική εκδο
χή του δικού μας Βέγγου των τελευταίων
χρόνων. Ακούραστος, αγαθός, αλτρουι
στής, θυμόσοφος. Αλλά το ίδιο καλοί είναι
και τα μέλη της ομάδας των πυγμάχων
όπως και γενικά όλοι οι δεύτεροι ρόλοι.
Πειστικοί με εκπληκτικά ερμηνευτικά
ανακλαστικά. Ανάγλυφοι χαρακτήρες.
Να ένα είδος κινηματογράφου που θα
ταίριαζε στους τρόπους του Δ. Αθανίτη ή
του Ειρ. Χαραλαμπίδη. Μόνο, που όπως
θα είδανε, η ταινία κόστιζε μεν λίγο περισ
σότερα χρήματα αλλά και αφάνταστα πε
ρισσότερη δουλειά. Βαθιά επεξεργασία
της έμπνευσης σε διάρκεια και στις λεπτο
μέρειες. Έ δινε την απόλυτη αίσθηση του
χορτάτου.
<£)

Ό ταν ή Θέμις γλωσσολογεΐ
«πολιτικώς ορθά»
τοΰ Γιάννη Καλιόρη
Γιά τό λεξικό Μ παμπινιώτη -πολυλεξικό θά ήταν ό άκριβέστερος δ ρ ο ς- ας λεχθεί έκ προοιμίου καί ώς
έντύπωση πρώ της επαφής, δτι πρόκειται για σημαντική συμβολή στον νεοελληνικό πνευματικό
πολιτισμό: συνιστά χρησιμότατο βοήθημα γιά τους χρήστες του γραπτού λόγου όλων των επιπέδων, με
έγνοια παιδαγωγική καί αιτιολόγηση τών προκρινόμενων λύσεων, καί συγχρόνως είναι άπολαυστικά
άποκαλυπτικό γιά τις περιπέτειες τών λέξεων, τό ταξίδι τους από γλώσσα σε γλώσσα κι άπό λαό σέ λαό,
τις άπροσδόκητες κάποτε μετατοπίσεις τών σημασιών τους, τά δάνεια καί αντιδάνεια κ.λπ. -π ο ύ ή
συστηματική καί συχνότατα άλυσιδωτή έτυμολόγησή τους άναδεικνύει παραστατικά.

πιφυλάσσουμε γιά αργό
τερα μια πιό εκτεταμένη
προσέγγιση, μέ έπισήμανση τών αρετών άλλα
καί μέ συγκεκριμένες
παρατηρήσεις όσον αφορά κά
ποιες παραλείψεις λέξεων καί
ση μασιό λογικών εκδοχών, ορι
σμένες «τονισμένες» άξιολογήσεις έξωγλωσσικών συμφραζομένων, ή μερικές υπερβολές,
κυρίως ώς. πρός τήν ορθογρα
φική «άποκατάσταση» κάποι
ων λέξεων έπίτή βάσει τοΰ ετυ
μολογικού των ινδάλματος, τό
όποιον ορθότατα τίθεται ώς
κριτήριο τής όρθογραφήσεως,
αλλά πού, όπως κάθε άρχή καί
κανόνας, πρέπει νά περιλαμ
βάνει καί εξαιρέσεις, ιδιαίτερα
όταν αυτές έχουν παγιωθεί ώς χρονίως κοινολεκτούμενες καί
κοινογραφόμενες.
Σέ επόμενες εκδόσεις, πού ασφαλώς θά γνωρίσει τό λεξικό
αύτό, ενσωματώνοντας -ό π ω ς συμβαίνει μέ όλα τά λεξικάτίς πανταχόθεν καλοπροαίρετες (ή καί κακοπροαίρετες
έστω) παρατηρήσεις έφ’ όσον είναι τεκμηριωμένες, θά μπο
ρούσε νά φτάσει σέ υψηλό βαθμό έντελείας καί νά άποτελέσει
θεμελιώδες σημείο άναφοράς, κάτι σάν κύριο κορμό πού θά
βελτιώνεται συνεχώς μέσα άπό τά διδάγματα τής χρήσεως
καί τής πείρας.

Ε

Τό φάσμα τής «π ολιτικής όρθοφροσύνης»
Αυτή τή στιγμή, όμως, άλλο έπείγει νά συζητηθεί: ή άπόφαση τής 13.7.98 τού μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
πού προχωρώντας, αναρμοδίους σέ ορισμό τοΰ «καλού λεξι
κού». επιβάλλει νά άπαλειφθεΤ άπό μελλοντικές έκδόσεις ή
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έπίμαχη εκδοχή τοΰ λήμματος
Βούλγαρος, άπόφαση πού
πλήττει ήδη τήν έλευθερία τής
έπιστημονικής έρευνας καί
εγκυμονεί τόν κίνδυνο νά άποτελέσει προηγούμενο -κ ά τι σάν
νομολογία γιά ανάλογες περι
πτώσεις.
Δύο είναι τά σημεία τοΰ σκεπτικοΰ: α. "Οτι «ή χρήση τής λέ
ξης αυτής είναι σποραδική καί
στερείται κάποιας διάρκειας»,
συνεπώς ή «απάλειψη τής συ
γκεκριμένης φράσης ουδόλως
θά άναιροΰσε τήν έπιστημονικότητα τοΰ λεξικού»· καί β.
"Οτι «δημιουργεί σύγχυση γιά
τήν εθνική καταγωγή τών παι
κτών καί οπαδών τής όμάδος
τοΰ Π ΑΟΚ καί γενικότερα τών
Μακεδόνων». Έ τ σ ι άκριβώς!
Στό π ρ ώ τ ο σημείο ή άπάντηση είναι δισκελής:
α. Σέ επίπεδο αρχής: ακόμα κι αν μιά λέξη γνωρίζει χρήση
σποραδική καί όχι πολύ παρατεταμένη, ή πληρότητα ένός λεξικοΰ άπαιτεΐ νά περιληφθεΐ ώστε νά άποτυπωθει κάπου τό
πέρασμά της άπό τή ζωή τών ανθρώπων, πολλφ μάλλον όταν
ή «σποραδική αυτή χρήση» συμβαίνει νά είναι σύγχρονη μέ
τή σύνταξη τοΰ λεξικοΰ.
β. Σε επίπεδο πραγματικό: Ή χρήση μπορεί νά είναι σχετικά σποραδική, επιχωριάζοντας στα γήπεδα σέ κάθε άναμέτρηση καί άποσυρόμενη έγδιαμέσως, άλλά δέν είναι καί τόσο
«στιγμιαία», διότι, εδώ καί μερικές δεκαετίες, οί Βορειοελλα
δίτες οπαδοί φιλοδωροΰνται συλλήβδην μέ τόν επίμαχο χα
ρακτηρισμό. "Αλλωστε, αυτός, άπό τά γήπεδα έχει περάσει
κατά κάποιο τρόπο καί στόν γραπτό λόγο, έπίσης «σποραδι
κά», υπό τήν έννοια πώς οί δημοσιογράφοι άναφέρουν κάθε

φορά τήν περίπτωση γιά νά τή στηλιτεύσουν, κι έτσι τό πλη
ροφορούνται καί οί εκτός των γηπέδων. ’Αποτελεί λοιπόν
κοινό μυστικό, κι ας μην κρυβόμαστε πίσω άπό τό δάχτυλό
μας.
'Ως πρός τή δ ε ύ τ ε ρ η αιτίαση τού σκεπτικού, δτι δημιουρ
γεί σύγχυση περί τήν εθνική καταγωγή κ.λπ., πρέπει νά παρα
τηρηθεί δτι, ώς φαίνεται, αξιολογήθηκε μόνο τό επίρρημα
υβριστικά, καί όχι καί τό καταχρηστικά πού τό συνοδεύει, καί
πού σημαίνει: κ α θ ’ ύπέρβασιν τού σωστού, τού κανονικού,
τού αληθούς,τού δικαίου.
-Τ ’-'
’Εδώ δηλαδή έχουμε δύο στοιχεία: τό περιγραφικό-καταγραφικό, μέ τό επίρρημα υβριστικά (καλώς ή κακώς τό Β ούλ
γαρος έχει τις κακόσημες συνεπιδηλώσεις πού γνωρίζουμε)·
καί τό αξιολογικό (εν προκειμένη) άπαξιωτικό) μέ τό επίρρη
μα καταχρηστικά, δηλαδή δτι κακώς λέγεται έτσι διότι ή ϋβρις
αυτή δέν εύσταθεΐ, ώς μή άνταποκρινόμενη σέ καμμία πραγ
ματικότητα. Διότι μιά βρισιά δέν είναι κατ’ άνάγκην καί κατα
χρηστική: δταν έναν παλιάνθρωπο τόν άπόκαλέσουμε π α 
λιάνθρωπο είναι βέβαια βρισιά,· άλλ’ όχι καταχρηστική διότι
όντως είναι παλιάνθρωπος. Στήν περίπτωση όμως πού μάς
απασχολεί, είναι φανερό πώς μέ τόν χαρακτηρισμό καταχρη
στικά ή ϋβρις απορρίπτεται ώς αντίθετη πρός τήν αλήθεια.
’Ά λλω στε -κ α ί ευτυχώ ς- ούτε αυτοί πού τήν εκτοξεύουν
(στεντόρεια μεν τή φωνή άλλ’ όχι έκ βάθους καρδίας καί
συνειδήσεως) τήν πιστεύουν καί τήν εννοούν: ή εναντίωση
στά γήπεδα είναι τόσο φορτισμένη ώστε τό σημαινόμενο
κατακλύζεται άπό τό ύπερχειλίζον σημαίνον καί ή σημασία
άπορροφ άται άπό τόν ίδιο της τόν ορυμαγδό: καθώ ς ένα
μέρος τού σημαίνοντος πλεονάζει άνεπένδυτο, τό πλεόνα
σμα αυτό, πού παρά γει καί τ'ις ακραίες υπερβολές, δέν
υπάρχει απολύτως, αλλά μόνον γιά νά κραδαίνεται ενα
ντίον τών άντιπάλω ν οπαδώ ν, οί όποιοι, ά π ’ τή μεριά τους,
πυροβολούν μέ τό δικό τους άνεπένδυτο πλεόνασμα, πού
μετεωρίζεται επίσης φορτισμένο, αναζητώ ντας άκραΐες
μορφές έκδηλώσεως -ε ξ ού καί ή κλιμάκωση τής οξυφω
νίας. πού άποτελεΐ οικονομικό τρόπο έκτονώσεως, άλλά
πού δταν δέν έπαρκεΐ, τότε οί λέξεις-γροθιές προεκτείνο
νται σέ γροθιές πραγμ ατικές1. Π ρόκεται δηλαδή γιά ψ υχο
λογία φανατισμένου όχλου, γιά μαζοπριημένες άτομικότητες πού τή κο ντα ι-π ρο σ τα τευτικ ά καί μέ πεποίθηση ατιμω
ρησίας- στή συρφετώδη μάζα, κάτω άπό συνθήκες περί;
στασιακές οί όποιες παροξύνουν τή φόρτιση καί δπου τό
σημαίνον αύτονομεΐται άπό τήν κυριολεξία τού σημαινομένου, γιά νά άκολουθήσει τή δική του λογική, άλλά χω ρίς νά
προεκτείνεται εκτός τών γηπέδων, στον υπόλοιπο κ α θ 1ημέ
ραν βίο. Διότι ούδείς ά π ’ αυτούς πού εκτοξεύουν τή βρισιά
πιστεύει πώ ς αυτή.εύσταθεΐ, καί αυτοί πού μέσα στά γήπε
δα άλληλοβρίζονται καί άλληλοχτυπιοΰνται, μπορούνε
άνετα ώς άτομα καί ιδιώτες νά συνεργάζονται μεταξύ τους
έπαγγελματικά ή νά διασκεδάζουν ατό ίδιο τρα πέζι -ήιδλή
υπόθεση δέν έχει ρίζες, καί δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις
πού παίρνει τόν χαρακτήρα «χαβαλεδιάρικης πλάκας».
Φοβούμαστε λοιπόν πώς έγινε πολύς θόρυβος γιά τό τίπο
τα, καί μέ τήν πρόσφατη δικαστική άπόφαση ό θόρυβος άπέ1
βη πάταγος έκκωφαντικός -κ α ί μάς έχει «καυφάνει».

Σύγχρονη ελληνική πεζογραφία
-----------------#------------------

Π έτρος
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ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ
Πέτρος Μαρτινίδης

ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ

Ένα τυχαίο παρατσούκλι και μια αρχαία
ρήση συμβάλλουν στη λύση. Προηγουμένως,
το μυστήριο έχει τεθεί από την εξαφάνιση
(δολοφονία;) ενός μεταπτυχιακού
σπουδαστή, το μοιραίο αυτοκινητικό
ατύχημα ενός καθηγητή στη Σχολή Καλών
Τεχνών του Α.Π.Θ. και μια διάρρηξη για
την κλοπή τριών μοντερνιστικών πινάκων
απροσδιόριστης αξίας.
Πώς μπορεί να βοηθήσει στην αστυνομική
έρευνα ένας αναπληρωτής καθηγητής
ιστορίας της αναγεννησιακής τέχνης; Με
την ικανότητά του να προσδιορίζει ακριβείς
ταυτότητες από υπολείμματα μορφών σε
ζωγραφικούς καμβάδες ή με το να ανασύρει
ξεχασμένα περιστατικά από τον καμβά της
μνήμης του;
Έ ν α υ π έ ρ ο χ ο α σ τ υ ν ο μ ικ ό μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α
---------------------- * * * -----------ί----------' · ·
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΑΗ... Η άλλη άποψη στο βιβλίο
I. Βλ. πιό έκτεταμένη ανάπτυξη σχετικά, στό βιβλίο μας Έξ επαφής
(κεφ. «Τό κιτς στον καθημερινό μας λόγο») όπου αναλύεται ή ευθύ
νη τοϋ αθλητικού τύπου γιά τή δημιουργία αυτής τής συνθήκης.
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Η ποίηση
του Μιχάλη Καχσαροΰ
στην εποχή της «ξηρασίας »
του Ανδρέα Μπελεζίνη

Στίχε παλαιέ σαδδουκαίε
έλα να πεις με έκπληξη
«το τι επακολούθησε ύεν περιγράφεται»
Μιχάλης Κατσαρός
Στη συλλογή Κατά Σαόόουκαίων (1953), όπου ο Μιχάλης Κα
τσαρός καταγγέλλει την καταπρόδοση των κοινωνιστικών ιδεω
δών και το συμβιβασμό ποιητών της αριστερός, προβαίνει σε μια
πικρή διαπίστωση:
Στο νεκρό δάσος των λέξεων προχωράω
Και αμέσως μετά θέτει ένα εναγώνιο ερώτημα που αναφέρεται
στην ποίηση και την πολιτική:
Και τώρα τί πρέπει να γίνει
σ' αυτό το νεκροταφείο των ονομάτων
σ' αυτό το νεκροταφείο των λέξεων;
Απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί η τρίτη
κατά σειρά συλλογή υπό τον τίτλο Οροπέδιο που εκδόθηκε, κατά
την τρέχουσα τουλάχιστον σημασία του όρου, το 1956 και είναι
συνεπώς μεταγενέστερη κατά τριετία από την κατακρημνιστική
εξαγγελία και ρητορική του ΚατάΣαδδουκαίων.
Παρά ταύτα, το Οροπέδιο ανήκει από κάθε άποψη στην αρχική
τριάδα των ποιητικών εργασιών του Κατσαρού. Δεν θα επικαλεσθώ το πρόβλημα της πρώτης έκδοσης, γαι την οποία επικρατεί
σύγχυση και αβεβαιότητα. Κατά ένα μάλιστα εκδοτικό σημείωμα
που πάντως ελέγχεται ως ανακριβές και σε άλλα σημεία, η συλλο
γή φέρεται ότι «βγήκε για πρώτη φορά το 1950 σε τριακοσίους
φακέλους-βιβλίο με ιδιόγραφο εξώφυλλο». Το βέβαιο είναι ότι
άρχισε να γράφεται το 1953, παράλληλα ή αμέσως μετά από το
Κατά Σαδδουκαίων. Κατά σχετικά μετακειμενικό σημείωμα του
Μ. Κατσαρού στο περιοδικό Σύστημα, προσωπικό όργανο του
ποιητή, «το βιβλίο Οροπέδιο γράφτηκε... το 1953-56. Με το μότο
του Σεφέρη «Μένει να ξαναβρούμε τη ζωή μας»,... κυκλοφόρησε
σε ένα φάκελο με ιδιόγραφο σχέδιο και τίτλους γραμμένους με το
νεοφανές (sic) μαρκαδόρο που ξάφνιασε η ιαπωνική βιομηχανία
(sic)...».
Το Οροπέδιο, με βάση μορφολογικά και ποιητικά κριτήρια απο
τελεί συνέχεια της συλλογής Μεσολλ,,όγι και παρά τον οραματικό
-ορατικό θα προτιμούσε ο ίδιος— χαρακτήρα δεν περιέχει το
όραμα που κατά Εγγονοπούλιο αυτοσυναίσθημα έχει εξαγγείλει
ο ίδιος στο Κατά Σαδδουκαίων:
Μα κάποτε που η κρύα σιωπή θα περιβρέχει τη γη
κάποτε που θα στερέψουν οι άσημες φλυαρίες
κι όλοι τους θα πρυσμένουνε σίγουρα τη φωνή
θ ' ανοίξω το στόμα μου
θα γεμίσουν οι κήποι με καταρράχτες,
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στις ίδιες βρώμικες αυλές τα οπλοστάσια
οι νέοι έξαλλοι θ’ακολουθούν με στίχους χωρίς ύμνους
ούτε υποταγή στην τρομερή εξουσία.
Πάλι σας δίνω όραμα.
Η ενότητα της αρχικής τριάδας των συλλογιυν (1949-1956), προς
την οποία θα αντιδιασταλεί ισχυρώς η δεύτερη ποιητική περίοδος
του Κατσαρού, θεμελιώνεται ικανιυς με βάση γλωσσικά και μορ
φικά στοιχεία. Η χρήση της γλώσσας είναι ομαλή -δεν παρατη
ρούνται παρά κάποιες χαλαρές ή «ανειμένες», όπως θα έλεγαν οι
αρχαίοι γραμματικοί, συντάξεις. Ο κοινός πάντως πυρήνας και
των τριών συλλογών είναι η έφεση και ορμή για ποιητική δημιουρ
γία και τέλεση που κατέχει ένα παντοδύναμο «εγώ». Είμαι βέβαι
ος ότι δεν θα θεωρηθεί ετεροβαρής η εισήγηση, εάν προσδιορί
σουμε τις εκφάνσεις αυτού του ποιητικού εγωτισμού όπως εμφα
νίζεται στην πρώτη ποιητική περίοδο. Θα καταφανεί άλλωστε ότι
αποτελεί, παρά τις μορφολογικές και άλλες διαφοροποιήσεις, τον
ενοποιό και συνεκτικό ιστό της όλης ποιητικής δημιουργίας του
Μ. Κατσαρού κατά τη θετική και αρνητική του όψη.
Συνείδηση ποιητικής κλήσης και προορισμού και μάλιστα καθο
λική προβάλλεται ήδη στον πρώτο στίχο της πρώτης συλλογής.
Όλα μου γνέψουν να μιλήσω.
Τα νεύματα βέβαια, όσο πρόκειται για λογοτεχνία, προσδιορί
ζονται από ποιητικές και αναγνωστικές συμβάσεις που βρίσκο
νται υπό διαμόρφωση ή έχουν ήδη επιβληθεί. Ανέτως μπορούν να
αναχθούν και στις δύο όχθες της νεοτερικής ποίησης όπως δια
μορφώνονται στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία. Ο νέος ποιητής
τελεί υπό την επήρεια και μαγεία πολλαπλών και όχι απόλυτα ενι
αίων νευμάτων-ερεθισμάτων. Στην πρώτη στροφή αναφέρει, κα
τά μερισμό και παράθεση, τις σπουδαιότερες επινεύσεις των
οποίων δεν είναι δύσκολο να προσδιορισθεί η προέλευση.
Όλα μου γνέψουν να μιλήσω,
Γαϊτοπούλες που γυρνάν περήφανες
απ'το καμάκι
πυργκαγιές
παλιά λησμονημένα σίδερα
τα τελευταία γιοφύρια π ’αρχίζουν
και δεν περνάν πουθενά
η φωνή σου που πέθανε.
Αλλά εάν η νευματική κλήση υποδεικνύει τα πολλαπλά θέματα
και τον ποικίλο εικόνισμά, ο νεαρός ποιητής αγωνιά για τον τρό
πο, για το πώς:
Πώς να τα πω αδέρφια μου; Πώς
να τα πώ;
.Η βούληση για ποίηση είναι ισχυρότερη από το εναγώνιο ερώτη

μα της μορφής. Τα νεύματα δεν θα αργήσουν να μεταστοιχειω
θούν σε παρένθετες ρηματικές εντολές:
(Μίλησε!)
Αλαφιασμένε γράρε μου...
(Μίλησε!)
Μετά την παθητική κατ’ αποστροφή προσφώνηση έχουν σειρά
καταφατικές επινεύσεις, ερωτήματα και προστακτικές. Ακολου
θούν επικλήσεις:
Γλάρε μην κλείσεις τα φτερά σε τούτη
τη στιγμή...
Γλάρε μου πάρε μου το νυν κοντά στα
παληκάρια
να τα φιλήσω σταυρωτά και να χαθώ
μαζίτους
Παρά τις επικλήσεις και τις αναφορές στο αγωνιστικά λαϊκά
πνεύμα και στα σύμβολα ενός ελληνοκεντρισμού που ο πυρήνας
του διαμορφώθηκε από τη γενιά του '30, αυτά που υπάρχει όντως
στο ποίημα είναι ένα ποιητικό «εγώ», ένα «εγώ» που σημαίνεται
αντωνυμικά και παρεμφατικά σε όλη την έκταση του ποιήματος.
Ο νεαρός ποιητής που κατέχεται από ποιητική ορμή, μιλάει το
1949, χρονιά που λήγει, όσο και με τον τρόπο που λήγει ο εμφύ
λιος πόλεμος, μιλάει ακόμη τη γλιόσσα του 1944-47, τη γλώσσα του
Ήλιον του πρώτου, του Άσματος ή το πολύ-πολύ του επταμερούς
ποιήματος Η καλοσύνη στις Αυκοποριές του Οδυσσέα Ελύτη, αμβλυμένη οπωσδήποτε ως προς τις ήδη μετριασμένες αρχικές της
καταβολές.
Εμπρός αδέρφια μου!
Εμπρός ψαράδες!
Μακριά
πίσω από τα γκρεμισμένα μας τείχη
Ελευθερία
Μεσολόγγι 1947
Το λυρικό αυτό υποκείμενο στην αμέσως επόμενη συλλογή Κατά
Σαδδουκαίων (1953), παρά τον πολιτικό και κοινωνικό της χαρα
κτήρα, εξάπτεται περισσότερο και κατά βάθος πολλαπλασιάζει
το δυναμισμό του.
Εγώ πάλι μέσα στο πλήθος διακλαδίζομαι
η θέλησή μου διακλαδίζεται μέσα στο πλήθος
μαζεύω τους σκόρπιους σπόρους μου
για την καινούργια μακρινή μου ανάσταση
μαζεύω
Η επίκληση τη φορά αυτή γίνεται προς τη λυτρωτική και σωτήρια
«άγνωστη μέρα» -η μττορική εσχατολογία επιμένει-αλλά το ποι
ητικό της έρεισμα, η ποιητική πνοή και άνωση αναγνωρίζεται εύ
κολα και επί πλέον όμολογείται:
Δ είξε μας δείξε μάς το μπόι σου
μέρα με τις πληγές ορθές στο βάδισμά σου
εγώ μαζί με το Βλαδίμηρο
θα σε στεγάσουμε
να μη φοβάσαι.
Το «εγώ» αυτό θα διασταλεί εκ νέου και θα καταλάβει όλο το
χοίρο στο επταμερές Οροπέδιο. Η βούληση για ποίηση εμφανίζε
ται ως κοσμογονία και πολιτισμογονΐα.
Στο επίπεδο όρος ορθός φτιάχνω
τον κόσμο.
Ο ποιητής που τελεί σε μια σχέση αρχικότερη (δεσποτικότερη)
από εκείνη του ανώνυμου Ηγέτη της «Αναβάσειυς» του Περς
προς τους νομάδες υπηκόους του, αυτοπαρουσιάζεται στους Ιη
σού, Κρίσνα, Μωυσή και καλεί το λαό κοντά του ως

Ορφεύς και οικιστής
Μεσαίας και νομοθέτης
αυλητής και μυσταγωγός
κιθαρωδός και οραματιστής
ασκητής και προφήτης.
Το ποιητικογόνο και κοσμογόνο, πρωτοπρόσωπο υποκείμενο
που αναζητεί έναν πνευματικότερο προσανατολισμό, στο Κατά
Σαδδουκαίων και εν πολλοίς στο Μεσολόγγι αιμοδοτείται από τον
Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι. Μολονότι ιδεολογικά περιγράφει πλή
ρως την έκπτωση της επανάστασης και τη γένεση της νέας εξου
σίας, γλωσσικά και ποιητικά το έδαφος είναι κάθε άλλο παρά
αυχμηρό:
Εγώ
ένδοξος
γράφω
σ ’όλα τα όνειρά σας:
Ελευθερία.
Η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα του ποιητικού δέοντος κατά
του «επερχόμενου μεσαίωνα» -η έκφραση είναι δική του-ή κατά
τον μέλλον «που έχει πολύ ξηρασία», δηλ. σε λιγότερο μεταφορι
κή γλώσσα, κατά την περίοδο που εξαντλείται η αρχική ώθηση
μιας ποιητικής αναγέννησης, ενώ συγχρόνως καταπροδίδεται ή
αυτοδιαψεύδεται το κοινωνικό όραμα -ο Κατσαρός πιστεύει το
πρώτο-, που του παρείχε ιδεολογική και θεματική κάλυψη, η απά
ντηση λοιπόν στο εξ ορισμού ποιητικό εροίτημα του «πώς», παρα
μένει εκκρεμής. Και θα παραμείνει από το 1953-56 μέχρι το 1973,
δηλ. επί 17 τουλάχιστον χρόνια.
Μια νέα ποίηση, γλωσσικά και μορφολογικά διαφορετική, θα
παρουσιάσει ο Μιχάλης Κατσαρός αμέσως μετά τη μεταπολίτευ
ση του 1974. Στο μεταξύ και μετά μακρό διάστημα σιωπής, κατά το
οποίο δεν εκδίδει βιβλία, αλλά διαμορφώνει την αυθεντικότερη
εικόνα του, το «δημόσιο πρόσωπο του ποιητή» στρέφεται στην πε
ζογραφία.
Το Μάρτιο του 1973 βγάζει το ΠαςΛακίς Michelet με την υπότιτλη ειδολογική ένδειξη «Φιλοσοφικοί ιδέαι και Μορφαί» και το
Μάιο της ίδιας χρονιάς το Χρονικόν Μορέως μετά Τσοτερπίον χω
ρίου Λιβεριανού.
Αν θα χρειαζόταν κάποια συγκατάβαση για να θεωρήσουμε και
να διαβάσουμε το πρώτο ως αλληγορία της γραφής, και ειδικότε
ρα της γραφής κατά τους καιρούς της απριλιανής δικτατορίας
-που άλλωστε συνεχιζόταν-, το Χρονικόν Μορέως θα δεχόταν
αβΐαστα το χαρακτηρισμό: «κρυπτική αυτοβιογραφία». Το «εγώ»
που διαχεόταν στο Μεσολόγγι, συσπειρωνόταν, για να ενδυναμω
θεί περισσότερο στο Κατά Σαδδουκαίων, και επαναδιαστελλόταν
στο Οροπέδιο, δοξάζεται και στα δύο ιδιότυπα αφηγήματα. Υπό
τον αμφΐλογο χαρακτηρισμό «ο ληστής του λαού και μίμος αυτοκαταστρεφόμενος», οπωσδήποτε όμως υπό τον σαφέστερο «ο πα
λαιών αρχών, ο σχεδόν μαρξιστής, ο αποτρόπαιος οπισθοδρομικός» που συναντάμε στις πριότες σελίδες του Πας... κρύβεται ο
«φλογερός πρΐγκηπας-μάγος», του κατά Σαδδουκαίων, ήτοι ο Μι
χάλης Κατσαρός, ως ποιητής διττώς, ως γράφων και υπο-γραφόμενος και ως εικονιζόμενος στη συνείδηση του κοινού και μάλιστα
των νέων. Κάτω από τις νέες γραμματολογικές συνθήκες και συμ
βάσεις -η ποίηση της αμφισβήτησης και η δομολογική δραστηριό
τητα εκδηλώνονται ήδη κατά την επταετία των συνταγματαρχώνη εγωλατρείατου Κατσαρού μετέρχεται και υποδύεται τεχνάσμα
τα γλωσσικής αταξίας και έκλυσης, καθώς και ποικίλους ανα
γραμματισμούς, από παραβιάσεις μορφολογικές μέχρι και άση
μους λόγους («άσημες φλυαρίες» είχε ήδη καταλογίσει ο ίδιος

στους ποιητές που επέκρινε στο ΚατάΣαόόουκαίων).
Θα περιορισθώ σε δύο μόνο παραδείγματα1, ένα μορφόλόγικό
και ένα νεολεκτικό επί της προσωπογραφίας.
Προτάσσω το δεύτερο.
Στο αφηγηματικό-φιλοσοφικό πόνημα Πας Λακίς Michelet ο
αναγνώστης εμπλέκεται μέχρι συγχύσεοίς και απογνώσέως σε πάμπολλα κύρια ονόματα που παραβαίνουν καταφανώς τα ισχύοντα
στη φωνολογία της ελληνικής γλώσσας. Ή δη στο εισαγωγικό κε
φάλαιο υπό τον τίτλο «Η πτώσις της χώρας του Πάς» τα πρόσωπα
του αφηγήματος ακούνε στα ονόματα οι Μ αν είναι οι πολέμιοι
που ειρωνεύονταν τον ήρωα του βιβλίου οσάκις μιλούσε υπέρ της
γραφής· οι Ματ που υποσημαίνει φιλικά πρόσωπα, οι Μεμ (αλλά
και το μεμ, κατ’ ουδέτερο γένος, που εκφράζει μάλλον ιδιότητα),
οι Σαβ, άρχοντες και κήνσορες, οι Μπασάβ, τόυ ίδιου, εικάζουμε,
γένους, οι νεαροί Πορ ή κατά αναγραμματισμό Ροπ.
Στο μορφολογικό επίπεδο επισημαίνεται τόσο μεγάλος αριθμός
αναγραμματισμών ώστε είναι δυνατή η ομαδοποίηση - συχνά μά
λιστα πάνω στον ίδιο παραδειγματικό άξονα. Το ρήμα οροί δε
μπορούσε να εξαιρεθεί από τη σκόπιμη γλωσσική ατημέλεια και
αυθαιρεσία ή, μάλλον, έκλυση και ακολασία που υποδύεται ένας
σαλόςτης γραφής.
Ο παθητικός αόριστος ώφθην καθίσταται ενεργητικός, λιγότερο
αβίαστα, αν αποβλέπουμε στη σύμφραση παρά στο μεμονιυμένο
τύπο: «κήρυκες εσιώπησαν την ύπαρξίν του, αν και ώφθησαν το
κάλλος τον (Χρ. Μ. σ. 43).
Μέσος κατά τη μορφολογία μέλλοντας με ενεργητική σημασία
συρρικνώνεται και σε μορφολογικά ενεργητικό;
«Εις Φιλίππους δεν όψομεν Καίσαρα»
Σε δεκάδες περιπτώσεων βρισκόμαστε στα όρια σκόπιμων διαστρεβλοίσεων καιτυπογραφικυ'ιν παροραμάτων (: «ουχ’ήτο»).
Εάν στην ενδιάμεση πεζογραφική περίοδο ο Κατσαρός υιοθετεί
και καλλιεργεί ισχυρές αντιγραμματικές τάσεις και ελεγχόμενη
ειδολογική μείξη, επανερχόμενος στη λογοτεχνική αγορά μετά 19
χρόνια ως «ζων ποιητής και φιλόσοφος» εκπλήσσει πιστούς ή φι
λοπερίεργους αναγνώστες με ποιητικά βιβλία που εμφανίζουν
μια δέσμη κοινών χαρακτηριστικών.
Θα απαριθμήσουμε και θα περιγράφουμε τα σπουδαιότερα:
α) μίμηση επί το ελαφρότερον, που τείνει προς την παρωδία, παλαιότερων ποιητιΰν προς δύο κατευθύνσεις: της αρχαίας λυρικής
και του Πάουντ. με τη βοήθεια του οπόιόυ ανακαλύπτει και την
πρώτη.
β) ο αναγραμματισμός εξελίσσεται σε «νεογλωττία». Ο όρος
εξάγεται από το δικό του επίθετο «νεόγλωττοί» και υποσημαίνει
κατ’ αμφισημία (θετικά και αρνητικά) μια ελευθεριάζουσα και
αναρχίζουσα χρήση της γλώσσας.
γ) ποικίλα γλωσσικά παίγνια, όπως αναγράμματα, συλλαβισμοί
κ.ά.
δ) νοσταλγική μνεία και αναφορά άλλων ποιητών και ιδιαίτερα
των δικών του συλλογών της πρώτης περιόδου.
ε) έμφαση στη δημόσια εικόνα ενός «βιοτικού» ποιητή.
Τον Φεβρουάριο του 1975 κυκλοφορείτη ανλλιΤμίΣΫΓΓΡΑΜΑΑνρικά, όπου σαφώς μιμείται επί το ελαφρότερον -δε θα έλεγα
παρωδεί- επιγράμματα σκωπτικά, επιδεικτικά και παιδικά της
Ελληνικής Ανθολογίας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλου
με για την ακρίβεια της πληροφορίας, που έδωσε ο ίδιος ένα χρό
νο αργότερα στο περιοδικό Σύστημα, το προσωπικό όργανό του,
ότι τα επιγράμματα σχεδιάζονται τουλάχιστον από το 1969 και
προσφέρονται στα «παιδιά, εκείνα ως χειρόγραφα αναμνηστι
κά». Αλλωστε αληθεύει επίσης -εν μέρει τουλάχιστον- η πληρο
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φορία ότι το Σύγγραμα κυκλοφόρησε στην αρχαία και νέα ελληνι
κή. Ασφαλώς δεν εννοεί μόνον ότι δυο «επιγραφές» (μότα) είναι
γραμμένα σε αρχαία ελληνικά, ωραιότατα ομολογουμένως, αν
και ίσως όχι άφογα. Σας διαβάζω το πρώτο:
Γραφάς τε Κάλλος είναι
ποιηθ ' ενός γραφίόι
Τέμενος Άμμων συνθέτει
Ο ίδιος ωστόσο αρνέίται παιγνιωδώς τη μίμηση, αλλά ομολογεί
την τέρψη που του προσφέρει η αρχαία λυρική ποίηση.
Δεν τους μιμούμαι τους με όνομα αρχαίους λυρικούς
αλλά που μ ' άρεσε το ύψος
και το λιγόλυγο για τις παλιές εστίες
Η ροπή προς τα παιδικά, που τα ίχνη της είναι ήδη σαφή στα εν
διάμεσα πεζογραφήματα, ενισχύεται και αποδίδει όχι ανεπιτυχώς τους χαρακτήρες του είδους:
Δεν εγεννήθηκε για έρωτα οΣάνιθος
όμως τον έφηβο τον ξέρει τίζητά
όταν γυμνώνεται στ' αθλητικά του σπίτια.
Επιτυχέστατα είναι αρκετά «επιγράμματα» και μάλιστα τα ολι
γόστιχα. Μην ξεχνάτε ότι, όπως παίζοντας και υπερβάλλοντας
ίσως έγραφε κάποιος άγνωστος κατά τα άλλα Κύριλλος στον ένα
το τόμο της Παλατινής Ανθολογίας, «Πάγκαλον εστ’ επίγραμμα
το δίστιχον ην δε παρέλθης/τους τρεις, ρατ|ιωδείς, κουκ επίγραμ
μα λέγεις».
Ιδού ένα δείγμα, δίστιχου επιγράμματος του Μ. Κατσαρού: «Ευ
χάριστη ζωή που κάνει ο Παρμενίδης/και στο λουτρό ακόμα -λουλακί σεντόνι».
Το 1975 ο Κατσαρός τυπώνει με αρκετή καλαισθησία, που δε θα
συναντήσουμε έκτοτε, και δεύτερη συλλογή υπό τον συμπλεκτικό
τίτλο ΠΡΟΒΑ και ΩΔΕΣ, που μολονότι αρκούντως «ρηματικός»
(κατηγορηματικός) κατά το δεύτερο τουλάχιστον μέλος (ΩΔΕΣ)
φέρει την υπότιτλη, ειδολογική επίσης ένδειξη: ποιήματα. Αυτό
και στο εξώφυλλο και στη σελίδα τίτλου. Ο ποιητής και ο εκδότης
-το περιοδικό A v ti- θέλουν βέβαια να διαστείλλουν τη νέα εργα
σία από τα προκλητικά πεζά της ενδιάμεσης περιόδου, χωρίς να
τη συνδέουν’απολύτως προς την τριάδα των συλλογών του 194956. Την ίδια συγγραφική και εκδοτική βούληση δισήμως εκφράζει
και η πρώτη από τις πέντε επιγραφές που κοσμούν τη συλλογή:
«Έγραφον και ποιητικός άλλοτε / τώρα πονήματα ως τα τοιαύτα
ομοιάζουν μοναχικά».
Ο αναγνώστης πάντως προειοδοποιείται με το βιβλιακό μότο της
σελίδας τίτλου για τις προσποιήσεις του ποιητή: «Είναι το αληθές
του θεού το χθες».
Η παιγνιώδης ή και παρωδική μίμηση ελλήνων ή αγγλοσαξώνων
ποιητών συνδέεται ρητά προς την αρχική πόιητική περίοδο και
μας επιτρέπει να μεταβούμε ομαλά σ’ αυτό που θεωρήσαμε ως
δεύτερο χαρακτηριστικό: τη νεογλωττία. Άλλωστε μια άλλη καθοδηγητική όσο άκρως παθητική επιγραφή επαναλαμβάνει το δήθεν
(;) παράπονο ή διαπίστωση που συναντάμε στο Χρονικόν. Έναντι
του «Ιδού ονόματα άγνωστα περιεπλέχθησαν» στη γραφή μου,
τώρα διαβάζουμε:
«Έγραφον και άλλοτε ωδάς ποιητικάς ρυθμώνε άρπας - τώρα
ονόματα άγνωστα ή ποίησή μου».
Η δήλωση επαληθεύεται πλήρως.
Η γλωσσική ελευθεριότητα και ο νεολεκτικός οίστρος συνεχίζο
νται και στο Σύγγραμμα που πάντως αποδεικνύεται ως το περισ
σότερο ευανάγνωστο σε σύγκριση με τις μετέπειτα συλλογές. Πε
ρίεργος είναι έξαφνα ο σχηματισμός τύπων του ρ. ορχούμαι και
άλλων μεσοπαθητικών ρημάτων:

Το τελευταίο θάτανε καλό,
όταν ο Τίβερις ορχούτο
κι η Ρώμη - πόρνη των εθνώνσυγκλήτους κι αποφάσεις αιτιάτυ
και αργότερα στο Αλφαβητάριον (1978)
υ Χούβερις στο φόρουμ
στητός ορχούτο.
Δαιμονιώδης είναι η επινόηση και ο σχηματισμός φανταστικών
κυρίων ονομάτων. Εκτός από το καραφίζον οπωσδήποτε Τέμενος
Άμμων ή και Άμμων Τέμενος με το οποίο \|>ευδωνυμείται ο επι
γραμματοποιός, συναντάμε δεκάδες ονομάτων, εκ τιον οποίων
άλλα ελληνίζουν όπως
Εμάρικτος,
Κάλλονος,
Ελπίνιος
Εύκολος
άλλα λατινίζουν όπως
Απιος
Λούκιος
Λάκητος ή Λάκιτος (με η και. με ι),
ενιίι μερικά φραγγΐζουν ή πάντως ξενίζουν εντόνως όπως
Φράτζιλος
Μπάρτζελης και άλλα πολλά.
Στη δεύτερη συλλογή του 1975 Πρόβα και ωδές διαπιστώνεται
μεγαλύτερη γλωσσική έκλυση και ασυδοσία. Ο Κατσαρός επι
στρέφει εν πολλοίς στο αφηγηματικό-φιλοσοφικό Πας Λακίς
Michelet. Ή δη ο Μάνος Ελευθερίου ιπο «συνοπτικό επίμετρο»
επισημαίνει «ηθελημένες διαστρεβλώσεις» λατινικών φράσεων
και αποσπασμάτων αρχαίων Ελλήνων, προτείνει μια ερμηνεία του
φαινομένου («κάποτε για να υπάρξουν οι λέξεις πιο εύηχες») και
παρατηρεί ότι για όσους είναι «φανατικοί για Γράμματα» θα φα
νούν με το πρώτο». Στο επίμετρο ο ίδιος παρέχειτρεις δεκάδες πε
ρίπου σχολίων, αλλά είναι φανερό -λέγεται ρητώς άλλωστε- ότι
πρόσέκρουσε σε άρνηση του ποιητή να καλύψει τουλάχιστον το
κείμενο των ΩΔΩΝ με περισσότερες και πληρέστερες σημειώσεις.
Και όμως μια αλεξανδρινίζουσα ή ελληνίζουσα ποίηση που ανα
καλεί και σχολιάζει την ποιητική παράδοση ή αυτοσχολιάζεται,
έχει κατ' εξοχήν η ίδια ανάγκη υπομνηματισμού. Το κείμενο τα
λέει πράγματι όλα, αλλά αυτή η ολότητα περνάει μέσα από άλλα
κείμενα και πολλάκις, σαφώς ή αδήλως, μέσα από γραπτά του ίδι
ου του ποιητή. Θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε για μια αυτοαναφορικότητα ή ενδο-διακειμενικότητα. Σ’ αυτό άλλωστε ιδιαιτέ
ρως επιδόθηκε στη δεύτερη ποιητική του περίοδο ο απροσχημάτι
στα αλεξανδρινίζων και Καλλιμάχειος αλλά ήκιστα αυλικός ποιη
τής. Σε μια από τις μέτέπειτα μάλιστα συλλογές, που ενδεικτικότατα επιγράφεται Ονόματα (1980), προσφωνεί το «όνομα των
προκών γραφών» του. Στο σημείο μάλιστα αυτό ο δοξολογικόςτό
νος (ο αυτοδοξασμός) υπερνικά τη γλωσσική ακολασία.
Δεν θα επιμεΐνω ιδιαίτερα στα πάμπολλα γλωσσικά παίγνια που
επιτηδεύεται ο ποιητής για να συστήσει ένα καθολικό σημαίνον
του «ιδιώματος της συντέλειας» ή σε εκφραστικότερη γλώσσα,
που δεν απάδει πιστεύω στην κριτική, για να διασκεδάσει το φόβο
του στο νεκροταφείο των λέξεων και των ονομάτων.
Στην προμνημονευθεΐσα συλλογή Ονόματα περιγράφει ο ίδιος
(δίκην γραμματικού αυτοσχολίου) το λογοποιητικό «παραγλώσσημα»:
Το τραίνο
γρίφος διαπλάοεως π a ίδιον
έγινε αλλάζοντας τους τόνους

βάζοντας δυό τελείες σ’ ένα γιώτα
Τραϊνό και Τραίνο
οι δυο υπερδυνάμεις
Και ευθύς αμέσως στρέφεται προς την ποίηση των πρώτων συλ
λογών του, σαρκάζοντας προς πάσα κατεύθυνση.
Στίχε παλαιέ σαόόονκαίε
έλα...
Το Μεσολόγγι, τοπωνύμιο και τίτλος της πρώτης του συλλογής
θα αναφερθεί επί το αστειότερον στο βιβλιαρίδιο 3Μ+3Μ=6Μ
(1981), όπου και παρωδείται αγρίως η ποίηση, η ποιητική και η
κριτική, βέβαια.
Ρίον και Αντίρριον
Μεσολόγγι.
Ρίον και Αντίρριον και γω
Μεσολόγγι και γραφή
Από την ίδια συλλογή 3Μ+3Μ=6Μ, όπου υπό το Μ κρύπτονται
και άλλα και τό όνομα ΜΗΤΗΡ (το Οιδιπόδειο εισβάλλει στην
όψιμη ποίηση του Μιχάλη από όλες τις μεριές) αντλώ ένα παρά
δειγμα συλλαβισμού:
Τον άνθρωπο τον έχω σαν αν και θοο και πο.
Αυτός ήταν ο θεός μου. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ.
Το παίγνιο συνίσταται σε ταυτολογία υποκειμένου και κατηγο
ρουμένου, όχι ασυνήθη στη μεταπολεμική ποίηση, με τη διαφορά
ότι εδώ το κατηγορούμενο ως δεύτερος όρος παρομοίωσης ανα
λύεται συλλαβικά κατά φωνητική απόδοση.
Σε παίγνιο επίσης, τυπικό αναγραμματισμό αυτή τη φορά, κατα
φεύγει όταν από τα μητρικά περνάει στα πατρικά. Στον «πρόλο
γο» της συλλογής Ο πατέρας του ποιητή (1987) επιχειρούμε βάσει
οδηγιών τον ακόλουθο αναγραμματισμό:
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Πατέρας του ποιητή είναι η μούσα του
αν τη διαβάσεις ανάποδα, ασοϋμ
Αν βάλεις το άλφα πίσω
γίνεται Συύμα.
Πού την έχεις ποιητή;
Αλλά είτε καταγραμματίζεται είτε αναγραμματίζεται, η ποίηση
παραμένει το αεί ζητούμενο, κατά συμφωνία και συμπαιγνία,
ασφαλώς, αναγνώστη και ποιητή. Την εποχή της «ξηρασίας» ο
Κατσαρός μετέρχεται μίμηση, παρωδία, νεογλωττία, παίγνια και
αυτοαναφορικότητα. Ιδού πώς, αν επιστρατεύσουμε και τα τέσσε
ρα αυτά, ποιήματα που θεωρούνται γριφώδη και σαλά (α-νόητα),
μας αποκαλύπτουν τη λάμψη τους, μικρή ή μεγάλη - τη λάμψη πά
ντως που μας αναλογεί.
Δεν με σταμάτησαν οι παλιές γραφές.
Να γράφω αυτό το άδειο ή
τον που κουράστηκε τις γλώσσες
ξέρω και να τραγουδώ
και να γεμίζω τα χαρτιά με λόγια.
Όσο και να φανεί παράδοξο, οι νεοσσοί της ποίησης του ιδιωτι
κού οράματος θα μπορούσαν να βρουν στον Μ. Κατσαρό, ελεύθε
ρο κομμονάριο, έναν πρόγονο.
Υ.Γ.: Ο τίτλος και το περιεχόμενο του παρόντος παρατίθενται
όπως εκφιονήθηκαν σε διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους χώ
ρους κατά το παρελθόν. Το εν αρχή μότο προστέθηκε μετά την
ανάγνωση του Κατά Σαδδουκαίων που οφείλουμε στη λίαν καλαί
σθητη έκδοση με επτά χαρακτικά του Γιάννη Στεφανάκι από το
Νέο Επίπεδο (1998). Δεν υπάρχει ποίημα που να μην εμπεριέχει
την κριτική (και αυτοκριτική του) διάσταση.
|^ |
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του Γ. ΑΝΑΝΔΡΑΝΙΣΤΑΚΗ
Η ραθυμία του θέρους κάθε
άλλο παρά ευνοεί την ενδελεχή
ακρόαση «απαιτητικών»
τραγουδιών. Π αρ' όλα αυτά,
εμείς σας προτείνουμε δύο
καινούργιους δίσκους που

τι σπανίζει είναι τα τραγούδια που θα ανα
δείξουν, θα στηρίξουν και, γιατί όχι, θα
διαπαιδαγωγήσουν τις φωνές αυτές. Δεν εί
ναι ότι σήμερα δεν γράφονται πια καλά
τραγούδια, όπιυς αποφαίνονται αφοριστι
κά κάποιοι μίζεροι νοσταλγοΐ του χθες.
Γράφονται και παραγράφονται. Μόνο που
στις μέρες μας η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύ
τερη απ’ ό,τι στο παρελθόν, με αποτέλεσμα
να δημιουργείται μια εν μέρει ψεύτικη και
εν μέρει αληθινή εικόνα ελλείμματος.
Κάτι οι τραγουδο
ποιοί που ερμηνεύουν
οι ίδιοι τα τραγούδια
που φτιάχνουν, κάτι
οι «πατερούληδες»
και οι «μητερούλες» του πενταγράμμου που
εισπράττουν δίκην κεφαλικού φόρου ένα
σεβαστό μέρος από τους κόπους νεότερων
και παλαιότερων δημιουργιόν, εν τελεί η
εξεύρεση ενός καλού τραγουδιού αποδεικνύεται άκρως δυσχερής και επίπονη. Έτσι,
η ικανότητα ενός τραγουδιστή, ή του «περι
βάλλοντος» του, να αναζητεί και να βρίσκει
αξιόλογα τραγούδια αναδεικνύεται πλέον
σε προσόν σχεδόν εξίσου σημαντικό με την
ερμηνευτική του ικανότητα.
Ο Μανώλης Λιδάκης κατέχει και τις δύο
αυτές ικανότητες και μάλιστα σε υψηλότα
το βαθμό. Η φωνή του είναι αναμφισβήτητα
από τις δυο-τρεις καλύτερες που διαθέτου
με. Όσο για τα τραγούδια των δίσκων του,
αυτά μοιάζουν να έχουν επιλεγεί με πολλή
προσοχή, γνώση και μεράκι.
«Ο ήλιος του Γενάρη», η καινούργια δισκογραφική δουλειά του Μ. Λιδάκη, συ
γκεντρώνει δώδεκα τραγούδια που όχι μό
νο έχουν λόγο ύπαρξης, πράγμα διόλου αυ
τονόητο πλέον, αλλά παραδίδουν και μαθή
ματα μουσικής και στιχουργικής αρτιότη
τας. Ο Ορφέας Περίδης, ύστερα από οκτώ
χρόνια μοναχικής πορείας (το 1990 είχε
συμμέτάσχει με τρία τραγούδια στα Σύνερ
γα του Ν. Παπάζογλου), συμμετέχει με πέ
ντε τραγούδια. Στίχους για πέντε τραγού
δια έχει γράψει και ο Θοδωρής Γκονης,
που εδώ και δυο-τρία'χρόνια χαρίζει τρα
γούδια και σε άλλους, πλην του Ξυδάκη, δη

μιουργούς. Στο δίσκο υπάρχουν ακόμη
τρία τραγούδια του Γιάννη Σπάθα σε στί
χους Αλκίνοου Ιωαννίδη, Π. Καλομοίρη
και Μ. Λιδάκη, καθώς και ένα θαυμάσιο
ζεϊμπέκικο των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Τον Ήλιο του Γενάρη συμπληρώνουν
δύο διασκευές τραγουδιών από την Κρήτη,
την ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή: Το
παραδοσιακό «Πάλι-πάλι» και το πασί
γνωστο πλέον «Άστρα μη με μαλώνετε».
Θα άξιζε πάντως ν’ ακούσει κανείς το δί
σκο μόνο και μόνο για το τραγούδι «Ο μι
κρός μου αδελφός» των Περίδη-Γκόνη.
Πρόκειται για ένα μικρό αριστούργημα,
όπου ο Γκόνης, μέσα σε δυόμισι λεπτά,
γκρεμίζει τα τείχη που, δήθεν, χωρίζουν
την ποίηση από το στίχο που προορίζεται
για τραγούδι.

Μάνος Αχαλινωτόπουλος
Υάκινθος

«Αηαιτψικά» τραγούδια
αντεδείκνυνται μεν για τις ώρες
που ο ήλιος σιγοψήνει τα κορμιά
στις παραλίες, είναι όμως ταμάμ
για συνακροάσεις υπό το
σεληνόφως.

Μανοίλης Λιδάκης
Ο ήλιος του Γενάρη

Αν κάτι υπάρχει εν αφθονία στο σημερι
νό ελληνικό τραγούδι είναι οι πολύ καλε'ς
ανδρικές και γυναικείες φωνές. Κι αν κά
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«Όπως ο Υάκινθος στο Μύθο από άνθρωπος
έγινε λουλούδι για Va ζει για πάντα με κά
ποια μορφή, έτσι και η μουσική γλώσσα αυ
τού του τόπου από κοινό βίωμα, ζωντανό στη
λαλιά του καθενός, μεταμορφώνεται σιγά-σιγά σ ’ ένα λουλούδι, σε μια πηγή λαλέουσα».
Με τα λόγια αυτά, ο δεξιοτέχνης του κλαρί
νου Μάνος Αχαλινωτόπουλος δίνει το ποιη
τικό στίγμα του Υάκινθου, του πρώτου προ
σωπικού του δίσκου. Εννέα μουσικά θέμα
τα, δύο τραγούδια σε στίχους του συνθέτη
και ερμηνεία του Αλε'ξη ΙΙαρχαρίδη κι ένας
ψαλμός με τον Χρηστό Χαλκιά, ανοίγουν
ένα γόνιμο πάρε-δώσε με την παράδοση,
που κατά τον Αχαλινωτόπουλο «δεν είναι η
γραία η ανέραστος η ημιθανής και εν αφασία
τελούσα με το σηκωμένο δασκαλίστικο δά
χτυλο, αλλά ένα κορίτσι γεμάτο χυμούς, ολο
ζώντανο και αγαπητικό, που καμιά συγκε
κριμένη οργανυχρησία, καμιά τυπική ενορ
χήστρωση ή συγκεκριμένη μουσική μορφο
λογία δεν εξασφαλίζει την ουσία της». rpfj

{ ΚΡΙΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΔΙΣΚΩΝ)

Σημαντική μερίδα των σύγχρονων δημιουργών στρέφεται ολοένα και
περισσότερο στη χρήση της νέας τεχνολογίας με γνώμονα όχι μόνο την
πιστότερη αποτύπωση ήχου και σιωπής, αλλά και τη διερεύνηση και
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται στους ατέρμονους ψηφιακούς
διαύλους. Η ηλεκτρονική μουσική αντικατοπτρίζει σαφώς την εποχή μας. Ιδού
κάποια -ελά χισ τα - δείγματα της πρόσφατης σχετικής εσοδειάς.

ηλεκτρονικού χορευτικού ήχου, οι
Propelleheads, που κάλλιστα θα ’λεγε κα
νείς ότι αντιπροσωπεύουν ό, τι πιο εκθαμ
βωτικό στα τ|>ηφιακά κανάλια της κονσό
λας, των σάμπλερ και των άλλων απίστευ
των τεχνολογικών «θηρίων» τχυν στούντιο.
IΗ
μουσική
τους γράφε
ται με προο
πτική
να
ακουστεί για
να κινήσει το
σώμα, να δημ ιο υ ρ γ ή σ ει
I τη μέθεξη του
' breakbeat με
στοιχεία φανκ και ρυθμικές παλινωδίες.
Μια κρυστάλλινη αίσθηση διαπνέει τον
ήχο τους, ικανή να τη χαρακτηρίζει μεταξύ
των ωριμότερων και πολυσχιδοίν προτάσε
ων της σχετικής δισκογραφίας. Στα λεγά
μενα highlights του δίσκου και το α λα Τζέημς Μποντ κομμάτι «History repeating» με
την κοσμοπολίτικη τραγουδιστική σφραγί
δα της αειθαλούς Σίρλεϋ Μπάσεϋ.

PRESSURE DROP

P O C K E T O Z O N IZ E R

Elusive

Διάφοροι

LAVA

Χαρακτηρί
ζονται. ήδη
από τον διε
θνή μουσικό
Τύπο ως ιδι
αίτερη περί
πτωση. Μια
απολαυστι
κή συγκυρία
που απέφε
ρε έναν από τους καλύτερους δίσκους της
φετινής χρονιάς. Οι Dave Henley και
Justin Langlands ξεκίνησαν ως παραγω
γοί ραδιοφιόνου και. djs με περισσή λα
τρεία στη μαύρη μουσική, τα μπλουζ, τη
σόουλ, το φανκ. Οι καλλιτεχνικές ανησυ
χίες τους'απέφεραν τη μεταξύ τους συ
νεργασία
(αυτοαποκαλούμενοι και
Blood Brothers, σε συνεργασίες και πα
ραγωγές άλλων συγκροτημάτιυν) με έναν
ντεμπούτο δίσκο το 1991. Στη διαδρομή
μέχρι σήμερα, αναμειγνύοντας τη σύγχρονη τεχνολογική αντίληψη στη μουσική
δημιουργία με το αδρό ηχητικό τους υπό
βαθρο, το λονδρέζικο ντουέτο έπλασε το
εν λόγοι αισθαντικό άλμπουμ χωρίς πε
ριττά στολίδια και, κυρίως, με τη διαχέουσα ατμόσφαιρα της μοντέρνας ακου
στικής φόρμας, φέρνοντάς τους στο «άρ
μα» της μεγάλης παρέας από το Μπρίστολ (Massive Attack, Portishead, Tricky,
Craig Armstrong κ.λπ.).

Αν στις ευρω
παϊκές μητροπόλεις, εκεί
i t t
όπου δημιουργούνται
και
poch
α να π τύσ σ ο 
νται οι εκάστοτε τάσεις
της σύγχρονης
μουσικής,
η
ηλεκτρονικά θεωρείται ηχητικά χαρακτηρι
σμένη και εξελίσσεται σε ικανό στίγμα της
εποχής που διανύουμε, στην Ελλάδα ο'ήχος
αυτός έχει φτάσει σχετικά καθυστερημένα
(επισημαίνοντας την «ανήσυχη» ανεξάρτη
τη εταιρεία Elfish παλιότερα). Η συλλογή
περιέχει τέσσερα σχήματα που διαπραγμα
τεύονται το ιδίωμα της ηλεκτρονικά (με πιο
γνωστό τον Αντώνη Λιβιεράτο και τον περ
σινό επιτυχημένο δίσκο του Τεράστιο Κίτρι
νο Πράγμα) αποπειρώμενα να διαμορφώ
σουν μια νέα κατάσταση στα ελληνικά μου
σικά πράγματα. Η προσπάθεια συνειδητή,
που επαφΐεται στον οίστρο και τις δημιουρ
γικές αναζητήσεις των φορέων της, προσφέροντας μια εικόνα των δυνατοτήτων τους σ’
(χυτή τη συλλογή (εκτός του Λιβιεράτου) οι
This Fluid, Woofer, Sigmatropic.

Nights In While Satin

PR O PELLEHEADS
Decksanilmmsandrockanioll
Από τους άρτι αφιχθέντες δανδήδες του

To
γνωστό)
κομμάτι των
Moody Blues
που γνωρίζει
την πολλοστή
εκτέλεσή του
εν είδει δια
σκευής από
τους εκάστοτε
φιλόδο
ξους «προσεγγίζοντες» αυτό δεν αποτελεί
είδησή. Στην προκειμένη περίπτωση ο λό
γος για τους Lava, ένα ελληνικότατο σχήμα,
που με βάση το ρυθμικό drum ’n’ bass πλαί
σιο πρωτοτυπεί επεμβαίνοντας στην κλασι
κή επιτυχία και προσδΐδοντάς της νέα -κα
λοκαιρινή θα ’λεγε κανείς- έκφανση. Με
αρκούντως σοβαρές προδιαγραφές για
διεθνή καριέρα στο χώρο της ηλεκτρονικής
χορευτικής μουσικής, οι Lava κάνουν την
πρώτη τους εμφάνιση στις προθήκες των δι
σκοπωλείων αλλά και τα πλατό των κλαμπ.
Η κυκλοφορία του· cd-single πιστοποιεί τις
βλέψεις τους, την αναπτυσσόμενη δυναμι
κή των ευφάνταστων πψράγωγών που φρο
ντίζει -κυρίως- ο γνωστός dj, παραγωγός
και ηχολήπτης Δημήτρης Πανόπουλος
(από τους περιώνυμους Ωμέγα Vibes); αλ
λά κάι τρέφει προσδοκίες για ολοκληριυμένη δισκογραφική πρόταση στο προσεχές
μέλλον.

ΕΝ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο , Μ ΙΑ Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η ΚΑΙ Ε Ν Α Δ Ι Κ Ο Μ Α Σ Σ Χ Ο Λ Ι Ο
ΤΟ Σ Χ Ο Λ ΙΟ
Το να εκδίδεις ένα έντυπο δεν είναι καθό
λου εύκολη ιστορία. Αυτό το ξέρουμε καλά.
Στο περιοδικό φθάνουν πολλές συνεργα
σίες. Κάποιες είναι απρόσμενα καλές, κά
ποιες έχουν μικρότερο ενδιαφέρον ή εν πό
ση περιπτώσει δεν κρίνονται δημοσιεύσιμες για λόγους διαφόρους (έκταση, ύφος
κ.λπ.). Αυτά όλα κρίνονται ύστερα από ειση
γήσεις των συνεργατών, αλλά η τελική από
φαση ανήκει στον αρχισυντάκτη και η επι
κύρωση στον εκδότη.
Πάντως εμείς στο Αντί δεν έχουμε άλλα κρι
τήρια - συμπάθειες προς παρεΐστικα σύ
νολα κ.λπ.
Έτσι αποτέλεσε έκπληξη η επιστολή του κ.
Αρη Μαραγκόπουλου, η οποία και δημοσι
εύεται στη συνέχεια. Το ύφος της επιστο
λής μάς υποχρέωσε να δώσουμε χώρο για
το κείμενο του κ. Α.Μ. Θέλουμε όμως να τον
διαβεβαιώσουμε — αλλά και όποιον ά λ λ ο ότι «παρεΐστικα» κριτήρια δεν ισχύουν για
το Αντί αλλά και ούτε θα ισχύσουν ποτέ στο
μέλλον. Τώρα απομένει στους αναγνώστες
να κρίνουν αν η αρχική απόφαση απόρρι
ψης από τον εκδότη της συνεργασίας του
κ. Α.Μ. ήταν δίκαιη ή όχι.
Και οι αναγνώστες της γλώσσας των Νάνων
θα έχουν προφανώς την ευκαιρία να (ξα
ναδιαβάσουν τις υπομνήσεις του κ. Α.Μ.

Χ.Γ.Π.

Η Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η
ΤΟ Υ κ. Α Ρ Η Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Πριν ενάμιση μήνα έστειλα στο περιοδικό
σας άρθρο με τίτλο Απαγορευμένοι Καρποί.
Η σχετική τηλεφωνική συνεννόηση εξυπά
κουε την άμεση δημοσίευσή του. Θα ήθελα
να ξέρω τι μέλλει γενέσθαι. Πληροφορήθηκα από τους παρεπιδημούντες την άθλια
μητρίδα των Αθηνών ότι η κα Φραντζή το
λογόκρινε ή για την ακρίβεια το «κατάπιε»,
για λόγους προσωπικής αντιδικίας με τον
κο Γουδέλη (του οποίου το βιβλίο παρεμπι
πτόντως κρίνω στο άρθρο μου).
Είτε συμβαίνει κάτι τέτοιο είτε όχι, μου
οφείλετε μια απάντηση.
Είτε την έχω είτε όχι, στην προσεχή έκδοση
του βιβλίου μου με άρθρα από εφημερίδες
κ.λπ. θα υπάρχει φυσικά (κάτω από αυτό το
άρθρο) υπόμνηση για την απαράδεκτη άρ
νηση του περιοδικού σας να δημοσιεύσει
την κριτική μου.
Στην χώρα των Νάνων ζούμε και οι δυστυχι
σμένοι της εξουσίας των γραμμάτων και
των τεχνών κρατιούνται με νύχια και δόντια
από την καρεκλίτσα τους. Σιγά την καρέ
κλα!

Αρης Μ.
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Απαγορευμένοι
καρποί
του Άρη Μαραγκόττουλου

Γιώργος Αριστηνός
Η Ακάθιστη Σκέψη
Εκδόσεις Δελφίνι, 1996
Τάσος Γουδέλης
Σκιές Γυναικών
Εκδόσεις Δελφίνι, 1996
Μιχαήλ Μήτρας
Η Παράδοξη Οικειότητα ταυ Αγνώστου
Εκδόσεις Δελφίνι, 1997
ε άλλες ευκαιρίες (Το Βήμα της Κυ
ριακής, 4.1.98, Τα Τετράδια της
Π.Π.Κ., Μάιος ’98) έχω εξηγήσει
ότι για τον χαρακτηρισμό της αυτό
χθονος νεωτερικής πεζογραφίας
μας είναι προτιμότερο να υιοθετούμε τον
όρο «παραβατική λογοτεχνία». Ασχε'τως
με τη νομιμότητα ή όχι της προτάσεως αυ
τής, την χρονιά που πε'ρασε συζητήθηκαν
μερικά βιβλία που ο προσδιορισμός τςυς
ως «παραβατικών» θεωρώ ότι χαρακτηρί
ζειαπολύτως την πρόσληψή τους. Τέτοια
βι βλία γι α παράδειγμα υπήρξαν εκείνα της
Μαρίας Ευσταθιάδη (Γάντια με Χέρια) της
Μαρίας Μήτσορα (Ο Ήλιος Δύω) και της
Κλαίρης Μητσοτάκη {Flora Mirabilis) κα
θώς και τρία ακόμα: Η Ακάθιστη Σκέψη
του Γι ώργου Αριστηνού, οι Σκιές Γυναικών
του Τάσου Γουδέλη και τέλος Η Παράόοξη
Οικειότητα του Αγνώστου.του Μιχαήλ Μή
τρα.
Οι τρεις τελευταίοι συγγραφείς συνοόοιπορουν σε μια κοινή διαδρομή: ίδια
γενιά, του εβδομήντα, κριτικό έργο πα
ράλληλο με το λογοτεχνικό, επαγγελματι
κή απασχόληση σε εκπομπές λόγου,
.ενεργά κριτική στάση απέναντι στην κυ
ρίαρχη διασκεδαστική λογοτεχνία κ.λπ.
Η συνοδοιπορία βεβαίως αυτή αφορά μια
πιθανόν συμπτωματική συγκυρία στην
οποία εξάλλου μετέχει πλειάδα άλλων
πεζογράφων μας. Πέραν τούτου όμως τα
κείμενα των τριών συγγραφέων, καίτοι
ουδεμία εμφανή σχέση παρουσιάζουν με
ταξύ τους, ωστόσο μπορούν σαφοις να χα-

Σ

ρακτηρισθοΰν «παραβατικά» ως προς τον
κυρίαρχο λογοτεχνικό κανόνα, με βάση
τρία άλλα κοινά γνωρίσματά τους: Πρώ
τον τη συνειδητή καταστρατήγηση των λο
γοτεχνικών ειδών, δεύτερον το αυστηρά
αυτοναφορικό σόμπαν που οριοθετεί η
γραφή τους, και τρίτον τη μεταφορική
αντιμετώπιση τον κειμένου ως ερωτικού
σώματος.
Η ΑΚΑΘΙΣΤΗ ΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ

Αυτό που χαρακτηρίζει όλα τα κείμενα
του Αριστηνού είναι μια μανιακή περι
στροφή γύρω από τα θέματα του έρωτα
και του θανάτου. Ανάμεσα σ’ αυτές τις
δύο εσχατιές, η γραφή του συγγραφέα
αναμοχλεύει βίαια τον εαυτό της σε μια
ενσυνειδήτως απέλπιδα προσπάθεια να
αυτογνωσθεί. Ο Αριστηνός"-που διαλέ
γεται όσο ελάχιστοι έλληνες συγγραφείς
με τη δυτική λογοτεχνία (και την αντί
στοιχη θεωρία) του εικοστού αιώνα- λογοτεχνεί ως παθιασμένος κριτικός και
γράφει δοκίμιο με μυθοπλαστική καλλιέ
πεια. Αυτό είναι το δημιουργικό οξύμιυρο
που τον χαρακτηρίζει. Η ανασφάλεια συ
νοδεύει μια ανάγνωση, η οποία μπορεί να
εκλάβει το παραξένισμα της γραφής του
είτε ως μανιερισμό είτε ως «εύκολο νεω
τερισμό». Τα παραπάνω αφορούν και το
τελευταίο βιβλίο του, την Ακάθιστη Σκέ
ψη, μια συλλογή δοκιμίων, που ωστόσο
ένα από τα δυνατότερα κείμενά της είναι
το πειστικότατο pastiche που συνθέτει ο
συγγραφέας «καθ’ εικόνα» (αλλά όχι
«καθ’ ομοίωσιν») του «Πορφυρά» του Δ.
Σολωμού. Το βιβλίο περιέχει επίσης μια
(αναθεωρημένη) παλαιότερη μελέτη του
συγγραφέα για το έργο του Γ. Χειμώνα,
καθώς και δοκίμια που επανατοποθετούνται σε θεμελιώδη ζητήματα της λογοτε
χνίας όπως: Τι σημαίνει «μου αρέσει» το
τάδε βιβλίο; Από πού προέρχεται αυτή η
ιδιόμορφη «συμπάθεια»; Υπάρχει ή δεν
υπάρχει «αντικειμενικότητα» στην κριτι
κή; Σε ποιο βαθμό αφού το λογοτεχνικό

κείμενο παραμένει πάντα ένα «παλίμψη
στο»;
Το εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι κάθε
επιχειρούμενη απάντηση στα παραπάνω
δεν συγκροτεί μόνο πληροφορία, κριτική,
θεωρία (ως προς αυτό άλλωστε η ωφέλεια
του βιβλίου περισσεύει) αλλά πρωτΐιπως
συγκροτεί το «λογοτεχνικό ιδίωμα», αν
μπορυ') να το πιο έτσι, του ίδιου του συγ
γραφέα. Τα δοκίμιά του χειρίζονται την
καθ' υπερβολήν διακειμενικότητάτους, ως
αρχέτυπη αυτοαναφορά, ως αυτεξούσιο
σύμπαν δημιουργικής γραφής -συστοιχώντας εδώ με την αντίστοιχη γαλλική παρά
δοση του εικοστού ακόνα. Η Κριτική ως
λογοτεχνία, το Κείμενο ως κατεξοχήν
ερωτικό «σώμα», και μια Γλώσσα που
«πάσχει» σε ανήκεστο βαθμό από την δει
νή τριβή με τις αλλότριες λογοτεχνικές
«γλώσσες»· ιδού η Ακάθιστη (τουτέστιν
νομαδική, ανήσυχη) δοκιμιακή γραφή του
Αριστηνού. Από εδώ απορρέει και η «βάρ
βαρη», στην ερωτική της συμπαραδήλωση,
γοητεία για τον παραξενισμένο αναγνώ
στη.
01 ΣΚΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΓΟΥΔΕΛΗ

Ο Τάσος Γουδέλης κινείται επίσης σε
ένα σαφιός οριοθετημένο καταδικό του
σύμπαν. Έ νας μικρόκοσμος, πιθανόν
αδιόρατος διά γυμνού οφθαλμού, στοι
χειώνει τον λογοτεχνικό του τόπο. Απο
χρώσεις των ρευστών αισθημάτων, θο
λές εικόνες με αποσπασματικές λεπτο
μέρειες του καθημερινού, ραγισμένες
μνήμες, τακτοποιούνται με ιατρική περι
συλλογή στη γυάλινη πλάκα του μικρο
σκοπίου, αποκαλύπτοντας εν τέλει στην
πεζογραφία του μια λεπταίσθητη ποίη
ση. Το μικρό, το ελάχιστο, το σχεδόν τί
ποτε, αυτό συνιστά το κάτι της ύπαρξης,
αυτό αποδίδει ως επιμελής φυσιοδίφης ο
Γουδέλης. Μικρά κείμενα, λιτότατη
γλώσσα, λιτή στίξη, αποδίδουν την πραγ
ματικότητα ως περαστικό ψίθυρο, ως
κλεφτή ανταύγεια.
Ο αναγνώστης ή θα αποδεχτεί την εκρηκτικότητα αυτού του φαινομενικά μακαρί
ου σύμπαντος και θα χαθεί μέσα του ή θα
αρνηθεΐ να το διαβάσει, (κάτι που επίσης
συμβαίνει με το ιδιότροπο σύμπαν του Γ.
Αριστηνού). Ο αφηγητής ωστόσο των
Σκιών δεν δείχνει να νοιάζεται· δεν μονο
λογεί για να ακουστεί. Ο σχεδόν ψιθυρι
στός μονόλογός του είναι με την κλασική
έννοια του όρου «εσωτερικός»: παραμένει
προσηλωμένος, όλος αυτοπεποίθηση, στη
λεπιδόπτερη τεχνική του, αφήνοντας τον
αναγνώστη με την άβολη αίσθηση ότι κρυ

φακούει, ότι παραβιάζει ξένο άσυλο· μια
αίσθηση που την γοητεία της επιτείνει το
ανάλαφρο «βρέξιμο» του πεζού λόγου
στην ποιητική γλώσσα. Σ’ αυτό το πλέγμα
της αμφισημίας και της λαθραίας σκιάς, το
βιβλίο εκπέμπει μεταξύ των άλλων και
έναν υποδόρειο ερωτισμό· του είδους που
αφήνει το χέρι μιας γυναίκας στην ουρά
ενός πιάνου...
Η ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΤΟΥ Μ ΙΧΑΗΛ ΜΗΤΡΑ

Το ακραία προσωπικό σύμπαν του Μι
χαήλ Μήτρα αποκλείει κάθε επαφή με
τον επικοινωνιακό λόγο. Μία λέξη που
επαναλαμβάνεται παρά μία τεσσαρά
κοντα φορές και την τεσσαρακοστή φο
ρά αλλάζει στο αντίθετό της, συνιστά
σχεδόν ολοκληρωμένο δείγμα γραφής
του συγγραφέα. Δεν θέλει τίποτε να
πει. Δεν θέλει τίποτε να τονίσει, να δεί
ξει, να ανατρέψει, να εξηγήσει, να εκ
θειάσει ο Μήτρας. Η γραφή γ ι’ αυτόν
τον συγγραφέα μπορεί να παρασταθεί
ως δέντρο της αθωότητας· απέναντι της
ο αναγνώστης καλείται να δρέψει καρ
πούς απαρνούμενος ολοσχερώς τις έως
τώρα συμβάσεις της· επιστρέφοντας
στον αρχέτυπο παράδεισο της πρώτης
λέξης, της πριότης
άρθρωσης,
του
πρώτου λόγου.
Γυμνιΰνοντας τα
σημαίνοντα
από
κάθε πιθανότητα
σ υ μ φ ρ α ζό μ εν ο υ
λόγου, ο Μήτρας
καταγράφει λέξεις
-που βίαια αποκό
βει. από τους τρό
πους του έντεχνου
λόγου- σε μια
απέλπιδα απόπει
ρα: να απονεκρώσει τα φθαρμένα
σημαινόμενά τους.
Οπότε ο αναγνιΰστης που διαβάζει
το κείμενο του Μή
τρα καταλήγει, να
διαβάζει εν πολλοίς το δικό του
κείμενο, αφού οι
λέξεις σηματοδοτόύνται αποκλει
στικά από τη δική
του ανάγνυχχη. Αυ
τή η επαφή με τον
θεληματικά νεκρό

συγγραφέα, προκαλεί στην ιδανικότερη
συνθήκη ένα ενοχλητικό ρίγος. Το κείμε
νο του Μήτρα δεν προτείνει μια άλλη
γραφή· προτείνει εντέλει μια άλλη μορφή
ανάγνωστης του κόσμου, έναν άλλο ουτο
πικό λόγο.
Από τον «άγριο» δοκιμιακό λόγο του Γ.
Αριστηνού (που η πολυδαίδαλη γλώσσα
του όμως τον μεταλλάσσει δυνητικά σε sui
generis «πανεπιστημιακό» μυθιστόρημα),
περνώντας στην υποβλητική πεζογραφία
του Τ. Γουδέλη (που ο εροπισμός της όμως
πηγάζει κατευθείαν από την παράδοση
της ερωτικής ποίησης) και στην εκτός συμ
βατικών ειδών γραφή του Μ. Μήτρα (που
όμως διαβάζεται εξίσου σαν ποίηση και
σαν πρόζα), ο αναγνώστης έχει την ευκαι
ρία να γευθεί τους απαγορευμένους καρ
πούς μιας ακραιφνούς «παραβατικής» λο
γοτεχνία^ που το αδιαμφισβήτητο προνό
μιό της είναι ότι θάλλει μακριά από τα στε
ρεότυπα του όποιυ συρμού.
Μια τελευταία παρατήρηση: Ο αναγνιύστης που τρομάζει με το «σκοτεινό» και
ανοίκειο ύφος ας μη βιαστεί να διατρέξει
επιπόλαια αυτά τα βιβλία. Ο σοφός Γέητς
υποστήριζε ότι όταν κοιτάξεις προσεκτι
κά, ακόμα και στο σκοτάδι διακρίνεις εν
διαφέροντα πράγματα.

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΘΕΑ ΙΡΟ
της ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΑΘΗ
Το νησί της Τρικυμίας είναι ένα
ουτοπικό νεραϊδονήσι, είναι το
νησί του ΓΊρόσπερο, που
βρίσκεται έξω και πέρα από
το χρόνο. Εκεί βασιλεύουν τα
πράγματα και το είδω λό τους.
Εκεί βρίσκεται ο ειδυλλιακός
κόσμος της πικρής σαιξπηρικής

την τάξη του κόσμου και τις αποφάσεις των
ανθρώπων. Κι αυτό μέσα από τη δύναμη
ενός ανθρώπου(;) που μπορεί και συνδυά
ζει τη γνώση με τη μαγεία. Πλάσματα
φτιαγμένα από το υλικό που υφαίνονται τα
όνειρα παίρνουν στέρεη υπόσταση στον
μετέωρο στίβο του πραγματικού κόσμου,
που είναι αυτό το φαντασιακό νησί. Το νη
σί που χάνεται όταν τα μάγια και τα πνεύ
ματα αποχωρούν και όλα εξανεμίζονται
για να συσταθούν από την αρχή.
Ο Νίκος Διαμαντής, που σκηνοθέτησε
την παράσταση, κράτησε τον υποκειμε
νισμό της λυρικότητας,
αντιλαμβανόμενος βα
θιά την αντανάκλαση του
κόσμου μέσα στο έργο,
τη μεγάλη αντιστροφή που
βγάζει το χώρο και το χρόνο από τους αρ
μούς τους. Κρυφοκοίταξε την παράσταση
του Πρόσπερο και συνέλεξε την αίσθηση
ενός κόσμου που αποκόπτεται από τη συ
νήθη συμπεριφορά και γνωστή του όραση
για τα πράγματα και κοιτάει με άλλα μά
τια, αχρονικά, που βλέπουν τα πράγματα
όμορφα γιατί δεν τα έχουν ξαναδεί. Η και
νοτομία που εισήγαγε, αυτή της ενσάρκω
σης του ρόλου του Πρόσπερο από μια γυ
ναίκα (Αιμιλία Υψηλάντη) ήταν το στοίχη
μα. Η πρόταση είναι ακαδημαϊκή και ως
τέτοια έχει ενδιαφέρον. Δικαιολογημένη
απόλυτα, πατάει πάνω στη βασική έννοια
της μεταμόρφωσης και της γητειάς, στοι
χεία διάχυτα στο έργου του Σαίξπηρ, που
περιλαμβάνονται απτά στον επίλογο του
έργου, που έρχεται ως μακρινή ηχώ χωρί
ου από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου.
Ο σκηνοθέτης δεν μας εισήγαγε στον κό
σμο των σκανταλιάρικων ξωτικών της κέλ
τικης μυθολογίας, αλλά στο καθρέφτισμα
του ειδώλου ενός λανθάνοντος ψυχολογι
σμού, ερμηνεία που αφήνει ακόμα αρκετά
ερωτηματικά για την υφή των δύο όντων:
Άριελ και Κάλιμπαν, που σε μεγάλο βαθ
μό ορίζονται από την αντίθεση της μουσι
κής τους.
Την «πάλη» αυτυίν των μουσικυίν τη στε
ρήθηκε η παράσταση, που στάθηκε όμως
άνετα μέσα στο σκηνικό του Απόστολου
Βέττα. Πέρα από τις όποιες σημειολογικές

Το νησί τον Πρόσηερο
Αρκαδίας και
ο υπερπραγματικός κόσμος της
μαγείας και των ξωτικών. Είναι
ένα νησί-κόσμος του Μ πος
με σταχτιές θάλασσες. Το νησί
του ΓΊρόσπερο είναι είτε ο
κόσμος είτε η σκηνή.
Για το ελισσαβετιανό θέατρο
αυτά τα δύο είναι ταυτόσημα:
TheafrumMundi.

Τρικυμία που είδαμε την περα
σμένη Δευτέρα στο θέατρο του
Λυκαβηττού, σε συμπαραγωγή
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και της
Καλλιτεχνικής Εταιρείας ΑΡΓΩ,
αποτελεί ένα από τα λιγοστά εγχειρήματα
σκηνικής μεταφοράς του τελευταίου έργου-διαθήκη του Σαίξπηρ στον ελλαδικό
χώρο. Από τα δυσκολότερα έργα του πα',κάσμιου ρεπερτορίου, η σκηνική ερμη
νεία των ονειρικών και υπερφυσικών δια
στάσεων του, αποτελεί ακόμα πρόκληση.
Η Τρικυμία όπως και το Όνειρο Καλοκαι
ρινής Νύχτας, περικλύει την παράλογη,
όσο οι νόμοι και τα ήθη, φύση. Χλευάζει

Η
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Η Αιμιλία Υψηλάντη στο ρόλο του Πρόσπερο.

προεκτάσεις του, υπηρέτησε την κίνηση
των ηθοποιοίν και απέδωσε λειτουργικότη
τα στο χοίρο. Δεν διατήρησε τίποτε από την
ειδυλλιακή ατμόσφαιρα, που η πλειοψηφία των μελετητοίν απέδωσαν στο έργο,
και κινήθηκε μάλλον μέσα σε μια υπερ-χωρική και υπερ-χρονική ατμόσφαιρα αφαι
ρετική, παρακάμπτοντας τις αναγγενησιακές πινελιές.
Οι χαρακτήρες έγιναν φιγούρες που
αντιπροσυίπευσαν περισσότερο μια συμβολιστική ερμηνεία των ρόλων τους, βασι
σμένη, στις αντιθέσεις τους, τη δύναμη της
μεταμόρφωσης, που άφησε για όλους τους
ηθοποιούς μεγάλα περιθοίρια να εικονο
γραφήσουν τον κόσμο της Τρικυμίας παρά
να τον κτίσουν σαν στέρεο οικοδόμημα.
Τονίστηκε έτσι περισσότερο το δράμα της
ύπαρξής τους και παραμερίστηκε ηθελη
μένα η κωμική πλευρά, που εκπροσωπήθη
κε, πάντως, από τις ελάχιστες εμβόλιμες
κωμικές σκηνές. Η Αιμιλία Υψηλάντη υπο
στήριξε τη δυναμικά μεταμορφούμενη φύ
ση του Πρόσπερο. Συνέθεσε τα αντιφατι
κά στοιχεία του ρόλου σε μια συνεχή μετά
βαση από την κατασταλαγμένη γαλήνη της
γνυίσης στον τρικύμισμά της μαγικής δύνα
μης. Την «επιείκεια» που ζήτησε, δανειζό
μενη τα λόγια του κειμένου, δεν τη χρειά
ζεται. Υπηρέτησε με θάρρος μια σκηνοθετική άποψη που προσθέτει ακόμα ένα συν
στις πολλές προσπάθειες να «σηκωθεί»
αυτή η τρικυμία.

I

ΚΡΙΤΙΚΗ___________________

)ιβλίου
«Η εξέλιξη, Γιώργη μου!..»
Γιώργου Καραμάνου,
Λαχανίδες και Λαχανάκια
Βρυξελλών,

Έ κδοση Δήμου Μ ιδέας
Δι'πτυχο είναι ο πίνακας που
συνθέτουν οι 75 ιστορίες στο
βιβλίο του Γιώργου Καραμά
νου, αλλά και η καθεμιά χωρι
στά: τα παλαι ικά και τα τωρινά·
σε αμάχη μεταξύ τους, σε κοντράστο, αλλά και σε προσμεί
ξεις, με αποτελέσματα απρό
βλεπτα, κωμικοτραγικά και
ολίγον τερατώδη. Διαβάζεις με
καημό, με νοσταλγία ή σκεφτικός, ακόμα και με αγανάκτηση
για τον τραγέλαφο μας,· κουνάς
ολοένα το κεφάλι... Και όμοχ
-αν το πρόσεξες- όλη την οίρα
χαμογελάς.
Τι ωραία διαλεκτική! συτή η
διασταύρωση από προγονική,
μπόλικη, πράσινη λαχανίδα και
εξευγενισμένα, μικροσκοπικά
λαχανάκια Βρυξελλιόν... εισαγόμενα και γλυκόπικρα: βράστα και πέτα το πρώτο ζουμί,
αλλιώς φαρμακώνεσαι... (Αλή
θεια, καιρό είχα να δω τέτοια
αντιστοιχία περιτυλίγματος και
περιεχομένου, πυκνότητα, γεύ
ση, πολυσημία σε τίτλο βιβλί
ου).
Ο Καραμάνος ξαναχτυπά! Ο
παλιός, καλός Καραμάνος των
δέκα συλλογών, όπου -επιτέ
λους- ξέρουμε για τι γελάμε.
Νεο-ηΟογράφος; Ηθικολόγος
μάλλον, κοινωνικός φωτογρά
φος και πορτραιτίστας, φωνο
γράφος, χαρακτηρολόγος, και
εθνολογικός. Πάνω απ’ όλα
αφηγητής, μάστορας, αστεί
ρευτος - σε καιρούς που η αφή

γηση κρύφτηκε κάτω από το
ντιβάνι τής δήθεν ιβυχανάλυσης και η πραγματικότητα ξε
φτιλίστηκε σε ριάλιτυ σώου.
Έ να με τον κόσμο του, σε
σχέση δραματική (αγάπης/κριτικής) ο άνθρωπος που γράφει
τόσο γελαστά φτάνει να πι
κραίνεται (καθώς τα υφίσταται
επί τόπου) με ό,τι χάλασε, νόθεψε, ξανόστησε ό,τι νοστιμό
τερο είχε το αλλοτινό χωριό:
(...) φτάσαμε στο σημείο να μας
έχει μείνει μόνο η χωριατιά!
Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να
ειπωθεί καλύτερα αυτό που
συμβαίνει στον άξονα ΜιδέαςΑΟήνας-Βρυξελλών. Μα ο
ίδιος ο Καραμάνος, που το λέει
αυτό, δεν το βάζει κάτω. Και ο
δικός του λόγος σώζει ό,τι μπο
ρεί από την ταυτότητα μας ή,
τουλάχιστον, τη νοστιμιά της
λαχανίδας με μπόλικο αλάτι,
όταν έχουμε βαρυστομαχιάσει
από κοντοσούβλι και βετούλικο κοψίδι, εναλλάξ με χά
μπουργκερ.
Επεισόδια καθημερινά, ανέκ
δοτα ηθολογικά, αντιδικίες,
κόντρες, παθήματα, κουτοπο
νηριές, φάρσες, άλλοτε άμυθα,
σαν ντοκυμανταίρ («Όλα για
το καπετάνιο» - το σημερινό
πανηγύρι για τα πανηγύρια),
μα πιο συχνά μικροί απόλογοι
με ή χωρίς επιμύθιο:«Ένας
θερμός πατριώτης», «Τ’ αρραβωνιααμένα», Ο Ιούδας της
κάλπης», «Η δυναστεία των
κατσικοκλεφτών», «Πώς τρα
γουδούν στη Λάρισα»... - σταματώ για να μην αντιγράψω
τους περισσότερους τίτλους.
Φτάνει να δει κανείς πώς ναυ

άγησαν τα «Όνειρα νοσταλ
γίας»: ο «Αμερικάνος» θείος
που γυρίζει στο χωριό μετά μι
σό αιο'ινα ξενιτειάς για να ξαναδεΐ τα παλιά έθιμα του γά-,
μου, από την μπουγάδα των
προικιών, το ασήμωμα της σκάφης, το κατάβρεγμα του γα
μπρού από τα κορίτσια, ώς την
πομπή με την προίκα πάνω σε
μουλάρια, και ώς το γαμήλιο
γλέντι, όπου θα έλεγε κι ένα
κλέφτικο... Του ήρθε νταμπλάς
στο τέλος μ’ αυτά που (δεν) έγι
ναν, αλλά, ευτυχώς -επιλέγει
κάποιος- πρόλαβε και τα χάρηκε όλα!
Θα πω την αμαρτία μου. Νιώ
θω τη μεγαλύτερη νοστιμιά στη
γλώσσα. Δεν είμαι βέβαιος τι
απόχρωση ακριβώς έχει ένα σιόερόιραρο μουλάρι ή τι θα πει
νταμπλαροβαρέθηκε, κατάλα
βα ότι κομματαριά σημαίνει
χωράφι πολλά στρέμματα (αμ
φιβάλλω αν στην ντίσκο του
χωριού ένας νεαρός θα πει το
φίλο του λυκοφάγωμα αντί για
«μαλάκα»), δεν μπορώ να πω
ποια ακριβώς απόσταση είναι
ένα λιθαροπέταμα, μια που εί
μαι και κοντοφωσιάρης και δεν
ξέρω τι να φταιχτολογήσω για
όλα τούτα που μ’ αρέσουν.
Μα οι λέξεις δεν είναι αυθαί
ρετα σύμβολα, σαν τους αριθ
μούς ή σαν τα σήματα της οδι
κής κυκλοφορίας, δεν είναι πο
σότητες ή χημικοί τύποι. Έ χου
νε ψυχή. Αυτή την οντότητα της
γλώσσας υπερασπίζεται η λο
γοτεχνία απέναντι στη λήθη και
στους οδοστρωτήρες μιας άλα
λης, άγευστης, άχαρης επικοι
νωνίας, ενός μέλλοντος μου-

Η Τξίνα Πολίτη κινεί τα
νήματα μιας «σιωπηλής
στιχομυθίας» -εξαιρετικά
εύγλοπτης, είναι η αλήθεια—
με'σα από το κείμενό της «Η
κατασίγαση της σιωπής»,
δημοσιευμένο στο
εξαμηνιαίο περιοδικό για
την ποιητική τέχνη Ποίηση 11
(εκδ. Νεφέλη, ΆνοιξηΚαλοκαίρι 1998). Διαβάστε,
όπου κι αν βρίσκεστε, αυτό
το τεύχος: τη «Θαλασσινή
Ωδή του Fernando Pessoa,
τα ποιήματα της Denise
Levertov, το «Ρέκβιεμ» του
Reiner Maria Rilke. Στο
τεύχος περιλαμβάνονται
σημαντικά κείμενα -ποίηση,
δοκίμιο, κριτική-σε
προσεγμένες πάντα
μεταφράσεις· ωστόσο, η
ποίηση βασιλεύει. Διαβάστε
τα ποιητικά κείμενα ελλήνων
δημιουργών που ανήκουν σε
διαφορετικές γενιές και
λογοτεχνικές τάσεις...
Ο χαρτοκόπτης σάς
προτείνειτο ποιητικό
κείμενο «Η Φανεροψένη»
της Ρούλας
Γεωργακοπούλου και την
«Ουτοπία» του Στάθη
Καββαδά.
θητεία στη γλώσσα του
Εμμανουήλ Κριαρά (εκδ.
Γκοβόστη, 1998)· ένας τόμος
όπου ο συγγραφέας
συγκεντρώνει άρθρα και
συνεντεύξεις του· κείμενα
σημαντικά για τη
νεοελληνική γλώσσα και
λογοτεχνία. Κρίνονται
λεξικά και γραμματικές της
γλο'ισσας μας και συζητείται
το επίμαχο θέμα της
διδασκαλίας το« αρχαίων
ελληνικό'«. Ο Εμμανουήλ
Κριαράς δεν χρειάζεται
συστάστεις. Εκπροσωπεί τη
βαθιά γνώση και αγάπη για
τη δημοτική μας γλοίσσα,
που γι’ αυτόν υπήρξε μια
γόνιμη υπόθεση
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ενασχόλησης καθ’όλη τη
διάρκεια της ζωής του.
Εξίσου υπηρέτησε και
εξακολουθεί να υπηρετεί
με γνώση και αγάπη την
ελληνική γραμματεία, με
την οποία καταπιάστηκε
και σχολίασε μεγάλα
και μικρά ζητήματα της.
Ιδιαίτερο ιστορικό
ενδιαφε'ρον παρουσιάζει η
επανε'κδοση τιον πρακτικών
που σχετίζονται με την
πειθαρχική δίωξη του I. Θ.
Κακριδή. Η Δίκη των Τόνων
(εκδ. Βιβλιοπωλείου της
«Εστίας», 1998)
πραγματοποιήθηκε το 1941
στο πανεπιστήμιο Αθηνών,
όταν συντονισμένες
ενέργειες που ξεκίνησαν
από τη Φιλοσοφική Σχολή
μετέτρεψαν ένα
επιστημονικό ζήτημα σε
πειθαρχικό. Οι ενέργειες της
Φιλοσοφικής Σχολής
συνεχίστηκαν από τα
ανώτατα πανεπιστημιακά
όργανα· τη σύγκλητο και την
πρυτανεία. Η «δίκη» έγινε
και ο Κακριδής
καταδικάστηκε σε
προσωρινή απόλυση δύο
μηνών. Τακείμενα της
υπεράσπισης των θέσεων του
Κακριδή αποτελούν, ακόμη
και σήμερα, μέτρο ήθους και
τόλμης. «Παρόμοια όίωξις
εκ των αυτών κύκλων
προελθούσα και από των
αυτών ελατηρίων ορμηθείσα,
εξεόηλ,ώθη κατά τα τελευταία
έτη και εναντίον άλλου νέου
σπουδαίου φιλολόγου, του
αλησμονήτου Ιωάννου
Συκουτρή, όστις καμφθείς
από τας διώξεις και
καταόιυιξεις αυτάς, ωόηγήθη
προώρως εις τον τάφον προς
μεγάάην και ανεπανόρθωτου
αποΑειαν της ελληνικής
φιλολογικής επιστήμης και
ελληνικής πατρίδας», έγραφε
ο Σ.Β. Κουγέας. Ευτύχιός για
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γκού.
I I πρόοδος η υλικο-τεχνική, η
ευθυγράμμιση, ε'χει ρυθμούς
επιτάχυνσης ιλιγγιώδεις, παρά
γει σήμερα ένα πράγμα που
γυαλίζει σαν θαύμα και αύριο
είναι σκουπίδι - ο πλανήτης
στενάζει κιόλας κάτω από βου
νά σκουπιδιών. Αντίθετα, οι
αξίες του ουσιαστικού πολιτι
σμού είναι διαρκείς, συνοδεύ
ουν, παρηγορούν, στηρίζουν,
εξαγοράζουν την «ανθρωπιά»

του ανθριυπου. Και αλλάζουν
διακριτικά, αφήνοντας μνη
μεία, μορφές, ευγενείς. «Κουλ
τούρα» θα πει καλλιέργεια.
Ό χι τυχαία συνδέεται με τη γη,
με τη σπορά και την αναγέννη
ση. Και, ακόμη, με την αργή πο
ρεία, με το μόχθο, την υπομονή
και την ανταμοιβή τους. Το
αλέτρι προχωρεί ανοίγοντας
παράλληλα αυλάκια χωρίς δια
κοπή, γυρίζοντας τα μπρος-πΐσω. Σ’ αυτή την πορεία βου

στροφηδόν (που λέγανε οι αρ
χαίοι επιγραφοποιοί, γράφο
ντας και προς τις δύο κατευθύν
σεις συνέχεια) μας πετυχαί
νουν οι ιστορίες του Καραμάνου, πάνω στο στρόφο της αναβολιάς. Ιστορίες της στροφής,
της τροφής. Γλυκόπικρες, θρε
πτικές, βιταμινούχες.
«... Η εξέλιξη, Γιώργη μου!»
Καλό κι αυτό...
Δημήτρης Ραυτόπουλος

Ο Χάος και η Χάη
Έκτωρ Κακναβάτος,
Χ αοτικά /, Άγρα 1997
Σακατεμένα ξέμειναν τα μέτρα
η καλδέρα του χάους ξέχειλη
από ευφώνια φωνήεντα.

Ο Κακνόβάτος, μετά τα Ποιή
ματα 1943-1974 και τα Ποιήμα
τα 1978-1987 που κυκλοφόρη
σε η Άγρα το 1990, -όπως επί
σης κι έπειτα από τους Οιακισμούς τον Μενεσθέα Καστελάνου, τον Μυστρός (1995)- επι
στρέφει με την πρώτη ενότητα
των Χαοτικών και, βέβαια, έπεται συνέχεια. Ο ποιητής -και
μαθηματικός και μυστικός ζω
γράφος εικόνων που δεν κατα
ναλώνονται μόνο με την όράση- αναμετριέται με το χάος,
με το χρόνο και με τ’ ανθρώπι

να κύτταρα που συνομαδώνονται, οργανώνοντας την τάξη
της ζωής τους, ρουφώντας ακα
τάσχετα από την αταξία της
ανυπαρξίας έως το τέλος. Ο λό
γος του ποιητή, στο απόγειό
του πλέον, καθίσταται διονυ
σιακός και ευφρόσυνος καθώς
λυρικά υμνεί τον νέο κόσμο,
αλλά κυρίως καθώς υμνεί την
πρόσφατη γνώση για τον νέο
κόσμο χωρίς συμπλέγματα κα
τατονίας και έτσι ξεφεύγει από
την πληγή των προσωπικών μυ
κτηρισμών που δυναστεύουν
την ποίησή μας. Μυκτηρισμοί
που υποβιβάζουν τούς ασκούντας την ποίηση σε ιδιωτικούς
Ιερεμίες τοπικών ατυχημάτων
και ιδιωτικών καταλήψεων. Ο
Κακναβάτος δεν θρηνεί καμία
συνοικιακή Ιερουσαλήμ, αλλά
αντικραυγάζει τον χαοτικό
ύμνο του Big Bang, την ευφρό
συνη δυσαρμονία των φράκταλς:
Το χάος δεν έχει πύλες
είναι στα κυυάρκς του πρωτονίου
είναι στα γλυιόνια
είναι εκεί που ο αριθμός χάνοντας
κόκαλα σ' αναβαθμούς
γίνεται νέφος θεότητας
γίνεται φράκταλ.
Κι αλλού πάλι λέει:
Το χάος είναι ανδρόγυνο
είναι ο Χάος και η Χάη
είναι αΧός και ιαΧή
δεν έχει πύλες.
Φαίνεται πως την κοσμολογία
του ποιητή οικοδομούν ο Χώ-

κινς και ο Παρμενίδης, ο Δημό
κριτος και ο Καρούζος (ιδιαί
τερα όταν αναγνωρίζει πως «το
χάος είναι από άρτο της προθέσεως...). Ο Κακναβάτος έδωσε
ένα μεγάλο έργο με τα Χαοτικά
τόσο από πλευράς γλωσσικού
μόχθου όσο και από πλευράς
ποιητικής σύλληψης και ποιητι
κής ιδέας: «... Ο Χρόνος είναι
εξωμητριό του Χάους... Έγκλει
στος στην κλεψύδρα ο Χρόνος
είναι βαρήκοος...». Δάσκαλοί
του ο Ηράκλειτος, ο Σολωμός,
ο Κάλβος «εις βάρος της Κοι
μήσεως των οποίων βυσσοδομούν» κάποιοι τους οποίους
όλοι(;) αντιλαμβανόμαστε, ή
θα έπρεπε. Αν, λοιπόν, η επι
στήμη επιζητεί την ενόραση
-από την Scientia intuitiva του
Σπινόζα ως τη φαινομενολογία
του Χούσερλ-, τότε γιατί η ποί
ηση να διστάζει στην Αποκάλυ
ψη; Ο ποιητής, αμβλυγώνιος
εορταστής, δέεται:
«... Έτι και έτι δεόμεθα υπέρ των
αλγυύντων στο όνομα του κοφτε
ρού μπαλτά της Κλυταιμνήστρας
του σχισμένου κρανίου του Αγαμέμνυνα
*
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στο όνομα του κυλιόμενου τάπη
τα α π’τη μεριά
του Ελεάτη Ζήνωνα έως χωματε
ρής
στο όνομα εντέλει της πιο τεταμέ
νης βυρσοδεψίας».
Μόνος Στεφανίδης

Ρατσισμός και ξενοφοβία
Ο κόσμος της Μεσογείου·.

Δημογραφικά προβλήματα
και κοινωνικο-πολιτισμικές
δυναμικές,
Έ κδ. Έρευνα και Συνεργασία
Έ να βιβλίο και μια διημερίδα
σχετικά με το ρατσισμό και την
ξενοφοβία. Το βιβλίο Ο κό
σμος της Μεσογείου: Δημυγραφικά προβλήματα και κοινωνικο-πολιτισμικες δυναμικές, κυκλοφόρησε στα ελληνικά, τα
ιταλικά και τα γαλλικά από τον
οργανισμό «Έρευνα και Συ
νεργασία» και είναι προϊόν
μιας πρωτότυπης δουλειάς που
αποβλέπει ιπη φωτογράφηση
μιας μεσογειακής όψης των
πληΟυ.σμικών προβλημάτων,
είτε αυτά, προκαλιΰνται από την
αύξηση, ή μείωση των γεννήσε
ων σε μια χώρα, είτε από τις με
τακινήσεις ανθρώπων από μια

χώρα στην άλλη. Αναιρέρεται
στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη
Γαλλία και τη Τυνησία και δί
νει την ευκαιρία για ενδιαφέ
ρουσες συγκρίσεις σχετικά με
το πώς. αυτά τα καινούργια
προβλήματα
(δημογραφικόμετανάστευση). εμφανίζονται
και αντιμετωπίζονται, θετικά ή
αρνητικά, στην καθεμιά από τις
χώρες όπου έγινε η έρευνα. Η
ελληνική συμβολή οφείλεται
στη Χριστίνα ΓΙετροπούλου
(«Αλβανοί και Τσιγγάνοι στη
σημερινή Ελλάδα: προβλήματα
αποδοχής και κοινωνικής
απόρριψης») και στην Ήρα
Έμκε-Ιίουλοπούλου (οι αιτίες
της μείωσης των γεννήσεων
στην Ελλάδα). Η διημερίδα ορ
γανώθηκε στην Κω απ’ την ελ
ληνική «Έρευνα και Συνεργα
σία» -έναν μη κυβερνητικό ορ
γανισμό παρόντα, εκτός απ’
την Ελλάδα, και στην Ιταλία

και τη Γαλλία-, υπό την αιγίδα
του Δήμου Κω και της ΕΡΑ
Δωδεκανήσου. Με αφορμή την
έκδοση του βιβλίου ανέλυσε
πλευρές του σκέλους της έρευ
νας που αφορά τις μετακινή
σεις των πληθυσμών κάτω απ’
το γενικό τίτλο «Περάτες πολι
τισμών: Μετανάστες, Ξενοφο
βία και Μη Κυβερνητικός
Οργανισμός», μίλησαν δε ο
Σωτήρης Χριστάκης, πρόε
δρος της «Έρευνας και Συνερ
γασίας», ο Σκεύος Παπαϊωάννου, ο Γιάννης Τξαννετάκος, η
Άννα Φωκά, η Χαρίκλεια
Μουρνιανού, ο Γκασμένι Καπλάνι και άλλοι. Στη συζήτηση
συνέβαλαν πολλοί· ενθαρρυ
ντική ήταν και η παρουσία αρ
κετών νέων ατόμων. Το βιβλίο
διατίθεται από την «Έρευνα
και Συνεργασία», Γερμ. Καραβαγγέλη 8, 11523 Αθήνα.
Α.Φ.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Ο ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
Guy Haarscher - Mario Telo (επιμέλεια),
Μετά τον κομμουνισμό,
Προλεγόμενα Δημ. Κοντογιώργης,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997
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Τα αίτια της κατάρρευσης του κομμουνισμού, το
πρόβλημα της επιστροφής των εθνών και αυτό της
γέννησης, της δύσκολης γέννησης μιας νέας διε
θνούς τάξης, απασχόλησαν το Επιστημονικό Σεμινά
ριο Πολιτικής Ευρωπαϊκής Θεωρίας που οργάνωσε
το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών. Από αυτό το σεμινάριο
προέκυψε κι ένας πολύ χρήσιμος τόμος με κείμενα
κριτικής σκέψης από ειδικούς στην πολιτική θεωρία.
Οι συγγραφείς αυτού του συλλογικού έργου είναι
επιστήμονες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Κα
ναδά με κοινό τους χαρακτηριστικό, πλην της βα
θιάς γνώσης, τον προβληματισμό πάνω στα γεγονό
τα που οδήγησαν στην πτώση του κομμουνισμού.
Όπως σημειώνουν στον πρόλογό τους οι επιμελη
τές της έκδοσης Guy Haarscher και Mario Telo (κα
θηγητές του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών), το βι
βλίο αυτό επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση των προ
βλημάτων που προκύπτουν για την πολιτική θεωρία
από τα γεγονότα του 1989.
Εκτός από τα προλεγόμενα στην ελληνική έκδοση
από τον Γιώργο Κοντογιώργη και τον πρόλογο των
δύο επιμελητών της έκδοσης, υπάρχουν δύο εισα
γωγικά κείμενα που επιχειρούν να θέσουν τους θεω

ρητικούς προβληματισμούς γύρω από το θέμα.
Στο πρώτο, ο Guy Haarscher εξηγεί γιατί η κατάρ
ρευση του κομμουνισμού αποτέλεσε έκπληξη για
πολλούς διανοούμενους, διπλωμάτες και πολιτι
κούς επιστήμονες. Στο δεύτερο, ο Mario Telo, στο
κείμενό του που τιτλοφορείται «Από τη μυθική Δη
μοκρατία στην Τεχνική Δημοκρατία;», επιχειρεί να
απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα εάν οι ανακα
τατάξεις που επήλθαν στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη θέτουν ή όχι σε δοκιμασία τα καθιερωμένα
σχήματα της σύγχρονης πολιτικής σκέψης, καθώς
και σε ποιο μέτρο επιβάλλουν μείζονες αναθεωρή
σεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυ
τόν τον τρομερό αιώνα που τελειώνει σε λίγα χρό
νια.
Στη συνέχεια, ο συλλογικός αυτός τόμος χωρίζε
ται σε τρία μέρη. Το πρώτο τιτλοφορείται: «Η πολιτι
κή θεωρία και η κατάρρευση του κομμουνισμού» και
γράφουν οι: Maurice Lagueux, Philippe Nemo,
Immanuel Wallerstein και Helmut Dubiel.
Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το ζήτημα του
έθνους στο νέο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και
γράφουν οι: Furio Cerutti και Peter Glotz. Τέλος, στο
τρίτο μέρος του βιβλίου τούς τρεις συγγραφείς (Γ.
Κοντογιώργης, Ph. Van Parijs και Ε. Eppler) απασχο
λούν γενικότερα ζητήματα, Δημοκρατίας, Δικαιοσύ
νης και Σοσιαλισμού.

όλους μας, δεν κάμφθηκε
ο Κακριδής και συνέχισε να
προσφέρει στην ελληνική
φιλολογική επιστήμη και
την ελληνική πατρίδα.
Η περίπτωση της δίωξής του,
αν και σήμερα φαίνεται σε
όλους μια ιστορία
«παραλόγου» εξακολουθεί
να διατηρεί στο ακέραιο
τη συμβολική όσο και
κυριολεκτική της σημασία.
Κάθε ανθολογία περιέχει
τον ανθολόγο της· έτσι και το
Μικρό Ανθολόγιο. Από τον
Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης
ώς την ποίηση της Μαύρης
Αφρικής (εκδ. Καστανιώτη,
1998) που συνέθεσε ο Τάκης
Μενδράκος περικλείει την
ιδιαίτερη ατμόσφαιράτου,
τις δικές του αισθητικές
επιλογές.
Η μεροληπτικότητα σ’ αυτές
τις περιπτιόσεις δεν είναι
δυνατόν παρά να θεωρηθεί
και να είναι αυτονοήτους
θεμιτή. Έτσι, νομίζω,
μπορούμε να διαβάσουμε και
να χαρούμε τ ψ Ανθολογία
Νεότερης Ελληνικής Ποίησης
1980-1997. Οι στιγμές του
νόστου (εκδ. Νεφέλη, 1998)
που συνέθεσε με τα δικά του
κριτήρια ο Ευριπίδης
Γαραντούδης. Απ’ αυτή τη
δεύτερη ανθολογία διαλέγω
για την περίσταση το
«Προσδόκιμο Αθανασίας»
του Θανάση Χατζόπουλου:
«Αυτό που φτερουγίζει μες
στον άνθρωπο δεν είναι η
πάχνη του χειμώνα // Αυτό
που θάλλει μες στο ξύλο δεν
είναι το σαράκι της ζοιής//
Αυτό που προσκυνούν τα
πετεινά του ουρανού όταν
ποτίζονται στο χιομα δεν
είναι ο ουρανός // Είν’ ένας
θόλος που απαντάει με την
ηχώ II Σαν άδειος τρούλος
που περιέχει το Θεό».

Σωτήρης Ντάλης

ο χαρτοκόπτης
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TO ΡΟΛΟΙ ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ χτύπησε και τέταρτο. Τα πρώτα
αυτοκίνητα και μηχανάκια αρχίζουν σιγά σιγά την καθημερινή
τους πορεία. Είναι κιόλας μερικά που επιστρέφουν από τη
χθεσινή έξοδο. Θα ξεκουραστούν τώρα. Έχει αρχίσει να
ξημερώνει. Το φως της Αφροδίτης ξεθωριάζει.
Το πρόσωπο του ήλιου δε φάνηκε. Κάπου κοντά έχει λαϊκή και τα
φορτηγάκια τραβάνε όλα προς τα εκεί. Τα καφενεία άνοιξαν.
Κάποιος μοιράζει εφημερίδες στα περίπτερα της πλατείας. Ένας
συναγερμός σταμάτησε επιτέλους να χτυπάει.
ΤΡΑΒΑΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Αμφιβάλλω αν θα άφησα τίποτε στο
φιλμ. Δεν πειράζει. Αμφιβάλλω αν θα θυμάμαι αυτό το ξημέρωμα
δυο χρόνια μετά. Αυτό με πειράζει. Μα το σκουπιδιάρικο
χτυπιέται εδώ και ώρα με τα κάθε λογής σκατά που πετάξαμε
χθες μέσα στους κάδους. Μόνο καμιά απεργία το ξεκουράζει μια
φορά στα δυο χρόνια και ύστερα τα ίδια πάλι. Δεν έχω δει ποτέ
σκουπιδιάρικο να τρακάρει. Φταίει το γεγονός ότι δεν τρέχουν;
Μπα, οι ατζαμήδες οδηγοί καρφώνονται όπου βρουν. Μάλλον τα
σκουπιδιάρικα όμως τα αποφεύγουν. Με το που τα βλέπουν
στρίβουν αλλού. Μπορεί να πέσουν σε καμιά κολώνα, αλλά σε
σκουπιδιάρικο ποτέ. Είχα γνωρίσει κάποτε ένα παιδί που δούλευε
στα σκουπίδια. Δεν ήξερα πώς τον έλεγαν, απλά λέγαμε ένα γεια
όποτε βρισκόμασταν στο δρόμο.
ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ όπως και τώρα, εγώ πήγαινα για δουλειά και αυτός
θα τελείωνε όπου να 'ταν.
6:31 π.μ., καιρός να κλείσω το μυαλό μου εδώ και να φυλάξω
κάποιες σκέψεις για μιαν άλλη νύχτα. Τη μέρα, βλέπεις, δύσκολα
προλαβαίνεις να σκεφτείς.
Πρέπει να προλάβουμε το λεωφορείο για το πανεπιστήμιο,
το ταξί για τη δουλειά και το τραίνο για τον εκσυγχρονισμό.
ΕΤΟΥΤΗ Η ΧΩΡΑ δε μας αφήνει να βαρεθούμε.

Καλημέρα,
Με εκτίμηση, ν .λ .
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Γεωπολιτική του
Χάους
μετάφραση:
επίμετρο:

Ελένη Τσερεζόλε

Μιχάλης Μητσός

VÊEKO'IATON
K ANTHONY APPIAH
STEVEN C. ROCKEFELLER
MICHAEL WALZER
SUSAN WOLF
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AMY GUTMANN
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Π ο λυ π ο λιτισ μ ικ ό τη τα
ΠΟΛΙΣ

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας ανατρέπει τα
μέχρι σήμερα δεδομένα. Η αγορά και η ελεύθερη ε
πικοινωνία επιβάλλονται ως μοντέλα που καθορί
ζουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο συγγραφέας,
διευθυντής της M o n d e diplom atique ανιχνεύει το
καινούριο πλανητικό τοπίο, θέτοντας κρίσιμα ερω
τήματα για τα προβλήματα των εθνικιστικών και
θρησκευτικών διενέξεων, των διαφορών Βορρά-Νότου,
της φτώχειας μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας,
της οικολογίας και της ανάπτυξης.
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