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Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΑ Κ Ε Σ

& **·

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ KPHI

Μάνης 5, 106 81, Αθήνα. Τηλ. 01-3818372, Fax. 01-330

Φ Ω ΤΟ ΓΡΑ Φ ΙΕΣ
ΤΗΣ Τ Ζ Ε Α Η Σ

XAT Ζ Η Δ Η Μ Η T P IΟ Y

Αίγλωσσο λεύκωμα. Σελίδες 120, 22 X 26 εκ.
ISBN 960-524-119-6. Τιμή: 10.000 δρχ.

Φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς θ α λ α σ σ ιν έ ς κ α ι τ ο π ία . Τ ο υγρό σι
χ ε ί ο κ α ι τ α ε ρ ε ί π ι α - σ η μ ά δ ια μ ια ς ανθρώπινης'
ρ ο υ σ ία ς π ο υ π έ ρ α σ ε κ ά π ο τ ε , δο κ ιμ ά σ τη κ ε c
μ ύ θ ο κ α ι σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α , αναμετρήθηκε)
τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς φ ύ σ η ς , δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε κ α ι στη σι|
χ ε ι α ε γ κ α τ έ λ ε ι ψ ε ... Η α ν θ ρ ώ π ιν η α πουσ ία δεσί
ζ ε ι, κ α θ ώ ς α π ο τ ε λ ε ί σ υ ν ε ιδ η τ ή ε π ιλ ο γ ή της φω
γ ρ ά φ ο υ . Τ α « Κ ύ θ η ρ α » μ α γ ν η τ ίζ ο υ ν το ν φακόσ
σ τ ι γ μ έ ς ε κ ε ί ν ε ς τ η ς φ ύ σ η ς κ α ι τ ο υ φ ω τός ποοα|
δ ύ ο υ ν τη σ ιω π ή . Τ α κ ε ίμ ε ν α τ ω ν περιηγη τώ ν!
τα χ ρ ο ν ι κ ά τ ω ν ιε ρ έ ω ν α φ ή ν ο υ ν τ ο ν αναγνώστη
φ α ν τ α σ τ ε ί τ ο τ α ξ ίδ ι τ ο υ d e N e r v a l, να μάθει για*
ν α υ ά γ ιο τ ο υ Μ έ ν τ ο ρ α κ α ι τη Γ α λ λ ικ ή Επανάσΐ(|
μ έ σ α α π ό τ η ν κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α τ ω ν Κυθηρίων {
ε π ο χ ή ς . Α ν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ , π ε ρ ι έ χ ε τ α ι ένα CD ι
μ ο υ σ ικ ή τ η ς Μ α ρ ίζ α ς Κ ω χ .

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ K M
Ίδρυμα

Ts xvoüoyî qç

και ΐ ρευι οΓ

ί
Μάνης 5. 106 81 Αθήνα, Τηλ.: (01) 38 18 372. Fax: 3301581,

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Σε δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά) παρουσιάζεται για πρώπ
φορά το έργο του ζωγράφου και επιχειρείται μια ολοκληρωμέντ
αποτίμηση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας του Στέλιου Ανα
στασιάδη (1926-1995). Ο περιθωριακός αυτός ζωγράφος, που
νο μια φορά στη ζωή του δέχθηκε να εκθέσει έργα του και ουδέ!
ποτέ συμβιβάστηκε με τους κανόνες της αγοράς τέχνης, παρου·;!:
σιάζεται στο βιβλίο αυτό με εκτενή εισαγωγή του Νίκου Χατζην. Α
κολάου. Ο συγγραφέας παρακολουθεί την οδύσσεια αυτού
μποέμ και αντικομματικού αριστερού, από την Αλεξάνδρεια στις
ευρωπαϊκές πόλεις και από εκεί στην Αθήνα. Το έργο του Αναστασιάδη χωρίζεται σε δύο μέρη: τα πορτραίτα που ζωγράφισε
Ευρώπη και την Ελλάδα, και τα τοπία που φιλοτέχνησε μετά
οριστική του εγκατάσταση στην Αθήνα το 1964. Την έκδοση συ
μπληρώνουν με κείμενά τους ο Δημήτρης Τζώρτζης, η Νατάσσα
Δομνάκη και η Ρεγγίνα Γκοντιέ.
U M .1
|Μ
168 σελίδες, 34 χ 24 cm, πανόδετο, 194 έγχρ. εικόνες. Τιμή: 15.000

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο τεύχος ο «δαίμων της απροσεξίας» άλλαξε τη σειρά των σελί
δων του άρθρου του Κ. Τσαλόγλου. Η ορθή ανάγνωση αρχίζει με το κείμενο της
σελίδας 17 και συνεχίζει με το κείμενο της σελίδας 16. Ζητούμε συγγνώμη από
τους αναγνώστες μας και τον συντάκτη του άρθρου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. . .

Περίοδος Β'· Έτος 28ο · Τεύχος 7 3 5
Παρασκευή 6 Απριλίου 2001
Τιμή τεύχους: 1.000 δ ρ χ ,/2 ,9 3 ευρώ

ΑΝΤΙ ■ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
;

Δημοχάρους 6 0 , 1 1 5 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32713-72.32.819, Fax: 72 .26.107
ANTI ON-LINE: http://www.anti.gr
e-mail: chpapou@otenet.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρήστος Γ. Παπουτσάκης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κωνσταντίνος Νούλας
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Τσάρας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Νεφέλη Παπουτσάκη
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΛΙΘΟΤΥΠ Α.Ε. Ιάσιου 5, Περιστέρι
Τηλ. 57.22.201
ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ:

Ετήσιασυνδρομή: 2 6 τεύχη, Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ.9.000 δ ρ χ /2 6 ,4 1 ευρώ, Ετήσια

3.000 δρχ/52,82 ευρώ, Οργανισμών, Τραπεζών, κ.λπ.:
3.000 δρχ. Φοιτητική ετήσια: 15.000 δρχ/44,02 ευρώ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - ΜΕΣΟΓ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 56 ευρώ, Ετήσια: 112 ευρώ,
ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - ΑΣΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Εξαμ. 50 δολ. ΗΠΑ, ετήσια 100 δολ. ΗΠΑ
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χρήστος Παπουτσάκης
Δημοχάρους 6 0 , 1 1 5 21 Αθήνα
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: 2.000 δρχ/5,86 ευρώ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας: Περιοδικό ΑΝΤΙ,

• ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Καλό Πάσχα

4

• Οι εκσυγχρονισταί: Από τον Κώστα Κουφογιώργο

5

• ΑΝΤΗΝΩΡ: Όπλα και «φτωχοί»

6

•ΑΝΤΙ-ΘΕΣΕΙΣ

8

• Στ. Καφαντάρης: El. Venizelos: Μια τρύπα εδάφους-αέρος

12

• Ρεπόρτερ: Το Ράδιο-χάος του κυρίου Ρέππα

14

• Γιάννης Γιαχανατζής: Μάγειροι ή ξυλοσχίστες

18

• ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ: Η μοναξιά ενός δικτάτορα

22

• Κ. Χατζηκωνσταντίνου: Τετοβο: Από την συνύπαρξη στην αντιπαράθεση 23
• Βασίλης Καπετανγιάννης: Το παιχνίδι των ψεμάτων και των δακρύων

24

• Σωτήρης Ντάλης: Νέα συγκρουσιακή δυναμική

28

• Μάνος Καραγιάννης: Η αναδίπλωση των ΗΠΑ

30

• Αλέκος Τζιόλας: Η πρωτογενής βία παγκόσμιας έκτασης

32

• ΕΡΕΥΝΑ: Θανατική Καταδίκη

34

• E-mail: Από τον Απόστολο Διαμαντή

44
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45
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• Ο Τσίρκας στα «ΚΑΒΑΦΕΙΑ»

49
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50

• Μάνος Στεφανίδης: Για τον φόβο που δεν φοβάται

51

• Σωτήρης Λέτσιος: Συνέντευξη με τον Δήμο Αβδελιώδη

52

• Ειρήνη Μουντράκη: Θέατρο αποσυμπίεσης (κριτική θεάτρου)

54

• Γρηγόρης Ιωαννίδης: Νεοελληνικά πορτρέτα (κριτική θεάτρου)

55

• Δημήτρης Φιλιππίδης: Ας εξωραΐσουμε την οδό Αθηνάς λοιπόν

56

• Βαρβάρα Νεγκοπούλου: Ένας «Αθώος» στο τιμόνι

57

• Δημήτρης Χαρίτος: Κινηματογράφος των δημιουργών

58

• Μάνος Στεφανίδης: Ένας γερμανός Χριστός
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•ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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•ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
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για τα βιβλιοπωλεία της Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου - Α. Πουλουκτσή και Σία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. (031 ) 2 3 7 .4 6 3

Εικόνα εξωφύλλου: Ο Μάρτυρας ίου Μαρκ Σαγκόλ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
Αντί κύριον άρθρου δημοσιεύουμε με ελάχιστες παρεμβάσεις μια επιστολή που
λάβαμε. Ιδού:
Τ Ε Τ Ο ΙΕ Σ Μ Ε ΡΕ Σ χαλαρώ νουμε, ταξιδεύουμε, ετοιμάζουμε τις π α σ χα λ ινές δ ια 
κοπές. Ε ίνα ι μια διάθεση σχεδόν υποχρεω τική για τους περισσότερους α πό μας.
Υστερα είναι κι αυτή η άνοιξη που ξεπ η δά κα ι μας α να νεώ νει σε π ρ ο σ δο κ ίες, σε
ελπίδες για μιαν άλλη ζωή...
Α ΠΟ Τ Η Ν Α Λ Λ Η κυκλοφορείς στις πολιτείες κ α ι την ύ πα ιθρο, δ ια β ά ζεις -ό σ ο ι
δια β ά ζο υ ν- τον τύπο, χα ζεύ εις στα κα νάλια -σ χ εδ ό ν ό λ ο ι- και, κυρίω ς ζεις στο
πετσί σου τις αρρυθμίες κα ι τα ψεύδη μιας ζωής δρομολογημένης σε π ερ ίερ γ ες
συντεταγμένες κα ι άγνω στες παραμέτρους. Στο βάθος η πολιτική. Μ π ο ρ εί ν α την
αποστρέφεσαι, μπορεί να την απαξιώ νεις, αλλά είνα ι αυτή που τελικά ο ρ γα νώ νει
τον χώρο, ρυθμίζει τον χρόνο, σημαδεύει την π ο ρ εία σε κά θε βήμα σου: στην π α ι
δεία, την αγορά, στην εργασία, ακόμα κα ι στις σχέσεις με τους γύρω σου, τον τόπο
σου, τον έξω κόσμο.
ΕΙΧ Α Τ Η Ν Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η να μείνω στα επετειακά, τα συγκυριακά, τα γιορτινά.
Αλλά δεν με αφήνουν ήσυχο οι έγνοιες του σημερινού απογεύματος, του α υ ρ ια 
νού πρωινού. Πώς να μιλήσω για τις γιορτινές ημέρες, όταν οι ιστορίες της κ α θ η 
μερινής πολιτικής τρέλας δεν με αφήνουν να ζήσω μια ζωή φ υσιολογική αλλά με
σπρώχνουν σε μια ζωή ανορθόλογη;
ΔΕΝ Μ ΙΛΩ ούτε για τις ενδοπασοκικές κόντρες, τους Π αγκάλους, τους Α κηδές,
τους Π ανταγιάδες ούτε για τα χαιρετίσματα στον Γιώ ργο Σ ουφ λιά. Ο υδόλω ς με
ενδια φ έρ ο υ ν αφορούν άλλωστε «ενδοκομματικές υποθέσεις». Ά λλα με ε ν δ ια φ έ 
ρουν, άλλα με πονούν: όλα εκείνα που απορρυθμίζουν την καθημερινή ζωή μου.
ΝΑ ΤΑ Α ΡΑ ΔΙΑ ΣΩ ; Η ιστορία ενός αεροδρομίου άσκοπου κ α ι κα κοσ χεδια σ μ ένου, η λειτουργία του οποίου θα μας τα λ α ιπ ω ρ εί για κα ιρόν ακόμη εξα ιτία ς του
πεφυσιωμένου γοήτρου ενός αλαζονικού υπουργού που βά ζει «στοιχήματα» γ ια
όσα όφειλε να είχε κά νει λόγω καθήκοντος· το σκάνδαλο του κλεισίματος τω ν ρ α 
διοφωνικών σ τα θμ ώ ν η καταστροφή που βάνδαλοι υ π ο υ ρ γο ί επιφ έρ ουν στον
Σχοινιά, τόπο μνήμης αλλά κ α ι βιότοπο - θυσία στην φ αραω νική Ο λυμπιάδα· η
υποβάθμιση και ο ευτελισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης α πό τον νεόφ οιτο
αλλ’ εντούτοις «εκσυγχρονιστή» υπουργό· η απάτη του «σχεδιασμού» της οικονο
μίας, του προϋπολογισμού, από άλλον υπουργό ο οποίος επικαλούμενος την κ ο ι
νοτική πολιτική μεταφέρει τα κονδύλια από την άμυνα όχι προς θ ερ α π εία ν κ ο ι
νωνικών ελλειμάτων αλλά κυρίως γ ια τις «ανάγκες της Ο λυμπιάδας»· έρ γα όντως
μεγάλα τα οποία όμως σε κόστος διογκώ νονται υπέρμ ετρα κ α ι χρονίζουν γ ια να
εξογκώνουν τις τσέπες κάποιω ν... Α υτά όλα δεν α φ ορούν απλώ ς το δικό μας σή
μερα αλλά δρομολογούν κ α ι σε δύσβατες ατραπούς το αύριο των πα ιδιώ ν μας
ΑΥΤΑ Ε ΙΝ Α Ι τα πραγματικά προβλήματα. Τ α οποία δια χειρ ίζοντα ι π ρ ό χειρ α
ανεύθυνοι πολιτικοί που κύριο μέλημά τους είναι η διασφάλιση της κα ρέκλα ς
τους και όχι βεβαίω ς η δική σας κα ι δική μου καθημερινότητα ή το μέλλον των
παιδιιυν μας. Ά θλιοι πολιτικοί που ψ ευτοτσακώ νονται για το «καλό της π α τρ ί
δας»!

Εμείς πάντως ευχόμαστε στον επιστολογράφο και σε όλους «Καλό Πάσχα»!
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εκ α ττεν θ ή μ ερ ο

'Οπλα και «φτωχοί»
Η «ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ», λοιπόν, κά
που άρχισε να μπάζει... Εκείνες οι
στιλπνές προεκλογικές εξαγγελίες πε
ρί «οραμάτων», «πλεονάζοντος προϋ
πολογισμού», «ευοίωνης πορείας των
δημόσιων οικονομικών», κ.λπ., αποδεί
χθηκαν έπεα πτερόεντα (ή, επί το αυστηρότερον, «πολιτική ασυνέπεια»),
καθώς οι «μαύρες τρύπες» των λογα
ριασμών του κράτους τείνουν, τώρα, να
καταπιούν όλους μας! Που πάμε; Και
πώς πορεύεσαι, από δω και μπρος,
όταν, ως κυβέρνηση, έχεις εθισθεί να
κρύβεις χρέη ή να μην καταγράφεις
υποχρεώσεις ή να μην επιστρέφεις φό
ρους; [Η Καθημερινή υποστηρίζει, λό
γου χάρη, ότι το πραγματικό δημόσιο
χρέος είναι κατά 5-6 ποσοστιαίες μο
νάδες υψηλότερο από αυτό που ανα
κοίνωσε η κυβέρνηση].
ΦΥΣΙΚΑ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ εμμένει
ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι το μόνο
που έπραξε ήταν να μετακυλήσει ορι
σμένα κονδύλια του προϋπολογισμού
(του εγκεκριμένου προϋπολογισμού)
υπέρ των... φτωχών! Αποτέλεσμα: Οι
αμυντικές δαπάνες να περικοπούν κα
τά 1,7 τρισ. δραχμές, να διατεθούν 700
δισ. υπέρ των Ολυμπιακών αγώνων και
ίσως 300-400 δισ. υπέρ της κοινωνικής
πολιτικής... Η κυβέρνηση αιτιολόγησε
την περικοπή των αμυντικών δαπανών
(ακριβέστερα την χρονική μετάθεσή
τους) επικαλούμενη τη δεινή οικονομι
κή θέση στην οποία έχει περιέλθει η
Τουρκία, καθώς και την απαίτηση του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για
μείωση των εξοπλιστικών της προ
γραμμάτων κατά 50%.
Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ των αμυντικών μας
δαπανών μπορεί να συνοδεύθηκε από
μια φιλοσημιτική αντιπολεμική ρητορι
κή (του τύπου περίπου: «Τι τα θέλουμε
τα όπλα - τον Αβέρωφ, το Κιλκίς»...),
αλλ’ αυτό δεν εμπόδισε τον υπουργό
Αμυνας, Α. Τσοχατζόπουλο, να διατυ
πώσει όχι μόνο τις ενστάσεις του, αλλά
και τις απόψεις του περί πολιτικών ή
κομματικών ηγεσιών: «Χρειαζόμαστε
-δήλωσε στο Β ήμα- νέες ηγεσίες με

όραμα... Ηγεσίες που δεν θα βλέπουν
τα προβλήματα σαν αριθμούς, αλλά το
τι κρύβουν στην ουσία τους»... Ό σ ο για
το δίλημμα «κοινωνική πολιτική ή περ ι
κοπές στις αμυντικές δαπάνες», τέτοιο
δίλημμα, κατά τον κ. Τσοχατζόπουλο,
δεν υπάρχει, «διότι και οι δυο τομείς
αποτελούν
προτεραιότητά
μας»...
[Στην άποψη αυτή του υπουργού Άμυ
νας απάντησε τ\Αυγή\ «Δίλημμα -έ γ ρ α 
ψ ε - υπάρχει και παραϋπάρχει. Οι π ό 
ροι είναι πεπερασμένοι και το βασικό
ερώτημα, στην οικονομική πολιτική, εί
ναι τι θα παράγουμε: τανκς ή βούτυρο;» Ι
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, όλες οι πληροφορίες
συγκλίνουν στο ότι ο υπουργός Άμυνας
αναζητεί συμμάχους, «καθώς δεν έχει
συμβιβασθεί με την απόφαση της περκοπής των δαπανών για εξοπλι
σμούς»... Πρώτος «σύμμαχος» φέρεται
ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Χρ.
Παπουτσής (με τον οποίο είχε μια τετα-τετ συνάντηση), ενώ ιδιαίτερες συνα
ντήσεις είχε και με τον αρχηγό του
ΓΕΕΘΑ και τους αρχηγούς του Στρα
τού και του Πολεμικού Ναυτικού. Και
ενώ ορισμένες εφημερίδες διαπιστώ
νουν ότι «ο Α κης το παρατραβάει»
(βλέπε και Ελευθεροτυπία της περα
σμένης Τρίτης), ο υπουργός Εξωτερι
κών Γ. Παπανδρέου, μιλώντας, την ίδια
μέρα, σε ομάδα τούρκων δημοσιογρά
φων, στην Αθήνα, απηύθυνε έκκληση
για αμοιβαίο περιορισμό των αμυντι
κών δαπανών Ελλάδας και Τουρκίας.
***
ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ στο κυβερνη
τικό στρατόπεδο, όταν, ξαφνικά μεσούντος του συνεδρίου της Νέας Δημο
κρατίας, ο Θετταλός πολιτικός Γ. Σουφλίας αποφάσισε να «επιστρέφει σπίτι
του», ύστερα από σχετική πρόσκληση
του αρχηγού Κ. Καραμανλή. Η επάνο
δος χαιρετίσθηκε από τους συνέδρους,
αλλά και από τον φίλα προσκείμενο
προς τη Νέα Δημοκρατία Τύπο, ως
«μέγα γεγονός», το οποίο: Πρώτον, «α
ποκατέστησε την αξιοπιστία του κόμ
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευ

σης», δεύτερον ακύρωσε τα σχέδια της
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για «αμφίπλευρη
διεύρυνση προς τα δεξιά και προς τα
αριστερά», τρίτον, περιόρισε το πεδίο
δράσης του κόμματος του κ. Αβραμόπουλου, τέταρτο... πέμπτο. Αν, μάλιστα
-εγράφ η και αυτό- ο Κ. Καραμανλής
αναθέσει στον Γ. Σουφλιά την «επεξερ
γασία ενός συνεκτικού προγράμματος
διακυβέρνησης της χώρας», τότε η νίκη
της Ν έας Δημοκρατίας στις προσεχείς
εκλογές δέον να θεωρηθεί βεβαία!
Ο ΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ επιπτώσεις που είχε -ή
θα έχ ει- η επάνοδος Σουφλιά στο παι
χνίδι των εσωκομματικών ισορροπιών,
οι γνώμες στασιάζονται. Ορισμένα
στελέχη υποστηρίζουν ότι η επάνοδος
αυτή θα δυσχεράνει τα όποια «σχέδια»
(έστω μακρόπνοα...) της κ. Ντάρας
Μπακογιάννη, η οποία φαίνεται να συ
γκεντρώνει το 25% περίπου των μελών
της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Πλην,η
ίδια η κ. Ντόρα Μπακογιάννη θεωρεί
την επάνοδο Σουφλιά ως «δικαίωση
εκείνων» που, επί τρία χρόνια, υποστή
ριζαν την επαναφορά όλων των διαγραφέντων ή απομακρυνθέντων στελε
χών του κόμματος.
***
Η ΖΩΗ, ΟΜΩΣ κυλά και πέραν του
δικομματισμού... έτσι, ο π ρ ό εδ ρ ο ς του
Συνασπισμού Ν . Κ ω νσ τ α ντ ό π ο υ λ ο ς, με
επιστολή του προς τον π ρ ό εδ ρ ο της
Βουλής, Απ. Κακλαμάνη, ζήτησε να τε
θεί σε ψηφοφορία η πρόταση για «συ
νταγματική κατοχύρωση του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος και του όιχαι-

όματος για αξιοπρεπή διαβίωση και
ιοινωνική ασφάλιση». Πλην, τόσο ο κ.
ίακλαμάνης, όσο και ο κ. Ευ. Βενιζέιος (ως εισηγητής του ΠΑΣΟΚ) υποπηρίζουν ότι η πρόταση είναι «εκπρό
θεσμη», επειδή υποβλήθηκε μετά την
;·ναρξη της συζήτησης για την αναθεώ|ρηση του Συντάγματος, στην ολομέλεια
Γης Βουλής. [Ό πω ς είναι γνωστό, οι
ψηφοφορίες πάνω σε όλες τις υπό ανα3εώρηση διατάξεις αρχίζουν σήμερα
Παρασκευή...].
ΑΛΛΑ Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ του Συνασπι
σμού αναφέρθηκε (με αφορμή την πα
ρουσίαση του βιβλίου του γνωστού
αναλυτή Γιάννη Λούλη: Τα είκοσι χρό
νια που άλλαξαν την Ελλάδα - Κερδι
σμένοι και χαμένοι) και στις σχέσεις
ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ... Το ΠΑΣΟΚ -δήλω,σε- αντιμετώπιζε πάντοτε την Αριστε
ρά ως δεξαμενή ψηφοφόρων στους
οποίους έθετε το δίλημμα «ΠΑΣΟΚ ή
Δεξιά». Σήμερα, όμως, με τη σύγκλιση
ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ., το δίλημμα έχει αντιστραφεί. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο: «Συμμαχία μ ε την
αριστερά» -ά ρ α αλλαγή πολιτικής- ή
«εμμονή στην κεντροδεξιά πολιτική»,
άρα εκλογική ήττα.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, όμως, παρουσιά
ζουν και οι εκτιμήσεις που διατυπώθη
καν (κατά την παρουσίαση του ίδιου
αυτού βιβλίου) ως προς τη δύναμη που
θα συγκεντρώσει το κόμμα του Δ.
Αβραμόπουλου, στις προσεχείς εκλο
γές. Ο Γ. Δούλης εκτιμά ότι η παρου
σία, στη Βουλή, του νέου αυτού κόμμα
τος θα είναι «ισχνή», σε αντίθεση με τον
Θ. Πάγκαλο που πιστεύει ότι το Κίνη
μα Ελευθέρων Πολιτών θα συγκεντρώ
σει ποσοστό μεταξύ 7-10% και τον Ν.
Κωνσταντόπουλο που εκτιμά ότι το
κόμμα Αβραμόπουλου «θα πλήξει, κ α 
τά κύριο λόγο, το ΠΑΣΟΚ».
* * *

Στο «Δεκαπενθήμερο» που επισκο
πούμε συνέβησαν και «άλλα τινά»,
όπως:
- Η ΣΥΛΛΗΨΗ του Σλόμπονταν
Μιλόσεβιτς, που πραγματοποιήθηκε,
όπως αναμενόταν, στα χρονικά όρια
του αμερικανικού τελεσιγράφου: <Σύλλ,ηψη άχρι 31 Μαρτίου, άλλως η αμερι
κανική βοήθεια ύψους πενήντα εκατομ
μυρίων δολαρίων('!) δεν θα σας δοθεί». .
Ποιος, όμως, κυβερνά, σήμερα, τη Γι
ουγκοσλαβία; Ο πρόεδρος Βόισλαβ

Κοστούνιτσα, που κατηγορεί ευθέως
το Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για
«επιλεκτική μνήμη» -ά ρ α και για «επι
λεκτική απονομή της δικαιοσύνης»- ή ο
υπουργός Εσωτερικών Ντούσαν Μιχάίλοβιτς - για ν ’ αναφέρουμε το όνο
μα ενός μόνον υπουργού; Ο Μιχαΐλοβιτς από τη Βιέννη, όπου βρισκόταν,
διαμήνυσε ότι τα εγκλήματα του Μιλό
σεβιτς ενδέχεται να επισύρουν (αν δικασθεί από γιουγκοσλαβικό δικαστή
ριο) την ποινή του θανάτου, άρα είναι
προτιμότερο να παραδοθεί στην Ελβετίδα Ντελ Πόντε, την εισαγγελέα του
Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, η
οποία, στη χειρότερη περίπτωση, θα
τον καταδικάσει σε... ισόβια κάθειρξη !
[Θυμάσθε μια σκηνή από το θεατρικό
έργο Ο μαθητής του διαβόλου του
Μ πέρναρ Σω; <Στρατηγέ μου, όλα είναι
έτοιμα, ο κατηγορούμενος θα εκτελεσθεί την α υγή ■το μόνο που απομένει εί
ναι να τον δικάσουμε»...]. Μετά τη σύλ
ληψη του Μιλόσεβιτς, η γιουγκοσλαβι
κή κυβέρνηση θα εισπράξει ασφαλώς
την «βοήθεια» των 50 εκατομμυρίων
δολαρίων, όσο και αν οι ζημιές που
προκάλεσαν οι αεροπορικοί βομβαρ
δισμοί φτάνουν στα τριάντα δισ. δολά
ρια. Ποιος θα πληρώσει τη διαφορά;
—Η ΔΙΑΓΡΑΦΟΜ ΕΝΗ ένταση στις
σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, μετά το επεισό
διο του αμερικανικού κατασκοπευτι
κού αεροπλάνου, που υποχρεώθηκε
(ύστερα από σύγκρουση με κινεζικό
μαχητικό), να προσγειωθεί σε κινεζικό
έδαφος. Ο ι Αμερικανοί ζητούν όχι μό
νο την άμεση απελευθέρωση των 22 με
λών του πληρώματος, αλλά και την επι
στροφή του... αεροπλάνου, το οποίο οι
Κινέζοι το έκαναν ήδη «φύλλο και φ τε
ρό». Ο ι Κινέζοι απαιτούν από τους
Αμερικανούς να ζητήσουν συγγνώμη
και, προφανώς, να δώσουν εγγυήσεις
ότι θα σταματήσουν το «άθλημα» της
κατασκοπείας...
—Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ Πάπα ΙωάννουΠαύλου και αρχιεπισκόπου Χριστό
δουλου, να καταγγείλουν από κοινού,
από την Πνύκα, τον «διαφαινόμενο
αποχριστιανισμό της Ευρώπης»... Κατά
τα άλλα, θυμούμαστε πάντα το «φιλιό
κβε» και αντιτιθέμεθα -ω ς ορθόδοξοι
ιεράρχες- στο να τελέσει ο Πάπας λει
τουργία σε ανοιχτό στάδιο...
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ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟ!
Τα εσωτερικά
προβλήματα της
ΝουΔούλας έδιναν
δρόμους διαφυγής
στους Πασοκτζήδες
από τα δικά τους
εσωτερικά
προβλήματα. Ως τώρα
τον ανέβαζαν στα
ουράνια τον Γιώργο
Σουφλιά (με πρώτον
και καλύτερον τον εκ
μεταγραφής Β.
Κοντογιαννόπουλο).
Τώρα άλλα λένε. Και
ειρωνεύονται τους
χαιρετισμούς του
τύπου «Γειά σου
Γιώργο». Καλά κάνουν.
Η υπόθεση πάει να
καταντήσει
μελοδραματικό σποτ
από τηλεοπτικό
σήριαλ.
Αλλά χάσαμε την
άλλη όψη, την
αντίστροφη: Ποιές
θριαμβολογίες θα
ακούγαμε από μεριά
ΠΑΣΟΚ και ποιές
ειρωνικές αποστροφές
από πλευράς ΝουΔου
αν ο Σουφλιάς
ακολουθούσε τον
Κοντογιαννόπουλο.

ΓΥΡΝΑ ΓΙΩΡΓΟ!
Ώστε λοιπόν όλη η
φασαρία κι όλες οι
βαρύγδουπες
προετοιμασίες του
βαρύγδουπου και
πολυσήμαντου
συνεδρίου της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης
συνοψίστηκαν σ’ ένα
γλύστρισμα και σε μια
επιστροφή. Όσο για
την επιστροφή της
πολιτικής αλλά και του
κοινού νου -γιατί όχι;μάλλον χρειάζεται
άλλο συνέδριο.
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ΘΕΣΕΙΣ
ΟΙ ΔΑΙΔΑΛΟΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ «ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ»
ΥΠΟΥΡΓΩΝ...
... για τα οικογενειακά τους: Διότι βεβαίως
περί ενδοοικογενειακής φαγωμάρας στη ζού
γκλα του ΠΑΣΟΚ πρόκειται. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος διαμαρτύρεται αφού έγιναν περι
κοπές στα κονδύλια του υπουργείου Άμυνας.
Η ιστορία έγινε γνωστή ως «Μαύρη Τρύπα του
Προϋπολογισμού». Συνέταξαν τον προϋπολο
γισμό, τον εψήφισαν και, υποτίθεται, άρχισαν
να τον εφαρμόζουν. Αλλ’ αίφνης ο ευαίσθητος
υπουργός κ. Παπαντωνίου -με σύμφωνη γνώ
μη του πρωθυπουργού- έκοψε κονδύλια κυ
ρίως από το υπουργείο Άμυνας και μετέφερε
μέρος τους σε «κοινωνικούς σκοπούς» αλλά η
μερίδα του λέοντος κατευθύνθηκε προς την
Ολυμπιάδα. Η απόφαση ελήφθη μετά την κατά
40% μείωση των στρατηγικών δαπανών της
Τουρκίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που
μαστίζει την γειτονική χώρα.
[Καλά, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι
η οικονομική κρίση έδωσε ράπισμα στους
στρατολάγνους ένθεν και ένθεν και ότι αυτό
είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο ισχυρισμός εί
ναι δυστυχώς έωλος αφού η κυβερνητική
«στροφή» προς την κοινωνία είναι από το «πε
ρίσσευμα» των αμυντικών δαπανών. Ο αφο
πλισμός και η στροφή προς ειρηνικές διαδικα
σίες δεν είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής
επιλογής, δεν είναι απόφαση μακροχρόνιας
προοπτικής· είναι το αποτέλεσμα ενός ευκαι
ριακού εξαναγκασμού].
Και ο Άκης, κοπτόμενος πριν από λίγο καιρό
ότι «η κυβέρνηση πρέπει να δείξει το κοινωνι
κό της πρόσωπο», σκέφτεται τώρα τις συμβά
σεις για τα Γιουροφάιτερ και τα άρματα μά
χης, όπως διαρρέει από το Μαξίμου. Τέτοια
αμηχανία και τέτοιες ευαισθησίες!

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑΣ
Εδώ και χρόνια με δάσκαλο το ΠΑΣΟΚ, το
κίνημα του ανόθευτου, αταλάντευτου, ανέξο
δου, αναίτιου, ανεγκέφαλου, αδιαπραγμάτευ
του, αδικαιολόγητου, αναντικατάστατου, ασυνόρευτου λαϊκισμού (για τη διαπλοκή, τη μίζα
και την αναξιοκρατία θα μιλήσουμε άλλη φο
ρά), η πολιτική διεξάγεται in vitro και μέσω
στοιχημάτων. Άλλοτε το στοίχημα είναι μια
μακαρονάδα, άλλοτε μερικά εκατομμύρια, άλ
λοτε ο λαός ο ίδιος. (Για «χάρη» του εξάλλου
δεν γίνονται όλα;). Αλλά το μεγαλύτερο -και
πιο επώδυνο για μας- στοίχημα είναι όταν ο
κάθε πολιτικός βάζει στοίχημα με τον εαυτό
του. Τότε είναι που πρέπει να κουμπωνόμαστε.

Επειδή το στοίχημα πρέπει να κερδηθείπάση
θυσία, κάποιος πρέπει να πληρώσει τη νύφη. 0
Θανάσης Βαλτινός δήλωνε πρόσφατα στην
Πόλυ Κρημνιώτη και στην^ΐυχ^: «Η Αριστερά
σήμερα είναι αυτή που αντιστέκεται στα μασκαρέματα του εκσυγχρονισμού...». Σύμφω
νοι. Έ λ α όμως που όλοι μοιάζει νά ’χ ο υ ν βάλει
στοίχημα ώστε αυτή η Αριστερά να παρουσία
ζεται χωρίς ιδεολογική φ υ σ ιο γ ν ω μ ία , χωρίς
πρακτική δράση, χωρίς καίριες α π ό ψ εις και
συχνά χωρίς μαχητικότητα. Εκτός κι αν την
Αριστερά την περιορίζουμε στους απομονω
μένους του 5% και τους αγωνιούντες του 3%.
Το πιο αστείο δε είναι ότι ενώ κυριαρχεί η
virtual πολιτική της μακαρονάδας και οι fast
food εκπρόσωποί της, η Αριστερά αδυνατεί να
πείσει για την αναγκαιότητά της, για τον βαρυ
σήμαντο ρόλο της. Λες και δεν υπάρχουν κα
ταπιεσμένοι, πένητες, κοινωνικά απόκληροι,
πολιτικά και πνευματικά εξουθενωμένοι, ανέ
στιοι και πλάνητες που να θεωρούν την Αρι
στερά πατρίδα. Αυτοί είναι ο κόσμος μας, κι
όμως αυτόν τον κόσμο είτε τον αγνοούμε είτε
-υπ ό προϋποθέσεις- τον προδίδουμε. Βάζετε
στοίχημα;
Μ άνος Στεφανίδης

ΚΙ ΕΓΩ ΤΙ ΦΤΑΙΩ;
Ούτε ο Άκης ούτε κανείς άλλος πρωτοκλασά
τος θα αποχωρήσει από το κυβερνών κόμμα.
Και όσο περνά ο καιρός και παρακολουθούμε
την πορεία του ΠΑΣΟΚ, τόσο θα πλήττουμε. Η
«εταιρεία» έχει ξεπέσει, πάει για πτώ χευση- οι
μέτοχοι τραβούν τώρα από το ταμείο όσα μπο
ρούν και ό,τι προφταίνουν. Αυτοί που «δια
μαρτύρονται» άλλα εκφωνούν και άλλα έχουν
στο μυαλό τους.
Αλλά τι φταίνε άραγε οι ταλαίπωροι Πασο
κτζήδες που πίστεψαν και ακολουθούσαν τόσα
χρόνια τους καταφερτζήδες πρωτοκλασάτους;
Βεβαίως οι αντιφάσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ εί
ναι υπαρκτές: Πολλά από τα κομματικά μέλη
μιμήθηκαν τα στελέχη. Και έτσι είναι κολλημέ
νοι, «εγκλωβισμένοι». Δεν μπόρεσαν να παρα
κολουθήσουν τα στελέχη στην κλίμακα ανό
δου. Και τώρα κλαίνε και οδύρονται αλλά επι
μένουν εκεί, στα ίδια. Ποιος θα δώσει μιαν
ώθηση στις εξελίξεις;
Η Αριστερά ομφαλοσκοπεί, στην καλύτερη
των περιπτώσεων, ενώ πολλά από τα στελέχη
της καραδοκούν κομμάτι από την πίπα της
εξουσίας. Η Αριστερά μετρά τα μόρια που
κέρδισε ή έχασε σε κάποια δημοσκόπισηστον
Π ειραιά λ.χ. Και αυτό της φτάνει. Και επανα
παύεται.
Χ.Ν.

γαλέα παράνομης «νομιμοποί
ησης» καταπατημένων και αυ
θαιρέτων. Εκεί φτάσαμε!
Αλλά και η αποχή των λοιπών
κομμάτων από την συλλογική
επερώτηση του ΣΥΝ είναι
αποκαλυπτική στάσεων, νοο
τροπιών και υποκριτικών συ
μπλεγμάτων. Η κυβέρνηση
σιωπά για να κάνει τη «δουλειά» της, η αξιωματική αντιπολί
τευση υποδεχόταν τον Γιώργο,
και οι γέροντες του Περισσού
πείσμωσαν για πολλοστή φο
ρά. Ο ΣΥΝ πάντως διοργανώνει (και δέχεται ιδέες, εικαστι
κές προτάσεις κ.λπ.) μεγάλη
πορεία των Αθηναίων και όχι
μόνο προς τον Μ αραθώνα
αναποδογυρίζοντας συμβολι
κά την διαδρομή του Φειδιπίδη. Μήπως και συγκινηθούν οι
ανάλγητοι...
Στέφανος Προτεστάκις

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΧΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ
Την περασμένη Παρασκευή
(των τελευταίων Χαιρετισμών)
m i οι έξι βουλευτές του ΣΥΝ
μ' επικεφαλής τον πρόεδρο του
κόμματος υποστήριξαν επερώτηση-καταπέλτη με θέμα το σύ
νολο των περιβαλλοντικών
προβλημάτων και την απίστευ
τη ακηδία της κυβέρνησης
όσον αφορά στον τόπο, στη
μνήμη που ο τόπος μεταφέρει,
και στο συλλογικό μας χρέος
και προς τον τόπο και προς τη
μνήμη. Και συνέβη το σύνηθες
(όσο και ανατριχιαστικό): το
σ φ υ ρ ο κ ό π η μ α δέχτηκε μόνος ο
αρμόδιος υφυπουργός περι
βάλλοντος Ηλίας Ευθυμιόπου1λος. η ενσάρκωση της κεντρο
αριστερής
σκέψης
στο
ΠΑΣΟΚ, μέσα σε μιαν ανατρι^χιαστικά άδεια βουλή. Ούτε
καν ο κοινοβουλευτικός εκ

πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δεν
παρέστη για να υπερασπιστεί
τον οικολογικώς τραυλίζοντα
υφυπουργό στη δεινή του θέ
ση. Μίλησαν με γνώση και π ά
θος και οι έξι βουλευτές, βέ
βαια εις ώτα προαποφασισμέ
να. Για το ΠΑΣΟΚ και τους ινστρούχτορές του η φύση, το
δάσος, το περιβάλλον εν γένει,
είναι «εργαλεία» και «μεγέ
θη» μιας αγοραίας μεθοδολο
γίας. Είναι οιονεί «οικονομι
κές» αξίες προς άμεση χρήση
και αμεσότερη κατάχρηση.
Δραματικό παράδειγμα των
ανωτέρω η ιστορία του Σχοινιά
και το καταστροφολογικό άρ
θρο 24 του Συντάγματος με το
οποίο όμως ελπίζει το ΠΑΣΟΚ
να διατηρηθεί στην εξουσία
και να ξανακερδίσει τις εκλο
γές. Πώς; Μα μέσω της κραυ

Τα στοιχήματα και η ακολουθήσασα «συγγνώμη» Λαλιώτη,
η εξαγγελία ότι ο «Ελευθέριος
Βενιζέλος» θα αποτελέσει
«κόμβο» στις αερομεταφορές,
οι πολλές ακριβοπληρωμένες
διαφημίσεις για να σκεπα
στούν ολίγον οι πομπές, όλα
συνοδευτικά της απίθανης
ιστορίας του αεροδρομίου.
Και από κοντά η απαξίωση
της Ο.Α., οι αναζητούμενες
βαλίτσες, τα ταξί, τα διόδια, τα
ενοικιαζόμενα καροτσάκια...
Τί να πρωτοθυμηθεί κανείς
από αυτήν την τραγελαφική
ιστορία; Μην ανησυχείτε.

ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΩΡΓΟ!

!

θεωρούσαμε
ανέκαθεν τον Γιώργο :
Σουφλιά έντιμο
πολιτικό, θεωρούμε !
και την τωρινή
επιστροφή του στο
I
κόμμα που τον
ανέδειξε ως έντιμη
πράξη. Και ως
ξέσπασμα ενός
γνήσιου
συναισθηματισμού. 0 ;
Γιώργος Σουφλιάς θα !
μπορούσε να είναι
σήμερα υπουργός του :
ΠΑΣΟΚ, αρχηγός
κόμματος ή
προβεβλημένος
εταίρος του
Αβραμόπουλου.
Διάλεξε να
επιστρέφει στη ΝΔ
χωρίς παζάρια και να :
την βοηθήσει στο
δύσκολο δρόμο της:
αφενός να
απομακρύνει το
ΠΑΣΟΚ από την
εξουσία και αφετέρου i
να παράγει πολιτική.
Και τα δύο, φευ, πολύ i
δύσκολα...
;
Μ.Σ. !

ΑΧ ΚΥΡΙΕ ΡΕΠΠΑ
ΜΟΥ!

!

Φίλος της στήλης μας :
διαβίβασε τα
παράπονά του για το
το κλείσιμο και του
Champion FM. Και μας j
θύμισε τις παλιές
γλυκές ημέρες του
ραδιοφώνου με τους
πειρατές και το Ράδιο- j
Μπάμπης. Ε, στην
παράδοση εκείνη και !
ο αγαπημένος
σταθμός του μερακλή |
φίλου. Ας όψεται ο
Ρέππας...
Ν.Π. i
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Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΙΒΕΡΙΑ
Η ελευθεροτυπία στη Λιβερία
καταργείται και οι δημοσιογράφοι
κινδυνεύουν. Σε μια περίοδο
ανοικοδόμησης και επανασυμφιλίωσης
η κυβέρνηση του Charles Taylor από το
1997 που διορίστηκε, διώκει ό,τι
ανατίθεται στη γραμμή της, κι ενώ στον
εξωτερικό κόσμο παριστάνει ότι
αποδέχεται τις αντίθετες φωνές, τα
τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί
τρομοκρατία, διαπράττει αυθαίρετες
συλλήψεις και κλείνει οργανισμούς
MME για να καταπνίξει την ελευθερία
του τύπου. Το αποδεικνύειη σχετικά
πρόσφατη σύλληψη και κράτηση 4 ξένων
δημοσιογράφων για «κατασκοπεία» και
η ακόμα πιο βίαιη αντιμετώπιση του
τοπικού τύπου. Εκδόσεις
συγκεκεριμένων φύλλων
απαγορεύονται, ο μοναδικός εκδοτικός
οίκος Λιβεριανών λεηλατήθηκε, οι
εργαζόμενοι ξυλοκοπήθηκαν και ο
εξοπλισμός του καταστράφηκε. Στα τέλη
του1997 η κυβέρνηση έκλεισε παράνομα
για κάποιο διάστημα την εφημερίδα
Heritage κι όταν η ίδια στα τέλη του
επόμενου χρόνου δημοσίευσε ένα μη
αρεστό άρθρο, οι απογοητευμένοι
πρώην μαχητές διέπραξαντις συνήθεις
ωμότητες. Αλλοτε πάλι η κυβέρνηση
εφευρίσκει ψεύτικες δικαιολογίες,
συλλαμβάνει και φυλακίζει
δημοσιογράφους τους οποίους
απελευθερώνει ύστερα από πίεση και
διαμαρτυρίες εθνικών και διεθνών
οργανώσεων. Το 1998 ένας τοπικός
σχολιαστής ραδιόφωνου και ο εκδότης
της εφημερίδας The National
συνελήφθησαν, ξυλοκοπήθηκαν και
κατόπιν αφέθησαν ελεύθεροι. Ο ένας
ερευνούσε το φόνο ενός πολιτικού και

τώρα βρίσκεται εξόριστος στις ΗΠΑ. Το
Star Radio που αποτελούσε πρόκληση
για το Radio Liberia το οποίο βρίσκεται
υπό την ιδιοκτησία του T aylor και
μεταδίδει κυβερνητική προπαγάνδα
εξαναγκάστηκε επίσης να «σιωπήσει».
Ο δυτικός τύπος που δεν
αντιμετωπίζει τέτοιου είδους
κινδύνους, είναι ελεύθερος;
Α.Κ.

Εξάλλου ποιος πιστεύει ότι είναι
δυνατόν να κλονιστεί ο «πρώτος», ο
«μεγάλος». Ας κοπιάζουν όσοι τα
πιστεύουν όλα αυτά. Ο «μεγάλος»
ξέρει. Οι βράχοι δεν κλονίζονται.
Ε ίναι βαθειά ριζωμένοι!

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ!
Μας τό ’λεγαν αυτήκοοι μάρτυρες και
δεν το πιστεύαμε: κατά τα εγκαίνια της
περιοδεύουσας έκθεσης του ισπανού αρ
χιτέκτονα Καλατράβα στην Εθνική Πι
νακοθήκη, μετά την ομιλία της διευθύ
ντριας του Ιδρύματος και πριν τον
υπουργό Πολιτισμού μίλησε μια εκπρό
σωπος της χορηγού Intracom! Τουτέστιν
ο Κόκκαλης μετά το Μέγαρο επέβη και
της Πινακοθήκης ίνα πληρωθή το ρηθέν:
όψονται εις ον εξεκέντησαν. Οι ίδιοι ως
άνω μάρτυρες απεχώρησαν διαμαρτυρόμενοι και δεν άκουσαν τον Καλατράβα.
Δεν βαριέστε: έκαναν του κ. Σωκράτη τα
μούτρα κρέας. Το παν είναι να προωθεί
ται ο πολιτισμός με όλα τα συμπαραμαρτυρούντατου...
Σ.Π.

ΔΙΩΞΕΙΣ, ΔΙΩΞΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΠΟΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;
Νέες δικαστικές έρευνες και νέες
παραπομπές της Ιντρακόμ
αναγγέλθηκαν από τον Τύπο.
Παρακολουθούμε με αγωνία όσα
τραβάει ο καημένος ο κ. πρόεδρος της
εταιρείας, τις ταλαιπωρίες που
υφίσταται! Αλλά αυτός απτόητος,
«δεμένος με ατσάλι», ως παλαιός
πράκτορας δεν πτοείται με τέτοια!

«Αισθάνομαι ασφαλής στην Ελλάδα.
Θ α πάρω δύο εισιτήρια για τους
Ολυμπιακούς του 2004», δήλωσε
προχθές στην Αθήνα ο Τζορτζ Μπουςο
πρεσβύτερος. Για όσους δεν το πήραν
είδηση άρχισε η προπώληση των
εισιτηρίων...
ΣΩ.ΛΕ.

ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕΣ
Την ώρα που γράφονται αυτές οι
αράδες δεν είναι ακόμα γνωστή η
αντίδραση του κ. πρωθυπουργού στα
όσα ειπώθηκαν στο φαγοπότι
Παπούλια, Χαραλαμπόπουλου και
λοιπών όπου επροτάθη ο Γιωργάκης
Παπανδρέου ώς ο μελλοντικός
δελφίνος του κόμματος. Εσείς όμως
όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές θα
γνωρίζετε τι είπε ο κ. πρωθυπουργός.
Εμείς κρατούμε όσα είπε ο κ. Ρέππας
σχετικά- το ήδη γνωστό ότι «ο
πρωθυπουργός μπορεί να αναλάβει
πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες για
την προώθηση του κυβερνητικού
έργου»... Αλλοιώς, ετοιμάζονται νέες
μακαρονάδες!

Μ α ν ό λ η ς Α να γνω σ τά κη ς

Ν Ε Υ Σ Ι Σ

ΑΝΤΙΔΟΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η
/*

Ε κ δ ό σ ε ις Π ο ιό τ η τ α ς

Η «ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ποφασισμένοι να τραβήξουν έως
το τέλος το σχοινί της αντιπαρά
θεσης με το υπουργείο Π αιδείας
φέρονται οι πρυτανικές αρχές
όλων των ΑΕΙ της χώρας, στην
περίπτωση που ο υπουργός Π αιδείας
δεν αποσύρει το νομοσχέδιο για την
ανωτατοποίηση των TEL Ο ι πρυτανι
κές αρχές αντιμετωπίζουν σοβαρά το
ενδεχόμενο να υποβάλουν τις παραιτή
σεις τους ενώ εξετάζεται και το ενδε
χόμενο για την επ’ αόριστον αναστολή
της λειτουργίας των Πανεπιστημίων.
Στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπαί
νουν και τα ΤΕΙ καθώς οι διοικήσεις
τους εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο
να βάλουν κι αυτές λουκέτο επ’ αόρι
στον, εάν δεν ικανοποιηθούν οι προτά
σεις της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των TEL
Απευθυνόμενος στους πρυτάνεις ο
υπουργός Παιδείας και χρησιμοποιώ
ντας αυστηρή γλώσσα τούς υπενθύμισε
ότι «κλειστά Πανεπιστήμια μόνο ένας
κατακτητής μπορεί να επιβάλει» και ότι
«τα Πανεπιστήμια δεν ανήκουν ούτε
στους πρυτάνεις ούτε στο υπουργείο»!
Στο όλο τεταμένο κλίμα, που δυστυχώς
δεν προοιωνίζει μια αίσια έκβαση, έρ
χονται να προστεθούν και οι απόψεις
του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμε
λητηρίου το οποίο λίγο έως πολύ ανα
φέρει ότι το αρμόδιο υπουργείο προω
θεί ουσιαστικά την κατωτατοποίηση της
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης...
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
εφημερίδα Καθημερινή (1/4/01) ο πρύ
τανης του ΕΜΠ κ. Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος τονίζει ότι «ο διάλογος γίνε
ται μεταξύ όλων τοον ενδιαφερομένων
μερών -των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και του
υπουργείου- και όχι με κάθε έναν ξε
χωριστά. Εξάλλου όποτε βρεθήκαμε
εμείς με τον υπουργό μας δήλωσε ρητά
,, ότι προτίθεται να προχωρήσει στη ρύθ
μιση της άκριτης ανωτατοποίησης των
ΤΕΙ». ’*
Στην πρόσφατη σύνοδο των πρυτάνεων στα Χανιά είχε διατυπωθεί η πρότα
ση για την σταδιακή ένταξη των ΤΕΙ
στα Πανεπιστήμια και μεταξύ άλλων
fέγινε αναφορά στις διαδικασίες και
τους όρους μέσω των οποίων θα κατα
στεί δυνατή η μετάβαση σ’ ένα νέο στά
διο. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως

Α

αποτελεί το γεγονός της συγκρότησης
ενός ειδικού και ολιγομελούς οργάνου
από εκπροσώπους των Πανεπιστη
μίων, των ΤΕΙ και του υπουργείου Παι
δείας, το οποίο θα εποπτεύσει την τή
ρηση των προϋποθέσεων για την έντα
ξη των TEL
Η ουσιαστική ανωτατοποίηση των
ΤΕΙ θα προκύψει ύστερα από την αξιο
λόγηση με ακαδημαϊκούς όρους και
των γνωστικών αντικειμένων, των
υπαρχουσών δομών και υποδομών.
Από την πλευρά του Υ ΠΕΠΘ διατυπώ
νεται η άποψη δια στόματος υπουργού
ότι «τόσο τα πτυχία όσο και τα επαγ
γελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
των ΤΕΙ θα παραμείνουν τα ίδια πριν
και μετά την ανωτατοποίησή τους». Η
δήλωση αυτή όμως δεν διασκεδάζει τις
ανησυχίες της πανεπιστημιακής κοινό
τητας, και στην ίδια συνέντευξη, στην
Καθημερινή ο κ.Ξανθόπουλος επιση
μαίνει ότι «η ουσία του πτυχίου αλλά
ζει, αφού γίνονται Ανώτατα και μια εί
ναι η Ανώτατη Εκπαίδευση στη Ελλά
δα».
Ο κ. Ξανθόπουλος αναφέρεται και
στο περίφημο πολιτικό κόστος της όλης
προσπάθειας: «Το όποιο πολιτικό όφε
λος θα είναι μικρότερο από το πολιτικό
κόστος, δεδομένου ότι τόσο οι απόφοι
τοι των ΤΕΙ όσο και των ΑΕΙ αντιλαμ
βάνονται επί της ουσίας τη ζημιά που
υφίσταται το κύρος της ανιότατης εκ
παίδευσης και το ασήμαντο τυπικό
όφελος της όποιας άκριτης ανωτατο
ποίησης. Έ ντονη δραστηριοποίηση
όμως παρατηρείται και στο χώρο των
ΤΕΙ καθώς οι πρόεδροί τους εκτιμούν
ότι το νομοσχέδιο χρήζει άμεσων βελ
τιωτικών ρυθμίσεων.
Ωστόσο θα μπορούσε να επισημανθεί
ότι μια θετική παράμετρος της όλης
αναταραχής είναι η αύξηση του αριθ
μού των φοιτητών που προσήλθαν να
τμηφίσουν στις φοιτητικές εκλογές. Το
εάν η αιτία γι’ αυτή την προσέλευση
ήταν η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ ή όχι,
θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως οι επό
μενες ημέρες θα κυλήσουν μέσα σε
ατμόσφαιρα έντονης αναμονής για το
μέλλον της ήδη κλονισμένης υγείας της
Παιδείας...

ANDREW DALBY
SALLY GRAINGER

ΗΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
ΤΗΣΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

Μια συναρπαστική ιστορία
της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής
διατροφής και μαγειρικής

*
Με 50 αυθεντικές συνταγές
προσαρμοσμένες
για το σύγχρονο μάγειρα

*
156 σελίδες με 88 εικόνες

Μετάφραση
Νίκη Ζωγράφου

Ε Κ Δ Ο Σ Ε I Σ

ΠΑΠΑΑΗΜΑ
Π ροσφ ορά στον Π ολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Α θήνα
Τηλ.: 36.27.318

Σ.Λέτσιος
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>> El. Venizelos: ΛΛια τρύπα
«δάφους-αερος
Αδικούμε τους υπουργούς και τις υπ ηρεσ ίες όταν παραπονούμαστε
γιατί δεν δούλεψ ε ένα ς ιμάντας ή μια φυσούνα με την πρώτη στο
καινούργιο αεροδρόμιο, όσο αρνητικές επ ιπτώ σεις και αν έχουν α υ τές
οι οργανωτικές αστοχίες για χιλιάδες επ ιβάτες.
Η κριτική επ ικεντρώ νεται στο περίφημο στοίχημα που έβ α λ ε ο
ΥΠΕΧΩΔΕ για την έναρξη λειτουργίας στις 2 8 Μ αρτίου. Υ π ο τίθετα ι πως
έπρεπε να καθυσ τερήσ ει η μεταφορά όσο χρειαζόταν για να ε λ ε γ χ θ ε ί
ησύχως η αξιοπιστία του νέου αεροδρομίου. Ά λλοι υποστηρίζουν ότι
έπρεπε να υπάρχει συλλειτουργία και των δύο αεροδρομίω ν για ένα
διάστημα αλλά, κακώς, δεν προβλεπόταν στην σύμβαση με την Χόχτιφ.

πορεί η σύμβαση να είναι λε
όντεια, δεν έχει σχολιαστεί
αναλυτικά από τον Τΰπο, οι
βουλευτές κάτι θα ξέρουν αλ
λά δεν έκαναν την δέουσα
φασαρία, παρ’ όλα αυτά οι βρεφικές
ασθένειες μάλλον θα υπήρχαν ως ένα
βαθμό ούτως ή άλλως και οι επιβάτες
θα ταλαιπωρούντο, και ενδεχομένως
θα ταλαιπωρηθούν κι άλλο ώσπου να
επέλθει η ισορροπία της συνήθους λει
τουργίας.
Ο πονηρός ΥΠΕΧΩΔΕ αντιλαμβάνε
ται πολύ καλά την κατάσταση γι’ αυτό
και ζήτησε εύκολα συγγνώμη ενώ αν
είχε άμεση ευθύνη πλην αυτής του στοι
χήματος, θα υπεξέφευγε ως συνήθως.
Άλλωστε όπως είπε και ο πρωθυπουρ
γός αφοπλιστικά όσο και ρητορικά θυ
μωμένος προ ολίγων μηνών, αναφερόμενος σε ναυάγια και άλλες καταστρο
φές, «αυτή είναι η Ελλάδα». Η ταλαί
πωρη και ταλαιπωρούσα χώρα. Τουλά
χιστον από το πλάκωμα των τελευταίων
εργασιοόν στο Ελ. Βενιζέλος δεν υπήρ
ξαν θύματα, ευτυχώς.
Ο Λαλιώτης δεν είναι ο μόνος
ΥΠΕΧΩΔΕ που έγραφε ιστορία για το
έγκαιρον μιας περαίωσης. Ας μην ξε
χνάμε τον Καραμανλή που εν μια νυκτί
ή περίπου ξήλωσε με προσωπική επί
βλεψη τις γραμμές των τραμ στην Π α
νεπιστημίου - και αυτή μοιραία Ελ. Βενιζέλου. Ο δυναμισμός του Καραμανλή
στοιχειοθετήθηκε από αυτήν του την
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πλευρά, του επιτυχούς εργολάβου. Η
άλλη όψη, η σκαιά προς τους μη μου
άπτου πανεπιστημιακούς συνεργάτες
του είναι μεταγενέστερη.
Δεν θά ’θελα να αμαυρώσω την καλήν
εικόνα που φιλοτέχνησε για τον εαυτό
του ο Λαλιώτης αλλά το πρόβλημα του
νέου αεροδρομίου δεν συμπυκνώνεται
ούτε στο στοίχημα της 28ης Μαρτίου,
ούτε στις σχεδόν γραφικές πρώτες δυ
σλειτουργίες, ούτε κάν στην αμφιλεγό
μενη αισθητική της κατασκευής. Είναι
θεμελιωδέστερο όλων αυτών των επιμέρους θεμάτων. Ο Ελ. Βενιζέλος δεν
θα έπρεπε να έχει κατασκευαστεί ούτε
εκεί ούτε πουθενά αλλού για την ώρα.
Το αεροδρόμιο μπορούσε, άρα επιβαλ
λόταν, να μείνει στο Ελληνικό για αρ
κετά χρόνια ακόμα.
Υποστηρίζω από χρόνια ότι το νέο
αεροδρόμιο αποτελεί μιαν ακόμα
κραυγαλέα αναπτυξιακή αστοχία της
χώρας για την οποία ευθύνονται αλλε
πάλληλες κυβερνήσεις ΝΔ και Πασόκ,
και ως εκ τούτου το ζήτημα αυτό περι
βάλλεται από ένα πέπλο σιωπής. Βε
βαίως μια τέτοια θέση δεν έχει υποστη
ριχτεί πρόσφατα από κανέναν, ίσως
γιατί δεν είναι άμεσα ορατή.
Ακόμα και ο ειδικά διαμαρτυρόμενος
με την απουσία του Θ. Πάγκαλος έχα
σε μοναδική ευκαιρία να αναπτύξει τέ
τοια επιχειρήματα και μίλησε απλώς
για το υψηλό κόστος. Ό λοι δέχονται το
ιδεολόγημα της σύγχρονης, άρτιας και

ευπρεπούς πύλης της χώρας, έστω με
τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί
για τις αρχικές δυσλειτουργίες, παραβλέποντας το υπαρξιακό ερώτημα της
αναγκαιότητας του νέου αεροδρομίου.
Το ζήτημα ενός νέου αεροδρομίου
ετέθη επί της πρώτης μεταπολιτευτικής
κυβέρνησης Καραμανλή το 1976. Υπο
δείχθηκε στον Καραμανλή ότι μέχρι το
2000 ο αριθμός των επιβατών θα υπερτριπλασιαστεί. Από την τοπογραφία της
περιοχής ήταν σαφές ότι το Ελληνικό
δεν μπορούσε να επεκταθεί σημαντικά,
ως εκ τούτου οιοσδήποτε σώφρων ηγέ
της θα εθορυβείτο από μια τέτοια πρό
γνωση και θα αναζητούσε διέξοδο.
Τότε ο αυτοσχέδιος εμπειροτέχνης
εργολάβος της δεκαετίας του ’50 μετα
μορφώθηκε σε διεισδυτικό οικοπεδού
χο για τις ανάγκες χωροθέτησης του
νέου αεροδρομίου. Θα είπε ο Καρα
μανλής με την διαυγή μπακαλική που
τον διέκρινε «να φύγει από το Ελληνι
κό και όπου να πάει εις τα πέριξ, θα
πληρώσω το έργο της κατασκευής με τη
διαφορά της αξίας γης».
Έ γιν α ν διάφορες διαβουλεύσεις για
την θέση. Η πρόταση Μ α κ ρ ο νή σ ου με
παράλληλη κατασκευή λιμανιού με τα
προϊόντα της εκσκαφής (Γραφείο Δοξιάδη) ήταν η πιο ε ν δ ια φ έ ρ ο υ σ α ως
αντισυμβατική. Η πρόταση Τανάγρας
ήταν η πλέον ευθύκριτη, η φτηνότερη
και η λιγότερο προσβλητική για το πε
ριβάλλον. Τα Σπάτα ήταν ακριβή λύση,
πύκνωνε την οίκηση και κατέστρεφε
αμπελώνες τόσο στο χώρο κατασκευής
του αεροδρομίου όσο και στην γύρω
περιοχή όπου εύλογα θα αυξηθεί η ζή
τηση γης.
Δεν γνώριζα) ποιοι λόγοι οδήγησαν
στην επιλογή των Σπάτων. Μικροκομματικοί; Να κανακέψουν τους ντόπιους
ότι τα αγροτεμάχια τους είτε θα απαλλοτριωθούν ακριβά είτε θα π ά ρ ο υ ν με
γάλη αξία; Μεγαλοκομματικοί; Επειδή
οι εργολάβοι έβλεπαν να εξυπηρετού
νται εκεί καλύτερα τα δικά τους συμφέ
ρ ο ν τ α ; Ό πω ς κι αν έχουν τα πράγματα
πάντως, η επιλογή δεν υπαγορεύτηκε

πό ξεκάθαρη αναπτυξιακή βούληση.
Το έργο φυτοζωούσε επί χρόνια με
ιόπιους εργολάβους που καταγίνοιαν αργά-αργά με ταπεινώσεις λόων. Παράλληλα οι προβλέψεις αύξηης στις αερομεταφορές της πρωτεΰουας δεν επιβεβαιώνονταν. Η κίνηση
τιβατώ ν παρέμενε απελπιστικά σταερή, δεν έδειχνε καμία τάση να αρθεί
το ύψ ο ς της αρχικής πρόγνωσης περί
διπ λα σιασ μ ού.
Η σ τα σ ιμ ότη τα αυτή εξηγείται με την
νάπτυξη περιφερειακώ ν αεροδροίων σε τουριστικές περιοχές (π.χ.
Ιράκλειο, Ρόδος, Μύκονος) και τις
π ευθ εία ς π τ ή σ ε ις σ ’ αυτές από το εξωερικό με παράκαμψη της Αθήνας καώς και με την εγκατάλειψη της τελευαίας ως κεντρικότερου σταθμού ανειοδιασμού για την Νοτιοανατολική
ισία. Το νεαρό τότε κυβερνητικό Πα: όκ είχε επαναστατικές αντιλήψεις για
ην επιβολή της Ολυμπιακής στην παοχή υπηρεσιών προς τις άλλες εταιείες. Οι εταιρείες δεν ενέδωσαν και
ροτίμησαν ν α αλλάξουν σταθμό.
Η α σ τοχία στις προγνώσεις δεν απα■χόλησε τους αρμόδιους για να σκεπούν α ν θά ’πρεπε να εγκαταλείψουν
. ις σκ έψ εις αλλά τα σχέδια παρέμεναν
ε μια μετέωρη κατάσταση. Άλλωστε
ίχαν ήδη γίνει απαλλοτριώσεις και αρ
ετές εκχωματώσεις.
Επί Μητσοτάκη το εργό ζωντανεύει
,αι παίρνει την σημερινή οργανωτική
ου μορφή. Οι ιδιωτικοποιήσεις και τα
ίΟΟΤ θεωρούνται αθωότερα γιατί
ποτίθεται δεν κοστίζουν. Ωστόσο ήταν
Il
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,
ιια α κ όμ α διαπλοκή, ίσως οχι στις σηιερινές διαστάσεις αλλά τα εξακόσια
>ισ. είναι τόσο ενδιαφέροντα που να
[αραγνω ρίζει κανείς την απαξίωση
ων π ρ ο β λ έ ψ ε ω ν .
Α νεξάρτητος οίκος ξένων συμβούλων
»υγυρίζει τα σενάρια ώστε να μπορούν
α στηρίξουν το έργο. Έ χο υν πολύ εν
δια φ έρον αυτά τα διαγράμματα και δι•άσκουν κάτι και για την απαξία των
ιεθνών συμβούλων, πλέον απαραίτητη
1 ροσθήκη στο οπλοστάσιο των ελληνιών κυβερνήσεων, ακόμα και των σό
ι' ιαλιστικών: Θρασύτατατο μέλλον προάλλεται με έντονη αεροπορική δρατηριότητα χ ω ρ ίς καμιά εξήγηση. Π α
ρουσιάζοντα ι τρία σενάρια - τυπική παί^αδοχή σε επιχειρηματικά σχέδια: αι[(!' ιόδοξο, μέσο, απαισιόδοξο. Ακόμα και
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η απαισιόδοξη εκδοχή δείχνει ανάπτυξη
αερομεταφορών στην πρωτεύουσα!
Κανονικά και με την πιο πρόχειρη
ανάγνωση το επιχειρηματικό σχέδιο
έπρεπε να απορριφθεί και μόνο γι’ αυ
τές τις αυθαίρετες προβλέψεις. Και
όμως, το σχέδιο εγκρίθηκε όχι μόνο
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά
και από την Ευρωένωση που έδωσε ενι
σχύσεις και δάνεια. Ασφαλώς δεν ήταν
το κύρος του μελετητικού οίκου που
διέσωσε την ανόητη μελέτη. Ο καθένας
είχε τους σκοπούς του. Ο Μητσοτάκης
έβλεπε ένα μεγάλο έργο και η Ευρωέ
νωση την δυνατότητα στήριξης μιας με
γάλης και μάλιστα γερμανικής τεχνικής
εταιρείας που ενδεχομένως να πτώ
χευε χωρίς ένα μεγάλο έργο ευκαιρίας.
Το Πασόκ με την νίκη του ’93 θα μπο
ρούσε να ακυρώσει την σύμβαση. Ου
δέποτε είπε ότι εξαναγκάσθηκε να συ
νεχίσει μια χαμένη υπόθεση. Απλώς εί
δε κι αυτό τα ποσά και οσμίστηκε ευκαι
ρίες. Έ ν α ς μεγάλος προϋπολογισμός εί
ναι σεβαστός, περισσότερο και από τον
δημοκρατικό προγραμματισμό που μας
πιπίλιζαν κατά την πρώτη περίοδο.
Η συνενοχή ΝΔ και Πασόκ αποδεικνύεται περίτρανα από τις στημένες
αψιμαχίες για τις εξοικονομήσεις. Εί
ναι χαρακτηριστικές οι ομιλίες μέχρι
και στα εγκαίνια του αεροδρομίου. Κα
νείς δεν μιλούσε για την ταμπακέρα, ο
καθένας πλειοδοτούσε για την σημασία
του έργου εκτοξεύοντας την μομφή ότι
ο άλλος θα το εκτελούσε ή το εκτέλεσε
κατά 100 ή 200 δισ. ακριβότερα. Και τα
δύο μέρη υπονοούσαν τα αισχρότερα.
Τι θα έπρεπε να γίνει αντ’ αυτού; Η

χώρα έχει αναπτυξιακές προτεραιότη
τες, δεν έχει την πολυτέλεια να αντικα
θιστά υποδομή που δουλεύει έστω στοι
χειωδώς. Ό τι δεν υπήρχε πίεση από την
αύξηση του αριθμού των επιβατών φαι
νόταν δια γυμνού οφθαλμού. Είναι σα
φές ότι το Ελληνικό θα δούλευε επί
πολλά χρόνια ακόμα ικανοποιητικά,
όχι τριτοκοσμικά, έστω με μικροβελτιώσεις κυρίως οργανωτικές.
Ή δη η αναπτυξιακή αποτυχία ομολογείται από τις πρώτες διαφημίσεις.
Ακολουθώντας την ρήση των κλασικών
οικονομικών «η προσφορά δημιουργεί
ζήτηση», πέραν των πτήσεων το αερο
δρόμιο διατίθεται και για επίγειες εξε
ρευνήσεις, εμπόριο, συνέδρια, ακόμα
και για περιπάτους. Τι μέλλει γενέσθαι
πέραν της ολοκληρωτικής καταστρο
φής της ανατολικής Αττικής με την αύ
ξηση της οικοδομικής δραστηριότητας
στα Μεσόγεια; Η αύξηση της αξίας της
γης στα νότια προάστια είναι αναμενό
μενη, αλλά θα επηρεαστεί από την ανά
πτυξη του χώρου του παλιού αεροδρο
μίου. Εξεταστέον πώς και σε ποιο βαθ
μό η διαπλοκή θα εισχωρήσει σ’ αυτήν
την ανάπτυξη.
Το τελικό συμπέρασμα είναι απλό και
δυσάρεστο: Η Ελλάδα, διακομματικά
και με την ενθάρρυνση της Ευρωένωσης, πέταξε για μια ακόμα φορά πόρους/ευκαιρίες 600 δισεκατομμυρίων
(και πλέον αν κεφαλαιοποιηθεί το κοι
νωνικό κόστος λειτουργίας) στην χοά
νη της καταστροφής, της μωρίας και της
διαπλοκής.

ΣΤΕΛΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Το Ραδιο-χάος του κ. Ρέππα
και η κρυμμένη κασέτα
του Ρεπόρτερ
Ραδιοχάος, καταιγισμός
ραδιοσταθμών στις συχνότητες
α νεξέλεγκτα και χωρίς ά δ ειες. Η
Ραδιοφωνία στην Ελλάδα
λειτουρ γεί με δικούς της νόμους
πάνω από 10 χρόνια... Ώσπου
ξεσ π ά το σκάνδαλο της
αμαρτωλής κασέτας που θα
διαβάσετε.

την αρχική προκήρυξη για αδειοδότηση των σταθμών προβλέπονταν 20 νέες άδειες. Βοηθοΰντος του εκάστοτε Υπουργού
Τύπου που σκόπιμα «αδιαφο
ρούσε» και με απανωτές κρίσεις και
παραιτήσεις μελών και προέδρου το
ΕΣΡ δεν ασχολούνταν με το θέμα,
αψού το ραδιοχάος τους βόλευε όλους,
παρανομούντες και εξουσία. Αλλά ας
δούμε τα πράγματα με τη σειρά:
Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αξιώ

Σ

νεται να συνέλθει για πρώτη φορά εφέ
τος τον Φεβρουάριο για να... εξετάσει
αιτήσεις ραδιοσταθμών με στοιχεία
και φακέλους που είχαν υποβληθεί από
το 1996. Να εξετάσει δηλαδή φακέλους
που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή
πραγματικότητα, αφού πολλοί σταθμοί
άλλαξαν χέρια, νομικά πρόσωπα, πρό
γραμμα, ώς και συχνότητες.
Ανακοινώνεται μία λίστα 20 σταθμών
που είχαν μοριοδοτηθεί από το ΕΣΡ, οι
οποίοι και παίρνουν οριστική άδεια
λειτουργίας. Ωστόσο δεν αδειοδοτούνται οι σταθμοί Ράδιο Σίτυ του Γ. Καρατζαφέρη και ALFA NEWS του Στ.
Τσοτσορού, που ισοβαθμούν με τον τε
λευταίο τη λίστας.
Με σιωπηρή παρέμβαση του Δ. Ρέπ
πα παίρνει άδεια ο σταθμός ALFA
NEWS, δεν παίρνει όμως εκείνος του
Γ. Καρατζαφέρη.
Με την ανακοίνωση των 20 αδειοδοτουμένων σταθμών το ΕΣΡ προκήρυξε
άλλες τρεις συχνότητες στις 21 Φ ε
βρουάριου. Σπεύδουν οι ενδιαφερόμε
νοι που φτάνουν τους 42 και καταθέ

τουν φακέλους (κόστος σύντα ξη ς φα
κέλου 5-7 εκατομμύρια δραχμές προ
στιθεμένων μερικών εκατομμυρίων ως
παράβολα).
Το ΕΣΡ αιφνιδιαστικά ανακοινώνει
ότι θα δώσει άδεια σε οκτώ σταθμούς
παρά το ότι η προκήρυξη αφ ορούσε σε
τρεις, αφού αυτό ζήτησε ο υπουργός
Τύπου με βάση απόφαση του υπουργοί
Μεταφορών Χρ. Βερελή ότι μπορούν
να εκπέμπουν 28 σταθμοί χωρίς ναπαρενοχλείταιτο αεροδρόμιο Σπάτων.
Την Πέμπτη 22 Μαρτίου υπ ά ρχει ήδη
η λίστα με τους 8 νέους σταθμούς για
αδειοδότηση, μια λίστα που έχει συνταξει πενταμελής επιτροπή του ΕΣΡ και
που προτείνει στην Ολομέλεια του ΕΣΡ
η οποία συνέρχεται στις 23 Μαρτίου.
Στη λίστα αυτή συμπεριλαμβάνετε χαι
ο ραδιοσταθμός Profit του Γ. Τράγκα,
χωρίς βεβαίως μόρια.
Στην ίδια λίστα υπάρχει ο Planet του
Ανδρουλιδάκη, ο οποίος δεν είχε υπο
βάλει αρχικά φάκελο και δεν είχε μοριοδοτηθεί. Το ίδιο και ο Τράγκας ο
οποίος δεν εδικαιούτο επίσης συμμετο-

ΤΑ ΡΕΖΙ ΛΙ ΚΙ Α. . .
• 0 Χρ. Βερελής βγήκε στο ραδιόφωνο του Αντέννα την Δευτέρα 26
Μαρτίου και είπε πώς αγνοεί αυτός και οι υπηρεσίες του την έκθεση
Ουζούνογλου. Το ίδιο βράδυ στην τηλεόραση του ALPHA διαψεύστηκε
αμέσως αφού αποκαλύφθηκε ότι προσωπικά ο κ. Ουζούνογλου, παρου
σία επιτροπής τεχνικών της Ενωσης Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Αττικής
(ΕΙΡΑ), παρέδωσε στα χέρια του κ. Βερελή την έκθεσή του. Η έκθεση
προβλέπει τη λειτουργία έως και 52 σταθμών, εφόσον έχουν μειωμένη
ισχύ, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
• Η κυβέρνηση γνώριζε από ετών ότι θα λειτουργούσε το αεροδρόμιο
στα Σπάτα αλλά ήρθε την τελευταία στιγμή να βάλει τάξη(;) στο ραδιοχάος με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου. Σε ποια πο
λιτισμένη χώρα υπάρχει αυτό το ραδιοχάος; Ετσι κι αλλιώς δεν έπρεπε
να υπάρχουν προδιαγραφές και άδειες λειτουργίας; Τι έκανε ο κ. Ρέππας τόσα χρόνια;
•Τ ο ΕΣΡ λειτούργησε παράνομα. Δέχτηκε να δώσει «γνώμη» στον κ.
Ρέππα για 8 επιπλέον σταθμούς όταν είχε νόμιμα προκηρύξει 3 αδειοδοτήσεις. Παράτυπα δεν έδωσε αιτιολόγηση της εισήγησής του στον
υπουργό.
• 0 κ. Ρέππας τόλμησε να κλείσει δεκάδες σταθμούς, βασιζόμενος σε

απλό έγγραφο και όχι σε απόφαση του ΕΣΡ για τους 8 σταθμούς, αγνο
ώντας όσα προέβλεπε ο νόμος και γνωρίζοντας ότι δεν ακολουθήθηκε
η νόμιμη διαδικασία.
• Είναι έκθετοι ΕΣΡ και υπουργός Τύπου αφού δέχθηκαν να ανακοινώ
σουν μεταβατική λειτουργία σταθμών, που δεν προβλέπεται από κανέ
να νόμο, χωρίς να ανοιχθούν οι φάκελοι των υποψηφίων, χωρίς ναληφθεί υπόψιν η σημερινή πραγματική κατάσταση των σταθμών, χωρίς να
έχει προηγηθεί μοριοδότηση, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η ακροαματικό
τητα των σταθμών, χωρίς, χωρίς, χωρίς...
• Αγνοήθηκε επίσης η ευθύνη του κράτους απέναντι στους δεκάδες επι
χειρηματίες που επένδυσαν -αφού λειτουργούσαν νόμιμα μέχρι σήμερασε εγκαταστάσεις και προσωπικό και δεσμεύτηκαν έναντι διαφημιστικών
εταιρειών. Ποιος θα τους αποζημιώσει; Και δεν θα κινήσουν όλοι αυτοί
διαδικασίες και δεν θα απαπήσουν αποζημιώσεις από ΕΣΡ και Δημόσιο;
• Αμ το άλλο; 0 Τράγκας σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον υπουργό
Τύπου τον απείλησε με χυδαιολογήματα που αν γραφούν σε έντυπο
επισύρουν μηνύσεις. 0 υπουργός δεν του έκλεισε το τηλέφωνο αλλά
συνέχισε να συνομιλεί, ενδίδοντας τελικά, αφού έδωσε άδειο
συνέχισης εκπομπών στον Profit του Γ. Τράγκα. Τέτοια!

\
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ή στις κρίσεις γιατί ο Profit δεν λειου ρ γο ΰ σ ε την 1η Νοεμβρίου 1999 πα>ά το ότι ο νόμος προέβλεπε ότι δικαί
ωμα συμμετοχής στις κρίσεις έχουν οι
ιταθμοί που λειτουργούσαν την 1η Νομβρίου του 1999 και θα έπρεπε να
χουν μοριοδοτηθεί.
Την Παρασκευή 23 Μαρτίου συνέρ;εται το ΕΣΡ και εν ολομέλεια αποδέ
χεται την εισήγηση της επιτροπής για 8
παθμούς που μπορούν να λειτουργούν
ιροσω ρινά ως μεταβατικοί -π α ρ ά το
ίτι είχα ν προκηρυχθεί μόνον 3 ά δ ειες'ωρίς αιτιολόγηση της πρότασης και
'ωρίς να έχουν ανοιχτεί οι φάκελοι για
ια γ ίνο υ ν αντικειμενικές κρίσεις: Οι
ογκώ δεις φάκελοι που υποβλήθηκαν
)εν α ν ο ίχ θ η κ α ν κ α ν από το ΕΣΡ! Πώς
α ξιο λ ογή θ η κ α ν λοιπόν;
Την ίδια μέρα (23/3) το ΕΣΡ στέλνει
,·να σημείωμα -ανεπίσημο έγγραφο
του χ α ρ α κ τ η ρ ίσ τ η κ ε «γνώμη» και όχι
χπόφαση του Ε Σ Ρ - στον υπουργό Τύτου, βάση του οποίου ο κ. Ρέππας ανα
κοινώ νει τους «θεωρούμενους ως νόμι
μους» οκτώ σταθμούς.
0 πρόεδρος του ΕΣΡ δεν μετέχει της
διαδικασίας κρίνοντάς την παράνομη
και δη λώ νει ότι έστειλε απλά ένα έγ
γραφο σ το ν υπουργό και όχι απόφαση!
Στη συνέχεια διατάσσεται η διακοπή
ηλεκτροδότησης των σταθμών, δύο
ώρες α φ ο ύ έστειλε φαξ το υπουργείο
Τύπου για το κλείσιμό τους. Ούτε καν
-επίδοση με κλητήρα δεν έγινε για να
ζητηθεί να διακόψουν μόνοι τους τη
λειτουργία οι σταθμοί. Ακολούθησε η
περίφημη επιχείρηση «Υμηττός» που
θύμισε άλλες εποχές....
Η διακοπή λειτουργίας των σταθμών
έγινε με αιτιολογικό την παρενόχλη
ση τω ν πτήσεων, πράγμα που α π ο ρ ρ ί
πτεται από τεχνική έκθεση του καθη 
γητή το υ Π ολυτεχνείου κ. Ουζούνογλου και από διαβεβαιώ σεις των π ι
λότων της Ολυμπιακής Α εροπορίας,
ότι δ ε ν υπάρχει πρόβλημα π α ρ ενο 
χλ ή σ εω ν.
Η εκ π ομ π ή από τον Υμηττό, σύμφωνα
με τους ειδικούς, μπορεί να είναι κατευθ υνόμ ενη και να μην παρενοχλεί τις
πτήσεις ενώ από την Π άρνηθα θα σ υ μ 
βεί το αντίθετο. Το θέμα είναι η ισχύς
εκπομπής των σταθμών, η οποία αν εί
ναι σε επίπεδο ανεκτό, δεν ενοχλεί κανέναν.
, Όσο για έγγραφο της 23ης Μαρτίου,

Σ κ ίτ σ ο τ ο υ Δ ΙΟ Γ Ε Ν Η Κ Α Μ Ε Ν Ο Υ απ ο τη ν Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 1 / 4 / 2 0 0 1

σ’ αυτό το ΕΣΡ δεν αιτιολογεί, ως οφεί
λε, την επιλογή των σταθμών - και πώς
άραγε, αφού δεν εξέτασε καν τους φα
κέλους; Τα μέλη του έως την Τρίτη 3
Απριλίου δεν υπεγράφαν τα πρακτικά·
είχαν εξαφανιστεί και έλεγαν κατ’
ιδίαν ότι η διαδικασία δεν ήταν νόμιμη
και ότι δεν θέλουν να εκτεθούν υπο
γράφοντας... Τελικά το έπραξαν μόνον
μετά από πιέσεις του προέδρου του
ΕΣΡ κ. Λαμπρίδη.
Διότι στο μεταξύ οι ιδιοκτήτες των
σταθμών που έκλεισαν προσέφυγαν
στο Συμβούλιο της Επικράτειας επισημαίνοντας την σωρεία των παρανομιών
στην διαδικασία αδειοδότησης. Ό μως
για να αποφανθεί το Συμβούλιο της
Επικράτειας έπρεπε να έχει την από
φαση του ΕΣΡ, την αιτιολογία της και
βεβαίως τα πρακτικά της συνεδρίασης
της 23ης Μαρτίου. Ζητά λοιπόν το
Σ.τ.Ε. τα πρακτικά, αλλά ποως να τα δώ
σει ο πρόεδρος του ΕΣΡ, αφού δεν τα
υπογράφουν τα μέλη;
Είδε κι απόειδε το Σ.τ.Ε. και απείλησε
το ΕΣΡ ότι αν δεν στείλει υπογεγραμ
μένα τα πρακτικά θα στείλει εισαγγε
λέα να τα κατάσχε ι...
Μπροστά στον δημόσιο εξευτελισμό
του ο πρόεδρος κυνηγά κυριολεκτικά
τα μέλη του ΕΣΡ και κατορθώνει να
υπογραφούν τα πρακτικά αργά το βρά
δυ της Τρίτης 3 Απριλίου.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΑ
Το Α ν τί αποκαλύπτει την ύπαρξη κα
σέτας όπου μαγνητοφωνήθηκε η περί
φημη συνεδρίαση της Ολομέλειας του
ΕΣΡ της 23ης Μαρτίου. Κασέτας την
οποία μετά μανίας επέμενε ο προε
δρεύουν του ΕΣΡ καθηγητής κ. Φλο
γαίτης να καταστραφεί το πρωί της 4ης
Απριλίου, για να μην εκτεθούν τα μέλη
του ΕΣΡ και να μην μπορεί κάποια δι
καστική αρχή να διαπιστώσει ότι άλλα
αναφέρουν τα πρακτικά που υπογρά
φηκαν και άλλα η μαγνητοταινία...
Η κασέτα διασώθηκε μετά από
έντονη αντίδραση του προέδρου του
ΕΣΡ κ. Λαμπρίδη. Προς γνώση των
αρμοδίων ή εχόντων συμφέρον να την
έχουν στα χέρια τους, η κασέτα
βρίσκεται στον πρώτο όροφο του
κτιρίου του ΕΣΡ όπου και οι δύο
κοπέλλες πρακτικογράφοι.
Στην περίφημη συνεδρίαση του ΕΣΡ
δεν προήδρευε ο αεροπαγίτης πρόε
δρός του διότι ως νομομαθής ήξερε το
μέγεθος της παρανομίας και των ευθυ
νών που προκύπτουν. Δεν παραιτήθηκε
για να διασωθεί το κύρος του μέχρι σή
μερα. Πληροφορίες έγκυρες αναφέ
ρουν ότι παραιτείται οσονούπω ίσως
σήμερα Παρασκευή 6/4/2001, όχι μό
νον για να αποφύγει περαιτέρω διασυρμό, αλλά για να διευκολύνει τον κ.
Ρέππα να αντικαταστήσει το ΕΣΡ, του
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οποίου έτσι κι αλλιώς η θητεία λήγει
στο τέλος Μάίου.
Στη συνεδρίαση ειπώθηκαν μεταξύ
άλλων:
—Κουλοΰρης (ΝΔ): Δώστε άδεια
στον Τράγκα και σας εγγυώμαι ότι δεν
θα αντιδράσει η ΝΔ κι ο Κ α ρ α μ α ν λ ή ς.
-Μ ο σ χο β ίτη ς (ΝΔ, πρώην στέλεχος
του Αντέννα): Δώστε μου την άδεια
στον Ρυθμό (ιδιοκτησίας Κ υριάκού)
και κάνω ό,τι θέλετε.
—Φλογαΐτης (προεδρεΰων): Δώστε
άδεια στην Πειραϊκή Εκκλησία και
συμφωνώ σε ό,τι θέλετε...
Ετσι έγιναν οι αξιολογήσεις των
σταθμών στο ΕΣΡ του κ. Ρέππα!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
• Ερωτάται ο ΣΥΝ: Αληθεύει ότι ο εκ
πρόσωπός του ενώ δήλωσε ότι ήταν ο
μόνος που ψήφισε υπέρ του κατάφω ρα
αδικηθέντος σταθμού Λάμψη στην
πραγματικότητα ταυτίστηκε πλήρως
μεν την Ν.Δ. υπέρ του αδίστακτου Τρά
γκα; Δεν είναι περίεργο που ενώ όλοι
οι σοβαροί του ΕΣΡ π α ρ α ιτ ο ύ ν τ α ι ή
διαχωρίζουν τη θέση τους (όπως συνέ
βη με τους Αλέπη και Ζ α γ κ α ν ά του
ΚΚΕ) ο σύντροφος Καϊμάκης παραμέ
νει χωρίς να αισθάνεται την α νά γ κ η να
διαμαρτυρηθεί ή να καταγγείλει; Κι
όμως γνωρίζει το περιεχόμενο των
αμαρτωλών κασετών που αποκ αλύπτει
σήμερα τουΐντ/'. Α π’ την άλλη π λευρ ά ο
ποινικολόγος Αριστείδης Ο ικονομίδης
παραιτούμενος κατήγγειλε σωρεία πα
ραβάσεων ενώ είναι έντονη η φημολο
γία περί πακτωλών χρημάτων εκτός κι
αν όλα αυτά είναι σκευωρία του Τσο-

τσορού - που δεν είναι!
• Κε Ρέππα, σας επισκέφθηκε ο βου
λευτής Γ. Καρατζαφέρης διαμαρτυρόμενος για τον αποκλεισμό του στάθμου
του και ρίξατε την ευθύνη στα μέλη του
ΕΣΡ στολίζοντάς τα με ακατονόμαστες
εκφράσεις και καταλογίζοντάς τους
χρηματισμό; Σας μαγνητοφώνησε ο Γ.
Καρατζαφέρης και μετά από 2 ημέρες
ακούσατε τα λόγια σας στο κασετόφω νο και απειλήθήκατε ότι αυτά θα βγούν
στην δημοσιότητα αν δεν του δώσετε
άδεια σε 15 μέρες το πολύ;
•Δ εχθήκατε πιέσεις από τον κ. Τσοτσορό, στον οποίο δώσατε υπόσχεση
και για δεύτερη ραδιοφωνική άδεια;
•Α ναρωτιέται κανείς: Καλά, δ ε ν έχει
ευθιξία ο Ρέππας, ο Βερελής, ο πρόε-

δρος του ΕΣΡ και τα μέλη του να παραι
τηθούν; Ο πρωθυπουργός της χώρας πα
ραμένει αμέτοχος και απλός θεατής στα
τεκταινόμενα; Έ τσ ι αντιλαμβάνεται την
έννοια της δεοντολογίας, της τήρησης
των νόμων, της ίσης μεταχείρισης;
•Και ο νομικός του σύμβουλος καθη
γητής κ. Γ. Παπαδημητριού δεν οφείλει
να ενημερώσει τον πρωθυπουργό για
τα νομικά ατοπήματα που εκθέτουν τη
χώρα διεθνώς, αφού ήδη έγιναν ερωτή
σεις για το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο; Είναι ήδη γνωστό ότι ο ευρω
βουλευτής της ΝΔ Γ. Χατζηδάκης υπέ
βαλε ερώτηση στην ευρωβουλή.
•Πού είναι τα άλλα κόμματα; Πώς
αντέδρασε το ΚΚΕ (πέραν του ότι δια
χώρισαν τη θέση τους οι εκπρόσωποί
του στο ΕΣΡ), ο Συνασπισμός (του
οποίου ο εκπρόσωπος Νίκος Καϊμάκης

συνέπλευσε πλήρως με τον Κουλούρη
της ΝΔ), η ΝΔ που γνω ρίζει ότι πρω
τεργάτης των ατασθαλειών ήταν ο έκ
θετος και τηλεοπτικά κ. Κουλούρης;
Γιατί δεν αντικαθιστούν αμέσως τους
εκπροσώπους τους;
•Α γνοούν τα κόμματα ότι πήραν δεύ
τερη άδεια για ραδιοφωνικό σταθμό οι
Κυριάκού, Κωστόπουλος και άλλοι,
πράγμα που απαγορεύει ο νόμος;
• Ή μήπως δεν είναι σε θέση να προ
βλέπουν την κατάληξη της κόντρας Βερελή-Ρέππα, το αποτέλεσμα της οποίας
μοιάζει ήδη προδιαγεγραμμένο, αφού ο
υπουργός Μεταφορών είναι βέβαιο πως
θα καλύψει την υποχώρησή του (που θα
σημάνειτην αύξηση των αδειών) χρησι
μοποιώντας το πόρισμα της Επιτροπής
Αποτίμησης Τεχνολογίας της Βουλής;
• Κι ο έρημος ο λαός, που εκφράζονταν

με την ακροαματικότητα που έδινε
στους
ραδιοφωνικούς
σταθμούς,
αγνοήθηκε πλήρως, αφού αγνοήθηκε
το κριτήριο της ακροαματικότητας.
Κοινό νού να είχαν οι ιθύνοντες έπρεπε
πρώτα την ακροαματικότητα να λάβουν
υπόψιν για να μην υπάρξουν αντιδρά
σεις. Εστω σκοπιμοθηρικά, αφού ούτε
πολιτική σκέψη διαθέτουν.
• Αναρωτιόμαστε: εκείνη η έρμη Επι
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής είναι καθαρά διακοσμητική;
Γιατί δεν ζητά την κασέτα των πρακτι
κών της ολομέλειας της 23/3/2001 από
το ΕΣΡ για να ακούσει τα χάλια του και
να παρέμβει αποφασιστικά; Ή γιατί
δεν το κάνει το Σ.τ.Ε. ή ο εισαγγελέας
που διέταξε την διεξαγωγή ερευνών
για το θέμα, όπως ανακοινώθηκε, την
Τετάρτη 4 Απριλίου;

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
Το πλήρες κείμενο της επιστολής παραίτησης του κ. Α. Οικονομίδη προς
τον πρόεδρο του ΕΣΡ. κ. Βασίλειο Ααμπρίδη:
Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε,

Αναφορικά προς το θέμα που ανέκυψε εξ αφορμής της γνωμοδοτήσεως του
Συμβουλίου μας προς τον Υπουργό κ. Ρέππα για τη, χωρίς άδεια, ολιγόμηνη, παράταση λειτουργίας ορισμένων ραδιοφωνικών σταθμών, επιθυμώ να
σας εκθέσω τα ακόλουθα:
Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου μας της 23ης Μαρτίου 2001 ο προεδρεύων καθηγητής κ. Φλογαΐτης μας ενημέρωσε ότι το συνελθόν την προ
τεραία, επίσης υπό τη προεδρία του, «κλιμάκιο εξέτασης αιτήσεων ραδιο
τηλεοπτικών σταθμών», κατόπιν επιπόνου και ενδελεχούς ελέγχου όλων
των τεχνολογικών κ.λ. δεδομένων, είχε καταλήξει στον καθορισμό των 8
σταθμών που, κατά τις εκτιμήσεις του κλιμακίου, θα ήταν δυνατόν, χωρίς να
αδειοδοτηθούν, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, για ένα σχετικά μικρό
χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι εκ της λειτουργίας των σταθμών αυτών,
δεν θα εδημιουργούντο προβλήματα για την ασφαλή λειτουργία του νέου
αεροδρομίου.
Σημειωτέον ότι, κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου μας, δεν υπήρχαν
-όπως άλλωστε δεν υπάρχουν μέχρι τούδε- τα πρακτικά του κλιμακίου για
ενημέρωσή μας ως προς το σκεπτικό της αποφάσεώς του, ώστε να γνωρί
ζουμε επακριβώς επί τη βάσει ποιων κριτηρίων είχε γίνει από το κλιμάκιο
αυτή η επιλογή.
Κατόπιν τούτου έλαβα το λόγο και εξέθεσα στο Συμβούλιο την άποψη -την
οποία, ως πληροφορούμαι, συμμερίζεσθε και εσ είς- ότι θα έπρεπε, τηρού
μενης της σειράς προτεραιότητος στον πίνακα μοριοδοτήσεως που ύστερα
από μακροχρόνιες έρευνες και συζητήσεις αλλά και προηγούμενη ακρόαση
των ενδιαφερομένων είχε καταρτήσει το Συμβούλιό μας με βάση τα κριτή
ρια που προέβλεπε ο νόμος, να επιλεγούν αποκλειστικά και μόνον οι αμέ
σως επόμενοι των 20 σταθμών που πρόκειται να αδειοδοτηθούν.
Επίσης ετόνισα ότι, σε περίπτωση ανατροπής αυτής της σειράς προτεραιό
τητος, θα παρεβιάζετο ο νόμος, αλλά και στοιχειώδεις κανόνες δεοντολο
γίας, όπως και το συνταγματικό δικαίωμα των θιγομένων να τύχουν ακροάσεως και ότι, κάτω από τέτοιες συνθήκες, ίσως ετίθετο θέμα παραβάσεως
καθήκοντος εκ μέρους των μελών του Συμβουλίου μας.

Της δηλώσεώς μου αυτής επηκολούθησε συζή
τηση κατά την οποία προέκυψε το συμπέρασμα
ότι, επειδή δεν επρόκειτο περί νέας μοριοδοτήσεως και αδειοδοτήσεως, αλλά περί απλής παρατάσεως λειτουργίας, για λίγο χρονικό διάστη
μα, ορισμένων σταθμών που δεν θα παρεμπόδι
ζαν την ασφαλή λειτουργία των αερογραμμών
και έτσι αυτοί είχαν επιλεγεί αποκλειστικά και
μόνο βάσει τεχνολογικών κριτηρίων τα οποία
προφανώς είχαν ερευνηθεί από το αρμόδιο κλι
μάκιο του Συμβουλίου.
Επειδή, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, το όλο θέμα είναι εξαιρετικά λεπτό
και κατ’ εξοχήν ηθικής τάξεως και θεωρώ ότι η ανατροπή της σειράς προ
τεραιότητος του πίνακα μοριοδοτήσεως θα εδικαιολογείτο αποκλειστικά
και μόνον βάσει τεχνολογικών κριτηρίων, διαφορετικά αποτελεί κατάφορη
παραβίαση θεμελιωδών κανόνων του δικαίου αλλά και ηθικών και δεοντο
λογικών αρχών.
Επειδή μέχρι και σήμερα δεν ετέθησαν υπόψιν μου τα πρακτικά συνεδριάσεως του κλιμακίου που συνεδρίασε την 22.03.2001, ώστε να γνωρίζω εάν
και κατά πόσο η επιλογή των 8 σταθμών εγένετο πράγματι με μοναδικό κρι
τήριο τα τεχνολογικά δεδομένα, που, εκ των πραγμάτων, καθιστούσαν μο
νοσήμαντη την επιλογή αυτή εκ μέρους του κλιμακίου και κατ’ επέκταση του
Συμβουλίου μας.
Επειδή, παρά τις έντονες αλλά και εύλογες διαμαρτυρίες εκ μέρους των
σταθμών που δεν επελέγησαν, αν και προηγούντο των επιλεγέντων στην
σειρά μοριοδοτήσεως, μέχρι και σήμερα δεν εδόθη σαφής και πειστική εξή
γηση ως προς τα τεχνολογικά κριτήρια που καθιστούσαν μονοσήμαντη την
εκτός σειράς προτεραιότητας επιλογή των 8 σταθμών, θεωρώ πλέον ότι η
επιλογή αυτή είναι μη σύννομη και κατόπιν τούτου αισθάνομαι την υποχρέ
ωση, εκ λόγων ευθιξίας, να υποβάλω, μετά λύπης μου, την παραίτησή μου.
Ευχαριστώ για τη μέχρι τούδε συνεργασία μας.
Αθήνα, 02.04.2001, Μετά τιμής
Αριστείδης I. Οικονομίδης
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Μάγειροι
ή ξυλοσχίστες;
Α νέκαθεν το ΠΑΣΟΚ είχ ε εγγενή προβλήματα μ ε τα Μ έσ α
Ενημέρωσης. Η ιστορία του στον χώρο του Τύπου είνα ι διανθισμένη με
αξιοθρήνητα περιστατικά “μονομαχιών”, από τις οπ οίες έβ γα ινε
μονίμως χαμένο στη λαϊκή συνείδηση: Από τις επ ιδρομές του Τσοβόλα
στις εφ ημερίδες, επ ειδή παρασκάλιζαν την υπόθεση Κοσκωτά, έω ς την
ποινική δίωξη των υπευθύνων του Καναλιού 15, και από την πολιορκία
του ραδιοφωνικού σταθμού του Κούβελα έω ς την αλησμόνητη
ιλαροτραγωδία κατά την οποία η πασοκικής εμπ νεύσ εω ς αστυνομική
εκστρατεία ξεκίνησ ε να παραβιάσει ένα οικογενειακό άσυλο και να
βάλει τέλο ς στις εκπομπές του Ράδιο Α ντίλαλος.
αρέλκει να αναλισκόμαστε σε
βαθυνούστατες αναλύσεις για
την ψηλάφιση αυτής της συμπε
ριφοράς. Άλλωστε το πράγμα
είναι πολύ απλό. Το κυβερνών
κόμμα δεν άντεχε -ούτε και τώρα αντέ
χει- την πολυφωνία, άρα ούτε και τον
διαφορετικό λόγο. Ό πω ς όλες σχεδόν
οι εξουσίες στον κόσμο, θέλει τα Μέσα
να παίζουν στον δικό του ντορό. Χθες
ήταν ο Μαρούδας, σήμερα είναι ο Ρέππας. Ο οποίος μάλιστα ισχυρίζεται ότι
τα ξέρει όλα, κι ας μην μπορεί να κατα
λάβει τα απλούστερα των πραγμάτων
όσον αφορά τη λειτουργία και την απο
στολή των ραδιόφωνων. Ετυμηγορεί
χωρίς να έχει μελετήσει πλήρως την
υπόθεση, στέλνει στην πυρά τα Μέσα
Ενημέρωσης, αγνοώντας τι ακριβώς εί
ναι Μέσον και νομίζοντας πως η καλύ
τερη ενημέρωση είναι το φαιδρό καθη
μερινό briefing στο Press-Room.
Η πρόσφατη περιπέτεια με τους ρα
διοφωνικούς σταθμούς επανέφερε στη
μνήμη μας τις θλιβερές πρωτιές του
ΠΑΣΟΚ στο διωγμό κάθε αντίθετης
φωνής στα ερτζιανά και την απέλπιδα
προσπάθεια να περιχαρακωθούν τα
μεγαχέρτζ στην κρατική (και ημέτερη)
μέγγενη. Αν η Ιστορία επαναλαμβάνε
ται έστω και ως φάρσα, τότε το τίμημα
για την κυβέρνηση αυτή τη φορά θα εί
ναι οδυνηρότερο.
Ο Δ. Ρέππας ανακατεύεται (εκ των

Π
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πραγμάτων) με κάτι που δεν γνωρίζει.
Και όχι μόνον αυτό. Προβαίνει σε δη
μόσιες δηλώσεις και συνεντευξιάζεται
για τα ραδιόφωνα, τις μπάντες, τα FM
και τις συχνότητες, με βάση αυτά που
του προμηθεύει ο περίγυρός του, ο
οποίος είναι εξίσου άσχετος με το θέμα.
Αλλά και πέραν αυτού. Ο υπουργός
Τύπου αποκρύπτει το χοντρό ραδιοφω
νικό παιχνίδι διαπλοκής στο οποίο
-εκ ώ ν- μετέχει και ο ίδιος και το οποίο
εξελίσσεται σε μονοπώλιο υπό την ευ
λογία του επισήμου κράτους.
Για να ανασκευάσουμε μερικές από
τις ανακρίβειες που “μοίρασε” απλό
χερα ο κ. Ρέππας, αναφέρουμε ενδεικτικώς:
• Η στάση του στο θέμα του αριθμού
των συχνοτήτων FM απέδειξε ότι
εξαρχής ο υπουργός έπαιζε και με
τους σταθμούς και με το ΕΣΡ. Ξεκίνησε
λέγοντας εδώ και μερικά χρόνια ότι η
μπάντα χωράει 20 άδειες. Πριν από
εβδομάδες θυμήθηκε ότι μπορούσε να
δώσει άλλες 3 άδειες, φτάνοντας έτσι
τις 23. Λίγο αργότερα φρεσκάρησε τις
γνώσεις του και διαπίστωσε ότι μπο
ρούσαν να χωρέσουν 28 σταθμοί, για
να... μορφωθεί ακόμα περισσότερο
τρεις μέρες μετά, στη Βουλή, όπου
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δο
θούν λίγες άδειες παραπάνω.
Η αλήθεια είναι ότι η μπάντα των FM
χωράει πάνω από 80 σταθμούς, και α υ
s'

τό εφαρμόζεται χωρίς κανένα πρόβλη
μα σε προηγμένες χώρες του εξωτερι
κού, όπου ο ένας σταθμός απέχει από
τον άλλον 20 Khz (στο Παρίσι η από
σταση είναι ακόμα μικρότερη).
Αν όμως δοθούν 80 άδειες, το υπουρ
γείο Τύπου δεν θα προλαβαίνει να πα
ρακολουθεί τι λένε οι σταθμοί... Ενώ
τους λίγους μπορεί να τους παρακο
λουθεί, άσε που πολλοί εξ αυτών παί
ζουν κατά πως επιθυμεί το παντοδύνα
μο κύκλωμα.
Αν πάλι δοθούν 80 άδειες, πώς Θα
μπορεί ο ραδιοσταθμός του ισχυρού
προστάτη να εκπέμπει από 3 (ναι,
τρεις) συχνότητες, έχοντας στην ουσία
καταλάβει μεγάλο μέρος της σύνολης
μπάντας; Κ αι πώς θα καταστεί δυνατόν
«να χορηγήσουμε δύο άδειες στον φίλο
καιημέτερο κ. Π. Κωστόπουλο»;
• Πώς γίνεται ο όμιλος Κυριάκού να
κατέχει ένα τηλεοπτικό κανάλι, να
παίρνει
μια
άδεια ραδιόφωνου
(Antenna FM) και να του παραχωρείται και μια ακόμη ραδιοφωνική άδεια
επιπλέον, για τον σταθμό Ρυθμός; Ποι
ος κανόνας και ποιος νόμος επιβάλλει
τέτοιες τερατογενέσεις; Σε ποια χώρα
του κόσμου πριμοδοτείται από την κυ
βέρνηση η συγκέντρωση των Μέσων
στα χέρια τόσο λίγων;
Για τους μη γνωρίζοντες: Ο ιδιοκτη
σίας Θ . Κυριάκού ραδιοσταθμός Ρυθ
μός -που συμπεριελήφθη στους τελευ
ταίους 8 - κατέθεσε το 1997 φ άκελο στο
ΕΣΡ χωρίς να λειτουργεί. Προσέξτε
τώρα: Μοριοδοτήθηκε χωρίς να λει
τουργεί. (Αυτό υπογραμμίζεται, για να
πάρει ο αναγνώστης μια γεύση της...
άψογης λειτουργίας του Ραδιοτηλεοππτικού Συμβουλίου).
Τον Ιανουάριο του 2000 ο υιός Κυριά
κ ο ύ αγόρασε αντί 40 εκ. δρχ. τη συχνό
τητα 101.1 από την Αθηναϊκή Ραδιοφω
νία, η οποία δεν διέθετε φάκελο. (Σημειωτέον, λίγα κιλοχέρτζ παραπέρα
-στα 100.9- εκπέμπει η ΕΡΑ Σπορ από
την Πάρνηθα). Τον Φεβρουάριο του
2000 ο Ρυθμός ξεκίνησε εκ π ο μ π ές από
τον Υμηττό, ρ ε υ μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε ν ο ς λά
θρα από το Μ ακεδονία TV, το οποίο
λίγο αργότερα αγόρασε ο Antenna. (Ε.
έχουμε κι εμείς... α ν τ α π ο κ ρ ιτ ή στον
Υμηττό). Σημειωτέον ότι αυτές όλες οι
μανούβρες είναι γνωστές στο ΥΜΜΕ.
Το για τί παίρνει άδεια ο όμιλος Κυριά
κού εξηγείται με το λεξικό της διαήο-

χής. Σε παλαιότερο τεύχος του Α ν τί
έχουμε ιστορήσει τους δεσμούς του κ α 
ναλιού με την κυβέρνηση, διανθισμένους
ιιε τις ρυθμίσεις των χρεών του, τις γρ α 
φικές τηλεοπτικές εμφανίσεις-συνεντεύξεις (μαμούθ) Τσουκάτου και τα κουβαλήματα τεσσάρων βαν στο σπίτι του
“στρατηγού”, το αξέχαστο εκείνο κόψι
μο της εμφάνισης Μ άνου σε εκπομπή μ ε
τον Γ. Παπαντωνίου (τη αξιώσει του τε
λευταίου, γιατί δεν μπορούσε ν ’ αντέξει
τον διάλογο) κ.λπ. κ.λπ. Α ν μάλιστα ληφθείυπόψη ότι στο ΕΣΡ μετέχει (προτά
ξεις από τη ΝΔ) ο I. Μοσχοβίτης, ηγετι
κό στέλεχος του Antenna -στην Ελλάδα
όλα γίνονται- εύκολα φτάνουμε στο συ
μπέρασμα ότι το Συμβούλιο α παρτίζε
ται εν πολλοίς από εντολοδόχους, κάτι
που ακυρώνει ακόμη και την υποψία
στοιχειωδώς ανεκτής λειτουργίας του.
Κατά τα άλλα, ο κ. Ρέππας δεν έχει
ακούσειτίποτε περί φόνου...
• 0 ραδιοσταθμός Profit -που μπαίνει
στους υπό προστασία 8 λειτουργούντες
σταθμούς- ανήκει στον Γ. Τράγκα.
Πρόκειται για τον παλιό σταθμό Ράδιο
Ωρα, ιδιοκτησίας Γ. Θεοδωρακάκη,
που διέθετε φάκελο χωρίς να λειτουρ
γεί... Και αυτός ο σταθμός μοριοδοτήθηκε υψηλά χωρίς να λειτουργεί. Α γο
ράζεται εν συνεχεία από τον Γ. Τ ρά
γκα... Προσέξτε τώρα τι έγινε: Ο δή
μαρχος Αθηναίων και επίδοξος σωτήρας της χώρας Δ. Αβραμόπουλος κα
ταργεί τη δεύτερη συχνότητα του δημο
τικού ραδιοσταθμού Αθήνα 98.4 (την
98.1) και την χαρίζει στον Γ. Τράγκα,
για να εκπέμψει από εκεί ο Profit με
τον φάκελο του Ράδιο Ωρα, τον Σ ε
πτέμβριο του 2000. Υπάρχουν ρεπορταζιακές λεπτομέρειες για τον εν λόγω
σταθμό, αλλά δεν είναι του παρόντος.
Επειδή όμως όλα συμπλέκονται και
αλληλοδιαπλέκονται, αξίζει να ανα
φερθεί και τούτο: Μόλις ο Profit εντά
χθηκε στους 8 (υπό αδειοδότηση) ρα
διοσταθμούς, η εφημερίδα Χώρα του Γ.
Τράγκα (νεοδημοκρατική κατά τα άλ
λα) ανακάλυψε τα κυβερνητικά... ελέη.
Στο κυριακάτικο φύλλο της 1ης Απριλί
ου δημοσίευσε ρεπορτάζ για το νέο αε
ροδρόμιο με τίτλο «Απογειώθηκε ο
Λαλιώτης» (!!!) και ένα άλλο «Κάθε
αρχή και δύσκολη», ενώ έγραψε παρα
πολιτικό σχόλιο θετικό για τον κ. Ρέππα. Τέτοια ω ραία συμβαίνουν στη χώ 
ρα της φαιδράς πορτοκαλέας.

• Αγνοήθηκε από τον κ. Ρέππα σκανδαλωδώς η μοριοδότηση του ΕΣΡ,
βάσει της οποίας επελέγησαν 51
ραδιοσταθμοί (από τους 86 υποβάλλοντες αίτηση) για τα περαιτέ
ρω. Το υπουργείο Τύπου δεν έλα
βε υπόψη του την γνωμάτευση

αυτή του ΕΣΡ και επέτρεψε να εκπέμψουν σταθμοί που είχαν απορριφθεί
από το ΕΣΡ διότι δεν πληρούσαν τις
υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋπο
θέσεις, δείχνοντας και εμπράκτως την
περιφρόνησή του σε θεσμούς και νό
μους. Δηλαδή, ραδιοφωνικοί σταθμοί
-τω ν οποίων οι φάκελοι κρίθηκαν απα
ράδεκτοι, άρα και οι ίδιοι καραμπινάτα
παράνομοι- βρήκαν ζεστή αγκαλιά στο
υπουργείο Τύπου και σήμερα ανήκουν
στους ευεργετηθέντες.
• Στην αρχική μοριοδότηση, μερικοί
ραδιοσταθμοί απορρίφθηκαν διότι δεν
δικαιολόγησαν το “πόθεν έσχες” τους.
Και ορθώς. Έ τσ ι επέβαλλε ο νόμος-πιλότος. Είχε μάλιστα ξεσπάσει θόρυβος
για τον ραδιοσταθμό Planet, ο οποίος
δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προ
έλευση της μεγάλης επένδυσης που
απαιτήθηκε για την εγκατάστασή του.
Ο σταθμός λοιπόν αυτός μπήκε τώρα
στους 8 ελεύθερους να εκπέμψουν...
Στην υπόθεση αυτή είναι τόσο γνωστά
τα πλοκάμια της διαπλοκής (εξικνουμένης μέχρι και του κόμματος της αξιωμα
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τικής αντιπολίτευσης, αλλά και του Δή
μου Αθηναίων), ώστε η επανάληψή
τους θα παραβίαζε ανοιχτές θύρες.
• Αγνοήθηκαν, ανεξήγητα, ραδιοσταθ
μοί παλαιοί, με προσφορά στο κοινωνι
κό σύνολο, σταθμοί οι οποίοι εξυπηρε
τούν τοπικούς πληθυσμούς. Αναφέρονται για παράδειγμα το Ράδιο Αττική
(δημοτικός του Μαρκόπουλου) και ο
Music FM της Νέας Μάκρης, δύο σταθ
μοί που κρατάνε ζωντανά τα ερτζιανά
στην Ανατολική Αττική. (Ο τελευταίος
μάλιστα ζητούσε το... 1/5 μιας συχνότη
τας, δεδομένου ότι τον ενδιέφερε μόνον
η ζώνη εκείθεν της Πεντέλης μέχρι τη
θάλασσα, περίπτωση σύγχρησης που
ουδόλως απασχόλησε το ΥΜΜΕ). Οι
εγκέφαλοι του υπουργείου δεν καταδέ
χτηκαν ν’ ασχοληθούν με τους... παρα
κατιανούς της αττικής υπαίθρου.
• Είναι έωλος ο ισχυρισμός ότι οι ρα
διοφωνικές εκπομπές δημιουργούν
προβλήματα στις συχνότητες της αεροπλοΐας. Η ραδιοφωνική μπάντα των
FM εκτείνεται από τα 88 έως τα 108
Mhz, διεθνώς. Οι αεροπορικές συχνό
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τητες ξεκινούν ακριβώς από εκεί, δη
λαδή από τα 108 Mhz, και εκτείνονται
μέχρι τα 137 Mhz, επίσης διεθνώς. Αυ
τό στα γραπτά. Γιατί στην πράξη εκμη
δενίζεται και η παραμικρή πιθανότητα
εμπλοκής. Η αερόπλοια, ακριβώς για
λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιεί την
μπάντα από τα 112 Mhz και πέρα. Πώς
οι σοφοί των υπουργείων έμπλεξαν τις
συχνότητες, αφού αν τηρηθούν οι κανο
νισμοί δεν υπάρχει περίπτωση σμίξης;
Αν οι υπουργοί επιμένουν στους κινδύ
νους εμπλοκής, αποκαλύπτουν χωρίς
να το θέλουν ότι σκοπεύουν να διαιωνίσουν το υπάρχον καθεστώς, αφήνοντας
να εκπέμπουν παρανόμως πομποί-μαμούθ που μπορούν να αγγίξουν τις αε
ροπορικές συχνότητες... Και υπάρχουν
τέτοιοι, αλλά ανήκουν σε ισχυρούς,
τους οποίους ο κ. Ρέππας -κ α ι ο κάθε
Ρέππας αυτής της κυβέρνησης- δεν

τολμά να θίξει. Περιμένω άρνηση για
να επεκταθώ.
• Υ πάρχει θέμα διαφευγόντων κ ερ
δών από διαφημίσεις που χάνουν οι βιαίως σιγήσαντες σταθμοί. Πρόκειται
για μερικά δισ. δραχμές, μεγάλο μέ
ρος των οποίων θα στραφεί προς τους
σταθμούς που λειτουργούν. Δηλαδή ο
κ. Ρέππας χαρίζει στους αρεστούς του
εκατοντάδες εκ. δραχμές, που παίρνει
βιαίως από σταθμούς οι οποίοι τα δι
καιούνται. Και εδώ τίθεται ένα ερώτη
μα: Αν κάποιος σταθμός δικαιω θεί
από τα δικαστήρια, από ποιον θα
απαιτήσει τα διαφυγόντα έσοδά του;
Θ α τα πληρώσει ο κ. Ρέππας; Ή θα
χρεω θεί κι αυτό στα συνήθη λάθη της
Διοίκησης;
Αυτά τα ολίγα, για να μη θεωρηθεί ότι
μασάμε κουτόχορτο και ότι δεν κατα
λαβαίνουμε τάχα το κακόγουστο μαγεί

ρεμα που επιχειρείται στον χώρο των
ραδιοφώνων.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ;
Μ οιραία κάθε καλόπιστος πολίτη;
αναρωτιέται γιατί το υπουργείο Τύπου
δεν μοιράζει 80 άδειες, ώστε να ξε
μπερδεύει και να γλιτώνει έτσι έναν
μπελά.
Η απάντηση έχει δύο σκέλη:
Το ένα σκέλος απαντήθηκε. Η εξουσία
δεν μπορεί να ελέγξει πολλούς σταθ
μούς. Διαθέτει μια ολιγομελή υπηρεσία
για την παρακολούθηση ραδιοφω νικώ ν
εκπομπών, αλλά άλλο είναι να έχει;
απέναντι σου 8 0 σταθμούς. Δεν θα τη;
έφταναν 2000 άτομα προσωπικό και 100
δέκτες πιστότητας, για να παρακολουθούνται τόσοι πολλοί ραδιοσταθμοί. Θα
έπρεπε να διαθέτει ξεχωριστό κτήριο,
ειδικό οργανισμό και, φυσικά, μεγάλα

Ο αγώνας των φατριώ ν για tc
πάρχει και μια άλλη όψη του ζητή
ματος. Εχει σχέση με τα τεκταινόμενα στο χώρο των πολιτικών κομ
μάτων και τις διεργασίες που εξυφαίνονται εν όψει πιθανού νέου σκηνικού,
άρα και αναδιανομής των ρόλων ενός
εκάστου.
Να πώς έχει αυτή η όψη:
Η κρίση που ξέσπασε στα ραδιόφω
να δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν.
Είναι η κορυφή του παγόβουνου και
εντάσσεται στα πλαίσια ενός αγώνα
δρόμου μεταξύ των φατριών του
ΠΑΣΟΚ για τον έλεγχο των Μέσων
Ενημέρωσης. Η πιο σωστή έκφραση
είναι “αγώνας δρόμου μεταξύ των επι
γόνων”.
Οι επίγονοι στην κυβερνώσα παρά
ταξη ετοιμάζονται για τη στιγμή κατά
την οποία θα κληθούν να αποφασί
σουν ποιο θα είναι το μέλλον του
ΠΑΣΟΚ (και το δικό τους), όταν εν
τω μεταξύ ο Σημίτης για τον έναν ή
τον άλλο λόγο θα έχει κατέβει από το
τρένο.
Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει εδοί και
πολύ καιρό είναι αιματηρός και πολυέ
ξοδος. Οι προσφορές είναι μεγάλες
και οι πειρασμοί πάμπολλοι. Τα Μέσα
δεν “διατίθενται” επειδή κάποιος μου
στερής είναι απλώς όμορφος. Παροι-

Υ
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κούντες άπαντες την Ιερουσαλήμ, γνω
ρίζουμε καλά τους δαιδαλώδεις λαβυ
ρίνθους μέσω των οποίων διέρχεται η
διαπλοκή των σχέσεων με τους μεν και
η αντιπαλότητα με τους δε. Εφημερί
δες, κανάλια και ραδιόφωνα έχουν
εμπλακεί στη δίνη ενός πολέμου, που
πολλές φορές δεν είναι δικός τους.
Έ ν α παράδειγμα: Το να προβάλλει
το Εθνος τον Λαλιώτη και να τον εμφα
νίζει σχεδόν καθημερινώς στα πάνω
του («Limit up ο Λαλιώτης») δεν είναι
περίεργο. Εστω και διαφορετικών
ονομαστικών “ιδιοκτησιών”, μπορείς
να κατανοήσεις ότι ο πατήρ Μπόμπολας αβαντάρει ως εκδότης του Εθνους
τον ΑΚΤΟΡΑ του υιού του, άρα και
τον Λαλιώτη, ως επαγγελματικώς γειτνιάζοντα.
Το να προβάλλει όμως τον Λαλιώτη
(δημοσιεύοντας κάθε λίγο και λιγάκι
φωτογραφίες του, ενίοτε και... πόστερ)
μια εφημερίδα που κραυγαλέως αυτοπροβάλλεται
ως αντίπαλος
τον
ΥΠΕΧΩΔΕ, όντας ταγμένη (;) στη νεοδημοκρατική παράταξη, δείχνει το μ έ
γεθος της διαπλοκής αλλά και την ποικι
λία των όπλων στον πόλεμο που διεξά
γεται για το καπάρωμα “θέσεων”και το
αύριο των κομματικών παζαριών που
θα κυριαρχήσουν σ ’ όλο το φάσμα του

οικονομικοπολιτικού αλισβερισιού.
Ας το πούμε πιο καθαρά. Είναι πλέον
οφθαλμοφανές ότι η κυβέρνηση του Κ.
Σημίτη δεν τραβάει, κυρίως λόγω τη;
περίσπασης των υπουργών της και της
ενασχόλησής τους με την ενίσχυση τη;
εικόνας τους προς τα έξω, μέσω της
διαπλοκής τους με Μ έσα Ενημέρωσης.
Πώς λοιπόν να βρουν χρόνο να δουλέ
ψουν, αφού το κυριότερο μέλημα πολ
λών εξ αυτών είναι οι καθημερινές περαντζάδες από τα κανάλια, ενώ στο
γραφείο τους είναι με το χέρι απλωμέ
νο στο τηλέφωνο, το οποίο αρπάζουν
μόλις κουδουνίσει, γιατί περιμένουν
τις κλήσεις των ραδιοφωνικών σταθ
μών;
Την κατάσταση αυτή την γνωρίζουν
πολλοί, ακόμη και εκείνοι που -ως
στελέχη της κυβέρνησης- θα μπορού
σαν να αποτρέψουν τη φθορά της. Βέ
βαιοι όμως όντες ότι η κυβέρνηση εκμετρείτο ζην, φροντίζουν από τώρα να
πιάσουν μετερίζια. Διαβλέποντας ότι ο
Σημίτης δεν θα είναι καπετάνιος στην
τρίτη φάση της πασοκικής ζω ής, ενι
σχύουν τις θέσεις τους, όχι μόνο για να
προβληθούν ως εν δυνάμει αντικατα
στάτες του, αλλά κυρίως για να κατα
στούν ισχυροί συνομιλητές-διαπραγματευτές με τους αυριανούς διαδό-

>νδύλια. Ο θόρυβος εξάλλου που θα
ψμιουργείτο από τη συγκρότηση και
Iλειτουρ γία μιας τέτοιας υπηρεσίας θα
χέβαινε εις βάρος της. Αυτά τα πράγιτα γίνονται και λίγο στη ζουλά.
Εκελος δεύτερο: Για να παραχωρη)ύν 80 άδειες, πρέπει να γίνει δου:ιά σε βάθος. Πριν α π’ όλα πρέπει να
ιτηγοριοποιηθούν οι αιτοΰμενοι
δεια σταθμοί. Ποιοι είναι οι ακραιφύς εμπορικοί, ποιοι οι σταθμοί που
αρά γουν πολιτισμικό προϊόν, ποιοι οι
επικής εμβέλειας, ποιοι οι αθλητικοί,
οιοι οι εκπαιδευτικοί κ.λπ. Αυτή η
ιαδικασία είναι απαραίτητη, διότι με
άση την κατηγοριοποίηση θα γίνει η
ιαίρεση της μπάντας των FM. Άλλο
όρος, π.χ., χρειάζεται ο μικρός σταθος της Ανατ. Αττικής και άλλο (μεγαότερο) χρειάζεται ο ακραιφνώς εμποικός που εκπέμπει σ’ ολόκληρη την

εγχθ TOV Μέσων

Αττική και αποσκοπεί στο κέρδος.
Η παραπάνω εργασία -που είναι αυ
τονόητη στα στοιχειωδώς πολιτισμένα
κράτη- προϋποθέτει όχι μόνο γνώση
του αντικειμένου, αλλά και ανθρώπους
που δεν είναι ευεπίφοροι σε επιρροές.
Ο νοών νοείτω.
Αμέσως μετά γίνεται η διαίρεση της
μπάντας με υπολογισμό εκκίνησης τα
25 Khz και εν συνεχεία στένεμα ή διαπλάτυνση ανάλογα με τις πραγματικές
ανάγκες κάθε σταθμού. Οίκοθεν νοεί
ται ότι η διαφάνεια είναι ο σταθερός
οδηγός στην όλη διαδικασία, αποκλεισ
μένων των διαφόρων νεοελληνικών
κόλπων.
Ό ταν η διαίρεση της μπάντας τελειώ
σει, η αρμόδια επιτροπή (εν προκειμένω το ΕΣΡ, συγκροτημένο όμως με αν
θρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο
και όχι με ακαδημαϊκούς πολίτες, δο

τούς του ΥΜΜΕ ή... ανταποκριτές των
κομμάτων), αφού εν τω μεταξύ έχει
εξετάσει τους φακέλους και προβεί σε
επαλήθευση των διαφόρων στοιχείων,
προχωρεί σε χορήγηση των συχνοτή
των, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαιό
τητες ενός εκάστου, το περιεχόμενο του
προγράμματος του και τα ωράριά του.
Ό λα αυτά δεν είναι δύσκολα. Προϋ
ποθέτουν όμως προσεκτική εργασία,
αυστηρή τήρηση των κανόνων, απεξάρ
τηση από κάθε είδους διαπλοκή και
εγκατάλειψη του “άρπα-κόλλα” που
εφαρμόζεται παρ’ ημίν. Κυρίως όμως
προϋποθέτουν ήθος, είδος εν ανεπαρκεία σήμερα. Ό λα τα άλλα που εκπο
ρεύονται από τα υπουργεία Τύπου και
Μεταφορών είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ

(Πίσω από τη βιτρίνα)

ους, όποιοι κι αν είναι αυτοί.
Η κ α θ η μ ερ ινή ενασχόληση μ ε τις
φημερίδες και η προσεκτική παρακοούθηση των ραδιοτηλεοπτικών μέσων
ποκ αλύπ τει πτυχές αυτού του “πολέου” και τις αταίριαστες (πολλές φοές) σ υ μ μ α χ ίες που συνάπτονται με
τόχο την ενδυνάμωση θέσεων και τη
ημιουργία εντυπώσεων που θα ενίχυαν πρόσωπα και καταστάσεις.
Το καπάρωμα λοιπόν των θέσεων
τις εφ η μ ε ρ ίδ ες έχει περίπου εξαντληεί. Ε ίνα ι γνωστές οι “συμπάθειες”
ί)ν πιο πολλών εφημερίδων, καθώς
αι η στήριξή τους σε συγκεκριμένα
ρόσω πα της πολιτικής που επιθυμούν
α είναι “θέμα” στις καθημερινές συητήσεις των πολιτών. Τυχαία νομίζετε
τι π ερί τις 12 αθηναϊκές εφημερίδες
κυρίως όμως οι εφημερίδες των μεγαο εκ δ ο τώ ν- έχουν καθημερινώς ένα
έμα με τον Αβραμόπουλο, διανθισμέο με φωτογραφίες του ανδρός, εκείες με το περιποιημένο φρύδι; Εν καί
ω θα ασχοληθούμε με τον κήπο των
φ ημερίδω ν και τα λογής καμώματα
ρισμένω ν εξ αυτών. Θ α ανατριχιάσε(Π ώ ς, δηλαδή, πολεμάς εναντίον
3υ Κόκκαλη, κάνοντάςτου στην ουσία
: ιαφημιση ή γιατί ξεμπροστιάζεις καημερινώ ς τον Μπατατούδη, ενώ απέ

φυγες να πράξεις το ίδιο και με άλλους
αμαρτωλούς περί τα χρηματιστηρια
κά). Νομίζετε ότι τα ρεπορτάζ των
εφημερίδων γράφονται πάντοτε με κα
λή προαίρεση;
Η μάχη έχει μεταφερθεί τώρα στα
ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης. Ξε
κάθαρα και ωμά, το ερώτημα είναι
ποιος είναι με ποιον. Και εν προκειμένω: Τα ραδιόφωνα, τα οποία στο πρό
γραμμά τους δεν προβλέπουν πολιτικά
“μπουρδουκλώματα”, ας κλείσουν.
Γιατί νομίζετε έκλεισαν τον σταθμό
Λάμψη του Δ. Ρίζου; Τον έκλεισαν
-συναινούσης και της Ν Δ - διότι δεν
προσφερόταν για τα συνήθη (και αη
διαστικά) παιχνιδάκια που μεταδίδουν
ευεργετημένα ραδιόφωνα στον ανυπο
ψίαστο πολίτη υπό τύπον δήθεν ενημέ
ρωσης. Δεν μιλάω για την ποιότητα
των εκπομπών. Αυτό είναι άλλο ζήτη
μα και άλλωστε δεν τους ενδιαφέρει.
Πρόκειται για τη συμμετοχή ή όχι ενός
εκάστου σταθμού στην πολιτικοκομματική κουζίνα. Οι σταθμοί λοιπόν που
απέχουν από αυτό το παιχνίδι δεν εν
διαφέρουν, έστω κι αν πλήρωσαν τα
μαλλιά της κεφαλής τους για να λει
τουργήσουν. Ενισχύονται εκείνοι που
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι πρό
θυμα θα παίξουν το παιχνίδι της προ

παγάνδας και της προβολής, ενώ κρα
τούνται θέσεις κενές για αυριανούς
“δεκτικούς” ραδιοφωνικούς παίκτες.
Εξ ου και ο μικρός αριθμός των χορηγηθεισών αδειών. Σήμερα τόσους χω
ράει η μπάντα. Αύριο ίσως χωρέσει
πιο πολλούς. Ανάλογα με τους υπολο
γισμούς και τις “μελέτες” που θα εκπο
νήσουν τα επιτελεία των μονομάχων.
Θα δείτε να γίνονται θαύματα, ως της
Κανά, με τη μπάντα των FM να αβγατίζει μέσα σε μια νύχτα.
Ο πόλεμος θα εξελιχθεί σε πραγματι
κό μακελειό όταν έλθει η στιγμή της
αδειοδότησης των καναλιών. Εκεί θα
γίνει το “πού σε πονεί και πού σε σφά
ζει”. Με τους διαπλεκόμενους να ξελαρυγγιάζονται για την “ελευθερία της
έκφρασης” και την κυβέρνηση να εμ
φανίζεται οιονεί ως εγγυητής της ομαλότητας και της δικαιοσύνης. Και τα
κανάλια να καθαρογράφουν τις λίστες
των προστατευομένων τους πολιτικών.
Οι οποίοι πολιτικοί, εκτός από φιλικά
Μέσα, έχουν συγκροτήσει και τα δικά
τους δημοσιογραφικά “επιτελεία”
(αντιγράφεις, βαστάζοι, κολαούζοι,
βιογράφοι κ.ά.).
Η δημοκρατία μόνο θα απουσιάζει.
Θ α είναι μαζί μας στην κερκίδα. Αλλά
αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια...
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Η μοναξιά ενός δικτάτορα

πό την 1η Απριλίου ο Σλόμπονταν
Μιλόσεβιτς βρίσκεται στη φυλακή σ’
ένα κελί μόνος και αντιμέτωπος με
την δικαιοσύνη. Η πολιτική σταδιο
δρομία του έχει πλέον τελειώσει, το
δε μέλλον του θα πρέπει να το αναζητήσει
στις αίθουσες του δικαστηρίου και στα κελιά
των φυλακών.
Με τουλάχιστον δύο δίκες μπροστά του και
πολλές κατηγορίες που τον ακολουθούν,
από κατάχρηση δημοσίου χρήματος μέχρι
εγκλήματα πολέμου, ο πρώην ισχυρός άνδρας της Γιουγκοσλαβίας που αποκαλούσε
κάποτε τον εαυτό του «αγιατολλάχ Χομεϊνί
της Σερβίας» θα βρίσκεται στα χέρια των
ανακριτών και των δικαστών για πολύ καιρό
ακόμη. Οι σέρβοι πολίτες που κάποτε τον
αποθέωναν, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2000
τον καταψήφισαν, αντέδρασαν στη σύλληψη
του Μιλόσεβιτς με χαρά, αδιαφ ορία ή αη
δία. Οι μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας
που φοβόταν η κυβέρνηση δεν υπήρξαν.
Μέχρι και το Σοσιαλιστικό Κόμμα τον πίεσε
να παραδοθεί καθώς γναδριζε πολύ καλά ότι
με τον Μιλόσεβιτς στην ηγεσία δεν είχε κ α 
νένα μέλλον.
Οι αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες μετά τη
σύλληψη του Μιλόσεβιτς. Η γενική εισαγγε
λέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
για την πρώην Γιουγκοσλαβία Κάρλα ντελ
Πόντε δήλωσε ότι το γεγονός ότι ο Μ ιλόσε
βιτς συνελήφθη, δείχνει ότι μπορεί να υπά ρ
ξει συνεργασία ανάμεσα στο δικαστήριο και
την γιουγκοσλαβική κυβέρνηση. Ε μφανί

Α
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Οι σέρβοι
πολίτες που
κάποτε τον
αποθέωναν,
αλλά τον
Σεπτέμβριο του
2000 τον
καταψήφισαν,
αντέδρασαν στη
σύλληψη του
Μιλόσεβιτς με
χαρά, αδιαφορία
ή αηδία.

στηκε «απολύτως αισιόδοξη» ότι η Γιουγκο
σλαβία θ α π α ρ α δ ώ σ ε ιτ ο ν Μιλόσεβιτς για να
δικαστεί στη Χ άγη πριν από το τέλος του
έτους. Ο ι Η Π Α από την πλευρά τους αποφά
σισαν μετά τη σύλληψη Μιλόσεβιτς να απο
δεσμεύσουν την οικονομική βοήθεια προ;
την Γιουγκοσλαβία, που ανέρχεται σε περί
που 5 0 εκατομμύρια δολάρια. Ω σ τ ό σ ο ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Κόλιν Πά·
ουελ συνέδεσε την υποστήριξη της Ουάσιγκτον με τη συνέχιση της συνεργασίας του
Β ελιγραδιού με το Δ ιεθνές Ποινικό Δικα
στήριο.
Για τον Γ.Γ. του Ν Α ΤΟ Τζορτζ Ρόμπενσον
η σύλληψη του Μ ιλόσεβιτς είναι μια υπόθε
ση που αφ ορ ά το Δ ιεθνές Ποινικό Δικαστή
ριο και όχι το Ν Α ΤΟ . Στο ίδιο μήκος κύμα
τος και ο Γ.Γ. του Ο Η Ε Κ όφι Ανάν εξέφρασε
την ικανοποίησή του για τη σύλληψη Μιλό
σεβιτς, τονίζοντας πω ς όσοι παραβιάζουν το
διεθνές ανθρω πιστικό δίκαιο πρέπει να οδη
γούνται ενώ πιον της δικαιοσύνης.
Πώς θα αντιδράσει άραγε ο Μιλόσεβιτς
μπροστά στα ν έα δεδομένα; Ό σ ο ι τον γνωρί
ζουν, υποστηρίζουν ότι θα π ε ρ ά σ ε ι στην
αντεπίθεση και θα υπερασπισθεί με πάθος
τα «έργα» του.
Έ ν α πάντατς είναι γεγονός: ότι έ ν α κεφά
λαιο της ιστορίας των Βαλκάνιών έκλεισε με
την σύλληψη του Σ λ ό μ π ο ν τ α ν Μ ιλόσεβιτς
Έ ν α νέο κεφ άλαιο ανοίγει για τη ν Σερβία
που θα π ρ έπ ει να ερ γα σ θ εί για ν α ξεπεράσει
τα πολλά προβλήματά της και να επανενταχθ εί στα διεθνή δρώμενα.

FYROM

Τέτοβο: από την συνύπαρξη
στην αντιπαράθεση
rou Κώστα Χατζηκωνσταντίνου
Ηδιασάλευση της εύθραυστης ισορροπίας στην καρδιά της Βαλκανικής με την ένταση
ίου παρατηρήθηκε σε περιοχές της ΠΓΔΜ όπου κατοικούν συμπαγείς αλβανικοί
πληθυσμοί και η αποσταθεροποίηση που επιχειρήθηκε από τα υπολείματα του UCK σε
ιυνεργασία με ντόπια εθνικιστικά στοιχεία για την υποστήριξη ομοσπονδιακής λύσης
πο γειτονικό κράτος έθεσαν σημαντικά προβλήματα για την πολιτική στα Σκόπια, το
Γέτοβο, την Πριστίνα και τα Τίρανα αλλά και προβλήματα σχετικά με τις επιπτώσεις
ιούς στην ευρύτερη περιοχή· απέδειξαν όμως και την ευκολία με την οποία η Δύση
περνά από την μια επιλογή στην άλλη, ακόμη και αντίθετη. Η πρόσκληση στον
.γιουγκοσλαβικό στρατό να συμμετάσχει στην διαδικασία χαλάρωσης της έντασης
φαίνεται να δείχνει ότι η αλλαγή φρουράς στην διακυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας
αποδίδει καρπούς.
θέση της ΠΓΔΜ προσδιορί
σθηκε κυρίως από την εκτί
μηση ότι τα γεγονότα στο Τέτοβο υπήρξαν μια επικίνδυνη
εξέλιξη με δυνατότητες κλι
μάκωσης, αφού οι «αντάρτες», «τρομο
κράτες», «εθνικιστές εξτρεμιστές»,
όπως χαρακτηρίσθηκαν από πολιτική
ηγεσία και τύπο, από τον φόβο της απο
μόνωσης θα μπορούσαν να επιχειρή
σουν αντιπερισπασμό και σε άλλα ση
μεία των ορίων Κοσόβου και Σκοπιών.
Τα ρευστά όρια της ΠΓ ΔΜ προς το Κό
σοβο έδειξαν και την αδυναμία της
KFOR να εφαρμόσει την απόφαση
1244 του ΟΗΕ, που περιλαμβάνει και
τον έλεγχο και την εξασφάλιση των συ
νόρων. Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα το
αλβανικό στοιχείο της ΠΓΔΜ δεν υπέ: στη την καταπίεση που θα δικαιολογού
σε ένοπλη αντίδραση. Το κόμμα του κ.
Τζαφέρι μετέχει στην πολυκομματική
κυβέρνηση των Σκοπιών με πέντε
υπουργούς και τους αντιπροέδρους κυ
βέρνησης και βουλής, ενώ είναι κοινώς
γνωστό ότι οι αλβανικοί ψήφοι έδωσαν
τη νίκη στον σημερινό πρόεδρο.
Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς και
γιατί έγινε το πέρασμα από την συνύ
παρξη στην αντιπαράθεση. Το πολιτικό
: παιχνίδι στο εσωτερικό της ΠΓ ΔΜ, που
πυροδότησε την ένταση, φαίνεται να
εξυπηρετεί τόσο την κυβέρνηση όσο
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και την αντιπολίτευση. Ο κ. Γκεοργκιέφσκι αισθάνεται να ενισχύει την
πολιτική του παρουσία με τη ριζοσπαστικοποίηση του αλβανικού στοιχείου,
αλλά και η αντιπολίτευση αποκτά νέες
δυνάμεις, παρουσιάζοντας στοιχεία
εθνικισμού. Η υγεία του αλβανού ηγέτη
Τζαφέρι φαίνεται να διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο αφού ίσως όλα εξαρτώνται από τις διαβεβαιώσεις και την
αξιοπιστία των διαβεβαιώσεων που το
κόμμα αυτό θα πάρει για την βελτίωση
της θέσης των Αλβανών.
Τα λάθη της ΠΓΔΜ εντοπίζονται στο
ότι δεν προσπάθησε να απορροφήσει
τους κραδασμούς των κοινωνικών
εντάσεων, ότι επιχείρησε να εδραιώσει
ένα σλαβικό κράτος και ότι καθιέρωσε
ένα σύνταγμα χωρίς αναφορές στον αλ
βανικό πληθυσμό* το ξεπέρασμα των
αντιξοοτήτων αυτών θα δείξει και την
θέληση της ΠΓΔΜ να παγιοποιήσειτην
ειρήνη και τη γαλήνη στο εσωτερικό
της.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε,
κατά τη διάρκεια της έντασης, η διαπί
στωση ότι το εθνικό κέντρο για τους
Αλβανούς των Σκοπάυν, μετακινήθηκε
από τα Τίρανα στην Πρίστινα. Η Αλβα
νία ήταν απούσα και κατεδίκασε δια
στόματος του υπουργού Εξωτερικών
Πασκάλ Μίλο στον Ο Η Ε τη δράση των
εξτρεμιστών. Το γεγονός όμως ότι ο αλ

βανικός πληθυσμός της ΠΓΔΜ αισθά
νεται συνδεδεμένος με την Πριστίνα
και στηρίζει τους εξτρεμιστές είναι σο
βαρό, αν θεωρήσουμε ότι την ένταση
προκάλεσαν οι εκτιμήσεις στο Κόσοβο
ότι το θέμα της ανεξαρτησίας υποχω
ρεί. Σημαντική ακόμη είναι η διαπίστω
ση ότι ενώ στο Κόσοβο επικρατούν οι
μετριοπαθείς, στην ΠΓΔΜ ενισχύονται
οι ακραίοι.
Η Βουλγαρία έσπευσε να στηρίξει την
κυβέρνηση των Σκοπιών και προθυμο
ποιήθηκε να στείλει στρατιωτικές δυ
νάμεις για την διατήρηση της ειρήνης
στην περιοχή. Η προθυμία της αυτή, κυ
ρίως όμως οι βλέψεις της να προσαρτήσει μεγάλο τμήμα της ΠΓΔΜ που κατά
την άποιμή της κατοικείται από βουλγα
ρικής συνείδησης πληθυσμούς, ίσως
αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα στο
μέλλον.
Ο εξωτερικός παράγων έμεινε μάλ
λον απαθής, εκτός των λεκτικών πα
ρεμβάσεων καταδίκης της έντασης. Η
KFOR επέτρεψε την για πολλές μέρες
ανταλλαγή πυρών στη μεθόριο και το
Τέτοβο και ο αμερικανικός παράγο
ντας με τίποτε δεν θα ήθελε να διαφα
νεί ότι οι λύσεις που δόθηκαν στο Κό
σοβο και ατελείς ήταν και κανένα πρό
βλημα δεν έλυσαν και έθρειμαν δυνά
μεις που πλέον είναι δύσκολο να ελεγ
χθούν.
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Το παιχνίδι των ψεμάτων και των δακρύων
Ο π ό λ ε μ ο ς σ το Κ ο σ σ υ φ ο π έ δ ιο και τ α MME
Του Βασίλη Καπετανγιάννη

Στην επέτειο των δύο χρόνων από την έναρξη των νατοϊκών βομβαρδισμών
κατά της Γιουγκοσλαβίας (24/3/1999), μπορούμε ίσως να δούμε με
περισσότερη ψυχραιμία το θέμα της στάσης των MME εκατέρωθεν και να
αντλήσουμε ορισμένα συμπεράσματα.
Εάν το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια, το δεύτερο ασφαλώς
είναι η εξουσία των κυβερνώντων, όταν ο πόλεμος πάει στραβά.

ι’ αυτό και τα κράτη επιδιώκουν
πάση θυσία να κερδίσουν «την
καρδιά και το μυαλό» των πολι
τών τους υπέρ της υπόθεσης για
την οποία προσφεύγουν σε πόλε
μο, συνθήκη sine qua non στη σύγχρονη
εποχή και ει δυνατόν να κερδίσουν, ή
τουλάχιστον να διχάσουν, την κοινή
γνώμη του αντιπάλου. Διότι ο σκοπός
πρέπει να εμφανιστεί ως θεμιτός, δίκαι
ος, ηθικός ώστε η κοινή γνώμη να στηρί
ξει τις απαιτούμενες και αναπόφευκτες
θυσίες των στρατευμένων και μη πολι
τών που συνεπάγεται ο πόλεμος. Η νο
μιμοποίηση αποτελεί αναγκαία συνθή
κη της διεξαγωγής του πολέμου, ιδιαίτε
ρα στις προηγμένες δημοκρατίες όπου η
κυβερνητική πυξίδα κινείται ανάλογα
με τις διαθέσεις και προτιμήσεις των
πολιτών-καταναλωτών στη βάση δημο
σκοπήσεων δίκην έρευνας αγοράς.
Ακόμα και οι πασιφανώς δίκαιοι πόλε
μοι δεν μπορούν αυτομάτως να κατα
δείξουν το δίκαιό τους. Πρέπει κατάλ
ληλα να «πωληθούν» στην κοινή γνώμη.
Η κοινή γνώμη μετρά.
Εξίσου όμως διακυβεύεται και η τύχη
αυταρχικών καθεστώτων, διότι η συσ
σώρευση δυσαρέσκειας μολονότι ενδε
χομένως να μην είναι δυνατόν να πάρει
ανοιχτές μορφές, εν τούτοις εγκυμονεί
εκρηκτικές καταστάσεις που κάθε σώ-
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φρων «ηγεμών» θα ήθελε να αποφύγει.
Η νέμεσις μπορεί να επέλθει, όπως
στην περίπτωση του Μιλόσεβιτς.
Γι’ αυτό και η προπαγάνδα1 αποτελεί
συστατικό στοιχείο της πολεμικής μη
χανής. Σκληρός και αδυσώπητος ο
αγώνας για την επικράτηση και την κα
τίσχυση επί του αντιπάλου, οδηγεί στην
επιστράτευση και χρήση παντός Μ έ
σου. Επόμενο είναι η αντικειμενικότη
τα, η λογική, το ήθος και η αξιοπιστία
των MME και των λειτουργών τους να
δοκιμάζονται σκληρά. Το «νευρικό σύ
στημα» της δημοκρατίας, τα MME,
αναπόφευκτα δέχεται πολλαπλές πιέ
σεις και υφίσταται σοβαρό κλονισμό.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ακήρυχτος πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο κυ
ριάρχησε σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκειά
του αλλά και μετέπειτα για κάποιο χρο
νικό διάστημα σ’ όλα τα MME: στα
πρωτοσέλιδα και τις σελίδες των εξω
τερικών θεμάτων των εφημερίδων, τις
στήλες των σχολίων και των επιστολών,
στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερω
τικές εκπομπές του Ραδιοφώνου και
της Τηλεόρασης, στις σελίδες των
MME στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά, πα
ρακολουθώντας όλο αυτό το διάστημα
το ειδικό ένθετο The E ditor της αγγλι
κής εφημερίδας The Guardian, διαπι
στώνει κανείς ότι το θέμα του Κοσσυ
φοπεδίου εδέσποσε σε τυπογραφικές
ίντσες αδιάπτωτα και μάλιστα σε αρκε
τή απόσταση μεγέθους από τα υπόλοι
πα θέματα της διεθνούς και εσωτερικής
επικαιρότητας του κυριώτερου βρετα
/

νικού Τύπου. Η σύγχρονη τεχνολογία
και τα «κινητά γραφεία», στην κυριολε
ξία, των ρεπόρτερς, έκαναν τη μετάδο
ση του προφορικού και γραπτού λόγου,
του ήχου και της εικόνας πολύ πιο άμε
ση και γρήγορη σε σχέση με το προη
γούμενο μεγάλο «πολεμικό θέαμα»,
τον Πόλεμο στον Περσικό Κόλπο το
1991.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Κάθε πόλεμος διδάσκει μαθήματα. Η
σέρβική πλευρά έμαθε τη δύναμη τη;
ελεγχόμενης εικόνας στη δυτική κοινή
γνώμη από τον πόλεμο στον Περσικό
και ύστερα από ορισμένες αμφιταλα
ντεύσεις, που προφανώς οφ είλοντα ν σε
ενδοκυβερνητικές διαφορές, επέτρεψε
την παραμονή ξένων τη λεοπ τικ ώ ν συ
νεργείων και δημοσιογράφων ακόμη
και από κράτη με τα οποία βρισκόταν
κατ’ εξοχήν σε εμπόλεμη κατάσταση.
Γνώριζε τον αποκαλούμενο «παράγο
ντα CNN» που συμπυκνώνει την πεποί
θηση περί τ η ς δύναμης της τηλεοπτική;
εικόνας. Παρακολούθηση και λογοκρι
σία των ανταποκρίσεων, επιλογή τη;
εικόνας, ασφαλώς υπήρξαν. Α λλά ακό
μη και οι πιο τέλειοι μηχανισμοί ελέγ
χου είχαν τα όριά τους: οι αγγλομαθεί;
«ελεγκτές» της σερβικής π λ ευ ρ ά ς εξα
ντλήθηκαν. Δεν μπορούσαν να παρα
κολουθούν τα πάντα. Πώς είναι δυνα
τόν να ελέγξει κανείς τις 150 κα ι πλέον
ανταποκρίσεις που έστελνε ημερησίω;
ο John Simpson του BBC; Γι’ αυτό και η
λογοκρισία αυτή είχε περιορισμένα
αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά, ο
ασφυκτικός έλεγχος των σερβικών
MME, λογικά δεν θα πρέπει ν α παρου
σίασε δυσκολίες, εφ ’ όσον κα τά το με
γαλύτερο διάστημα του π ο λ έ μ ο υ οικυριώτερες πολιτικές δυνάμεις της χώρα;
συμμετείχαν σε κυβέρνηση συνασπι
σμού, η χώ ρα βρισκόταν επί π οδ ός πο
λέμου και η ένταση του αυταρχισμου
ήταν πασιφανής. Σε τέτοιες περιπτώ-

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
σεις τα περιθώρια για διαφωνίες και
επικρίσεις σχεδόν εκμηδενίζονται. Η
στυγνή
δολοφονία
του
S la v k o
C u ru v ija , εκδότη της καθημερινής εφη
μερίδας του Βελιγραδιού Dnevni
Telegraph και του εβδομαδιαίου περιο
δικού Evropljanin τον Απρίλιο του 1999
και ο εξαναγκασμός σε σιωπή άλλων
ανεξάρτητων Μέσων, όπως ο Ρ/Σ Β92,
ασφαλώς θα έπεισαν κάθε αντιφρο-νούντα για την ισχύ της σιδηράς πυγμής
της εξουσίας του Μιλόσεβιτς. Έ τσ ι
ήταν δυνατό τα κρατικά MME να ισχυ
ριστούν ότι μέχρι 15 Απριλίου είχαν
καταρριφθεί 40 αεροσκάφη του ΝΑΤΟ
και 150 πύραυλοι κρουζ. Η προπα γά ν
δα αρχίζει πάντα οίκαδε. Μισές αλή
θειες και χονδροειδή ψέματα γίνονται
πιστευτά, οι ήττες μετατρέπονται σε νί
κες, το άσπρο γίνεται μαύρο και αντί
στροφα, ελλείψει ελευθερίας, ιδιαίτε
ρα στα MME.
Από την πλευρά του ΝΑΤΟ τα πράγ
ματα ήταν μάλλον πιο «εκλεπτυσμένα».
Η φίμωση των MME θα ήταν φυσικά
αδιανόητη. Το «μείγμα» της προπαγάν. δας κάθε άλλο παρά άγνωστο ήταν: ο
κεντρικός έλεγχος της πληροφορίας
και της ενημέρωσης, χρησιμοποίηση
«φιλικά προσκείμενων δημοσιογρά
φων», διοχέτευση «θεμάτων» για τον
εχθρό και κατασκευή της εικόνας του,
. τιθάσευση των αδέσμευτων και επικριτικών δημοσιογράφων και σχολιαστών
, με διάφορες μεθόδους, επιλογή πολε
μικών βιντεο-εικόνων.
Οι πληροφορίες επί της αποτελεσματικότητας των νατοϊκών βομβαρδισμών
και της κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο
ελέγχονταν απόλυτα από τη στρατιωτι
κή ηγεσία του ΝΑΤΟ φέρνοντας σε
δεινή θέση τον πολιτικό εκπρόσωπο
Τύπου της Συμμαχίας J a m ie S h e a . Ε ί
ναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχικές
φάσεις του πολέμου και συγκεκριμένα
στην περίπτωση του βομβαρδισμού
«κατά λάθος» της φάλαγγας Κοσοβάρων Αλβανών
προσφύγων
στη
Djakovica στις 16 Απριλίου, που είχε
ως αποτέλεσμα το θάνατο 64 ατόμων
-γεγονός που δεν άφησε φυσικά ανεκ
μετάλλευτο η σέρβική πλευρά, μεταφέροντας πάραυτα επί τόπου τα ξένα
MME- ο Shea επί πενθήμερο κατέφευ(■
·■γε σε υπεκφυγές πριν μισο-αποδεχτεί
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Η συνεχής
δ ιο χέτευ σ η
από τα δ ιεθ ν ή
M M E εικόνω ν
δυσ τυχία ς
α π οτελεί έναν
ιδ ια ίτερ α
απ οτελεσ μα τικ
ό τρόπο
επ ιρροής της
κοινής
γνώμης.

τη νατοϊκή ευθύνη, παρά το γεγονός ότι
ο
πεπειραμένος
δημοσιογράφος
R o b e r t F is k , ανταποκριτής της βρετα
νικής Independent, είχε προσκομίσει
ευθύς αμέσως αδιάσειστα στοιχεία
αναφέροντας σε ολοσέλιδη ανταπόκρι
σή του στην πρώτη σελίδα ακόμη και
τους αριθμούς κατασκευής των νατοϊκών βομβών1.
Μη έχοντας ανάλογη πείρα ο «ενημε
ρωτικός» μηχανισμός του ΝΑΤΟ προ
φανώς δεν ήταν σε θέση να παράσχει
αξιόπιστες λεπτομέρειες (ειδήσεις) για
τη διεξαγωγή του πολέμου, πέραν της
συνήθους ρητορείας4. Γι’ αυτό, μετά το
ανωτέρω επεισόδιο χρειάστηκε να παρέμβειτο επιτελείο των λεγομένων spin
doctors της Ντάουνινγκ Στρητ, με επι
κεφαλής τον A la s t a i r C a m p b e ll, δεξί
χέρι του βρετανού πρωθυπουργού Τόνυ Μπλαιρ, για να στηθεί αξιόλογος
μηχανισμός στις Βρυξέλλες ικανός να
σταθεί «στο ύψος των περιστάσεων».
Ό χ ι ότι χρειαζόταν ιδιαίτερη προσπά
θεια, εφ’ όσον η πλειοψηφία και των
ανταποκριτών των δυτικών MME στο
Βελιγράδι και των δημοσιογράφων που
παρακολουθούσαν την καθημερινή
ενημέρωση στο Press Room του ΝΑΤΟ
στις Βρυξέλλες φάνηκε να είναι εκ των
προτέρων πεπεισμένη για το ηθικό και
δίκαιο της νατοϊκής επέμβασης.

frothers («φελλούς» θα λέγαμε σε ελεύ
θερη μετάφραση), ήτοι ελαφρόμυα
λους και επιπόλαιους, έτοιμους να κα
ταπιούν ό,τι τους σερβίριζε η νατοϊκή
προπαγάνδα5.
Έ χοντας το πλεονέκτημα της ύστερης
γνώσης, δεν είναι δύσκολο σήμερα να
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του ΝΑΤΟ,
τόσο για τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα των βομβαρδισμών'’, όσο και
για την έκταση της εθνοκάθαρσης7 στο
Κοσσυφοπέδιο, απείχαν παρασάγγας
από την πραγματικότητα. Η υπερβολή
χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για να
μεταστρέψει θετικά την κοινή γνώμη, κι
ας ισχυρίστηκε το αντίθετο ο Alastair
Campbell, ο οποίος επέκρινε την κάλυ
ψη του πολέμου από τα βρετανικά
MME κατηγορώντας τα για «ηθικό
συμψηφισμό»*. Προφανώς, είναι δύ
σκολο να δεχθεί κανείς ότι μπορεί να
υπήρξαν περιπτώσεις εκατέρωθεν
αγριότητας και ανταγωνιζόμενων ανηθικοτήτων.
Αυτή η αυτο-δικαίωτη πεποίθηση περί
«ηθικής ανωτερότητας» του νατοϊκού
σκοπού οδήγησε σε επαίσχυντους ευ
φημισμούς, χαρακτηρίζοντας τις απώ
λειες μεταξύ του αμάχου πληθυσμού ως
«παράπλευρες ζημίες», όπως π.χ. στην
περίπτωση της εκ προμελέτης ισοπέδωσης της σερβικής κρατικής τηλεόρασης
(RTS) στο Βελιγράδι στις 23 Απριλίου
(καταστροφή της μηχανής του Ψέματος
ΕΞ ΟΙΚΕΙΩΝ ΒΕΛΗ
Ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες, ελάχιστοι από τη μηχανή της Αλήθειας) και σε
δημοσιογράφοι υπέβαλαν δύσκολες ύπουλες επιθέσεις” εναντίον του βετε
ερωτήσεις, σε βαθμό που και πάλι ο πα ράνου ανταποκριτή του BBC Simpson,
λαίμαχος Fisk να αποκαλέσει σ’ ένα πι για δήθεν μεροληψία στις ανταποκρί
κρόχολο άρθρο του τους συναδέλφους σεις του από το Βελιγράδι. Οι επικριτές
του, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, του πήραν βέβαια την δέουσα απάντη-
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ση10 από τον ίδιο αλλά και η 30χρονη
πείρα, το ήθος και το επαγγελματικό
κύρος του Simpson ήταν τέτοια, που όχι
μόνο στηρίχτηκε ανεπιφύλακτα από
την ηγεσία του BBC αλλά και από ονο
μαστούς συναδέλφους του", αναγκάζο
ντας τους επικριτές του σε άτακτη υπο
χώρηση.

ΜΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Τίποτα όμως δεν υπήρξε αποτελεσμα
τικότερο στον αδυσώπητο προπαγανδι
στικό αγώνα από τον καταιγισμό των
εικόνων από τη μαζική έξοδο και το
δράμα των Κοσοβάρων Αλβανών προ
σφύγων, διότι η εικόνα από μόνη της εί
ναι είδηση. «No picture no story», φέρε
ται να είπε ο Campbell στο Γραφείου
Τύπου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες12.
Μόνο έτσι καλύφθηκε η «ενημερωτι
κή» αδυναμία του ΝΑΤΟ να δώσει πει
στικά στοιχεία για το τι πραγματικά συνέβαινε εντός του Κοσσυφοπεδίου και
μόνο έτσι κάμφθηκε σε κάποιο βαθμό ο
σκεπτικισμός της δυτικής κοινής γνώ
μης, τόσο για τους βομβαρδισμούς όσο
και για την ενδεχόμενη αναγκαιότητα
προσφυγής σε χερσαίο πόλεμο. Οι συ
γκλονιστικές εικόνες δημιούργησαν
κύμα συμπάθειας και συμπαράστασης
με τους αναπόφευκτους συνειρμούς
διώξεων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο που προκάλεσαν, μια και
επρόκειτο για τεράστιο κύμα προσφύ
γων στην Ευρώπη τις παραμονές του
νέου αιώνα. Σκηνές που συντέλεσαν
στη μεταστροφή χθεσινών ειρηνιστών
σε υποστηρικτές της επέμβασης ακόμη
και στη μεταμόρφωσή τους σε «ανθρω
πιστικούς ιέρακες». Μεγαλύτερη επι
βεβαίωση της εντυπωσιακής δύναμης
και επίδρασης της εικόνας επί των τη
λεθεατών δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
Γι’ αυτό κι ο Τόνυ Μπλαιρ, προϊόντος
του χρόνου, επέκρινε (10 Μάίου) τα
MME διότι είχαν πάψει να δίνουν τόσο
μεγάλη έμφαση σ’ αυτή την τραγική
πτυχή του πολέμου, κατηγορώντας τα
για κάματο. Αλλά τα MME γνωρίζουν
καλύτερα. Διότι, πράγματι, η επανα
λαμβανόμενη εικόνα κινδυνεύει, όπως
το μέταλλο, από «κούραση». Η συνταγή
έχει τα όριά της.
Ό πω ς μαρτυρούν οι ξένοι ανταποκρι
τές στο Βελιγράδι, ακόρεστη ήταν η
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όρεξη για δραματικές ειδήσεις κατά
την απαίτηση του αδηφάγου μηχανι
σμού των MME. Έ ν α ς άλλος βετερά
νος της βρετανικής δημοσιογραφίας, ο
Keith Graves, που κάλυψε τον πόλεμο
ως ανταποκριτής του τηλεοπτικού κα
ναλιού SKY TV, παρατήρησε με με
λαγχολία ότι το κοινό θέλει ιστορίες με
φρικαλεότητες. Ο κανόνας ότι μόνο οι
κακές ειδήσεις αποτελούν είδηση, βρί
σκει κατ’ εξοχήν την τραγική του επα
λήθευση εν καιρώ πολέμου.
Ο ι εικόνες από το δράμα των προσφύ
γων εν μέρει αντισταθμίζονταν μακά
βρια από τις εικόνες των θυμάτων με
ταξύ του άμαχου πληθυσμού που προκαλούσαν κατά διαστήματα τα «λά
θη» του ΝΑΤΟ καθώς και οι εικόνες
των καταστροφών από τα πλήγματα
εναντίον πολιτικών και οικονομικών
στόχων της Σερβίας. Ο δείκτης των δη
μοσκοπήσεων ανεβοκατέβαινε κατά
τις περιστάσεις, καθιστώντας τη μάχη
της προπαγάνδας άκρως αμφίρροπη11
και επισφαλή για τη νατοϊκή πλευρά.
Εξαίρεση βέβαια αποτέλεσε η Ελλάδα
με τα ακατανόητα για τους ξένους πο
σοστά υπέρ της μιας πλευράς. Αλλά αυ
τό είναι μια μάλλη και πολύ ενδιαφέ
ρουσα ιστορία.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ MME
Α π’ αυτό το ναρκοπέδιο προπαγάν
δας είναι δύσκολο κανείς να ξεφύγει,
ακόμη και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι
που «ζουν» τα γεγονότα και μας ενημε
ρώνουν γι’ αυτά. Διότι εκτός του «θεά
τρου του πολέμου» υπάρχει και το «θέ
ατρο των MME», όπου οι αντίπαλοι
παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρα
κτηριστικά:
α) η δαιμονοποίηση του εχθρού.
Η σέρβική πλευρά δεν παρέλειψε να
παρομοιάζει τον αμερικανό πρόεδρο
Κλίντον ως Χίτλερ και να μετατρέπει
στη μικρή οθόνη παραστατικά την
αστερόεσσα σε σβάστικα. Αντίστροφα
το ΝΑΤΟ δεν έπαψε να χαρακτηρίζει
τον Μιλόσεβιτς ως Χίτλερ και να μιλά
για «γενοκτονία». Κάθε πλευρά προ
σπάθησε να θίξει ευαίσθητες χορδές,
να ανακινήσει μνήμες, να υπομνήσει
εμπειρίες του παρελθόντος, να προκαλέσει συνειρμούς, να αγγίξει το συλλο
γικό υποσυνείδητο χρησιμοποιώντας

κλισέ, στερεότυπα, γλωσσική έκφραοη
έμπλεη συναισθηματικής φόρτισης και
υπερβολής. Η αποκτήνωση του αντιπά
λου πρέπει να είναι πλήρης. Διότι στό
χος είναι η μαζική επίδραση, η ενοποί
ηση των στάσεων των διαφορετικών
ομάδων από τις οποίες απαρτίζεται η
«κοινή γνώμη» των MME.
β) Ο αντιθετικός πόλος άσπρο-μαύρο.
Το απόλυτο «καλό» και το απόλυτο
«κακό». Στόχος, η εκμηδένιση της δυνα
τότητας για ενδιάμεσες ή αμφιρρέπουσες στάσεις. Ό π ο ιο ς δεν είναι μαζί μας,
είναι εναντίον μας. Η πόλωση αυτή πέ
ραν του ότι παραμορφώνει την πραγμα
τικότητα, στενεύει μέχρι αφανισμούκαι
τα περιθώρια ανεκτικότητας. Οι συνέ
πειες για τους διαφωνούντες μπορεί να
μην είναι εξίσου σοβαρές στα αντίπαλα
στρατόπεδα, ο κανόνας όμως είναι ο
ίδιος. Δημιουργείται ένα ασφυκτικό
κλίμα όπου οι διαφωνούντες κινδυνεύ
ουν να καταστούν αποδιοπομπαίοι τρά
γοι, να κατηγορηθούν ως μη πατριώτες,
να ριχτούν στο πυρ το εξώτερον με το
στίγμα της «εσχάτης προδοσίας». Τα
παραδείγματα του Simpson από τη μια
μεριά και του Baton Xaxhiu14 από την
άλλη είναι απλώς ενδεικτικά. Οι ανε
ξάρτητες φωνές δεν είναι σε καμιά
πλευρά αρεστές. Η ηθική, επαγγελματι
κή σπίλωση και εξουθένωση από τη μια
και η ίδια η ζωή απ’ την άλλη διακυβευονται σοβαρά. Εκτός τούτου, μετριοπα
θείς και ενδιάμεσες πολιτικές στάσεις
ελάχιστο χώρο αναπνοής βρίσκουν συνθλιβόμενες μεταξύ των Συμπληγάδων
του διπολισμού.
Μ έσα σ’ ένα τέτοιο πολιτικό κλίμα
δεν είναι δύσκολο να τρωθεί σοβαρά η
αξιοπιστία των MME και των λειτουρ
γών τους. Το οικοδόμημα της αξιοπι
στίας, που με τόσο κόπο κτίζεται και
αποκτάται, κινδυνεύει, παρά τις φιλότι
μες προσπάθειες, να καταρρευσει,
δείγμα του πόσο εύθραυστο είναι.
Εκτός των άλλων παραγόντων, η πίεση
προς «συμμόρφωση» των MME με την
επίσημη άποψη είναι τεράστια και καταθλιπτική.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μπορούν άραγε τα MME να κερδί
ζουν σήμερα πολέμους όπως διατείνο
νται ορισμένοι; Π ρόκειται σα φ ώ ς για
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υπερβολή, εφ’ όσον οι πόλεμοι κερδί
ζονται από τους συσχετισμούς που δια
μορφώνονται στο στρατιωτικό και δι
πλωματικό επίπεδο. Μ πορούν όμως να
έχουν δυσανάλογη επίδραση στο εάν
m i πότε θα γίνει προσφυγή σε πόλεμο,
καθώς και σε επιχειρησιακές επιλογές.
Η προβολή ακροτήτων δημιουργεί
μεγάλη ηθική πίεση από την κοινή
γνώμη. Οι εικόνες του Bill Neely του
βρετανοΰ καναλιού ΙΤΝ από τη σφαγή
στο Racak στις 15 Ιανουάριου 1999 συντέλεσαν αποφασιστικά στη λήψη της
απόφασης για την πραγματοποίηση
της απειλής βομβαρδισμού της Γιου
γκοσλαβίας. Η μεντιο-κρατία δεν α πο
τελεί αποκύημα της φ αντασίας15.
Υπάρχει ως εικονική πραγματικότητα
που τείνει να μονοπωλήσει όχι μόνο
τις μορφές πολιτικής επικοινωνίας αλ
λά και το θεσμικό «δημόσιο χώρο». Η
νέα οικονομία της ελεύθερης αγοράς
έχει δημιουργήσει την δική της «πολι
τική αγορά».
Το συμπέρασμα είναι ότι τα MME
αποτελούν σήμερα συστατικό στοιχείο
στον καθορισμό της πολιτικής και
στρατιωτικής στρατηγικής, επηρεάζο
ντας, είτε το θέλουμε είτε όχι, αποφασι
στικά τη λήψη των αποφάσεων.
Γι’ αυτό και ο εκπρόσωπος Τύπου του
NATO Shea σε συνέντευξή του"’ προσφεύγοντας σε ποδοσφαιρική παρομοίωση έσπευσε να δηλώσει ότι ναι μεν
>τα MME δεν κερδίζουν πολέμους αλλά
μπορούν όμως να συντελέσουν στο να
; χαθούν: «Ο εκπρόσωπος Τύπου είναι
σαν τον τερματοφύλακα... εάν δεχτεί
πολλά τέρματα, τότε η ομάδα θα χάσει,
όσο καλοί κι αν είναι οι επιθετικοί της
• παίκτες».
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Νέα συγκρουσιακή δυναμική
του Σωτήρη Ντάλη

Στις 27 και 28 Μαρτίου του 2001 πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν η
έκτακτη σύνοδος του Αραβικού Συνδέσμου, η οποία επιβεβαίωσε για
άλλη μια φορά την φήμη που θέλει τις διασκέψεις του Συνδέσμου να είναι
εξαιρετικά πλούσιες σε λόγια και φτωχές σε ουσία. Τα δύο κυριότερα
ζητήματα που συζητήθηκαν στο Αμμάν ήταν το θέμα της «δεύτερης
Ιντιφάντα» και η υπόθεση του εμπάργκο κατά του Ιράκ.
ι 22 αντιπροσωπείες που
συμμετείχαν στην διάσκεψη
αναζήτησαν τον ελάχιστο
κοινό παρονομαστή και δε
σμεύτηκαν να δώσουν την
οικονομική βοήθεια που είχαν αποφα
σίσει τον Οκτώβριο του 2000. Οι άρα
βες ηγέτες δεν φάνηκαν διατεθειμένοι
να προσφέρουν άλλου είδους υποστή
ριξη στους αδελφούς τους Παλαιστίνι
ους.
Εξαίρεση αποτέλεσε ο Σύρος Μπασάρ Άσαντ. Αφού κατακεραύνωσε τον
ισραληλινό πρωθυπουργό Αριέλ Σαρόν
αποκαλώντας τον «χασάπη», ανακοί
νωσε την ανανέωση των σχέσεων με τον
Αραφάτ μετά το δεκαετές τέλμα τους.
Έβαλε εξάλλου εναντίον της Αιγύπτου
και τις Ιορδανίας, που έχουν υπογράψει
συνθήκες με το Ισραήλ και υποσχέθηκε
ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Παλαιστι
νίους κάνοντας ξεχωριστή ειρήνη1.
Από τη διάσκεψη του Αραβικού Συν
δέσμου θα επισημαίναμε ότι ο Γιασέρ
Αραφάτ υπογράμμισε πως η θέση της
παλαιστινιακής ηγεσίας είναι: «Απόλυ
τη απόρριψη της τρομοκρατίας σε όλες
τις εκδηλώσεις της, της ατομικής τρομο
κρατίας και της κρατικής τρομοκρα
τίας».
Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και το γε
γονός της παρουσίας του Γ.Γ. του ΟΗΕ
Κόφι Ανάν στην σύνοδο του Αμμάν,
όπου στην επίσημη ομιλία του επέκρινε
εξίσου αυστηρά το Ισραήλ για «την κα
τοχή παλαιστινιακών και συριακών
εδαφών» και την «άγρια καταστολή»
και τους Αραβες που εξαιτίας τους
«πολλοί Ισραηλινοί πιστεύουν ότι απει
λείται η ύπαρξή τους».
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τις παραμονές
της διάσκεψης η δολοφονία ενός δεκά
μηνου κοριτσιού ισραηλινών εποίκων
στη Χεβρώνα εξόργισε τους Ισραηλινούς. Η ένταση εξάλλου κλιμακώθηκε
μετά τις εκρήξεις τριών παγιδευμένων
με εκρηκτικά αυτοκινήτων. Την ευθύνη
ανέλαβαν ισλαμικές οργανώσεις αλλά
ο Σαρόν κατηγόρησε τον Αραφάτ και
μάλιστα κατά τη λήξη της διάσκεψης
έστειλε επιθετικά ελικόπτερα να βά
λουν εναντίον του αρχηγείου των σωμα
τοφυλάκων του και στρατοπέδων εκ
παίδευσης στην Ραμάλα και την Γάζα.
Την ίδια ώρα που στο Αμμάν της Ιορ
δανίας ο Αραβικός Σύνδεσμος με το
ανακοινωθέν της συνόδου εξέφραζε
την αμέριστη υποστήριξή του στην
«Ιντιφάντα», ο επίδοξος διάδοχος του
Αραφάτ στην αρχηγία της «Αλ Φατάχ»,
ο δημοφιλής, φιλόδοξος και με σπουδές
πολιτικών επιστημών Μαρουάν Μπαργκούτι, ανακοίνωσε σημαντικές αλλα
γές στην οργάνωση και τη μορφή του
«αγώνα»:
Η ηγεσία της «εξέγερσης» από «Ισλαμική Εθνική Διεύθυνση της Ιντιφάντα»
μετονομάζεται σε «Λαϊκή Επιτροπή
της Ιντιφάντα». Εφεξής έμφαση θα δο
θεί στους «μη βίαιους τρόπους» πάλης,
σε διαδηλαίσεις όπου θα συμμετέχουν
και γυναίκες και παιδιά και κάθε κατη
γορίας επαγγελματίες. Στην «Λαϊκή
Επιτροπή» αντιπροσωπεύονται όλα τα
επαγγελματικά σωματεία και πολλές
«μη κυβερνητικές οργανώσεις». Η αλ
λαγή αυτή απαλλάσσει την «Ιντιφάντα»
από την «κατηγορία» ότι κατευθύνεται
μυστικά από ένοπλες οργανώσεις και
«κυκλώματα διαφθοράς»2.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
Την έντονη ανησυχία της Ευρωπαϊκής
Έ νω σης προκάλεσε η αναζω πύρω ση
της βίας στη Μέση Ανατολή. Στις 30
Μαρτίου με επίσημη ανακοίνωσή της η
Ε.Ε. κάλεσε τα δύο μέρη να «επιδείξουν την μεγαλύτερη δυνατή αυτοσυ
γκράτηση, να αποκαταστήσουν την
ηρεμία και να κάνουν ό,τι μπορούν
ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα».
Στην ίδια ανακοίνωση της σουηδικής
προεδρίας τα δύο μέρη καλούνται επί
σης να «αποφυγουν μονομερείς ενέρ
γειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη βία και να οξύνουν
την κρίση». Στο πλαίσιο εξάλλου των
προσπαθειών της Ε.Ε. να παίξει ενερ
γότερο ρόλο στο Μεσανατολικό προ
σκλήθηκε στην Στοκχόλμη ο υπουργός
Εξωτερικών του Ισραήλ Σιμόν Πέρες.
Επίσης τα ευρωπαϊκά μέλη του Συμ
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέτα
σαν σχέδιο για τη δημιουργία ενός «μη
χανισμού προστασίας» των παλαιστι
νιών πολιτών. Επρόκειτο για μια προ
σπάθεια της Βρετανίας, της Γαλλίας,
της Νορβηγίας, της Ουκρανίας και της
Ιρλανδίας να επαναφέρουν το λεγόμε
νο ευρωπαϊκό συμβιβαστικό σχέδιο. Το
σχέδιο αυτό προέβλεπε διάβημα του
Γ .Γ . του Ο Η Ε Κόφι Ανάν προς τις δυο
πλευρές για τη δημιουργία μηχανισμού
προστασίας των παλαιστινιών πολιτών,
ενώ συγχρόνως ζητούσε άμεσο τερμα
τισμό της βίας και επανέναρξη των ει
ρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Στην
πραγματικότητα τα 15 μέλη του Συμ
βουλίου έφτασαν πολύ κοντά σε μια
συμφωνία για το ευρωπαϊκό σχέδιο
έπειτα από πέντε μέρες εντατικώ ν συ
νομιλιώ ν ωστόσο το βράδυ της 29η;
Μαρτίου του 2001 οι ΗΠΑ άσκησαν
βέτο εκφράζοντας την δ ια φ ω νία του:
σε αρκετά σημεία του κειμένου. Τότε η
παλαιστινιακή πλευρά ζήτησε ένα ακό
μη πιο αυστηρό ψήφισμα για αποστολή
δύναμης παρατηρητών του ΟΗΕ με
σκοπό την προστασία των Παλαιστι
νίων1.
Φαίνεται ότι η πολιτική των ίσων απο
στάσεων που επιχειρεί η αμερικανική
διπλωματία, και έως ένα β α θμ ό και η
ευρωπαϊκή, έναντι Ισραηλινών και Πα
λαιστινίων συναντά την α ντίδρα ση των
δεύτερων. Ο παλαιστίνιος υπουργό;

Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ

*

Μαμπίλ Σάαθ κάλεσε στις 30 Μαρτίου
cou 2001 τις Ηνωμένες Πολιτείες να γί
νουν πραγματικοί μεσολαβητές και να
'«συνταχθούν για αλλαγή στην πλευρά
ίων θυμάτων». Ο Σάαθ κατηγόρησε τις
ΗΠΑ ότι ξεχνούν κάτι πολύ σημαντικό:
ότι οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέιωποι με μια ισραηλινή κατοχή που κα
θίσταται όλο και πιο σκληρή και βίαιη.
Εξίσου επικριτικός και ο παλαιστίνιος
διαπραγματευτής Σαέμπ Ερεκάτ κατη
γόρησε την Ουάσιγκτον ότι στην πραγ
ματικότητα παρέχει την προστασία της
στην ισραηλινή κατοχή των παλαιστι
νιακών εδαφών4.
Όμως πολλοί παρατηρητές είχαν επισημάνειτην δήλωση του Κόλιν Πάουελ
«Δεν είμαι αφελής για να πιστεύω πως
δεν μπορεί να επαναληφθούν οι δια
πραγματεύσεις πριν πάψ ει εντελώς η
βία», ερμηνεύοντάς την ως έμμεση απά
ντηση στον Αριέλ Σαρόν. Υπενθυμίζου
με ότι ο Σαρόν πραγματοποίησε στις 20
Μαρτίου του 2001 την πρώτη του επί
σκεψη στην Ουάσιγκτον υπό την ιδιότη
τα του πρωθυπουργού του Ισραήλ και
■ενώ δεχόταν πιέσεις να χαλαρώσειτους
ασφυκτικούς οικονομικούς περιορι
σμούς κατά των Παλαιστινίων.
, Ο Σαρόν είχε συνομιλίες με τον διευ
θυντή της CIA Τζορτζ Τένετ, την προε
δρική σύμβουλο επί θεμάτων εθνικής
ασφαλείας Κοντολίζα Ράις και τον
υπουργό Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελτν,
τον αρχηγό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Κό
λιν Πάουελ και με τον πρόεδρο Τζορτζ
Μπους. Στις 20 Μαρτίου ο Κόλιν Πάου,ελ δήλωνε, μιλώντας σε συγκέντρωση
Εβραίων της Αμερικής, ότι η βία πρέπει
( να τερματισθεί και ο διάλογος να επα, ναληφθεί μεταξύ Ισραηλινών και Π α
λαιστινίων. Οι δύο πλευρές θα πρέπει
1να απόσχουν από μονομερείς ενέργειες
I και η ομαλή οικονομική ζωή να επανέλθει στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου ο
IΊ-"' ισραηλινός αποκλεισμός έχει στερήσει
από τους Παλαιστίνιους τη δυνατότητα
εργασίας και έχει σταματήσει κάθε οι
κονομική ανάπτυξη, πρόσθεσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.
Στο μεταξύ ο ισραηλινός υπουργός
Εξωτερικών Σιμόν Π έρες πρότεινε
(ί στους Παλαιστίνιους «να καθήσουν και
f πάλι στο τραπέζι των συνομιλιών» χω' ρίς οι δύο πλευρές να θέσουν όρους για
Γτην φύση της συμφωνίας που θα συζητη
y

/■
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Ν ε α ρ ο ί Π α λ α ισ τίν ιο ι ενα ντίο ν πάνοπλων ισ ραηλινώ ν στρατιω τώ ν σε μια από τις
κ α θ η μ ε ρ ιν έ ς σ χεδόν σ υ γκρ ο ύ σ εις τους.

θεί. «Πρέπει να καθίσουμε εκ νέου στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δή
λωσε ο Πέρες στο ραδιόφωνο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. «Η κάθε
μία πλευρά θα προσέλθει με τις ιδέες
της, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε
στους Παλαιστινίους, εφόσον θέλουν,
να καταλήξουν σε συμφωνία για το τελι
κό καθεστώς», πρόσθεσε.
Ο Π έρες σημείωσε ότι το Ισραήλ πρέ
πει να εφαρμόσει τις συμφωνίες που
έχουν υπογραφεί, εάν τις σεβαστεί και
η παλαιστινιακή πλευρά.
Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών
είπε μάλιστα ότι οι διαπραγματεύσεις
μπορούν να διεξαχθούν «με βάση τις
αποφάσεις 242 και 338 του Συμβουλί
ου Ασφαλείας του ΟΗΕ» για την απο
χώρηση των Ισραηλινών από τα παλαι
στινιακά εδάφη. Πρόσθεσε όμως ότι το
Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχτεί πο
τέ την έναρξη διαπραγματεύσεων με
βάση την απόφαση 194 που αναφέρεται
στο δικαίωμα επιστροφής των παλαι
στινιών προσφύγων, όπως αξιώνει ο
Γ ιασέρ Αραφάτ5.
Ο γνωστός αναλυτής Ουίλιαμ Πφαφ
σ’ ένα άρθρο του στους Los Angeles
Times1' σημείωνε εύστοχα πως ο Μπαράκ προχώρησε το Ισραήλ προς την ει
ρήνη όσο μπορούσε. Αλλά τώρα το

Ισραήλ δεν ξέρει πού αλλού να πάει. Ο
διάδοχός του Αριέλ Σαρόν έχει υποσχεθεί και ειρήνη και πόλεμο. Έ χ ει
υποστηρίξει ότι δεν θα αρχίσει δια
πραγματεύσεις με τους Παλαιστινίους
αν δεν τερματίσουν προηγουμένως την
βία και ότι εάν δεν το κάνουν, τότε
εκείνος θα τους τιμωρήσει τόσο σκλη
ρά που θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την βία.
Ο Σάρον δείχνει να αδιαφορεί για την
συνεχώς αυξανόμενη πιθανότητα να
καταρρεύσει η Παλαιστινιακή Διοίκη
ση, η μόνη αρχή από πλευράς των Πα
λαιστινίων που θα μπορούσε να συμβάλει καταλυτικά στην επίτευξη ειρηνευ
τικής συμφωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Καθημερινή, 31/3/2001.
2. «Σ αν ηφ αίστειο που ξυπνά», ά ρθρο Φ.
Χ οϊδά στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία,
1/4/2001.
3. Ελευθεροτυπία, 31/3/2001.
4. Καθημερινή, 31/3/2001.
5. «Α ρα βικές αντιδράσεις για τις
συνομιλίες Μ πους - Σ α ρόν», Εξπρές,
21/3/2001.
6. W illiam Pfaff: «Α ριέλ Σαρόν: Και ειρήνη
και.... πόλεμ ο», Los Angeles Times
(αναδημοσίευση στα Νέα, 17/3/2001 ). <§^§
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Του Μάνου Καραγιάννη*

0 κατακερματισμός της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας
του 1990 επανέφερε στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής την περιοχή
της Κεντρικής Ασίας και πυροδότησε έναν έντονο γεωπολιτικό
ανταγωνισμό μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την
κάλυψη του κενού επιρροής που δημιουργήθηκε.
Η ρωσοαμερικανική σύγκρουση ανάγκασε πολλούς αναλυτές να μιλούν
για αναβίωση του «Μεγάλου Παιχνιδιού» του 19ου αιώνα. Η έκφραση
αυτή χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για να περιγράφει τον
ρωσοβρετανικό ανταγωνισμό στην Κεντρική Ασία για τον έλεγχο των
εμπορικών δρόμων προς την Ινδία τον περασμένο αιώνα.
Τα συμφέροντα που διακυβευονται τώρα στο καινούργιο «Μεγάλο
Παιχνίδι» είναι πολύ μεγάλα, καθώς η Κεντρική Ασία έχει πλούσια
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αεριού.

Ρωσία
Καζαχστάν

'-<^ουμ<Γνία<;

Κ ίνα

*
\\
Αίγνικος \ \
\
> 's

Keep*« \

^Ιοιατπτ#
^
xZÄä

\ { ϊ«οι>δική Αραβία

J

Σουδάν

Τα ευρασιατικά Βαλκάνια
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Γεωπολιτική ώθηση
«Ευρασιατικά Βαλκάνια»
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Αιθιοπία

ημαντικό ρόλο στην διαμόρφω
ση της αμερικανικής εξωτερικής
πολιτικής σχετικά με την Κε
ντρική Ασία φαίνεται να έπαιξε
ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι, πρώ
ην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας επί
κυβέρνησης Κάρτερ και μέντορας της
πρώην υπουργού των Εξωτερικών Μαντλήν Ολμπράιτ. Γνωστός για τις ανιιρωσικές του θέσεις, ο Μπρεζίνσκι υπο
στήριξε την άποψη ότι η ευρύτερη πε
ριοχή της Κεντρικής Ασίας, που εκτεί
νεται από την οροσειρά του Καύκασου
έως τις έρημους της Μογγολίας, αποτε
λεί το νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ
της Δύσης και της μετακομμουνιστικής
Ρωσίας, η έκβαση της οποίας θα επηρε
άσει σε μεγάλο βαθμό τους γεωπολιτι
κούς συσχετισμούς μεταξύ των Ηνωμέ
νων Πολιτειών και των άλλων μεγάλων
δυνάμεων στον 21ο αιώνα. Η υιοθέτη
ση των απόψεων του Μπρεζίνσκι από
την κυβέρνηση Κλίντον είχε ως αποτέ
λεσμα την διαμόρφωση μιας επιθετικής
πολιτικής απέναντι στις χώρες της πε
ριοχής με τους εξής στόχους:
• Την ενίσχυση των νεο-ιδρυμένων Κέ
ντρο-Ασιατικών
Δημοκρατιών
(Κ.Α.Δ) και την ένταξή τους στην
αμερικανική σφαίρα επιρροής.
• Την ασφαλή μεταφορά ενεργειακών
πόρων στις αγορές της Δύσης.
• Την υπονόμευση των ρωσικών συμ
φερόντων στην περιοχή.
• Τέλος, την ανάδειξη της Τουρκίας σε
δεσπόζουσα περιφερειακή δύναμη
με αυξημένο κύρος στην Κεντρική
Ασία.
Η Ουάσινγκτον δεν δίστασε επίσηςνα
ισχυροποιήσει την στρατιωτική παρου
σία των Η Π Α στις Κ.Α.Δ, με αποκορύ
φωμα την στρατιωτική άσκηση που διεξήχθη με συμμετοχή αμερικανικών
στρατευμάτων στις στέπες του Καζακ
στάν το 1997. Η αμερικανική διείσδυση
σε μια περιοχή που αποτελεί σύμφωνα
με πολλούς αναλυτές το μαλακό υπογά
στριο του ρωσικού κράτους, ενδυνάμω
σε τη θέση των νεοκομμουνιστικών
εθνικιστικών πολιτικών δυνάμεων που
ενστερνίζονται αντιδυτικές θέσεις στην
ρωσική πολιτική σκηνή και επιδείνωσε
σοβαρά τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις
που χαρακτηρίζονται πλέον από μια
αμοιβαία ψυχρότητα και καχυποψ ία.

Αν και η Κ εντρική Α σ ία π αραμένει για π ολλούς α μ ε ρ ικ α ν ο ύ ς α ξιω μ α το ύ χ ο υ ς μια
άγνωστη και χαώ δης περιοχή ικανή να επ ιφ έρει μ ε γ α λ ύ τερ α π ρ ο β λή μ α τα από ο φ έλη ,
είναι β έβ α ιο πως στο μ έλλο ν θ α απ ασχολήσει ιδ ια ίτε ρ α τις Η Π Α οι οπ οίες ά λλω σ τε
προω θούν ήδη τα εκ ε ί σ υ μ φ έρ ο ντα τους.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ
Παρόλα ταύτα, η εκλογή της νέας ρεπουμπλικανικής
κυβέρνησης
στις
ΗΠΑ σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέ
ας εποχής για την αμερικανική διπλω
ματία στην Κεντρική Ασία. Αν κρίνει
κανείς από τις προεκλογικές εξαγγε
λίες του προέδρου Μπους, η Ουάσινγκτον προτίθεται να ακολουθήσει μια
πολιτική επιλεκτικού παρεμβατισμού
στα τέσσερα σημεία του πλανήτη και
να αποφΰγει την εμπλοκή των Η Π Α σε
χώρες όπου δεν διακυβεύονται σημα
ντικά αμερικανικά συμφέροντα. Π ρέ
πει να σημειωθεί ότι η Κεντρική Ασία
παραμένει για πολλούς αμερικανοΰς
αξιωματούχους μια άγνωστη και χαώ 
δης περιφέρεια του πλανήτη όπου τα
κέρδη που έχει α ποφ έρειη μέχρι τώρα
εμπλοκή των Η Π Α είναι ασήμαντα σε
σχέση με τα προβλήματα που έχει δη
μιουργήσει στις ρωσοαμερικανικές
σχέσεις. Αν και σημαντικά αποδυνα
μωμένη, η Ρωσία δεν είναι ένας απλός
ανταγωνιστής για τις Η νωμένες Πολι
τείες. Ο τέως κυρίαρχος των Κ.Α.Δ π α 
ραμένει ο κυρίαρχος «παίκτης» στην
Κεντρική Ασία. Τόσο λόγω της γεω 
γραφικής γειτνίασης, όσο και λόγω
των μακροχρόνιων πολιτικών και οικο
νομικών δεσμών, οι νεο-ιδρυμένες δη
μοκρατίες είναι αναγκασμένες να π α 
ραμείνουν, τουλάχιστον μεσοπρόθε
σμα, εξαρτημένες από την Μόσχα.

ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ
Ένας άλλος παράγοντας που επι
σπεύδει την αναδίπλωση της αμερικα
νικής διπλωματίας είναι οι τελευταίες
εξελίξεις στον ευαίσθητο χώρο της Μέ
σης Ανατολής. Η κατάρρευση της αραβοϊσραηλινής ειρηνευτικής διαδικα
σίας, η παλαιστινιακή εξεργεση και η
εκλογή του ακροδεξιού Αριέλ Σαρόν
στην πρωθυπουργία του Ισραήλ συνθέ
τουν ένα σκηνικό παρατεταμένης σύ
γκρουσης που αναγκάζει την νέα αμε
ρικανική ηγεσία να εστιάσει την προ
σοχή της σ’ αυτήν την περιφ έρεια του
πλανήτη. Ταυτόχρονα η σταδιακή επι
στροφή του Ιράν στην διεθνή σκηνή,
που επιταχύνεται από την ολοένα και
αυξανόμενη ευρωπαϊκή οικονομική
δραστηριότητα στη χώρα, αλλά και το
γεγονός ότι οι οικονομικές κυρώσεις
που επέβαλε εναντίον του ιρανικού κα

θεστώτος η κυβέρνηση Κλίντον δεν
έχουν επιφέρει τα αναμενόμενα αποτε
λέσματα (π.χ. διακοπή του ιρανικού πυ
ρηνικού προγράμματος), δημιουργούν
τις προϋποθέσεις για μια ριζική αναθε
ώρηση της αμερικανικής πολιτικής
απέναντι στην Τεχεράνη. Επίσης η
υψηλή τιμή του πετρελαίου το προηγού
μενο έτος, η μείωση των παγκόσμιων
αποθεμάτων και η έντονη επιθυμία
αμερικανικών εταιρειών να αποκτή
σουν πρόσβαση στον ιρανικό ενεργεια
κό τομέα, αναγκάζουν την Ουάσινγκτον να επιδείξει μια πιο διαλλακτική
στάση απέναντι στην Τεχεράνη με απο
τέλεσμα η άρση των οικονομικών κυ
ρώσεων να θεωρείται απλώς θέμα χρό
νου. Η προσδοκώμενη επανένταξη του
Ιράν στην παγκόσμια οικονομία θα επι
τρέψει την ομαλή εξαγωγή μεγαλύτε
ρων ποσοτήτων ιρανικού πετρελαίου
στην διεθνή αγορά, με συνέπεια την
στρατηγική υποβάθμιση της Κεντρικής
Ασίας ως εναλλακτικής πηγής ενεργει
ακών πόρων για τη Δύση.
Εντούτοις δεν θεωρείται πιθανόν να
ατονήσει τελείως το ενδιαφέρον της
Ουάσινγκτον για τις εξελίξεις στην Κε
ντρική Ασία, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε
αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία
και το γόητρο της μοναδικής υπερδύναμης σε παγκόσμιο επίπεδο και θα επι
βεβαίωνε, σε ένα βαθμό, τις προβλέ
ψεις ορισμένων δυτικών ακαδημαϊκών,
όπως ο Πολ Κένεντυ, για επικείμενο
τερματισμό της αμερικανικής παντοδυ
ναμίας. Η απεμπλοκή των ΗΠΑ από
την Κεντρική Ασια εκτιμάται λοιπόν
ότι θα είναι σταδιακή με παράλληλη
αναβάθμιση της Τουρκίας ως τοποτηρητή των δυτικών συμφερόντων στην
περιοχή. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι
το επιτελείο του προέδρου Μπους που
χειρίζεται θέματα εξωτερικής πολιτι
κής και ασφαλείας αντιμετωπίζει την
Τουρκία ως κομβικό κράτος για την πο
λιτική διαχείριση του μεταψυχροπολε
μικού κόσμου.
Δέκα χρόνια μετά τη κατάρρευση της
Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του
Ψυχρού Πόλεμου είναι σαφές ότι το κλί
μα ευφορίας που επικράτησε στην αμε
ρικανική πρωτεύουσα στις αρχές της δε
καετίας του 1990 με την εγκαθίδρυση
ενός μονοπολικού διεθνούς συστήματος

(Pax Americana), απόκρυψε την εμφανή
αδυναμία των ΗΠΑ να ανταγωνιστούν
την Μόσχα στην Κεντρική Ασία που πα
ραδοσιακά εντάσσεται στη σφαίρα
επιρροής του ρωσικού κράτους. Η κυ
βέρνηση Κλίντον εγκλωβίστηκε σε μια
πολιτική υπονόμευσης της ρωσικής ηγε
μονίας στο χώρο της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης με ιδεολογική αιχμή του δόρατος γεωπολιτικές θεωρίες που πρεσβεύ
ουν την σύγκρουση με την μετακομμουνιστικη Ρωσία. Ωστόσο το πολιτικό κό
στος της αμερικανικής εμπλοκής στο
υπερπόντιο μέτωπο της Κεντρικής
Ασίας είναι μεγάλο σε ό,τι αφορά την
εξέλιξη των ρωσοαμερικανικών σχέσε
ων και η στροφή της αμερικανικής δι
πλωματίας υποδηλώνει την πρόθεση της
Ουάσινγκτον να αναζητήσει στρατηγική
εξόδου από την περιοχή.
* 0 Μάνος Καραγιάννης είναι Διδάκτωρ Διε
θνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Hull της Μεγάλης Βρετανίας.
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Η πρωτογενής βία
παγκόσμιας έκτασης
του Αλεκου Τζιόλα
Κάθε μορφή άσκησης εξουσίας περιέχει βία. Και για την άσκηση της κρατικής
εξουσίας ισχύει το ίδιο, μόνο που εδώ, λόγω της απόλυτης αναγκαιότητας
άσκησής της, το σύμφυτο στοιχείο βίας συνήθως παραβλέπεται. Παρά την
παράβλεψή του αυτό υπάρχει πάντα και το μέγεθος του αυξομειώνεται
ανάλογα με την έκταση που καλύπτει η άσκηση της κρατικής εξουσίας αφενός
και με το είδος των ανθρώπινων σχέσεων που επιβάλλει στην «επικράτειά»
της αφετέρου. Εφόσον ληφθούν υπόψη τα δυο κριτήρια, θεμιτά συνάγεται το
συμπέρασμα ότι η βία που ασκείται σήμερα σε όλη την έκταση του ανθρώπινου
πληθυσμού της γης είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Οι δε χώρες που έχουν στα
χέρια τους την παγκόσμια εξουσία αλλά και την ευθύνη για το είδος των
διαμορφωμένων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, είναι οι πολιτισμένες χώρες
της ανθρωπότητας με ηγέτιδα την Αμερική.
ι χώρες αυτές αντιπροσωπεύ
ουν ως γνωστόν τον καπιταλι
σμό στην πιο αυθεντική του
μορφή. Με άλλα λόγια αντιπρο
σωπεύουν την παγκόσμια οικο
νομική ολιγαρχία, την εδραίωση δηλα
δή της κυριαρχίας των λίγων πάνω
στους πολλούς -μιλάμε για τον πληθυ
σμό και τη γεωγραφική έκταση όλης της
γης- άρα την εκμετάλλευση συνόλου
σχεδόν του ανθρώπινου γένους αλλά
και την εξαντλητική «κάρπωση» όλου
του πλούτου της γης από τους λίγους.
Τους συγκεκριμένους αριθμούς, πόσο
τμήμα του πληθυσμού της γης λιμοκτο
νεί, πόσο υποσιτίζεται, πόσο βρίσκεται
στο όριο της φτώχιας και πόσο απλιύς
ζει ή αντίθετα πόσο μικρό είναι το τμή
μα του πληθυσμού της που απολαμβάνει
τα αγαθά του πανανθρώπινου πολιτι
σμού -δεν ανέρχεται στο 1/10 του ολι
κού πληθυσμού-τους βρίσκει κανείς εύ
κολα και σε έντυπα σεξουαλικού περιε
χομένου. Και η ευθύνη της πολιτισμένης
ανθρωπότητας δεν έγκειται στην απρο
θυμία της να προσφέρει φιλανθρωπικό
έργο. Προθυμία «υπάρχει» και την εκ
δηλώνει συχνά για να συγκαλύπτει την
υπαιτιότητά της για τη δημιουργία των
τεράστιων ανισοτήτων. Η ευθύνη της
λοιπόν βρίσκεται στην επιβολή ανά τον
κόσμο ενός οικονομικού καθεστώτος
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που κατανέμει ανισομερέστατα τις δυ
νατότητες επιβίωσης και ευζωίας του
πληθυσμού στον πλανήτη μας. Γιατί η
Αμερική και οι συνεργοί της, χάρη στον
πλούτο που περιήλθε στα χέρια τους πά
λι μέσω της εκμετάλλευσης, ιδιοποιήθη
καν τα πανανθρώπινα επιτεύγματα της
γνώσης και της επιστήμης, απλώσανε τα
«πλοκάμια» της οικονομικής τους δρα
στηριότητας σε όλο τον πλανήτη και
εξασφάλισαν την ευημερία τους προκαλώντας την δυστυχία του μεγαλύτερου
μέρους του πληθυσμού της γης. Ανάλο
γες φυσικά καταστάσεις εκμετάλλευ
σης, ανισότητας όπως και δυστυχίας σε
ελεγχόμενα όμως όρια χαρακτηρίζουν
και το εσωτερικό αυτών των χωρών. Οι
δυο πρόσφατες διαδοχικές αρνήσεις
της Αμερικής, που οδήγησαν και στο
ναυάγιο των αντίστοιχων διασκέψεων,
να δεχθεί περιοριστικούς όρους στο
διεθνές εμπόριο, ήταν έκφραση αυτής
της καθεστηκυίας τάξης. Αποτέλεσμα η
σημερινή κατάσταση της ανθρωπότητας
αλλά και η μελλοντική να παρουσιάζουν
την πιο ζοφερή εικόνα. Το συλλογικό
παρόν στενάζει κάτω από τον οικονομι
κό ζυγό του ατομικού παρόντος και
εξαιτίας της υποταγής του πρώτου στο
δεύτερο έχει υποθηκευθεί ήδη στη βού
ληση του ατομικού το μέλλον συνόλου
του ανθρώπινου γένους.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Η βάση λοιπόν του συστήματος που
κατοχυρώνει την παγκόσμια κυριαρχία
των οικονομικών συμφερόντων των λί
γων πάνω στο συμφέρον των πολλών
έχει ήδη διαμορφωθεί και de facto επι
βληθεί. Επειδή όμως, για να έχει προο
πτικές μακροχρόνιας παγίωσης, χρειά
ζεται το ανάλογο εποικοδόμημα, ως
προς το έργο της εποικοδόμησης η Αμε
ρική ως ηγεμονική δύναμη έχει πρωτο
τυπήσει έναντι κάθε άλλης μονοκρατο
ρίας προγενέστερων εποχών. Αφοΰ με
την οικονομική της επιβολή κατέλυσε
θεσμούς, τοπικούς και παγκόσμιους,
που αποτελούσαν κάποια θεωρητική,
έστω στοιχειώδη, κατοχύρωση της συλ
λογικής βούλησης, διασπώντας το συλ
λογικό «είναι» όλης της ανθρωπότητας
(εκτεταμένη άρση κοινωνικών δικαιω
μάτων σε όλες τις χώρες όπου είχαν θε
σπιστεί, απροσχημάτιστος υποσκελισμός του Ο Η Ε και θεσμοθέτηση του μό
νιμου παραγκωνισμού του), σ’ ένα πιο
αφηρημένο επίπεδο του εποικοδομήμα
τος διενήργησε και τη διάσπαση του αν
θρώπινου λόγου, όπως αυτός προέκυψε
ιστορικά από τα κύρια διαφωτιστικά
πνευματικά κινήματα της δυτικής παρά
δοσης. Αν λοιπόν με τον όρο «λόγος»
εννοούμε αυτό που η δυτική παράδοση
έχει «εννοιοδοτήσει», την έκφραση δη
λαδή των αναγκών της ανθρώπινης
ύπαρξης, στην συλλογική και διαχρονι
κή της διάσταση πάντα, και των τρόπων
και μέσων ικανοποίησής τους, ο «λό
γος» που προβάλλει και επιβάλλει το
σύστημα της παγκόσμιας οικονομικής
ολιγαρχίας, το σύστημα της Αμερικής
και της πολιτισμένης ανθρωπότητας, εί
ναι μόνο ένα επιμέρους, μικρό κομμάτι
λόγου αποσπασμένο φυσικά από τον γε
νικό, ακέραιο ανθρώπινο λόγο, αφού
αντιπροσωπεύει τις «ανάγκες», τα συμ
φέροντα και την βούληση ενός μικρού
μόνο τμήματος του ανθρώπινου πληθυ
σμού. Πρόκειται λοιπόν για έναν «λό
γο» αποκομμένο από το κοινωνικό του
ρίζωμα, άρα για έναν εξωηθικό και ως
εκ τούτου απάνθρωπο λόγο. Και είναι
εξωηθικός, γιατί σύμφωνα και με την
σωκρατική έδραση της ηθικής στην λο
γική κάθε ακρωτηριασμός της ηθικής δε
μπορεί παρά να συνιστά ακρωτηριασμό
και της ηθικής, ο δε ακρωτηριασμός της
ηθικής αποτελεί πάντα έκλυση απαν-,
θρωπιάς.
%

Διάσπαση όμως της λογικής σημαίνει
ακόμη αποσύνδεσή της από την πηγή
διαμόρφωσής της, από την γνώση, και
στη συνέχεια διάσπαση και της ίδιας της
γνώσης, γεγονός που αφενός κατέστησε
δυνατή την υπόταξή της στην σκοπιμότη
τα των ατομικών συμφερόντων και αφε
τέρου την μετέτρεψε σε «εργαλείο» δινέργησης της απανθρωπιάς.
Εξαιτίας μάλιστα αυτής της διάσπασης
του ανθρώπινου λόγου εγκυμονούνται
και οι κάθε είδους κίνδυνοι από τα διά
φορα επιστημονικά επιτεύγματα που
απειλούν την ανθρώπινη ζωή. Η διά
σπαση του ατόμου καθεαυτή δεν αποτε
λεί κίνδυνο για τη ζωή μας. Συνοδεύομε νη όμως από την διάσπαση του λόγου γί
νεται υπαρξιακός κίνδυνος.
0 ακρωτησιαμός του λόγου είχε επί
μέρους ακρωτηριάσεις και στο τρίτο πυ
ρηνικό τμήμα του, στο αισθητικό του μέ
ρος. Η ασύδοτη εισχώρηση του εμπορίου
και στην τέχνη και η εφαρμογή των δικών
του κανόνων στην αποτίμηση και παρα
γωγή της κατέρριψαν το όχι και πολύ ευ
κρινές διαχωριστικό μεταξύ της τέχνης
και της μη-τέχνης και επέφεραν πλήρη
σύγχυση ανάμεσά τους. Υπό το κράτος
αυτής της σύγχυσης επιτεύχθηκε και η
υποκατάσταση των αισθητικών κριτηρίων
με τα εμπορικά που έφερε τη μη-τέχνη στη
θέση της τέχνης. Είναι η πρώτη φορά στην
ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών -τη
δυνατότητα για κάτι τέτοιο πρόσφεραν τα
MME- που η συντριπτική πλειοψηφία
των πολιτισμένων ανθρώπων καταναλίσκει αδηφάγα τα προϊόντα της μη-τέχνης,
ενώ κάθε έργο ποιότητας βρίσκεται πά
ντα εξωθημένο στο περιθώριο.
Η ΕΠΙΒΟΛΗ

«Μ0Ν0Μ0ΡΙΑΚ0Υ» ΛΟΓΟΥ

Η πολιτισμένη ανθρωπότητα λοιπόν
αντιπροσωπεύει το «παράλογο», που εί
ναι απότοκο του ακρωτηριασμού του
ανθρώπινου λόγου και της επιβολής του
«μονομοριακοΰ». Αλλά αντιπροσωπεύ
ει ακόμη και την συνακόλουθη απαν
θρωπιά παγκόσμιας διάστασης που
εμπεριέχει η καθολική επιβολή του.
Όμως απανθρωπιά τέτοιας έκτασης
χρειάζεται και ανάλογης έκτασης βία
κάθε μορφής, για να προστατευθεί. Στις
ήπιες μορφές βίας που ασκεί η Αμερική
Βς πρωτεργάτης θα μπορούσαμε να συιπεριλάβουμε την ολοκληρωτική επιβοή ανά τον κόσμο του δικού της μονομειέστατου πνευματικού και πολιτιστικού

μοντέλου ζωής,
που αντιστρατεύεται θεμελιακές
λογικές, ηθικές
και
αισθητικές
αρχές. Οι ρωμαί
οι αυτοκράτορες
είχαν πετύχει την
αφοσίωση
των
πολιτών
στην
εξουσία τους με θε
άματα και μόνο. Η Αμερι
κή σήμερα πλεονεκτεί συντρι
πτικά καθώς προσφέρει και άρτον
(βεβαίως και πανοπλία) στους λίγους
ισχυρούς της γης, ώστε να την υποβα
στάζουν πάση θυσία, και από την άλλη
έχει εξουδετερώσει μέσω της τηλεόρα
σης κάθε διαδικασία πρόσβασης στο θέ
αμα, γ ι’ αυτό και το παρέχει πλέον έτοι
μο μέσα στο σπίτι του καθένα, για να
διενεργείται εκεί επί τόπου η πνευματι
κή νάρκωση. Αυτός είναι ο λόγος που η
Αμερική σήμερα δεν χρειάζεται αυτό
που έκανε μέχρι χτες, την επιβολή δικτατορικών καθεστώτων σε διάφορες
περιοχές του πλανήτη, για να τις έχει
υπό τον έλεγχό της. Το σκοπό αυτό τον
πετυχαίνει πλέον και μέσω της δημο
κρατίας. Γι’ αυτό δεν είναι παράξενο
που δείχνει να εκφράζει διαθέσεις υπε
ράσπισής της.
Άλλη μορφή ήπιας βίας που ασκεί κα
τά κόρον κυρίως η Αμερική είναι η τηλε
οπτική προβολή της ίδιας της βίας.
Έ στω κι αν διατυπώνονται συνεχείς
διαμαρτυρίες από ψυχολόγους, κοινω
νιολόγους και άλλους επιστήμονες,
εκείνη συνεχίζει το έργο της, επειδή αυ
τή η προβολή της βίας υπηρετεί ζωτι
κούς ιδεολογικούς της σκοπούς, πέρα
από τους οικονομικούς: Καθώς αυτή
προσφέρεται από μικρή ηλικία και χω
ρίς διακοπή, ο άνθρωπος εξοικειώνεται
αποτελεσματικά μαζί της και τότε την
αναπαράγει ζωντανά πλέον στην καθη
μερινή του συμπεριφορά. Βρίσκει έτσι
αυτοδικαίωση η χρήση της κρατικής
βίας. Δίνεται δηλαδή η εντύπωση ότι το
κράτος εξωθείται αναπότρεπτα στην
χρήση της εξαιτίας της μεγάλης έκτασής
της.
Η αποτελεσματική εξοικείωση του αν
θρώπου με τη βία επιφέρει κι ένα άλλο
αποτέλεσμα ζωτικής ιδεολογικής σημα
σίας: Κάθε φορά που ο πολίτης την αντικρύζει μπροστά του στην πραγματική
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της έκ
φανση, δεν
αντιδρά· ούτε όταν τύχει
και ταχθεί κάπου στον
£
Κόλπο ή στο Κόσοβο υπε
ρασπιστής τιυν «εθνικών»
συμφερόντων της Αμερικής, αρνιέται τη
συμμετοχή του σ’ αυτήν.
Στις αυθεντικές μορφές βίας συμπεριλαμβάνεται ο στρατιωτικός της συνα
σπισμός οικουμενικής εμβέλειας, το
ΝΑΤΟ. Με αυτόν η «πολιτισμένη» αν
θρωπότητα κατορθώνει να κατοχυρώνει
την συμπλήρωση της αποτελεσματικότητας των ήπιων μορφών βίας, εφαρμόζο
ντας -σαν καλοί χριστιανοί που είναι
όλοι τους- την ευαγγελική ρήση: «όπου
δεν ισχύει λόγος, ισχύει η ράβδος». Κά
θε φορά λοιπόν που στην «πολιτισμένη»
ανθρωπότητα, μήτρα της πρωτογενούς
βίας, αντιτάσσεται το επιγένημά της, η
δευτερογενής βία, η πρώτη μετέρχεται
την ένοπλη βία. Βεβαίως η γνώση της
ιστορίας δε συνηγορεί καθόλου υπέρ
μιας τέτοιας πίστης. Τα «νοήμονα» όμως
όπλα τους δεν αποκλείεται να καταρρίψουν και ιστορικούς νόμους.
Ωστόσο η προσπάθεια μεγαλύτερης
ενίσχυσης του νομικού οπλοστασίου για
την καταστολή της δευτερογενούς βίας
συνεχίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Τη
δική της ενεργότατη συμμετοχή «κατα
θέτει», προφανώς κατόπιν εντολοόν, και
η δική μας κυβέρνηση.
Φαίνεται από τις παραπάνω δηλώσεις
ότι η ανθρωπότητα εισέρχεται στη φάση
εδραίωσης ενός νέου φασισμού, συγκα
λυμμένου ή ασυγκάλυπτου ανάλογα με
τις περιστάσεις, που θα είναι απ’ ό,τι
δείχνουν τα πράγματα αρκετά μακρό
βιος, γιατί έχει στη διάθεσή του τόσο την
επιστήμη και την τέχνη αφού έχει εξα
γοράσει τους θεράποντές τους. Βρισκό
μαστε στην εποχή, είπαμε, που οι πνευ
ματικοί άνθρωποι έχουν ανακαλύψει τα
στομάχια τους.
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ΕΡΕΥΝΑ

Από την αρχαιότητα μέχρι τις μ έ ρ ες μας το μ α κελειό σ υνεχίζετα ι. Από τη ν μία άκρη του πλανήτη
έω ς την άλλη, από το πιο υπανάπτυκτο κρά τος μέχρ ι το π λέο ν π ροηγμένο τη ς επ οχής μας,
η θανατική καταδίκη π αραμένει μια αγαπ ημένη μ έθ ο δ ο ς τιμω ρ ία ς και σωφρονισμού.
Ένας ακραίος παραλογισμός που υπ οκινείται ά λλο τε από τη ν μισ αλλοδοξία κι ά λ λο τε από τον πλέον
κυνικό αυταρχισμό.
«... Άναψαν το θειάφι, αλλά η φωτιά
δεν ήταν δυνατή και έτσι μόνον η επι
δερμίδα του επάνω μέρους του χεριού
καψαλίστηκε λιγάκι. Τότε, ένας από
τους δήμιους, με τα μανίκια σηκωμένα
πάνω από τους αγκώνες, πήρε στα χέ
ρια του κάτι ατσάλινες λαβίδες, επίτη
δες φτιαγμένες γι’ αυτό το σκοπό, ενά
μισι πόδι μάκρος, τους τις έχωσε βαθιά
πρώτα στην κνήμη του δεξιού ποδιού,
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ύστερα στο μηρό, στο δεξιό βραχίονα
και τέλος στους μαστούς. Ο δήμιος αυ
τός, μ’ όλο που ήταν δυνατός και εύρω
στος, με μεγάλο κόπο κατόρθωνε να
αποσπά κομμάτια σάρκας, συστρέφο
ντας τις λαβίδες δυο τρεις φορές στην
κάθε μεριά του σώματος, προξενώντας
στον κατάδικο πληγές σαν ένα νόμισμα
των έξιτάληρων... ο ίδιος δήμιος έβγα
ζε με μια σιδερένια κουτάλα το βραστό

υγρό μέσα από το καζάνι και το έχυνε
απανωτά στην κάθε πληγή. Ύστερα,
έδεσαν μ’ ένα λεπτό σκοινί τα λουριά
που προορίζονταν για το ζέψιμο των
αλόγων, κι έζεψαν τα άλογα στο κάθε
μέλος του ανθρώπου, στους μηρούς,
στα πόδια και στους βραχίονες... Μ’
ένα τίναγμα, τα άλογα τράβηξαν τα με'λη του κατάδικου, το καθένα προς τη
μεριά του, ενώ από ένας δήμιος κρα-

τοΰσε το κάθε άλογο... Τα τραβήγματα
αυτά επαναλήφθηκαν πολλές φορές
χωρίς επιτυχία. Α ναγκάστηκαν να προ
σθέσουν δυό ακόμα άλογα σ’ εκείνα
που ήταν δεμένα στους μηρούς - κι έτσι
τα άλογα έγινα έξι. Και πάλι όμως δεν
κατάφεραν τίποτα. Τελικά, ο δήμιος εί
πε στον γραφιά του δικαστηρίου πως
δεν υπήρχε τρόπος ούτε ελπίδα να τε
λειώνουν, και του πρότεινε να ρωτήσει
τους δικαστές αν ήθελαν να τον κατακομματιάσουν... οι δήμιοι που τον είχαν
βασανίσει με τις λαβίδες, τράβηξαν ο
καθένας τους ένα μαχαίρι μες από την
τσέπη τους και του κόψαν τους μηρούς
σύρριζα στον κορμό, καθώς τραβούσαν
με δύναμη, τα τέσσερα άλογα έσυραν
τους δυό μηρούς πίσω τους, πρώτα τον
δεξιό κι ύστερα τον αριστερό. Το ίδιο
έγινε και με τους βραχίονες, που απο
σπάστηκαν από τους ώμους, στις μα
σχάλες, χρειάστηκε να κοπούν οι σάρ
κες σχεδόν ως το κόκκαλο ενώ τα άλο
γα τραβούσαν με όλη τη δύναμή τους...»
(Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και Τιμω
ρία, Η Γέννηση της Φυλακής, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989).
Ασφαλώς αρκετά έχουν αλλάξει από
τις 2 Μαρτίου του 1757, ημερομηνία κα
τά την οποία διαδραματίστηκαν οι
προηγούμενες σκηνές μπροστά στην
κύρια είσοδο της Εκκλησίας των Παρισίων παρουσία μεγάλου κοινού που συ
νέρευσε για να παρακολουθήσει την
εκτέλεση του πατροκτόνου RobertFrançois Damiens. Η περιγραφή της
εκτέλεσης ίσως σοκάρει με την ωμότη
τα και την βαρβαρότητά της αλλά ακό
μη και μια υποτυπώδης περιήγηση στην
ανθρώπινη ιστορία θα αρκούσε για να
αποδείξει πως δεν πρόκειται για
ακραία επιβολή του νόμου, ούτε καν
για ασυνήθιστη. Ο τεράστιος αριθμός
εκτελέσεων θανατικών ποινών ανά
τους αιώνες, η πολυμορφία τους, η βιαι
ότητα τους και ο άδικος χαρακτήρας
τους αρκετές φορές, δικαιώνουν τον
Καστοριάδη όταν χαρακτηρίζει την αν
θρώπινη ιστορία ως ιστορία των φρικα
λεοτήτων. Η θανατική ποινή άλλωστε
επιβάλλεται ήδη από τις απαρχές των
ανθρώπινων κοινωνιών. Στην Αίγυπτο
και την Μ εσοποταμία αποτελεί συνηθι
σμένη τιμωρία για πλήθος παραπτωμά
των. Διαδεδομένη ήταν η θανατική ποι
νή και στους Ιουδαίους (τα ιερά κείμε
να βρίθουν από περιγραφές). Στην αρ

χαία Ελλάδα επίσης το να καταδικα
στεί κάποιος σε θάνατο ήταν αρκετά
εύκολο. Την εποχή των νόμων του Δρά
κοντα η τεμπελιά, η κλοπή λαχανικών
και άλλες εξίσου ασήμαντες παραβά
σεις αντιμετωπίζονταν με σκληρότητα
ίδια με των ειδεχθών εγκλημάτων και
επέσυραν την ποινή του θανάτου. Αλλά
και στην πολιτισμένη κλασική εποχή η
ποινή του θανάτου δεν ήταν σπάνια. Ο
αποτυμπανισμός (πρόσδεση του κατα
δικασμένου σε όρθιο πάσσαλο και
εγκατάλειψή του μέχρι τον μαρτυρικό
θάνατό του που συνήθως επέρχονταν
έπειτα από αρκετές ημέρες), το κώνειο
(χορήγηση δηλητηρίου), η κατάλευση
(συντριβή του κεφαλιού με λιθοβολι
σμό) και ο κατακρημνισμός (πέταγμα
του καταδικασμένου σε βάραθρο),
ήταν οι κυριότερες μέθοδοι με τις οποί
ες τιμωρούνταν όσοι καταδικάζονταν
σε θάνατο από την πολιτεία. Έ ν α ακό
μη αμιγώς ελληνικό δημιούργημα για
την θανάτωση καταδικασμένων που
χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα πολλούς
αιώνες υπήρξε και ο τροχός. Αυτά σε
περίοδο ειρήνης. Σε καιρό πολέμου οι
καταδίκες σε θάνατο περιλάμβαναν
την σταύρωση και το κάψιμο των κατα
δικασμένων που άλειφαν με πίσσα
(Κυριάκος Σιμόπουλος, Βασανιστήρια
και Εξουσία, εκδ. Στάχυ, Αθήνα 1997).
Στους ρωμαϊκούς χρόνους οι εκτελέ
σεις των καταδίκων γίνονταν συνήθως
με πέντε τρόπους. Αποκεφαλισμός με

πέλεκυ, σταύρωση, στην πυρά, με ξίφος
και βέβαια στην αρένα. Λιγότερο συνη
θισμένες ποινές το θάψιμο ενώ ο κατά
δικος είναι ακόμη ζωντανός, ο εγκλει
σμός σε δερμάτινο σάκο μαζί με φίδια,
σκύλο, κόκορα, ή πίθηκο που καταποντίζεται, ρίξιμο σε καζάνι με καυτό λί
πος, πίσσα και ρετσίνι, κάψιμο σε σχά
ρα, πολτοποίηση ανάμεσα σε τροχούς
που περιστρέφονται σε αντίθετη κατεύ
θυνση. Ενδεικτικό της ελάχιστης αξίας
που διαθέτει ο καταδικασμένος σε θά
νατο είναι η αναγκαστική συμμετοχή
του σε θεατρικές παραστάσεις όπου
αναλαμβάνει να «ερμηνεύσει» ρόλους
ηρώων όπως ο Ορφέας, ο Ηρακλής και
η Δίρκη, βρίσκοντας επί σκηνής τραγι
κό θάνατο (Κυριάκος Σιμόπουλος, Βα
σανιστήρια και Εξουσία, ό.π. σ. 193-5).
Οι αιώνες περνούν, αλλά η βαρβαρό
τητα κάθε άλλο παρά υποχωρεί. Από τα
χρόνια του Βυζαντίου έως τον ευρω
παϊκό μεσαίωνα όλα τα συστήματα κα
ταστολής θα βασιστούν στην ανταπόδο
ση, την τρομοκρατία και τον παραδειγ
ματισμό. Γεγονός που δίνει πλήθος ευ
καιριών όχι μόνο για την επιβολή αμέ
τρητων θανατικών ποινών αλλά και την
δημόσια εκτέλεση τους. Ο θρησκευτι
κός φανατισμός (δεν θα τολμήσουμε να
αναφερθούμε στα εγκλήματα της Ιεράς
Εξέτασης καθώς κάτι τέτοιο θα απαι
τούσε συνθήκες που δεν προσφέρονται
σ’ αυτό το σύντομο αφιέρωμα), η
άγνοια, οι πολιτικές σκοπιμότητες των

Η θ α ν α τ ικ ή ποινή μ ε τ ε τ ρ α χ ισ μ ό . Ο κ α τ α δ ικ α σ μ έ ν ο ς δ έ ν ε τ α ι από τα ά κ ρ α σ ε
τ έ σ σ ε ρ α ά λ ο γ α τ α ο π ο ία κ α λ π ά ζ ο υ ν π ρος δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς κ α τ υ θ ύ ν σ ε ις μ έχ ρ ις ό το υ
ε π έ λ θ ε ι ο δ ια μ ελ ισ μ ό ς .
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Δ η μ ό σ ιο ς α π α γχ ο ν ισ μ ό ς κ α τ α δ ικ α σ μ έ ν ω ν σ ε θ ά ν α τ ο σ τη ν κ ε ν τ ρ ικ ή π λ α τε ία
της π ρ ω τεύουσ α ς το υ Α φ γ α ν ισ τ ά ν Κ α μ π ο ύ λ τ ο 1 9 9 6 .

ισχυρών θα φτάσουν σε τέτοιο παραλογισμό ώστε σε αρκετές περιπτώσεις θα
θανατωθούν έπειτα από κανονική δίκη
ακόμη και ζώα που κρίθηκαν ένοχα για
εγκλήματα του ανθρώπινου ποινικού
κώδικα!
Από τα μέσα του 18ου αιώνα ωστόσο
και κάτω από την πίεση της ανθρωπι
στικής φιλοσοφίας που αποκτά όλο και
περισσότερους οπαδούς, εμφανίζονται
για πρώτη φορά προτάσεις για την κα

τάργηση της θανατικής ποινής. Φυσικά
απομένει να διανυθεί πολύς δρόμος
ακόμη για να φτάσουμε μέχρι τις αρχές
του προηγούμενου αιώνα οπότε η θα
νατική ποινή αρχίζει να αποβάλλεται
από το σύνταγμα πολλών χωρών.

Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Θα περίμενε κανείς πως στις απαρχές
του 21ου αιώνα, με όλη την τεχνολογική
και επιστημονική πρόοδο των ανθρώ

πινων κοινωνιών, η θανατική ποινή θα
αποτελούσε ένα κατάλοιπο μακρινών
και σκοτεινών εποχών. Δυστυχώς τίπο
τα τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Αυτή
τη στιγμή η θανατική ποινή αποδίδεται
και εκτελείται σε τουλάχιστον 95 χώ
ρες. Ενθαρρυντικό είναι πάντως το γε
γονός πως μέχρι τον Ιούνιο του 2000 εί
χαν καταργήσει την θανατική ποινή αρ
κετές χώρες (σε ορισμένες απ’ αυτές η
ποινή ουσιαστικά ήταν ανεφάρμοστη
για χρόνια) όπως η Αλβανία, οι Βερ
μούδες, η Κύπρος, το Ανατολικό Τιμόρ,
η Λιθουανία, το Νεπάλ, το Τουρκμενι
στάν, η Ουκρανία. Άλλες όπως το Ιράκ,
το Βιετνάμ, το Ιλινόις και η Νεμπράσκα
των Η Π Α περιορίζουν το πεδίο εφαρ
μογής της και μερικές ακόμη όπως η
Ρωσία, η Νότια Αφρική και η Ταϊλάνδη
φαίνονται διατεθειμένες να την μετα
τρέψουν σε άλλου είδους ποινές όπως
τα ισόβια που από τους ειδικούς θεω
ρείται μετριοπαθής προσπάθεια απά
λειψης της θανατικής καταδίκης από
τον ποινικό κώδικα της νομοθεσίας
τους. Δυστυχώς όμως δεν έλειψαν ούτε
οι χώ ρες που προσπαθούν να επαναφέ
ρουν την θανατική ποινή. Τέτοιες είναι
η Βολιβία, η Ουγγαρία, και η Μασαχουσέτη (η τελευταία εκτέλεση σ’ αυτή
την πολιτεία έγινε το 1949). Τέλος δεν
είναι λίγες οι χώρες που ζήτησαν να
επεκταθεί η εφαρμογή της θανατικής
ποινής όπως η Κούβα, το Ομάν, τα
Ηνωμένα Α ραβικά Εμιράτα. Οι Φιλιπ
πίνες, το Τρίνιταντ και Τομπάγκο και η

Μερικές αλήθειες για την θανατική καταδίκη
• Από τις περίπου 19.000 εκτελέσεις που έχουν πραγματο
ποιηθεί στις ΗΠΑ από το 1608 μέχρι σήμερα μόνο 515 αφο
ρούσαν γυναίκες.
• Η πολιτεία που διεξάγει τις περισσότερες εκτελέσεις
στις ΗΠΑ είναι το Τέξας. Πιο συγκεκριμένα στις φυλακές
της πέθαναν 496 άτομα από το 1930. Εκ των οποίων οι 199
από το 1977.
• Στην Πολιτεία του Τέξας το 1998 υπήρχαν 451 θανατο
ποινίτες που περίμεναν την εκτέλεση τους.
• Οι δικαστικές αρχές του Ιλινόις αναγκάστηκαν να απαλ
λάξουν από το 1977 μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεκατρείς
θανατοποινίτες λίγο πριν εκτελεστούν όταν αποκαλύφθη
καν στοιχεία που είχαν αγνοηθεί ή παρερμηνευθεί εσκεμμένα.
• Έρευνα της Νομικής Σχολής του Columbia σε 4.578 υπο
θέσεις καταδίκης σε θάνατο μεταξύ των ετών 1973 -1975 συ-
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μπέρανε πως οι δικαστικές αρχές είχαν διαπράξει σοβαρά
λάθη που ίσως ανέτρεπαν την απόφαση σε ποσοστό 68%.
•Α π ό το 1973 μέχρι σήμερα τουλάχιστον 87 κρατούμενοι
απαλλάχθηκαν από την θανατική ποινή που τους είχε επι
βληθεί λίγο πριν εκτελεστούν. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με μία απαλλαγή για κάθε επτά εκτελέσεις που γίνονται
στις ΗΠΑ.
•Τ ο 1996 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εκτελέστηκαν
5.300 άτομα σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ενώ καταδικάστηκαν
σε θάνατο άλλοι 7.107 άνθρωποι.
• Μόνο το 1996 η Κίνα εκτέλεσε 4.567 άτομα, η Ουκρανία
167, η Ρωσία 140, το Τουρκμενιστάν 125, το Ιράν 110, η Σα
ουδική Αραβία 89, οι ΗΠΑ 45, η Σιγκαπούρη 33, η Λευκο
ρωσία 24 και η Ταϊβάν 21.
• Η Κίνα κρατά σχεδόν μόνιμα τα τελευταία χρόνια το πα
γκόσμιο ρεκόρ εκτελέσεων.

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ 1999
Κράτη που τις υπέγραψαν
αλλά δεν τις επικύρωσαν
(ώς τον Μάρτη 1999)

Κράτη Μέλη

Βουλγαρία, Ονδούρες, Νικαρά
γουα, Δημοκρατία της Σλοβακίας

Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο,
Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Δανία,
Εκουαδόρ, Φινλανδία, Γεωργία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιτα
λία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Π.Γ.Δ.Μ.,
Μάλτα, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νεπάλ,
Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πανα
μάς, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σεϋχέλλες, Σλο
βενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ουρου
γουάη, Βενεζουέλα

Λεττονία, Λιθουανία, Ρωσία,
Ουκρανία, Βρετανία

Ανδόρα, Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Δημο
κρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλαν
δία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν,
Λουξεμβούργο, Π.Γ.Δ.Μ., Μάλτα, Μολδα
βία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρου
μανία, Σαν Μαρίνο, Δημοκρατία της Σλοβα
κίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία

Δ ιεθνείς Συμβάσεις

Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτό
κολλο της Διεθνούς Συνθήκης
για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα

Έκτο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊ
κής Συνθήκης για την Προστασία
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και των Θεμελιωδών Ελευθε
ριών [«Ευρωπαϊκή Συνθήκη για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»]

Πρωτόκολλο της Συνθήκης Αμε
ρικανικών Χωρών για τα Ανθρώ
πινα Δικαιώματα

Νικαράγουα

Ουγκάντα επιδιώκουν την επαναφορά
των εκτελέσεων έπειτα από ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα ενώ η Τουρκία και η
Σρι Λάνκα κάνουν προσπάθειες να
ενεργοποιήσουν την ποινή.
Αν μάλιστα χώρες όπως η Κίνα (ο
αριθμός των εκτελέσεων σ’ αυτή τη χώ
ρα ξεπερνά το σύνολο των εκτελέσεων
σιον υπόλοιπο κόσμο), οι ΗΠΑ, το
Ιράν, το Δημοκρατικό Κονγκό και η
Σαουδική Αραβία δεν επιδίδονταν με
τέτοιο ζήλο στην εφαρμογή της ποινής,
ο συνολικός αριθμός των εκτελέσεων
παγκοσμίους θα παρουσίαζε σημαντική
μείωση έναντι των προηγουμένων χρό
νων αφού το 85% α π’ αυτές έγιναν στα
συγκεκριμένα κράτη.
Ενδεικτικό είναι πως μόνο το 1999
εκτελέστηκαν τουλάχιστον 1813 άτομα
ενώ άλλοι 3857 παραμένουν φυλακι
σμένοι ως θανατοποινίτες σε 63 χώρες.
Οι μέθοδοι με τις οποίες εκτελούνται
αυτές οι ποινές και τα αδικήματα που
τις επισύρουν διαφέρουν αρκετά από
χώρα σε χώρα. Η ύπαρξη μερικών ιδι
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Βραζιλία, Κόστα Ρίκα, Εκουαδόρ, Παναμάς,
Ουρουγουάη, Βενεζουέλα

αίτερων χαρακτηριστικών στις χώρες
που εφαρμόζουν την ποινή της θανατι
κής καταδίκης αφενός ως προς τις με
θόδους που χρησιμοποιούν και αφετέ
ρου ως προς τη νομοθεσία, αφορά λίγο
πολύ το σύνολο τους. Για παράδειγμα,
στην Ιαπωνία οι αρχές αρνούνται να
ενημερώσουν τον καταδικασμένο σε
θάνατο και την οικογένειά του για την
ημερομηνία και ώρα της εκτέλεσης.
Στην Γουατεμάλα οι εκτελέσεις προ
βάλλονται από την δημόσια τηλεόραση.
Ο ι ΗΠΑ πραγματοποιούν τις περισσό
τερες εκτελέσεις κατάδικων οι οποίοι
ήταν ανήλικοι κατά την τέλεση της πρά
ξης παρά την σχετική απαγόρευση των
επιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχουν
και τους περισσότερους θανατοποινί
τες. Επιπλέον οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώ 
ρα η οποία δίνει την δυνατότητα στους
μελλοθάνατους να επιλέξουν τον τρόπο
εκτέλεσης τους. Ειδικά γ ι’ αυτή τη χώ 
ρα θα μπορούσε κανείς να γεμίσει ολό
κληρες σελίδες σχετικά με αυτά που

X

συμβαίνουν στο δικανικό της σύστημα,
που ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί άνετα
να χαρακτηριστεί εργοστάσιο παραγω
γής ενόχων και θανατοποινιτών. Για να
καταλάβει κανείς το μέγεθος του προ
βλήματος, αρκεί να αναφερθεί πως ο
νυν πρόεδρος Τζορτζ Μπους Τζούνιορ
υπέγραψε κατά την θητεία του ως κυ
βερνήτης της πολιτείας του Τέξας 152
θανατικές καταδίκες οι οποίες και
εκτελέστηκαν όλες. Ο ίδιος άνθρωπος
μέσα σε ένα μόλις χρόνο έστειλε στο
θάνατο περισσότερα άτομα απ’ ό,τι κά
θε άλλη πολιτεία στην ιστορία των
ΗΠΑ, ενώ δεν έκρυψε ποτέ την πρόθε
σή του να οδηγούνται στο θάνατο οι κα
ταδικασμένοι με αποδεδειγμένη πνευ
ματική αναπηρία.
Ανήλικοι κατάδικοι εκτελούνται την
τελευταία δεκαετία πάντως και στο
Ιράν, στο Πακιστάν, στις Φιππίνες, στη
Νιγηρία, την Υεμένη και την Σαουδική
Αραβία. Σε αρκετές άλλες χώρες που
κυβερνούνται από ολοκληρωτικά κα
θεστώτα όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ
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Ο α π ο κ εφ α λ ισ μ ό ς υ π ή ρ ξε κ α ι σ το ν «π ο λ ιτισ μ έν ο » 2 0 ο α ιώ ν α μ ια δ ια δ ε δ ο μ έ ν η
μ έ θ ο δ ο ς ε κ τ έ λ ε σ η ς . Σ τη ν φ ω το γ ρ α φ ία γ ια π ω ν έζο ι σ τ ρ α τ ιώ τε ς π ο ζ ά ρ ο υ ν μ π ρ ο σ τά
σ τα π τώ ματα τεσ σ ά ρ ω ν Κ ιν έζω ν που μ ό λ ις έ χ ο υ ν ε κ τ ε λ ε σ τ ε ί.

και η Κίνα αρκετοί είναι αυτοί που
εκτελούνται για μη ποινικά αδικήματα
αλλά για πολιτικά ή θρησκευτικά. Οι
διαφορές στην κουλτούρα είναι επίσης
ένας ακόμη παράγοντας.
Οι ευθύνες για την επιβολή θανατικής
ποινής ωστόσο δεν είναι δυνατό να
αποδοθούν εξ ολοκλήρου στις κυβερ
νήσεις καθώς οι σχετικές δημοσκοπή
σεις σε αρκετές χώρες αποκαλύπτουν
πως η κοινή γνώμη τάσσεται υπέρ της
διατήρησής της. Πιο συγκεκριμένα
στην Ιαπωνία στις αρχές του 2000 σε
έρευνα με δείγμα 5000 ατόμων ηλικίας
άνω των είκοσι ετών κατέδειξε ότι το
80% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ
της θανατικής ποινής. Πρόκειται για
ένα ποσοστό που έχει αυξηθεί κατά 6%
από την προηγούμενη έρευνα που έγινε
το 1994. Ανάλογη έρευνα στις ΗΠΑ
που διενεργήθηκε από την Gallup
International Association κατέδειξε ότι
το 68% των αμερικανών πολιτών είναι
υπέρ της θανατικής ποινής. Αντίστοι
χες έρευνες πάντως που έγιναν στο πα
ρελθόν είχαν αποφανθεί πως το ποσο
στό αυτό έφτανε στο 75%. Στην Ελλάδα
σε σχετική έρευνα της P R C to 1997 που
πάντως συνέδεε το θέμα της θανατικής
καταδίκης με τα ναρκωτικά σε μια επο
χή που αυτά γνώριζαν πρωτοφανή
έξαρση προκαλώντας ανησυχία στον
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πληθυσμό κατέδειξε ότι το 59,5% των
ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της επα
ναφοράς της θανατικής ποινής ενώ το
36,8% διαφωνεί. Παρόμοια σε αρκετές
άλλες χώρες της Ευρώπης όπου δεν
ισχύει η θανατική ποινή έπειτα από την
αποκάλυψη κάποιου αποτρόπαιου
εγκλήματος που διογκώθηκε ακόμη π ε
ρισσότερο από τα MME προκαλώντας
σύγχυση στην κοινή γνώμη, η τελευταία
φάνηκε στιγμιαία να θέτει ζήτημα επα
ναφοράς της. Χαρακτηριστικό παρά
δειγμα αποτέλεσε η σύλληψη δύο ανδρών από τις γαλλικές αρχές το 1997, οι
οποίοι βίασαν κατ’ επανάληψη και κα
τόπιν σκότωσαν τέσσερις νεαρές φοι
τήτριες, αποκάλυψη που εξόργισε την
κοινή γνώμη και προκάλεσε πορείες
διαμαρτυρίας με βασικό αίτημα την
επαναφορά της θανατικής καταδίκης.
Είχαν προηγηθεί οι Βέλγοι οι οποίοι
σοκαρισμένοι από την διάσημη υπόθε
ση παιδεραστίας που συντάραξε την
χώρα τους είχαν ζητήσει το ίδιο.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Ελλάδα απο το 1953 έως και το
1972 καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν 96 άνθρωποι. Ανθρωποκτονίες, λη
στείες μετά φόνου, κατασκοπείες (βλέ
πε αριστερά πολιτικά φρονήματα) και
λιποταξίες ήταν τα βασικά αδικήματα

για όλες τις παραπάνο) καταδίκες, ενώ
έως το 1955 η κυριότερη αιτία εκτέλε
σης ήταν οι πολιτικές πεποιθήσεις που
οδήγησαν στον θάνατο πολλούς αρι
στερούς. Η τελευταία θανατική ποινή
που εκτελέστηκε ήταν το 1972 και αφο
ρούσε αδίκημα ανθρωποκτονίας εκ
προθέσεως και φθοράς ξενής ιδιοκτη
σίας με αυτουργό τον Β. Λυμπέρη.
Με την πτώση της δικτατορίας και την
εγκαθίδρυση της δημοκρατίας η θανα
τική ποινή παύει ουσιαστικά να ισχύει.
Η φράση του Κωσταντίνου Καραμανλή
«όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια», η
οποία αναφερόταν στην μετατροπή της
θανατικής ποινής των υπαιτίων της δι
κτατορίας σε ισόβια, ερμηνευόταν ως
μια τελεσίδικη απόφαση για την κατάρ
γησή της. Ό μ ω ς η ελληνική πολιτεία
δεν είχε προχωρήσει στην κατάργηση
της με θεσμικό τρόπο και καθυστερού
σε η υπογραφή του πρωτοκόλλου αρ. 6
που αποτελούσε προσθήκη στη σύμβα
ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της
Ρώμης. Με την διάταξη αυτή οι χώρες
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κα
ταργήσουν την θανατική ποινή. Το
1983 ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης είχε
δεχθεί την άρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου στην πρότασή του για θεσμοθέ
τηση της κατάργησης της θανατικής
ποινής με το ατιολογικό: «ότι η κυβέρ
νηση δεν έπρεπε να ανοίξει άλλο ένα
μέτωπο». Τελικά η Ελλάδα υπέγραψε
το πρωτόκολλο αρ. 6 αναλαμβάνοντας
την υποχρέωση να προχωρήσει στη κα
τάργησή της εναρμονιζόμενη με τους
διεθνείς κανόνες. Για να ακολουθήσει
και με επίσημη νομοθετική ρύθμιση η
κατάργησή της το 1993, όταν στην θέση
του υπουργού Δικαιοσύνης ήταν ο κ.
Γεώργιος Κουβελάκης.
Μάλιστα ο κ. Γεώργιος-Αλέξανδρος
Μαγκάκης με την ιδιότητα του καθηγη
τή του Ποινικού Δικαίου είχε συνοψί
σει σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη του
τους λόγους για τους οποίους είναι
απορριπτέα η θανατική ποινή: «η θα
νάτωση ενός ανθρώπου δεν μπορεί λο
γικά να συνιστά ποινή στο πλαίσιο του
σύγχρονου ποινικού δικαίου. Μιά ποι
νή που καταστρέφει την ανθρώπινη
ζωή παύει να είναι κοινωνικό μέτρο και
αποτελεί ανεπίτρεπτη για την κοινωνι
κή φύση του δικαίου “μετάβαση σε άλ·

λο είδος”, συγκεκριμένα εμπλοκή του
στο χώρο του μεταφυσικού ερωτήματος
γιά το νόημα της ζωής και του θανά
του... Από την σκοπιά της γενικής πρόληψης, που επιδιώκεται πρωταρχικά με
την άσκηση συγκρατητικής επίδρασης
πάνω σ’ εκείνον που έχει ήδη εγκληματίσει για να μην υποτροπιάσει, η θανα
τική ποινή αποτελεί καθαρό παραλογισμό. Γιατί η άσκηση αυτής της επίδρα
σης προϋποθέτει βέβαια την φυσική
ύπαρξη του ανθρώπου που η θανατική
ποινή την καταστρέφει».
Κερδίζει όλο και περισσότερους οπα
δούς η ιδέα γιά την επαναφορά της θα
νατικής ποινής ή απλά έχουμε να κά
νουμε με την επανάληψη του φαινομέ
νου της τεχνητής διόγκωσης κάποιων
μεμονωμένων αντιδράσεων της κοινής
γνώμης από μέρους του Τύπου; Η ελλη
νική κοινωνία μοιάζει απο παλιά να εί
ναι ανοχύρωτη στην επέλαση του φό
βου και ευάλωτη στη εκδήλωση απόψε
ων που δεν απέχουν από το να χαρα
κτηριστούν ακραίες και ρατσιστικές. Η
όποια αύξηση της εγκληματικότητας τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα επανα
φέρει αυτομάτως την συζήτηση γιά την
σκοπιμότητα εφαρμογής ή μη της θανα
τικής ποινής. Η εφημερίδα Α δέσμευτος
Τύπος παρουσιάζοντας ένα ρεπορτάζ
με γνώμες πολιτών για την θανατική
ποινή σπεύδει να προεξοφλήσει: «Σύσ
σωμη η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει θε
τικά την πιθανότητα επιβολής ποινής
θανάτου στούς εμπόρους ναρκωτικών»
(13/11/1997). Την διαμόρφωση ενός
ανάλογου κλίματος συντηρητικοποίησης φανέρωνε και η δημοσιοποίηση
μιας έρευνας του Ιδρύματος Πολιτικών
Ερευνών ΚΠΕΕ το 1996 σύμφωνα με
την οποία το 60% των ερωτηθέντων
ενέκρινε την θανατική ποινή. Γιά ορι
σμένους βουλευτές που νοσταλγούν την
παλαιό «τάξη και νομιμότητα» αποτε
λεί θέμα «τιμής» να υπερασπίζονται
την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης
ποινής. Το 1997 με πρωτοβουλία 55
βουλευτών της ΝΔ και 6 του ΠΑΣΟΚ
κατατέθηκε πρόταση για την επαναφο
ρά της θανατικής ποινής για τους εμπό
ρους ναρκωτικών. Είχε προηγηθεί το
1992 ο τότε βουλευτής της ΝΔ κ. Σωτή
ρης Παπαπολίτης με το ίδιο αίτημα,
ενώ η πρώην υπουργός κ. ΨαρούδαΜπενάκη είχε προτείνει την ποινή αυτή
για τους παιδοκτόνους. Αλλά και ο
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Εκτελεστικό Απόσπασμα (73)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αφγανιστάν, Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία,
Μπαχρέιν, Μπακλαντές, Λευκορωσία, Μπενίν, Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμερούν, Δημοκρα
τία Κεντρικής Αφρικής, Τσαντ, Χιλή, Κίνα,
Κομόρες, Δημοκρατικό Κονγκό, Κονγκό,
Ακτή Ελεφαντοστού, Κούβα, Τζιμπουντί, Αί
γυπτος, Ελ-Σαλβαδόρ, Ισημερινή Γουινέα,
Αιθιοπία, Γκαμπόν, Γκάνα, Γουινέα, Ινδονη
σία, Ιράν, Ιράκ, Ιορδανία, Καζακστάν, Βό
ρεια Κορέα, Κουβέιτ, Κιργισία, Λεττονία, Λί
βανος, Λιβερία, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μα
λί, Μαυριτανία, Μογγολία, Μαρόκο, Δημο
κρατία Νίγηρα, Νιγηρία, Παλαιστίνη, Κατάρ,
Ρωσία, Ρουάντα, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Σο
μαλία, Σουδάν, Σουρινάμ, Συρία, Ταϊβάν, Τατζικισιάν, Ταϋλάνδη, Τόγκο, Τυνησία, Τουρ
κμενιστάν, Ουγκάντα, Ουκρανία, Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ουζμπεκιστάν,
Βιετνάμ, Υεμένη, Νέα Γιουγκοσλαβία

Απαγχονισμός (59)

Αφγανιστάν, Αλβανία, Αντίγκουα Μπαρμπούντα, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπα
γκλαντές, Μπελίζ, Βερμούδες, Μποτσουάνα,
Μπρουνέϊ Νταρουσσαλάμ, Μπουρούντι, Κα
μερούν, Δημοκρατικό Κονγκό, Άγιος Δομίνι
κος, Αίγυπτος, Ισημερινή Γουινέα, Γρενάδα,
Γουιάνα, Ινδία, Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ, Τζαμάικα,
Ιαπωνία, Ιορδανία, Κένυα, Βόρεια Κορέα,
Νότια Κορέα, Κουβέιτ, Λίβανος, Λεσόττο, Λι
βερία, Λιβύη, Μαλάουι, Μαλαισία, Μαϊμάρη,
Νιγηρία, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Παπούα Νέα
Γουινέα, Κατάρ, Σεντ Κρίστοφερ-Νέβις, Αγία
Λουκία, Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναντίνες,
Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Σου
δάν, Σουαζιλάνδη, Συρία, Τανζανία, Τόνγκα,
Τρίνιταντ και Τομπάγκο, Τυνισία, Τουρκία,
Ουγκάντα, ΗΠΑ, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

Λιθοβολισμός (5)

Αφγανιστάν, Ιράν, Πακιστάν, Σαουδική
Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Θανατηφόρα ένεση (5)
Αποκεφαλισμός (3)
Ηλεκτροπληξία
Θάλαμος Αερίων
Σταύρωση

Κίνα,
ΗΠΑ

Γουατεμάλα,

Φιλιππίνες,

Ταϊβάν,

Σαουδική Αραβία, Κονγκό, Ηνωμένα Αραβι
κά Εμιράτα,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
ΗΠΑ
Σουδάν

Στοιχεία Διεθνούς Αμνηστίας (ανανεώθηκαν τον Μάιο του 99)
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γούν στο έγκλημα (εκδίκηση,
παθολογική αγάπη, αίσθημα τι
μής, μίσους κ. ά.) κινούνται σχε
δόν πάντοτε πάνω και πέρα από
τον φόβο της τιμωρίας. Πηγά
ζουν από ένστικτα που ελάχιστα
υπακούουν ή ελέγχονται από
σταθερές δυνάμεις σε ισορρο
πία, όπως υπαινίσσεται ο νόμος.
Με άλλα λόγια η θανατική ποινή
θα μπορούσε να λειτουργήσει
αποτρεπτικά μόνο αν η ανθρώ
πινη φύση ήταν αμετάβλητη και
σταθερή όπως ο νόμος.
Αλλωστε τα ιδιαίτερα γνωρί
σματα της προσωπικότητας κά
θε εγκληματία παράγουν έναν
προσωπικό κώδικα δικαίου που
σε συνδυασμό με την ύπαρξη
ελαφρυντικών που προβλέπει ο
νόμος, του εξασφαλίζουν (σύμ
φωνα με τον ίδιο) την δικαιολόγηση κάθε πράξης και την συγχώρεση ενώπιον οποιοσδήποτε
δικαστηρίου. Στην πραγματικό
τητα κανείς τους δεν πιστεύει
πως θα φτάσει μέχρι το ικρίωμα.
Θ α μπορούσε να ισχυριστεί κά
ποιος πως η θανατική ποινή θα
λειτουργούσε αποτρεπτικά μόνο
στην περίπτωση που θα ίσχυε η
επιβολή της χωρίς καμία εξαίρε
ση σε οποιονδήποτε διέπραπε
ένα ή περισσότερα από τα
εγκλήματα που την επισύρουν.
Ο α π ο τυ μ π α ν ισ μ ό ς υ π ή ρ ξε ιδ ια ίτ ε ρ α δ ια δ ε δ ο μ έ ν ο ς σ τη ν
Για παράδειγμα θα έπρεπε να
α ρ χ α ία Ε λ λ ά δ α . Ο κ α τ α δ ικ α σ μ έ ν ο ς π ρ ο σ δ ε ν ό τα ν σ ε
εκτελούνται όλοι όσοι διαπράτσ τ ύ λ ο ή ό ρ θ ια σ α ν ίδ α μ ε σ χ ο ιν ιά ή μ ε τ α λ λ ικ ο ύ ς
τουν φόνο. Εξαιρετικά χρήσιμη
χ α λ κ ά δ ε ς κ α ι α φ η ν ό τ α ν α β ο ή θ η τ ο ς έω ς ό τ ο υ έ ρ θ ε ι ο
αυθαιρεσία για ολοκληρωτικές
θ ά ν α τ ο ς , σ υ ν ή θ ω ς έ π ειτα α π ό α ρ κ ε τ έ ς η μ έ ρ ε ς .
αντιλήψεις αλλά εντελώς αντίθε
τη με το αίσθημα δικαιοσύνης
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
τας, αντίθετα αρκετές είναι οι έρευνες και τις ατομικές ελευθερίες που υποτί
«Η κοινωνία δεν εκδικείται, θέλει μο που απέδειξαν ότι δεν σχετίζεται με θεται προασπίζουν τα νομικά συστήμα
αυτήν. Συμπεράσματα που θα αρκού- τα του πολιτισμένου κόσμου μας.
νάχα να προλάβει το έγκλημα».
Ο παραδειγματισμός είναι το σημα σαν για να καταδείξουν πως η θανατι
Αλλά αν αποδεδειγμένα η θανατική
ντικότερο επιχείρημα των υπέρ μαχών κή ποινή δεν θα μπορούσε να έχει απο ποινή δεν μπορεί να παραδειγματίσει
της θανατικής ποινής ανά τον κόσμο. τρέψει ούτε καν έναν εγκληματία ο αποτρεπτικά τους ήδη εγκληματίες, οχαΦυσικά δεν μπορεί να συνετίσει εκεί οποίος ήταν αποφασισμένος να δια- ρακτηρισμός της ως μέσο σωφρονισμού
νους που εκτελούνται. Απομένουν οι πράξει ένα έγκλημα, πολύ περισσότερο δεν ευσταθεί. Η λειτουργία της είναι κα
υπόλοιποι οι οποίοι είτε εγκληματούν δε τους «υπεράνω πάσης υποψίας» πο θαρά εκδικητική και άρα κάθε δικαιολο
ήδη είτε είναι πιθανόν να εγκληματή λίτες οι οποίοι φυσικά δεν μπορούν να γία ή επιχείρημα που υποστηρίζει την
σουν στο μέλλον.
γνωρίζουν αν και πότε θα διαπράξουν επιβολή της καταρρέει. Το «οφθαλμός
Το παράδοξο είναι ωστόσο πως δεν μια αξιόποινη πράξη. Με άλλα λόγια αντί οφθαλμού» ανήκει στην τάξη της
υπάρχει επιστημονική έρευνα που να πρόκειται για έναν νόμο ο οποίος ανα φύσης και όχι του νόμου. Ο νόμος εξ ορι
κατέληξε στο συμπέρασμα πως η θανα γνωρίζει το έγκλημα που επιβάλλει και σμού δεν μπορεί να υπακούει στους ίδι
ους κανόνες με τη φύση. Αν ο φόνος εί
τική ποινή έχει οποιοδήποτε αποτέλε αγνοεί αυτό που αποτρέπει.
Γιατί τα ανθροόπινα πάθη που οδη ναι στη φύση του ανθρώπου, ο νόμος δεν
σμα στην μείωση της εγκληματικότη

«προφήτης» του εικονικού πο
λιτικού εκσυγχρονισμού κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε
αρνηθεί το 1996 να συνυπο
γράψει μαζί με τους άλλους δη
μάρχους πόλεων, που έχουν
φιλοξενήσει
Ολυμπιακούς
Αγώνες, την παγκόσμια έκκλη
ση γιά την κατάργηση της θα
νατικής ποινής.,. Υπερασπι
στής, και μάλιστα θερμός, της
θανατικής ποινής και ο νυν
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος σημειώνει ότι
έτσι θα «προστατευθούν υπέρ
τατα αγαθά όπως η ανθρώπινη
ζωή και η αξιοπρέπεια» και ότι
«μειώνει τις περιπτώσεις αυτο
δικίας και βοηθά να γίνει απο
δεκτή η αρχή της επιείκειας».
Στους αντίποδες ο καθηγητής
εγκληματολογίας κ. Γ. Πανούσης υποστηρίζει: «Η εκτέλεση
αποτελεί μιά εκδίκηση χωρίς
δικαιοσύνη. Συνιστά την υπέρ
τατη ανηθικότητα της ανθρώ
πινης δικαιοσύνης αφού σκο
τώνοντας παραβιάζει τον ίδιο
νόμο που υποτίθεται ότι υπε
ρασπίζεται».
Στο ίδιο πνεύμα και ο ομότι
μος καθηγητής κ. Ευτύχης Μπιτσάκης υπενθυμίζει ότι «το
έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται
με την θανάτωση του εγκλημα
τία αλλά με την δημιουργία
συνθηκών που θα ευνοούν την
πραγμάτωση των θετικών δυ
νατοτήτων του ανθρώπινου
όντος».
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υπάρχει για να μιμηθεί ή να αναπαράγει
την φύση, υπάρχει για να την βελτιώσει.
Είναι άλλωστε καθήκον των νομοθετών να γνωρίζουν ότι εφόσον θεωρούν
τον προμελέτημένο φόνο ως το χειρότε
ρο έγκλημα, οφείλουν και να αναγνω
ρίσουν ότι η θανατική καταδίκη είναι ο
πιο προμελετημένος όλων των φόνων.
Εκτός αυτού ανάλογη βαρύτητα θα
έπρεπε να δοθεί στις αδυναμίες του δικανικού συστήματος οι οποίες όχι σπά
νια υποπέφτουν σε τραγικά λάθη που
κοστίζουν την ζωή αθώων.
Αναπόφευκτα τίθεται το ερώτημα κα
τά πόσον η ίδια η κοινωνία πιστεύει
στον αποτρεπτικό ρόλο της θανατικής
καταδίκης. Είναι φανερό πως στις κοι
νωνίες όπου η θανατική ποινή εκτελείται δημόσια, ο ρόλος αυτός ώς ένα βαθ
μό υφίσταται και αναγνωρίζεται. Φυσι
κά με μια σειρά επιπτώσεων όπως η
καλλιέργεια σαδιστικών ενστίκτων, ο
αντίκτυπος των οποίων είναι απροσμέ
τρητος και άρα ανεξέλεγκτος ως προς
την δημιουργία συνθηκών που θα προκαλούσαν νέα εγκλήματα.
Τι γίνεται όμως με εκείνες τις κοινω
νίες, τις συνήθως και πιο αναπτυγμέ
νες, όπου η θανατική ποινή αποτελεί
την πιο συγκαλυμμένη πλευρά της ποι
νικής διαδικασίας; Ασφαλώς σ’ αυτές
τις περιπτώσεις δεν μπορεί να υποστηριχθεί πως ο μέσος πολίτης αναγνω ρί

ζει επαρκώς τον αποτρεπτικό ρόλο
μιας τόσο αμετάκλητης τιμωρίας αφού
ουσιαστικά ο ίδιος και οι όμοιοι του της
στέρησαν τις θεαματικές ιδιότητες της
περισσότερο από έναν αιώνα πριν. Ο
Φουκώ σημειώνει σχετικά: «η τιμωρία
παύει σιγά σιγά να είναι δημόσιο θέα
μα. Ό ,τι ήταν θεαματικό στοιχείο επη
ρεάζεται από ’δω και πέρα από κάποια
αρνητική ένδειξη· και σαν έπαυε προο
δευτικά ο ρόλος της ποινικής τελετουρ
γίας να είναι κατανοητός, γεννιέται τώ
ρα η υποψία πως η τελετουργία αυτή
που “συμπλήρωνε” το έγκλημα, είχε
κάποια ύποπτη συγγένεια με το ίδιο το
έγκλημα: εξισώνεται με το έγκλημα ή
και το ξεπερνά σε αγριότητα, εξοικειώ
νει τους θεατές με μια θηριωδία από
την οποία ήθελαν να τους αποτρέψουν,
αποδείχνει σ’ αυτούς τη συχνότητα του
εγκλήματος, προσομοιάζει τον δήμιο
με εγκληματία, τους δικαστές με δολο
φόνους, αναστρέφει τους ρόλους την
τελευταία στιγμή, ο βασανιζόμενος πα
ρουσιάζεται σαν κάτι που προκαλεί οί
κτο ή και θαυμασμό. Ο Beccarria στά
θηκε ένας από τους πρώτους που είπε:
“Η δολοφονία, που μας την παρουσιά
ζουν σαν αποτρόπαιο έγκλημα, βλέ
πουμε να εκτελείται εν ψυχρώ, χωρίς
τύψεις”. Η δημόσια εκτέλεση θεωρεί
ται τώρα μια εστία όπου αναζωπυρώνε
ται η βιαιότητα» (Μισέλ Φουκώ, Επιτή

ρηση και Τιμωρία, ό.π. σ. 18).
Υπό αυτές τις συνθήκες η όποια αποτελεσματικότητά της θανατικής ποινής
αναζητείται στον πυρήνα των μηχανι
σμών που την συντηρούν και την εφαρ
μόζουν. Μηχανισμοί οι οποίοι με κά
ποιο μεταφυσικό σχεδόν τρόπο εκλαμ
βάνονται μέσα από την απρόσωπη λει
τουργία τους ως ικανοί και δίκαιοι δια
χειριστές της μοίρας οποιουδήποτε.
Πρόκειται για απολύτως στρεβλή δια
πίστωση, η επιρροή της οποίας εξηγεί
ώς ένα βαθμό και τους λόγους διατήρη
σης της θανατικής ποινής σε ένα μεγά
λο τμήμα του λεγάμενου ανεπτυγμένου
κόσμου.
Ό σο για τον ανθρωπιστικό χαρακτή
ρα των σύγχρονων μορφών εκτέλεσης,
όπως η ηλεκτρική καρέκλα ή η θανατη
φόρα ένεση που υποτίθεται ότι δεν βα
σανίζουν τον κατάδικο προσφέροντας
του έναν σχετικά ανεκτό θάνατο και
προστατεύουν την αξιοπρέπεια του,
αποδεικνύεται αρκετές φορές καθαρός
μύθος. Κατά καιρούς έχουν διαρρεύσει
ομολογίες αυτόπτων μαρτύρων που
αναφέρονται σε ανατριχιαστικές λε
πτομέρειες όπως εκρήξεις κρανίων,
ακατάσχετες αιμορραγίες, βραχυκυ
κλώματα που παρατείνουν αφάνταστα
την έλευση του θανάτου, ανεξέλεγκτοι
σπασμοί που προκαλούν θανατηφό
ρους αυτοτραυματισμούς κ.λπ.

Ο ι Τ ο ύ ρ κ ο ι υ π ή ρ ξα ν α ν α μ φ ίβ ο λ α α υ θ ε ν τ ίε ς σ τη ν ε ξ ε ύ ρ ε σ η φ ρ ικ τ ώ ν μ ε θ ό δ ω ν ε π ιβ ο λ ή ς θ α ν α τ ικ ή ς π οινής. Α ρ ισ τ ε ρ ά :
Φ ύ τ ε μ α λ α μ π α δ ώ ν σ το σ ώ μ α κ α ι έ κ χ υ σ η κ α υ τ ο ύ κ ε ρ ιο ύ σ τ ις π λη γές. Δ ε ξ ιά : Ο κ α τ α δ ικ α σ μ έ ν ο ς
χ τ ίζ ε τ α ι μ έχ ρ ι τ ο λ α ιμ ό κ α ι α φ ή ν ε τ α ι ν α π ε θ ά ν ε ι.
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ΡΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ Σ
Γ ΙΑ ΤΗΝ Θ Α Ν Α Τ Ι Κ I

0 KAMI ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
Πώς τελικά προσδιορίζεται μπροστά
στο έγκλημα ο πολιτισμός μας; Η απά
ντηση είναι απλή· εδώ και τριάντα χρό
νια τα εγκλήματα του κράτους υπερτε
ρούν κατά πολύ από τα εγκλήματα των
ατόμων. Δεν αναφέρομαι καν στους
πολέμους, παγκόσμιους ή τοπικούς, αν
και το αίμα είναι επίσης ένα αλκοόλ, το
οποίο δηλητηριάζει μακροπρόθεσμα
όπως το πιο μεθυστικό κρασί. Ο αριθ
μός όμως των ατόμων που εκτελέστηκαν άμεσα από το κράτος πήρε αστρο
νομικές διαστάσεις και ξεπερνάει
απείρως περισσότερο τον αριθμό των
μεμονωμένων φόνων. Υπάρχουν όλο
και λιγότερες καταδίκες για εγκλήματα
του κοινού δικαίου και όλο και περισ
σότερες καταδίκες για πολιτικά εγκλή
ματα. Αυτό αποδεικνύεται καθώς κα
θένας από εμάς, όσο έντιμος και αν εί
ναι, μπορεί μια μέρα να αντιμετωπίσει
το ενδεχόμενο μιας εις θάνατον κατα
δίκης του, ενώ μια τέτοια πιθανότητα
θα φαινόταν αστεία στις αρχές του αιώ
να. Η ρήση του Alphonse Karr «Ας αρ
χίσουν οι κύριοι δολοφόνοι» δεν έχει
κανένα νόημα. Αυτοί που προκαλούν
τις περισσότερες αιματοχυσίες είναι οι
ίδιοι που πιστεύουν ότι έχουν με το μέ
ρος τους το δίκαιο, την λογική και την
ιστορία.
Δεν είναι τόσο έναντι του ατόμου που
πρέπει λοιπόν να προστατευτεί η κοι
νωνία μας, όσο έναντι του κράτους. Εί
ναι πιθανόν να αναστραφούν οι αναλο
γίες σε τριάντα χρόνια. Προς το παρόν
όμως η νόμιμη άμυνα πρέπει να στρα
φεί κυρίως κατά του κράτους. Η δικαι
οσύνη και η πιο ρεαλιστική περίσταση
επιτάσσουν ο νόμος να προστατεύει το
άτομο έναντι ενός κράτους το οποίο
έχει παραδοθεί στην παραφροσύνη της
αλαζονείας και του σεκταρισμού. «Να
καταργήσει το κράτος την θανατική
ποινή» θα έπρεπε να είναι σήμερα η
κραυγή που θα μας ενώσει.
Οι δρακόντειοι νόμοι, λέγεται, εξα
γριώνουν τα ήθη. [...]
Πώς θα μπορούσε η ευρωπαϊκή κοι
νωνία στο μέσο του αιώνα να επιζήσει
χωρίς να υπερασπίσει, με όλα τα μέσα,
τα άτομα ενάντια στην κρατική κατα-
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πίεση; Το να απαγορεύσεις την επιβο
λή της θανατικής ποινής σ’ ένα άτομο,
θα ήταν σαν να διακηρύσσεις δημόσια
ότι η κοινωνία και το κράτος δεν είναι
απόλυτες αξίες και ότι δεν τους επιτρέ
πεις να νομοθετούν αναξέλεγκτα, ούτε
να προκαλούν το ανεπανόρθωτο. [...]
Χωρίς την θανατική ποινή η Ευρώπη
δεν θα είχε μολυνθεί από τα σωρευμένα πτώματα των τελευταίων είκοσι
χρόνων στην ταλαιπωρημένη γη της.
Στην ήπειρό μας όλες οι αξίες έχουν
υποστεί σημαντική φθορά από τον φ ό
βο και το μίσος που έχει εκδηλωθεί
ανάμεσα στα άτομα και στα έθνη. Η
πάλη των ιδεών διεξάγεται υπό την δαμόκλειο σπάθη της αγχόνης και της
λαιμητόμου. Δεν κυριαρχεί πια η φυσι
κή και ανθρώπινη κοινωνία που εξα 
σκεί τα δικαιώματάτης για καταστολή,
αλλά η ιδεολογία που απαιτεί ανθρώ 
πινες θυσίες. «Η εικόνα του ικριώμα
τος σημαίνει ότι η ζωή του ανθρώπου
παύει να είναι ιερή, όταν κρίνουμε
αναγκαία την θανάτωσή του». Π ροφ α
νώς αυτή η εικόνα θεω ρείται όλο και
πιο αναγκαία καθώς εξαπλώνεται και
διαδίδεται παντού. Και μαζί της επεκτείνεται η σύγχυση του μηδενισμού.
Π ρέπει λοιπόν στην εικόνα αυτή να
δώσουμε ένα θεαματικό χτύπημα και
να ενισχύσουμε τις αρχές και τους θε
σμούς που δέχονται ότι το άτομο είναι
πάνω από το κράτος. Κάθε μέτρο που
θα ελαχιστοποιεί την πίεση των κοινω 
νικών δυνάμεων πάνω στο άτομο, θα
το βοηθήσει να αυτονομηθεί από μια
Ευρώπη που αιμορραγεί και θα του
επιτρέψει να σκέφτεται καλύτερα και
να αναζητά την θεραπεία. Η αρρώστια
της Ευρώπης είναι να μην πιστεύει
πουθενά και να διατείνεται ότι τα ξέ
ρει όλα. [...]
Στην Ενωμένη Ευρώπη του μέλλοντος
η κατάργηση της θανατικής ποινής που
ελπίζουμε όλοι, θα έπρεπε να είναι στο
πρώτο άρθρο του ευρωπαϊκού Κώδικα.

Κ Α Τ Α Δ Ι Κ Η

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ!
Στο πρακτικό αυτό των μαρτυρικών
λογισμών μου, στους πόνους μου αυ
τούς, που όλο ένα και θα πληθαίνουν, σ’
αυτή τη διανοητική αυτοψία ενός κατα
δίκου, δεν θα υπάρχει τάχα ένα μεγάλο
μάθημα για κείνους που καταδικάζουν;
Η ανάγνωση αυτή, θα κάνει τάχα πιο
ελαφρό το χέρι τους, όταν θα πρόκειται
κάποια άλλη φορά, να πετάξουν το κε
φάλι ενός διανοούμενου, ένα κεφάλι
ανθρώπου, μέσα σ’ αυτό που ονομά
ζουν πλάστιγγα της δικαιοσύνης;
Δεν έχουν τάχα σκεφτεί ποτέ, οι δυ
στυχισμένοι, αυτή τη βραδυκίνητη δια
δοχή των βασάνων που π ερ ικ λ είει η
βιαστική διατύπωση μιας θανατικής
αποφάσεως;
Σταμάτησαν τάχα ποτέ και μόνο σ ’ αυ
τή την οδυνηρή ιδέα, ότι στον άνθρωπο
που αποκεφαλίζουν υπάρχει μια σκέ
ψη; Μ ια σκέψη που είχε κάποια βαρύ
τητα στη ζωή, μια ψυχή που δεν είχε κα
μιά όρεξη για το θάνατο.
Ό χι! Σ ’ όλα αύτα δεν βλέπουν τίποτε
άλλο έξω από την κάθετη πτώση μιας
τριγωνικής λεπίδας, και σκέπτονται
χω ρίς άλλο, ότι για τον κατάδικο δεν
υπάρχει τίποτα ούτε προ, ούτε μετά.
Τα φύλλα αυτά θα τους βγάλουν από
την πλάνη. Ό τα ν μια μέρα ίσως δημοσιευθούν, θα σταματήσουν λίγες στιγμές
τη σκέψη τους στους ψυχικούς πόνους·
γιατί αυτούς δεν τους υποπτεύονται
καν. Ε ίναι θριαμβευτές γιατί μπορούν
να σκοτώσουν το σώμα χωρίς να το κά
νουν να υποφέρει. Ε! λοιπόν γι’ αυτό
ακριβώς πρόκειται! Τι είναι ο φυσικός
πόνος μπροστά στο φυσικό άλγος! Φρί
κη και οίκτος για τους νόμους που έγι
ναν έτσι! Θάρθη μια μέρα, και ίσως τα
απομνημονεύματα αυτά, τελευταίες εκ
μυστηρεύσεις κάποιου δυστυχισμένου,
κάτι θα συνεισφέρουν.
• Βίκτωρ Ουγκώ,

Η τελευταία μέρα ενός καταδίκου,
Εκδόσεις Κοροντζή, Αθήνα 1978

•Α π ό το βιβλίο των Albert Camus - Arthur
Koestler: Réflexions sur la peine capitale,
Éditions Calmann-Lévy, Παρίσι 1979, αναθεω
ρημένη έκδοση· μετάφραση αποσπάσματος:
Διονύσης Παπαδουκάκης.

0 ΘΑΝΑΤΟΠΟΙΝΙΤΗΣ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΥ
Σύμφωνα με την εκδοχή του D. S.
Mirsky, συγγραφέα της Ιστορίας της
Ρωσικής Λογοτεχνίας, ο Ντοστογιέφ-
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σκυ, εξαιτίας της αντικαθεστωτικής του
δράσης, καταδικάζεται το 1849 σε οκτώ
χρόνια καταναγκαστικά έργα, αλλά -με
τη μεσολάβηση του τσάρου- η ποινή π ε
ριορίζεται σε τέσσερα χρόνια, με τον
όρο να υπηρετήσει τα υπόλοιπα τέσσε
ρα σαν απλός στρατιώτης. Αντί όμως να
ανακοινώσουν την καταδίκη αυτή στους
φυλακισμένους, οι αρχές σκηνοθετούν
μια σκληρή, απάνθρωπη κωμωδία: τους
■αναγγέλουν πως καταδικάστηκαν σε
θάνατο και τους βάζουν στη σειρά σαν
να επρόκειτο να εκτελεστούν. Μονάχα
όταν οι πρώτοι από αυτούς είναι κιόλας
δεμένοι στους πασσάλους, διαβάζονται
οι πραγματικές καταδίκες. Ό λ ο ι οι φυ
λακισμένοι είχαν φυσικά πιστέψει ότι
επρόκειτο να τουφεκιστούν, και ο ένας
-τους μάλιστα τρελάθηκε.
Αντίθετα σύμφωνα με τον Pierre Pascal
ο μεγάλος ρώσος συγγραφέας καταδι

κάστηκε πράγματι σε θάνατο. Την τε
λευταία στιγμή ο τσάρος τού απένειμε
χάρη, η ποινή του μετατράπηκε σε κα
ταναγκαστικά έργα και ο ίδιος μετα
φέρθηκε στην Σιβηρία.
Ό π ω ς και να ’χει, ποτέ δεν έσβησαν
από τη μνήμη του Ντοστογιέφσκυ αυτά
τα «δέκα πέρα από κάθε μέτρο φοβε
ρά, τρομακτικά λεπτά» καθώς περίμενε
το θάνατο. Του άφησαν μια τέτοια ανά
μνηση, ώστε επανειλημμένα τα περι
γράφει στον Ηλίθιο και στο Ημερολόγιο
ενός Συγγραφέα στα 1873.
Στο Ημερολόγιό του γράφει: «Κείνα τα
τελευταία λεπτά, μερικοί από μας (το
ξέρω θετικά), ξαναγυρίζοντας σαν από
ένστικτο στον ίδιο τον εαυτό τους, και
κρίνοντας μέσα σε μια στιγμή ολόκληρη
την, τόσο νεανική ακόμη, ζωή τους, μετάνοιωσαν, ίσως, για κάμποσα σοβαρά
λάθη τους (αυτά τα λάθη που, σε ολό

κληρη τη ζωή σας, πιέζουν κρυφά τη συ
νείδησή σας)· μα οι πράξεις, που γι’ αυ
τές καταδικαστήκαμε, οι ιδέες, οι αντι
λήψεις που κατείχαν το πνεύμα μας, μας
φαίνονταν όχι μόνο πως δεν απαιτού
σαν καμιά μετάνοια, μα ακόμη σαν κάτι
εξαγνιστικό, που για δαύτο υποφέραμε
ένα είδος μαρτυρίου, και που για δαύτο
θα μας συγχωρούνταν πολλά».
•Τ α στοιχεία πάρθηκαν από την μελέτη του
Pierre Pascal, 0 Φ. Ν το σ το γ ιέφ σ κ υ , που δημοσι
εύεται στο: Φ. Μ. Ντοστογιέφσκυ, Λ ε υ κ έ ς Ν ύ 
χ τ ε ς , εκδ. Γκοβόστη, Αθήνα χ.χ., και από το σχε
τικό κεφάλαιο της Ισ το ρ ία ς τη ς Ρ ω σ ικής Λ ο γ ο 
τ ε χ ν ία ς του D. S. Mirsky (εκδοτική Ερμής Ε.Π.Ε.,
Αθήνα 1977).
Έρευνα:

Αθανασία Κοντοχρήστου,
Σωτήρης Λέτσιος.
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Νούλας.
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του Απόστολου Διαμαντή

0 ΣΗ Μ ΙΤΗ Σ
ΤΡΟ ΤΣΚΙΣΤΗΣ

Και καπάκι ήρθε και το απί
στευτο: ανακάλυψαν αιφνιδίως πως δεν έχουν λε
φτά για κάποια φιλοδω
ρήματα και για την Ολυ
μπιάδα. Και κόψαν τις
αμυντικές δαπάνες. Διότι
τι σόι αριστεροί θα ήσαν,
εάν δεν το έκαναν; Μάλι
στα ο πρωθυπουργός κα
τηγόρησε εν γένει τους
εξοπλισμούς, που όμως
ο ίδιος είχε εγκρίνει, λες
και είναι ο Τρότσκι και
πρόκειται εντός ολίγου
να ξεσηκώσει το διεθνές

V

προλεταριάτο εναντίον
των πολέμων. Αγαπητοί
μου, δεν ξέρω αν το έχε
τε αντιληφθεί, αλλά αντί
για κυβέρνηση έχουμε
ένα θίασο ποικιλιών. Σή
μερα παίζει Γκόλφω, αύ
ριο Τραβιάτα κ.ο.κ.
ΠΑΣΟΚΙΑΔΕΣ
Η κυβέρνηση αυτή έχει κα
ταστεί ιδιαιτέρως επικίν
δυνη, διότι το μόνο που
κάνει είναι να προετοιμά
ζει τις επόμενες εκλογές.
Και αν τις χάσει, τσιμέντο
να γίνει. Ας καθαρίσουν
τη μπουγάδα οι ατυχείς
επόμενοι.

Αμ δεν είναι έτσι αγαπητοί
μου. Αν ήταν να περιμένα
με αυστηρά και μόνον τα
τεκμήρια, τότε δεν θα κά
ρπατώ...». Είναι κι αυτό ένα ποίημα.
ναμε ιστορία, αλλά χη
Μου τόλεγε η γιαγιά μου η Μαριάνθη,
μεία: βάζεις στη γυάλα
υδρογόνο και οξυγόνο και
ηλά οτο Πήλιο, στις Μηλιές. Αλλά η
βγάζεις νερό. Η ιστορία
ατυχής αγράμματος γραία δεν ήξευδεν πάει έτσι. Τι θα πει οι
ρε πω ς αυτό ήταν ένας μύθος, πολλώ
πηγές δεν αναφέρουν
δε μάλλον που στις Μηλιές υπήρχε και
πουθενά για κρυφό σχο
ξακουστή σχολή. Και τώ ρα που το
—
έμαθα κι εγώ το ψέμα δεν μπορώ να λειό στα πρώτα χρόνια της
τουρκοκρατίας; Γιατί να
τη ς ζητήσω τον λόγο, διότι πόσα χρό
το αναφέρουν; Τότε τι σόι
νια να ζήσει η έρμη;
κρυφό θα ήταν;

Π Ρ Α Ι Ο Ι

Αεροδρόμιο χωρίς δρό
μους προσβάσεως, απο
σκευές, πίνακες ανακοι
νώσεων και απογειώ
σεις, πρώτη φορά βλέ
πω. Θέλω να ασχοληθώ
με το πνεύμα, αλλά
όπως βλέπετε δεν μ’
αφήνουν να αγιάσω. Πά
νω που πιάνω τον Κόζελεκ και ετοιμάζομαι να
μπω στα άδυτα της νουβέλ ιστουάρ, νάσου ο
αφιονισμένος επιβάτης
που αυτός μεν πήγε Κέρ
κυρα, η δε βαλίτσα του
Ζάκυνθο. Οπότε πίπτω
πάλι στην αμαρτία.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΓΕΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Τι φταίει; Π ροφ ανούς η ξ ε 
τσιπω σιά τω ν κ υ βερ νιόντω ν

να

σ τή σ ου ν

άρον

ά ρ ο ν μια φ ιέσ τα , χ ω ρ ίς ν α
υ π ο λ ο γ ίζο υ ν

το ν

κόσμο.

Έ τ σ ι γ ια ν α κ ά ν ε ι τ ο ν έ ξ υ 
π ν ο ο Λ α λ ιο π η ς, π ω ς π α ρέδιυσε α ε ρ ο δ ρ ό μ ιο το ν
Μ άρτιο κ α ι ό χ ι τ ο ν Ν ο έ βριο*
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Παρακολουθώ με προσο
χή την αγωνία κάποιων
ιστορικών να αποκαλύψουν «μύθους» της
ιστοριογραφίας και να
ξιφουλκούν
εναντίον
«παραδεδεγμένων» ιδε
ών, οι οποίες δήθεν επιζούν παρά τα πλήγματα
της επιστήμης. Σου λέ
νε: εφόσον οι πηγές δεν
μιλάνε για το τάδε ζήτη
μα, άρα κι αυτό δεν υφίσταται, είναι μια ιδεολο
γική κατασκευή, ένας
μύθος.
ΦΑΝΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

IläliiÄ

FLYING DOWN ΤΟ
SP ATA

ΚΑΤΩ 01 ΜΥΘΟΙ

Μ Y 0 0 I

■
■■

Την ιστορία όμως δεν την γράφ ουν οι
πηγές, ο ιστορικός τη γράφει, ερμη
νεύοντας τις πηγές, κατανοώντας τα
κείμενα με τον δικό του μοναδικό τρό
πο. Και όταν οι πηγές δεν μιλάνε, μιλάει ο ίδιος.
Τι γινόταν λοιπόν για ενάμιση αιώνα στην Ελλά
δα, μέχρι να αναλάβειτο Πατριαρχείο την εκπαί
δευση των υποδούλων; Πως μάθαινε ο κόσμος
τη γλώσσα τη ς εκκλησίας; Δεν πήγαινε στον πα
πά να μάθει γραφή και ανάγνωση; Πήγαινε. Αυ
τό κάποιος μπορεί λοιπόν να το ονομάσει κρυφό
σχολειό, όχι με την έννοια του απαγορευμένου,
αλλά με την έννοια του παράπλευρου, του μη
κυρίαρχου. Και έπειτα αυτό μας μάρανε; Επιτέ
λους ας αφήσουμε και κανένα μύθο όρθιο, δεν
βλάφτει. Ανπθέτως οφελεί. Διότι η ίδια η συνεί
δηση συνίαταται από μύθους. Άμα αδειάσουμε
από όλα, θα γίνουμε εντέλει αυτό που λέει ο λα
ός; τενεκέδες ξεγάνωτοι.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

Το ΕΡΣ και ο Ρέππας,
έστειλαν υπαλλήλους
του Κόκκαλη να κόβουν
τις κεραίες των ραδιοφώνων. Εκεί φτάσαμε.
Οι δε νεόκοποι δημοσιο
γράφοι του σημιτισμού,
άμα πεις και καμιά κου
βέντα σε ξεφωνίζουν ως
υστερικό και μίζερο, που
δεν βλέπει έξω τι ωραία
άνοιξη έχουμε. Είναι πο
λύ άνετοι. Μου θυμίζουν
την Βασιλειάδου που
έλεγε ως νεόπλουτη:
«Εμείς, δόξατω Θεώ, λε
πτά έχωμε».

Το 'Αλσος Ριζάρι θ υ 
σία στον βωμό της
τ«χνης;
Στην Αθήνα μας που ονομά
ζεται όχι άδικα και «τσιμε
ντούπολη», όλοι μας αναζη
τούμε μια «όαση» πράσινου
μέσα στα λιγοστά άλση που
ακόμη υπάρχουν. Αν και λιγο
στά, άρα περιζήτητα, με διά
φορους τρόπους και μεθοδεύ
σεις βρίσκονται υπό διωγμό
από διάφορους «εκσυγχρονι
στές» του περιβάλλοντος, που
προς χάριν της ανοικοδόμησης
και όχι μόνον θέλουν να τα
υποβαθμίσουν και να τα εξα
φανίσουν.
Ένα από αυτά τα άλση, που
εδώ και χρόνια βρίσκεται υπό
διωγμό, είναι αυτό του Ριζάρη,
που παρ’όλον ότι ο ιδιοκτήτηςδωρητής το παραχώρησε στο
Δημόσιο με την ρητή εντολή να
παραμείνει αιωνίως άλσος
προς όφελος του αθηναϊκού
λαού, στις μέρες μας προσφέρεται από την εκσυγχρονιστι
κή^) κυβέρνηση «ΔΩΡΕΑΝ»
σε ιδιωτικό φορέα (Ίδρυμα Β.
&Ε. Γουλανδρή) για να κατα
σκευαστεί Μουσείο(;) Σύγ
χρονης Τέχνης.
Αλήθεια, πλην αυτού του χώf ρου δεν υπάρχουν άλλες εναλ
λακτικές λύσεις ή μόνον αυτός
00 χώρος ικανοποιεί τον ιδιωτι
κό φορέα; Εκείνο όμο^ς που
αφήνει άφωνο και που προ, βληματίζει κάθε σκεπτόμενο
πολίτη αυτής της πόλης, είναι
, πως άνθρωποι που διατείνο, νται ότι ανήκουν στον «χώρο»
,της τέχνης, δεν δείχνουν
έμπρακτα τις «ευαισθησίες»
" τους για την προστασία του πεν ριβάλλοντος, της διατήρησης
; δηλαδή του φυσικού κάλλους,
'' και εξ ονόματος της τέχνης συ^νειδητά επιδιώκουν την κατα^στροφή του.
Καταστρέφοντας το Άλσος
Ριζάρη αφαιρούν από όλους
^ ιαςτο «οξυγόνο» που είναι τό

σο πολύτιμο στις μέρες μας, Αρχή σοφίας, ονο
καθώς χωρίς αυτό η ύπαρξή μάτων €πίσκ€ψις
μας καταστρέφεται, άρα και η Αγαπητό Αντί,
ίδια η τέχνη την οποία «υπηρε
Στο τεύχος του αγαπητού
τούν»^) υποβαθμίζεται, αν Α ν τί της 23/3/2001, σελ. 41,
αναλογιστεί κανείς ότι ο καλ δημοσιεύτηκε ένα σημείωμα
λιτέχνης «εμπνέεται» κατά κύ του Μάνου Στεφανίδη, το
ριο λόγο από το «φυσικό κάλ οποίο περιείχε αναφορές
λος»!!!
και χαρακτηρισμούς που με
Πέρα από αυτά και ίσως πιο αφορούν προσωπικά. Προς
σημαντικό είναι αυτή η στά- άρσιν παρεξηγήσεων και για
ση/θέση αν όχι απαίτηση της καλύτερη ενημέρωση των
καταστροφής του Αλσους Ρι νοη μόνων και ευαίσθητων
ζάρη προς ανέγερση ενός αναγνωστών του Α ν τί θα
Μουσείου(;), η οποία «εκπέ ήθελα να διευκρινίσω τα
μπει» ένα μήνυμα και συγχρό εξής:
νως σκιαγραφεί ένα πρότυ1. Ουδέποτε συνέδεσα τον
πο(;) ανθρώπου που επιβεβαι Κόντογλου με την ρωσική
ώνει την σημερινή «ζού Πρωτοπορία, όπως ισχυρί
γκλα» μέσα στην οποία ζούμε ζεται ο Μ. Στεφανίδης.
και που οι νέοι άνθρωποι αρ- Εντόπισα απλώς κάποιες
νούνται να αποδεχθούν. Αυτό αναλογίες στο πώς προσλαμ
του ατόμου που μπροστά στην βάνουν την παράδοση της
προσπάθεια της ατομικής του βυζαντινής τέχνης οι Ρώσοι
επιβεβαίωσης και προβολής, της Πρωτοπορίας αφενός
αδιαφορεί για το «κοινό κα και οι δικοί μας της γενιάς
λό», το «κοινό όφελος», και του ’30 αφετέρου. Νομίζω
αρκείται στην ρήση ότι «ο σκο μάλιστα ότι μελετώντας την
διαπίδυση παράδοσης και
πός αγιάζει τα μέσα»!
Για μία φορά ακόμη ο κάθε πρωτοπορίας, όπως συνέβη
αθηναίος πολίτης καλείται, ξε- στη Ρωσία και όπως συμβαί
φεύγοντας από την «χείμερα» νει παντού, αντλούμε πολύτι
του χρηματιστηρίου και την μες βοήθειες και για τη βα
αποχαύνωση της τηλεόρασης, θύτερη κατανόηση της δικής
να διεκδικήσει το αυτονόητο μας ιστορίας. Αν ο Μαλέβιτς
και να αναδείξει αντιδρώντας παρατηρεί την «τέχνη των
το ενδιαφέρον του για το περι χωρικών» (εικόνες βυζαντι
νής τεχνοτροπίας) και φτά
βάλλον.
Η ελπίδα «πεθαίνει» τελευ νει στο Μ αύρο Τετράγωνο,
ταία λέει ο λαός μας, άρα ποτέ ενώ ο Κόντογλου αγωνίζεται
δεν είναι αργά για μία ακόμη να χωρέσει στον καμβά τον
προσπάθεια για την σωτηρία Σεζάν μαζί με την maniera
byzantina και τη λαϊκή εικο
του Άλσους Ριζάρη.
Το πραγματικό ζητούμενο εί νογραφία, αυτό έιναι ένα
ναι μία ποιοτικά καλλίτερη άλλο, μείζον ζήτημα που δεν
ζωή με αναβαθμισμένο και ανέπτυξα. Αν είπα κάτι, αυ
προστατευμένο περιβάλλον, τό είναι για τις δυναμικές,
όπου η τέχνη σ’ αυτό το πλαί συχνά απρόοπτες σχέσεις
σιο είναι μη ανταγωνιστική, εί μεταξύ εικονιστικών συστη
ναι δηλαδή συμπληρωματική, μάτων, και όχι για «ελληνι
γιατί αυτός εξάλλου είναι και κότητα στον Ρόντσενκο» (!)
ο ρόλος της.
Εν πάση περιπτώσει απορώ
Ευχαριστώ πώς ο οξυδερκής Μ. Στεφα
για την φιλοξενία νίδης με υποθέτει «μεταμο
Ι.Α. Στεφανίδης ντέρνο αφελή» επικαλούμε

νος πράγματα που ουδέποτε
είπα...
2. Για την «Γλωσσαλγία».
Είναι γνώμη μου ότι η Χόλτζερ γράφει κοινότοπα φύ
κια - ελεγχόμενη γνώμη, ναι,
αλλά όχι αφέλεια. Ενώ το
ρηθέν υπό του Μ.Σ. ότι
«πρόθεση της Χόλτζερ δεν
είναι να γράψει μονόστιχη
ποίηση» δεν είναι γνώμη, αλ
λά εικασία. Εγώ δεν κρίνω
την (άγνωστη και σίγουρα
αδιάφορη) πρόθεση, αλλά το
πραγματωμένο έργο. Ό ποιο
έργο γράφεται με λέξεις,
κρίνεται και σαν έργο τέ
χνης με λέξεις - δηλαδή
εντός και της λογοτεχνίας...
Ό ποιος θεμελιώνει ρητά και
φιλόδοξα την installation του
στον Πλάτωνα ή στον Βιτγκενστάιν, ελέγχεται και ως
προς την κατανόηση της φι
λοσοφίας τους, όχι μόνο ως
προς τη διακοσμητική εφαρ
μογή των τυπογραφικών
στοιχείων των βιβλίων τους.
Τα ποιήματα γράφονται με
λέξεις και όχι με ιδέες (Μαλλαρμέ)* πολύ περισσότερο,
δεν γράφονται με προθέ
σεις. Οι αδικαίιοτες και ασώματες προθέσεις γεμίζουν
τις γκαλερί, τα περιοδικά
και τις Kunsthalle, αλλά
προς Θεού, ας μην ντελαπάρουν και τον κριτικό λόγο, το
βλέμμα και την επίσκεψη του
θεατή.
Τέλος: δεν απορρίπτω την
εννοιακή τέχνη - την κρίνω,
εντός του γενικότερου πολι
τισμικού συγκείμενου, όχι
εντός του ταυτολογικού λεξι
λογίου των curators. Και
-ορκίζομαι!- δεν αντιγράφω
τον αγαπητό Σταύρο Τσιγκόγλου, ιδίως τη σελ. 220,
καίτοι συμφωνούμε σε καμπόσα...
Ας μένουμε στις λέξεις.
Με εκτίμηση
Νίκος Γ. Ξυδάκης
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επισημαίνουμε

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
• Για όσους πρόκειται να ταξιδέ

Η παραίτηση της Χρύσας Ρωμανού
Λ ά β α μ ε και δ η μ ο σ ιεύ ο υ μ ε τη ν π α ρ α κ ά τω ε π ισ το λ ή μ έ σ ω τ η ς ο π ο ία ς η
Χ ρ ύ σ α Ρ ω μ α νο ύ π α ρ α ιτ ε ίτ α ι α π ό τη ν σ υ μ μ ε το χ ή τ η ς σ τ η ν φ ε τιν ή
B ien nale. Έ τσι, έ ν α δ ρ ά μ α κ α θ υ σ τε ρ ή σ ε ω ν , σ κ ο π ιμ ο τή τω ν ,
α δ ια φ ά ν εια ς , ν ευ ρ ω τικ ώ ν σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ώ ν κ α ι π λ ή ρ ο υ ς α π α ξ ίω σ η ς τ ο υ
κ α λ λιτεχ ν ικ ο ύ δ υ ν α μ ικ ο ύ το υ τό π ο υ κ ο ρ υ φ ώ θ η κ ε . Ε ίν α ι λ υ π η ρ ό π ο υ η
Ρ ω μα νού τ ίθ ε τ α ι έ τσ ι άδοξα ε κ τ ό ς τ η ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ς τ ιμ ή ς π ο υ γ ίν ε τα ι
σ' έν α ν ε ικ α σ τικ ό κ α λ λ ιτέχ ν η . Α π ’ τη ν ά λ λ η ό μ ω ς σ π ά ε ι έ ν α α π ό σ τ η μ α
και κ α τα δ ε ικ ν ύ ε τα ι η π λ ή ρ η ς α π ο υ σ ία θ ε σ μ ώ ν κ α ι υ π εύ θ υ ν η ς
π ο λιτισ τικ ή ς π ο λιτική ς. Μ α κ ά ρ ι μ ε τη ν π α ρ α ίτη σ η τ η ς Χ ρ ύ σ α ς ν'
α ν ο ίξει έ ν α ς δ ιά λ ο γ ο ς . Μ α κ ά ρ ι να ξ α ν α δ ιε κ δ ικ η θ ε ί η χ α μ έ ν η
σ υ λ λ ο γ ικ ό τη τα -α λ λ ά κ α ι α ξ ιο π ρ έ π ε ια - τ ο υ ε ικ α σ τ ικ ο ύ χ ώ ρ ο υ . Μ α κ ά ρ ι
να σ τα μ α τή σ ε ι ό λη α υ τή η ύ π ο π τη κ α ι έ ν ο χ η σ ιω π ή. (Α ν κ α ι δ ε ν το
π ισ τεύ ο υ μ ε). Α ς μ η ν π α ίζο υ ν ά λ λ ο κ ά π ο ιο ι ο ύ τ ε μ ε τ ο υ ς κ α λ λ ιτ έ χ ν ε ς
ο ύ τε μ ε το έ ρ γ ο το υ ς . Α ς α ξ ιο π ο ιή σ ο υ ν ε π ιτέ λ ο υ ς τ ο υ ς δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ς οι
π οικίλοι «υπ εύθυνοι» χ ω ρ ίς μ ικ ρ ο π ο λ ιτικ έ ς ίν τρ ιγ κ ε ς κ α ι
μ ικ ρ ο εκ β ια σ μ ο ύ ς . Τ ώ ρ α π ο ιο ς κ ε ρ δ ίζ ε ι α π ’ α υ τ ή ν τη ν -δ υ σ ά ρ ε σ τ η ε ξ έ λ ιξ η τη ς π α ρ α τε τα μ έ ν η ς ιλ α ρ ο τ ρ α γ ω δ ία ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά σ τη ν
ελληνική σ υ μ μ ε το χ ή τ η ς B ie n n a le Β ε ν ε τία ς , τ ο ε γ γ ύ ς μ έ λ λ ο ν θ α
δ ε ίξε ι... Και τώ ρ α τ ο κ είμ εν ο :
«Για τη ν γ εν ιά μ ο υ η υ π ό θ εσ η τ η ς B ie n n a le Β ε ν ε τ ία ς ή τ α ν μ ια
ε ξ α ιρ ε τικ ή τιμ ή κα ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς το κ α λ ύ τε ρ ο β ή μ α γ ια τη ν γ ό ν ιμ η
σ υνάντη σ η σ ε δ ιε θ ν έ ς επ ίπ εδ ο τω ν ό π ο ιω ν το π ικ ώ ν ιδ ια ιτε ρ ο τή τω ν .
Έ τσι λοιπ ό ν ό τα ν π ρ ο τά θ η κ α α π ό το Υ Π Π Ο γ ια τη φ ε τιν ή B ie n n a le μ α ζ ί
μ ε το ν εκ λ εκ τό σ υ ν ά δ ε λ φ ο Ν . Ν α υ ρ ίδ η α ισ θ ά ν θ η κ α μ ε γ ά λ η σ υ γ κ ίν η σ η
α λ λ ά κι ευ θύ νη . Δ ιά β ο λ ε , γ ια τη ν εκ π ρ ο σ ώ π η σ η τ η ς ελ λ η ν ικ ή ς τ έ χ ν η ς
επ ρ ό κ ειτο κι ό χ ι μ ό ν ο γ ια π ροσ ω π ική π ρ ο β ο λ ή . Α π ό τ ο ν π ε ρ α σ μ έ ν ο
Σ ε π τέμ β ρ ιο λ ο ιπ ό ν ε π ί υ π ο υ ρ γ ία ς Π α γ κ ά λ ο υ κ α ι π ρ ό σ φ α τ α ε π ί
Β εν ιζέλο υ το δ ίδ υ μ ο γ ια τη ν ελλη νική σ υ μ μ ε το χ ή ή τ α ν : Ρ ω μ α ν ο ύ Ν α υ ρ ίδ η ς (μ ε το ν χ ώ ρ ο φ υ σ ικ ά μ ο ιρ α σ μ έ ν ο ισ ό τ ιμ α ό π ω ς ε ξ ά λ λ ο υ
σ υνέβ η σ το π α ρ ε λ θ ό ν μ ε το υ ς Κ α ν ιά ρ η -Κ ε σ σ α ν λ ή κ α ι Λ ά π π α -Μ π ο υ τ έ α
κ.λπ .). Κ υ ρ ιο λ εκ τικ ά σ τ ο π α ρ ά π έν τε π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ μ α ι α π ό τη ν
επ ίτρ ο π ο κ. Τ σ ίκ ο υ τα ό τ ι α π ό τ α 2 0 0 π ερ ίπ ο υ μ 2 τ ο υ π ε ρ ιπ τέ ρ ο υ μ ο ύ
δ ια τίθ ε ν τα ι μ ό λ ις 5 0 (1 1 x 4 μ .) κ α ι μ ά λ ισ τα χ ω ρ ίς π ρ ό σ β α σ η σ τ ο έ ρ γ ο
μ ο υ απ ό τη ν κ υ ρ ία είσ ο δ ο . Ε π ιπ λέο ν π ρ ο σ τ ίθ ε τα ι σ τ ο π ε ρ ίπ τε ρ ο κ α ι
τρ ίτο ς κ α λ λ ιτέχ ν η ς ο ο π ο ίο ς α ρ χ ικ ά π ρ ο ο ρ ιζ ό τα ν γ ια τ ο Ε λλη νικό
Ιν σ τιτο ύ το . Κ α τό π ιν όλω ν α υ τώ ν επ ειδ ή π ισ τεύ ω ό τι τ ο έ ρ γ ο μ ο υ
υ π ο β α θ μ ίζ ετα ι β ά ν α υ σ α , ε ίμ α ι υ π ο χ ρ εω μ έν η μ ε λύ π η μ ο υ να
π α ρ α ιτη θ ώ απ ό τη ν σ η μ α ν τικ ή α υ τή σ υ μ μ ε το χ ή μ ο υ . Ε ύ χ ο μ α ι σ τ ο υ ς
υπ όλοιπ ους σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς μ ο υ , κ α λ ή ε π ιτυ χ ία α π ό κ α ρ δ ιά ς .
Χ ρ ύ σ α Ρ ω μανού».
Κ αι τώ ρ α τι γ ίν ε τα ι; Π ώ ς θ α π ά ει η ελ λ η ν ική σ υ μ μ ε τ ο χ ή κ ο λ ο β ω μ έν η ;
Δ ε ν π λ ή ττετα ι το c o n c e p t; Ε κ τό ς κι α ν έ χ ο υ ν τό σ ο π ο δ ο σ φ α ιρ ο π ο ιη θ ε ί
τα εικ α σ τικ ά ώ σ τε να γ ίν ο ν τα ι χ ω ρ ίς ζη μ ιά «α λ λ α γ έ ς » γ ια να κ ε ρ δ η θ ε ί
χ ρ ό ν ο ς (χ ώ ρ ο ς ) ή ώ σ τε η νίκη να ε π ιτυ γ χ ά ν ε τ α ι μ ’ έ ν α π α ίχ τη
λ ιγ ό τε ρ ο . (Μ ό ν ο π ου σ τη ν π ερ ίπ τω σ η α υ τή η « εθνική » Ε λ λ ά δ ο ς δ ε ν
είνα ι Γ ερ μ α νία .)
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ψουν στη Ρώμη, υπάρχει εκεί μια
πολύ ενδιαφέρουσα
έκθεση του Ρενέ
Μ αγκρίτ. Η έκθεση
γίνεται στις αίθου
σες του Κέντρου
Vittoriano και έχει
ανθολογικό χαρα
κτήρα αφού συμπε
ριλαμβάνει εβδομή
ντα πίνακες που δημιουργήθηκαν μετα
ξύ του 1926 και του 1965, δηλαδή
έργα της πιο δημιουργικής περιό
δου του ζωγράφου.
• Αν και υπάρχει αρκετός χρόνος
μέχρι τις 18 Ιουνίου που θα διαρκέ
σει η έκθεση του Σαντιάγκο Καλατρόβα στην Εθνική Πινακοθήκη,
επισκεφθείτε την το
γρηγορότερο δυνα
τό. Ο ισπανός αρχι
τέκτονας είναι ικα
νός με τη δουλειά
του να μας διδάξει
πολλά: αφενός σχε
τικά με την αισθητική
των μεγάλων έργων και αφετέρου
για την απόσταση που μας χωρίζει
απ’ το να μπορούμε να θεωρούμε
τον εαυτό μας πολίτες μιας ευρω
παϊκής και πολιτισμένης χώρας.
•Δ ε ίτ ε την ταινία-ντοκιμαντέρ Εί
δαν τα μάτια μας γιορτές του Στέλι
ου Χαραλαμττόπουλου που προ
βάλλεται αυτές τις μέρες στις αί
θουσες της Αθήνας. Μια ταινία που
σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της
μπορεί να περιγράφει ως εξής: «ει
κόνες της Μεσογείου φτιαγμένες
με ψωμί, λάδι και κρασί». Ας θυμί
σουμε πως τα γυρίσματα έγιναν
στην Ελλάδα, την Ιταλία και την
Τουρκία.
• Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη
πρόκειται να πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 9/4 στις 7 μ.μ. στο αμφι
θέατρο του Υπουργείου Πολιτι
σμού με τίτλο «Τόπος Τοπίου: Γε
ωγραφικά Α νδρέα Εμπειρικού».
Μιλούν οι κ.κ. Ιάκωβος Βούρτσης,
Αναστάσης Βιστωνίτης, Ρένα Ζα·
μάρου, Ευάγγελος Λιβιεράτος.

Εικόνες
της Ιστορίας
Ο κινηματογράφος του σκηνοθέτη Λάκη
Παπαστάθη αποτελείτο έναυσμα για μια
πιθανόν πολΰ ενδιαφέρουσα ημερίδα με
τίτλο «Η μαρτυρία της κινηματογραφικής
εικόνας» που οργανώνεται στις 6 Απριλί
ου, την ημέρα της κυκλοφορίας αυτού του
τεύχους. Το θέμα της είναι οι ταινίες του

• Ο Νίκος
Κωνσταντόπουλος
κατέθεσε επερώτηση στον
πρωθυπουργό για τον
Σχοινιά ζητώντας του ν ’
ακούσει τουλάχιστον τη
γνώμη της Ακαδημίας
Αθηνών.
• Δεν βαριέστε, το ΠΑΣΟ Κ
είναι πρωτοπορία. Δ εν
ακούει τους ακαδημαϊκούς!
• Προς τους οποίους
απηύθυνε χαριέστατη
ευχαριστία η ποιήτρια Κική
' Δημουλά κατά την τόσο
’ δίκαιη απονομή του
Αριστείου Γραμμάτων.
• «Σ’όλη μου τη ζωή δεν
κατάφερα να εξαπατήσω
τους θνητούς ως προς το τι
είμαι. Τώρα πώς κατάφ ερα
να εξαπατήσω
αθανάτους ».
: · Διαβάσαμε από
; κατάλογο του ΜΙ ET γ ια το ν
; Γιάννη Μηταράκη: «Ο Μ.
- θααντιπαραθέσειστο
• πνευματικό περίγραμμα τη
χρωματική υλικότητα μιας
ύλης που εμπεριέχει η ίδια
τις αιτίες της ύπαρξής της
' και άρα εμφανίζεται
: αυτονόητη και αυτο
κινούμενη, ανεξάρτητη από
την οργανωτική
επικυριαρχία του
ί πνεύματος...».
• Και μετά του πνεύματος
5i!i του τεχνοκριτικού της
Φόρμουλα 1.
: · Δήλωσε με ανησυχία
»ή υ τψ λ υ γ ή ο πολύτιμος

Παπαστάθη και πιο συγκεκριμένα οι πη
γές και ο σχολιασμός της ιστορίας όπως
καταγράφονται σ’ αυτές. Ο Καιρός των
Ελλήνων για παράδειγμα αποτελεί πρώ
της τάξης υλικό για εισηγήσεις σχετικές
με τις παραστάσεις του ελληνικού φαινο
μένου της ληστείας στον κινηματογράφο,
ενώ εμπεριέχει πλήθος αναφορών για
μια εποχή όχι μακρυνή αλλά αρκετά
άγνωστη. Ο Θεόφιλος πάλι προσφέρεται
για εκτεταμένες συζητήσεις γύρω από

Θανάσης Βαλτινός σχετικά
με την πολιτική για το
βιβλίο:
• «Δεν πρέπει να
περιμένουμε πολλά
πρά γμα τα από την
Φ ραγκφούρτη 2001. Οι
δικές μου προσδοκίες είναι
να μην γελοιοποιηθούμε. .».
• Μα τι λέτε αγαπητέ! Εδώ
έχουμε κοτζαμάν Ρωμαίο
Πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής, τ. υπουργό
Δημόσιας Τάξεως.
• Τώρα που συνελήφθη ο
Μιλόσεβιτς ελπίζουν όλοι οι
πασιφιστές επ ί της γΐ]ς ότι
θα συλληφθεί και οΣολάνα.
• Και μετά Μπλερ,
Ζοσπέν, Σημίτης και οι
λοιπές μαύρες περιστερές
του ΝΑΤΟ. Δικαιοσύνη...
• Διαβάζουνε οι ξένοι EL.
VENIZELOS και νομίζουν
ότι πρόκειται για Ισπανό.
• Ενώ ως γνωστόν Ισπανός
έγινε μετά τα εγκαίνια ο
Λαλιώτης.
• Πρόταση της στήλης:
τό νέο αεροδρόμιο να
ονομάζεται απλώς
«ΒΕΝΙΖΕΔΟΣ».
• Ώ στε να καλύπτονται
περισσότερες της μιας
περιπτώσεις.
• Επίσης το αεροδρόμιο
Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ στη Μικρά
μ π ο ρ εί να μετονομαστεί σε
«ΜΙΚΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΔΟΣ».
• Ιδέες υπάρχουν.
• Φ ερ’ειπείν το
αεροδρόμιο

τον εγχώριο μο
ντερνισμό στην τέ
χνη. Ξεκινώντας
κανείς από τις συν
θέσεις και την θε
ματολογία του λέσβιου λαϊκού ζω
γράφου μπορεί εύ
κολα να καταλήξει
στους πίνακες του Τσαρούχη.

Κωνσταντινούπολης θα
μπορούσε στο πλαίσιο της
ελληνοτουρκικής φιλίας να
ονομαστεί EL
TOURKOGLOU.
• Ο κ. Πρετεντέρηςτο είπε
καλά: «Εδώ σε μια
καινούργια γκαρσονιέρα
μπαίνεις και στάζουν οι
βρύσες. Ό χ ι σε καινούριο
αεροδρόμιο».
• Στη συνέχεια ο
Δ ΟΛμητίας ΔΙΑνοούμενος
τά 'ρίξε στονΆκη που τα
ρίχνει του Σημίτη που
τσιμπάει ο Πάγκαλος... Και
κατέληξε με εμβρίθεια:
• «Χα, χα, γλίστρησε και ο
Καραμανλής».
• Χα, χα και το ΠΑΣΟΚ
γλιστράει κ.
πρωθυπουργικέ
δημοσιογράφε μου.
• Αυτοί έχουν χάσει την
επαφή με την
πραγματικότητα.
Επιτρέπεται όμως κι εσείς;
• Το ΠΑΣΟΚ το οποίο
κατά τ ’άλλα είναι μια
ωραία ατμόσφαιρα, είναι.
• Ξέρετε πως λένε στο
Mega το ζεύγος
Χατζή νικολάου-Κατρίτση ;
• Νικολάε και Έλενα
Τσαουσέσκου.
• Κοίτα να δεις! Και ήταν
τόσο γλυκός ο κ. Νίκος με
τον Τόλη που εγκυμονεί.
• Πρόταση: τα βαφτίσια
του μωρού να τεθούν υπό
την αιγίδα της Πολιτιστικής
Ολυμπιάδας.
• Αφού δεν προλάβαμε τον
γάμο του Κούγια.
• Κατά τ ’άλλα το είχαμε
προβλέψει πως τα
τουριστικά πούλμαν
ελλείψει πάρκινγκ θα

Κ.Ν
πνίξουν την περιοχή της
Ακρόπολης και το κέντρο
της Αθήνας.
• Κάτι το νέο αεροδρόμιο,
κάτι η απίστευτη
Ολυμπιακή, κάτι η
ενοποίηση που κατέληξε
ανω-κατωποίηση, έδωσαν
στον τουρισμό την
χαριστική βολή.
• Ευτυχώς που
συνεχίζονται τα έργα στον
Σχοινιά.
• Σιγά μην μετανιώσουν οι
Λαλιώτης-Βενιζέλος
εμπρός στις ικεσίες
σύμπαντος του πνευματικού
κόσμου.
• Το παν είναι να
προωθείται το κυβερνητικό
έργο.
• Ο κ. Άρης
Σπηλιοτόπουλος μόλις
παρουσίασε το βιβλίο της
συντρόφισσας Δαμανάκη Η
επιστροφή της πολιτικής,
έτρεξε να δώσει το Βραβείο
Ποπ-Κορν στον Σάκη
Ρουβά.
• Ομοίως η Ντάρα στην κ.
Βίσση.
• Σιγά τα βύσσηνα θα μου
πείτε.
• Εδώ κοτζάμ Ααλιώτης
εξηγούσε στα σοβαρά τα
πλεονεκτήματα του νέου
αεροδρομίου στην μοντέλα
κ. Κούγια.
• Η τέλεια απουσία του
ύφους, η πλήρης επιβολή
της τηλεοπτικής αισθητικής.
• El Ααλιώτης, El Βερελής
(ο άνθρωπος με το
πανέξυπνο βλέμμα), Ελ
Αλαμέιν.
• Το Ela να δεις κ. El
Βενιζέλε νούμερο 2.
Μανωλάκης ο Βομβιστής^

Λιγότερα χειροκροτήματα...
αποκαθήλωση των διαφη
μιστικών πινακίδων είναι
ασφαλώς ένα θετικό μέ
τρο. Η κατάσταση που επικρα
τεί εξαιτίας της ανεξέλεγκτης
τοποθέτησής τους επιβαρύνει
το έτσι κι αλλιώς αθηναϊκό πε
ριβάλλον. Το Α ν τί έχει ωστόσο
μερικές ερωτήσεις να υποβά
λει σε εκείνους τους συναδέλ
φους και όσους άλλους έσπευσαν να θριαμβολογήσουν με
την ανακοίνωση της Εταιρίας
ενοποίησης Αρχαιολογικών
Χώρων. Εντάξει θα φύγουν οι
γιγαντοαφίσες, αλλά τι θα γί
νει με τις ετοιμόρροπες προσόψεις
που θα αποκαλυφθούν; Τι θα γίνει με
τα γεμάτα μπάζα οικόπεδα που έκρυ
βαν μέχρι τώρα; Τι θα γίνει με τους
σκουπιδότοπους, μόνο την δυσάρεστη
οσμή των οποίων γνωρίζουμε έως σή
μερα; Τι θα γίνει με τα αιώνια γιαπιά

Η

την ύπαρξη των οποίων οι περισσότε
ροι αγνοούμε; Και επιτέλους πόσα
από τα προβλήματα αυτής της άμοιρης
πόλης μπορούν να λυθούν μόνο με ένα
και σχετικά συντηρητικό μέτρο; «Η
Ακρόπολη δεν θα κρύβεται πια και
όλοι θα μπορούν να τη δουν» λένε κά

ποτέ άλλοτε δεν αφέθηκε να παρασυρ
Γιώργος Σουφλιάς επανακάμπτει
θεί από την σιγουριά του και να υπερεεν μέσω ενός κοινού που χειροκτεθεί στα μήντια, η επιτυχία όμως (;)
κροτάει ενθουσιασμένο τον αρχη
γό του και τον «Σαρακατσάνο πολιτι δίνει άλλο αέρα ακόμη και σ’ εκείνους
κό» σχεδόν από κεκτημένη ταχύτητα, που προτιμούν να υπαγορεύουν παρά
να γράφουν.
ξέροντας κατά βάθος ότι αυτή η επι
στροφή από μόνη της δεν θα φέρει το
κόμμα που οι σύνεδροι υποστηρίζουν,
εν τον περίμενα τόσο ομιλητικό
στην εξουσία. Οι αρχές «παραπαίουν»
πάντως, και επιπλέον με τέτοια
καθώς με κόπο «ξαναγράφονται», και
ικανότητα σε κοινότοπες αβρότη
ο αρχηγός εξακολουθεί να έχει τον αέ τες στον κ. Σ. Καρατζαφέρη για π α ρ ά 
ρα του «δανεικού», του ξένου προς την
δειγμα («είστε ωραίος άνδρας και
αρχηγία και την εξουσία. Ούτε κάν συ
εξαίρετος δημοσιογράφος, οπότε μην
νωμότης δεν δείχνει (αλλά πάλι πού ξέ
αυτοπυρποληθείτε όπως «απειλείτε»,
ρει κανείς; Τα φαινόμενα συχνά απαείμαι πρόθυμος να απαντήσω στις
τούν...)
ερωτήσεις
σας»:
Δ ιαξιφ ισμοί

0

Δ

m am )
ν ο Κώστας ο νεότερος δεν κάνει
κάτι δραστικό (και τι μπορεί να εί
ναι άραγε αυτό;) θα του μείνει ο
τίτλος του «κατά βάθος όμως τον συ
μπαθώ, αλλά δεν θα τον ψήφιζα ποτέ·
κρίμα γιατί φαίνεται καλό παιδί».

Α
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πό την άλλη ο Κώστας Λαλιώτης
εμφανίζεται ξαφνικά λαλίστατος,
δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά

υτά, μαζί με το βαρετά καμουφλαρισμένο πρόσωπο του Μ εξι
κάνου Κομαντάντε (είναι άραγε
ωραίος;), είναι όσα με εντυπώσιασαν
τελευταία. Οι κακές τηλεοπτικές σει
ρές, τα δήθεν μουσικά βραβεία (σαν
δεν ντρεπόμαστε!) σε σιτεμένες εγ
χώ ριες «σταρ», οι δημοσιογραφικές
αρπαχτές στο ξεδιάλεγμα ειδήσεων

Α

ποιοι λες και το να μη βλέπεις
αυτό το αριστούργημα του πα
γκόσμιου πολιτισμού είναι
χειρότερο από το να το αντικρύζεις καθημερινά ανάμεσα
σε άσχημα, τσιμεντένια κου
τιά που οι απολήξεις τους βλέ
πουν σε έναν μουντό μολυσμένο ουρανό. Και έπειτα, αν
είμαστε τόσο πρόθυμοι να
δούμε τα ρούχα του Βασιλιά
και να χειροκροτήσουμε εκ
των προτέρων την «σωτηρία»
της Α θήνας από εκείνους που
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
συνέβαλαν στην καταστροφή
της, πώς περιμένουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επιβολή μέ
τρων ριζικών, δυναμικών, ικανών τελι
κά να συμβάλουν πραγματικά στην
διάσωση της πιο άσχημης πρωτεύου
σας της Ευρώπης;
Κ.Ν.

που εκτυλίσσονται στα λίγα τετραγω
νικά που χω ρίζουν την κρεβατοκάμα
ρα από την κουζίνα, οι πολιτιστικές
επιλογές (φυλαχτείτε αρχίζουν τα
Φ εστιβάλ σε λίγο), και η τάχα μου
κουλέρ-λοκάλ πρωτοτυπία είναι πλέ
ον καθεστώς, προσωρινά αποστρέφω
το βλέμμα, αν και αισθάνομαι να με
βαραίνει.
ην ξεχάσω στα ευτράπελα του
«καθεστώτος» που προανέφερα
το «αφιέρωμα του Ε στη γυναί
κα»... Άλλο τρόπο και πρόσχημα για
να π ά ρ ει διαφημίσεις το ένθετο πε
ριοδικό δεν υπήρχε; Το κακό τύπωμα
να θυμηθούμε, το άθλιο lay-out, τα κα
κογραμμένα (και στο πόδι) άρθρα,
τον «προβληματισμό» με ολίγη από
κους-κους; Ντροπή κορίτσια που τόσο
εύκολα βοηθήσατε να αναπαραχθούν
όλα τα κλισέ για άλλη μια φορά. Η
«Κωστοπούλειος» γκόμενα με ολίγη
από πανεπιστημιακή εσάνς.
Απαπα...

Μ

Ν . Χασ ιώ τη

Ο Τσίρκας στα «ΚΑΒΑΦΕΙΑ»
ίκοσι χρόνια από το θάνατο του
Στρατή Τσίρκα, σαράντα χρόνια
από την έκδοση της Λ έσχης και ο
Τσίρκας εξακολουθεί να παρα
μένει ευανάγνωστος και να προ
φέρει με το πολυεπίπεδο έργο του
ολλαπλές αναγνώσεις.
Φέτος, «έτος Εμπειρικού» και «έτος
σίρκα», είναι επόμενο να παρουσιάεται μια πύκνωση εκδηλώσεων: οργαώνονται συνέδρια, εκδίδονται ειδικά
φιερώματα και γενικά αναπτύσσεται η
υτως ή άλλως ενδιαφέρουσα συζήτηση
ου φανερώνει την αναγνωστική επιαιρότητα των τιμωμένων συγγραφέων.
Οι «Φίλοι του Στρατή Τσίρκα» επέλεαν την Αίγυπτο, την Α λεξάνδρεια και
) Κ άιρο, για να τιμήσουν τον Τσίρκα
υτή τη φορά στη γενέτειρά του. Στο
υνέδριο που πραγματοποιήθηκε από
6 έως 28 Μαρτίου έγιναν σημαντικές
να κοινώ σεις που κινήθηκαν στο μεχίχμιο της ιστορίας και της λογοτεήας, διατύπωσαν προβληματισμούς
|0(άνα) σε θεωρητικά ζητήματα και έδωαν το στίγμα του Τσίρκα στο πλαίσιο
ΐς μ ο ντερ νισ τικ ή ς γραφής του.
Οι «Φ ίλοι του Στρατή Τσίρκα» είχαν
τίσης την πρωτοβουλία να προσφέ3υν συμβολικά δώρα προς την Βιβλιοήκη Αλεξανδρείας: μια σειρά των εκ
δόσεω ν του Τσίρκα καθώς και αρκετές
το τις μεταφράσεις του έργου του. Το
: δρυμα Ελληνικού Πολιτισμού προσέερε αντιστοίχως την άψογη ανατύπω<
\του έργου του Κλαύδιου ΠτολεμαίJ Γεωγραφίας Υφήγησης. Η Νέα
Aïibliothequa Alexandrina, ένα αρι,ji ω ΰργημα σύγχρονης αρχιτεκτονικής,
.ημιούργημα ομάδας νορβηγών αρχι. κτόνων, ένα κέλυφος έτοιμο να στείσει βιβλία, αρχεία αλλά και όλα τα
ά χρ ο να ηλεκτρονικά μέσα, είναι ένα
π ιδ ο φ ό ρ ο νεύμα προς το μέλλον και
Ό στοίχη μα που με κόπο θα πρέπει να
:ρδηθεί.
ιιί
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1. Γο συνέδριο ξεκίνησε στην Αλεξάν>εια και ολοκληρώθηκε στο Κάιρο.
1111 ετά τον θερμό χαιρετισμό του διοικη^ Αλεξανδρείας στρατηγού Αμπντελ'·' ιλίμ Μαχγκούμπ και τις προσφωνήιςτου προέδρου του Ελληνικού Ιδρύ^

ματος Πολιτισμού καθηγητή Αργύρη
Φατούρου και του διευθυντή του
ΕΚΕΒΙ Χρήστου Λάζου, ο καθηγητής
Παναγιώτης Μουλλάς μας εισήγαγε
στην Αίγυπτο του Τσίρκα με την εναρ
κτήρια ομιλία του, ενώ ο δημοσιογρά
φος Σοφιανός Χρυσοστομίδης μας μί
λησε για τον Τσίρκα και το αιγυπτιακό
εθνικό κίνημα: Από τον Σαάντ Ζαγλούλ στον Νάσερ. Ή δ η από την αρχή
καθορίστηκαν οι δύο άξονες του συνε
δρίου, που απηχούν και τους δύο πό
λους του έργου του Τσίρκα: λογοτεχνία
και πολιτική - ωστόσο, ίσως έλειψε απ’
το συνέδριο αυτό ο τρίτος πόλος που εί
ναι βέβαια ο έρωτας.
Ο Νάίμ Ατίγια «διεκδίκησε» την αιγυ
πτιακή ταυτότητα του Τσίρκα, ο Γιάννης
Παπαθεοδώρου ανέδειξε τον τραυματι
κό πυρήνα της ιστορίας στις Ακυβέρνη
τες Πολιτείες, ο Ευθύμιος Σουλογιάννης
επέμεινε στον αντιφασίστα Τσίρκα, ενώ
οι Γιάννης Μελαχροινούδης (μορφωτι
κός ακόλουθος στο Κάιρο) και Σαμουήλ
Μπισάρα αναφέρθηκαν στην εμπειρία
τους μεταφράζοντας Τσίρκα.
Ο Πήτερ Μάκριτζ του πανεπιστημίου
της Οξφόρδης, ο Άντονυ Γκόρμαν του
πανεπιστημίου του Κάιρου, ο Αλέξαν
δρος Καζαμίας του πανεπιστημίου του
Κόβεντρυ, ο Μανώλης Μαραγκούλης
του πανεπιστημίου της Κύπρου, αλλά και
οι πανεπιστημιακοί από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μαίρη
Μικέ, Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Βε
νετία Αποστολίδου, Μίλτος Πεχλιβάνος
και Άντεια Φραντζή συμπλήρωσαν, ο
καθένας από μια ιδιαίτερη οπτική, την
πρισματικότητα του έργου του Τσίρκα
και τοποθέτησαν περισσότερο ή λιγότε
ρο γνωστές πλευρές του έργου του στο
ανοικτό ερευνητικό πεδίο.
Ο αντιπρύτανης του πανεπιστημίου
του Κάιρου Χάμντι Ιμπραήμ μίλησε με
θέμα τον κοσμοπολιτισμό του Καβάφη
και μας συνέδεσε με τα «Καβάφεια»,
στο πλαίσιο των οποίιον πραγματοποιή
θηκε το συνέδριο Τσίρκα.
Η λήξη του συνεδρίου συνοδεύτηκε
από μια εκδήλωση όπου και ανακοινώ
θηκαν τα Διεθνή Βραβεία Καβάφη: Από
ελληνικής πλευράς βραβευθηκαν οι
Γιάννης Βαρβέρης (ποίηση), Θανάσης

Βαλτινός (πεζογραφία) και Πέρσα Κουμούτση (μετάφραση), ενώ από αιγυπτια
κής οι Μπαχά Ταχέρ, Αμπντελμονέιμ
Ραμαντάν και Αμπντελμοοτί Σααράουτ.
Παρακολουθήσαμε την ταινία του Τάκη Χατζόπουλου Στρατής Τσίρκας σε
πρώτο πρόσωπο, σε κείμενο της Χρύσας Προκοπάκη, που συνοψίζει με δι
εισδυτικότητα και ευαισθησία τον βίο
και την πολιτεία του Τσίρκα.
Η Λυδία Κονιόρδου και ο Φαρούκ
Σούσα διάβασαν Τσίρκα. Αν για τον
τρόπο που διάβασε ο αιγύπτιος ποιητής
Σούσα το σχόλιό μας μπορεί να είναι μό
νο η ωραία εκφορά της αραβικής και η
ακουστική αίσθηση του κειμένου, η Λυ
δία Κονιόρδου κατόρθωσε να ζωντανέ
ψει τις ποικίλες φωνές με τρόπο μοναδι
κό: ο Μάνος, ο Γαρέλας, το ανθρωπάκι,
η Αριάγνη, ιδίως όμως η Έμμυ...
Μια φωνή από τα έγκατα, γεμάτη
παλμό και συγκίνηση, η φωνή της Γε
ωργίας Συλλαίου που συνόδευε στο
πιάνο η εξαίρετη σολίστα Ζωή Σαμσαρέλου, προσέφερε το καλύτερο φινάλε
για τις εκδηλώσεις με τραγούδια του
Μίκη Θεοδωράκη κ.ά.
Ό λα τα συνέδρια μπορούν να είναι κα
λύτερα, να έχουν μεγαλύτερο ακροατή
ριο, να διαθέτουν περισσότερα μέσα, να
αναπτύξουν επιστημονικό διάλογο κ.λπ.
Ό πω ς όλα τα συνέδρια έτσι κι αυτό είχε
τα προβλήματά ίου. Όμως, παρά την
αδιαφορία του υπουργείου Πολιτισμού
που σημειωτέον δεν έδωσε δραχμή για
την πραγματοποίηση αυτού του συνεδρί
ου, και με την ελάχιστη, ωστόσο σωτήρια
χρηματοδότηση του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, του Ιδρύματος Πολιτι
σμού και της Ελληνικής Κοινότητας του
Κάιρου, το συνέδριο κατόρθωσε να στη
ρίξει μια ιδέα - αυτήν που πριν χρόνια
ξεκίνησε ο Κωστής Μοσκώφ· μια ιδέα
που είναι τα «Καβάφεια» και που φαίνε
ται πολλοί να θεωρούν πλέον περιττή. Η
περίφημη, πλέον, πολιτιστική πολιτική
συμπυκνώνεται στον μεγαλοϊδεατισμό
της «Πολιτιστικής Ολυμπιάδας». Αλή
θεια, πόσοι ήσαν οι ακροατές της Ημέ
ρας Ποίησης των εξήντα εκατομμυρίων
δραχμών στο Μέγαρο Μουσικής; Μή
πως όσοι ήσαν στην Αλεξάνδρεια ή το
Κάιρο, ή μήπως ήσαν ακόμη λιγότεροι;
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Το παγερό άσπρο χρώμα της παλιάς, διασ κευασ μένης
αίθουσας εργοστασίου, όπου η ARTFORUAA φ ιλοξένησ ε τον
Μ ά ρ τη που μας πέρασε την δ εύ τερ η ατομική έκ θ εσ η του
Γιώργου Κυπρή στην Ελλάδα, θ α 'λ εγ ε κανείς ότι
συν-λειτουργούσε ακόμα και εννοιολογικά μαζί της.

Ύπνος - Θάνατος - Εγκατάλειψη:
Παράλληλες Έννοιες
%. ji

κομά και ο χα
μηλός, συνεχής
θόρυβος απότον
μηχανισμό θέρ
μανσης που βρίσκεται
σε μια γωνιά του ίδιου
χώρου, όπου εκτίθεντο οι «εγκαταστά
σεις» του σημαντικού
κύπριου καλλιτέχνη,
επενεργούσαν -συ
γκυριακά,
βέβαιαψυχολογικώς θετικά
για τα έργα σ’ αυτήν
την αίσθηση ύπνωσης
που συνειρμικά υπο
βάλλουν οι θάλαμοι
νοσοκομείου, η φορ
μόλη νεκροτομείου ή
και οι άδειες σαρκο
φάγοι σε έρημη αί
θουσα μουσείου. Ο
ίδιος ο Κυπρής γρά
φει ότι: «Η σαρκοφά
γος είναι ένα είδος
Γιώργος Κυπρής: Λευκή Σαρκοφάγος, 1 9 9 7 .
κρεβατιού, ένα κρε
βάτι που τρώει σάρκες...». Έτσι, στο το εμπιστεύτηκαν σαν εναλλακτικό κα
χώρο της έκθεσης κυριαρχεί η αίσθηση ταφύγιο μοναξιάς; Άλλωστε, η μοναξιά
ζωής που (κάποτε) ήρθε και έφυγε, αναστέλλεται με τον ύπνο ή τελειώνει
εγκαταλείποντας ωστόσο πίσω της τρό με τον θάνατο.
πους και μνήμες της παρουσίας της·
Μία σειρά από κατασκευές με βασικά
χρήσεις ή αποτυπώματα. Πώς γίνεται υλικά φύλλα από ατσάλι ή από σκου
π.χ. να δεις μαξιλάρι πάνω σε άδειο, ριασμένο ατσάλι, βέργες ατσάλινες χο
μονό κρεβάτι νοσοκομείου, άσυλου ή ντρής διατομής και μαξιλάρια. Επικου
ξενοδοχείου και να μην «φανταστείς» ρικά, πλάκες ακτινογραφιών και φωτο
σε ακατάστατες σχέσεις κεφάλια που γραφίες. Με τα υλικά αυτά προτείνει
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δύο ιδέες-εγκαταστάσεις από ατσάλινα
κρεβάτια και ατσάλινες σαρκοφάγους.
Στα έργα δίνει ο Κυπρής διάφορες ονο
μασίες οι οποίες υποβοηθούν στην εννοιολογική ερμηνευτική τους, όπως π.χ.
Dormitorium, Α ναλυτική, Grandma's
Dream, Homo Erectus, Μαύρη Σαρκο
φάγος, Ύ πνος, Κίνηση - Μετακίνηση,
Κρεβάτι κ.ά.
Ξεφυλλίζοντας ο θεατής τον (πάραπο
λύ ενδιαφέροντα) κατάλογο διαπιστώ
νει ότι από την όντως πλούσια παραγω
γή του Κυπρή της περιόδου 1997-2001,
μέρος μόνο παρουσιάζεται στην Θεσ
σαλονίκη. Τόσο το μέρος των έργων
που είχαν απλωθεί στην αίθουσα της
A R TFO R U M όσο και το υπόλοιπο του
περιεχομένου του καταλόγου με ιδέες,
σχόλια, επεξεργασίες, σχεδιάσματα
παραλλαγών, το λεξιλόγιο αποδεικνύουν την συγκροτημένη σύλληψη μιας ει
καστικής δραματουργίας και, γιατί όχι,
τα σύνορα ευθύνης μέσα στην ενσυνεί
δητη κοινωνική γνώση.
Καλώς ή κακώς έχουμε συνηθίσει
-ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ρήμανα βλέπουμε το σύγχρονο έργο τέχνης
να κυριαρχείται είτε από το ντιζάιν, είτε
από τις κατασκευές. Το πρώτο συχνό
δεν διαθέτει δημιουργική αισθητικέ
ενώ οι δεύτερες, κατά κανόνα, είναι
εφήμερες ή και αναλώσιμες. Το ντιζάο
εξαντλείται στην διακοσμητική χρηστι
κότητα ενώ η conceptual κατασκευι
υπηρετεί μια λίγο-πολύ βραχύχρονε
επικαιρότητα. Αντίθετα, τα έργα αυτί
του Γιώργου Κυπρή αποτελούν ισορρο
πημένη σύνθεση αισθητικής και διάρ
κειας, αποτέλεσμα που το εξασφαλι
ζουν η εννοιολογική σύλληψη, η ανιοχ
των υλικών και η καλλιτεχνική .τραγμά
τωση. Η συναισθηματική και η ρ α σ ι|
ναλιστική συνύφανση (ταύτιση) του δτ
μιουργού με το δημιούργημά του. Έ |
μάλιστα κάποια από αυτά τα έρ γα το,,
Κυπρή εμπεριέχουν τις αξίες του μνη.
μειακού όπως π.χ. τα Λευκή Σαρκοφι,
γος, Μ αύρη Σαρκοφάγος, Σκοτεινή II·
λη, Dormitorium, Ραγισμένη xagèi.
(κάτι δεν μας πήγε με τον τίτλο...)Ηοη,
Erectus.
Από τις «Καταστάσεις ψαριών» και (
όσες ομαδικές είδαμε τη σ υ μ μ ετο χή τι
Κυπρή, διατηρούμε πάντοτε την ίδια ι
κόνα εύφορης και ευφάνταστης δη|
ουργικότητας.

\

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΙ

O PAT ANDREA ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ

Τα ολόγυμνα κορμιά των γυναικών
του Pat μ ε την θαυματουργή
ηδονικότητα που εκπέμπουν,
αλλοιώνουν την σωματική γεωγραφία
τους έτσι που ο κώλος αρχίζει α π ό τις
μασχάλες, έτσι που οι μασχάλες
εξοπλίζονται μ ε Α ιδοία...
Η λίας Πετράπουλος
Ί!'
μεταμοντέρνος κόσμος α πο δέ
χεται ασμένως τη σύμβαση, την
άρση των αντιθέτων, την υπε
ροχή των μικρών ιστοριών α πέ
ναντι στη μεγάλη ιστορία, την
1 άγκη της «συναίνεσης» καλά και
: νει. Η μεταμοντέρνα συνθήκη δέχε“ |την παράδοση ως εργαλειακό, χρη|! κό αντικείμενο κ α ι την τοποθετεί
i/|f τιμά προς τις τρέχουσες αξίες της
à )ράς. Τα πάντα οφείλουν να γίνουν
ωρεύσιμα. Ακόμη και η καλλιτεχνι;ϊ(· δημιουργία, ακόμη κα ι η αγω νία
ΠΠ έκφρασης. Ο P at A n d r e a είναι
ιίά:ς δημιουργός που δηλώνει μεταμο>' 3νος δηλαδή αντίπαλος του άτεa ηθικολογικοΰ, μανιχαϊστικοΰ
„υματοςτου μοντερνισμού. Δηλώνει

]

επίσης ότι βρίσκει στο μεταμοντέρνο
μιαν ελευθερία επιλογής που του στε
ρούσε η στρατευμένη modernité.
Ό π ω ς και νάχει το πράγμα, το μεταμο
ντέρνο δεν έχει «κινηματικό» χα ρα
κτήρα -μάλλον εκφράζει την απουσία
ενός συγκεκριμένου κώδικα αισθητι
κών επιλογώ ν- και ως εκ τούτου δια
τυπώ νει με ενάργεια την μεταβατικότητα και την σύγχυση της εποχής. Τ έ
λος οι μεγάλες αφηγήσεις, τέρμα οι
ατομικοί ηρωισμοί, στέρεψαν τις ρή
ξεις και δεν γονιμοποιούν πλέον οι συ
γκρούσεις. Και ο καλλιτέχνης; Κι όλοι
όσοι θέλουν να ζήσουν καλλιτεχνικά;
Μ πορεί μεν αυτός ν ’ αντιλαμβάνεται
τον μεταμοντέρνο λυμεώνα αλλά οφεί
λει και να τον καταγγέλει και να τον
πολεμά. Ο Pat A ndrea δεν φοβάται
τους φόβους του και τους αφηγείται με
γοητευτική πειστικότητα. Το σχέδιό
του οξύ, νευρώ δες αποτελείτο μεγάλο
του όπλο ώστε να στηθούν τα μονό
πρακτα των συνθέσεών του. Συχνά μια
μητριαρχική φιγούρα εξουσίας είναι
έτοιμη να ζητήσει εξηγήσεις: —Ποιος
έσπασε το βάζο; Ποιος έφαγε το γλυ
κό; Στο βάθος ο άρρενας εύκολα γίνε

ται από πρωταγωνιστής κομπάρσος
ενώ το κύρος του δεν είναι πια έγκυ
ρο. Ο Pat A ndrea επειδή ακριβώς
δεν φοβάται τους φόβους του διαφο
ροποιείται σαφώς από τον μεταμο
ντέρνο χυλό και παρά τις προφάνειες
ή τις ευκολίες του, διατυπώνει μια
ζωγραφική πρόταση βαρυσήμαντη.
«Ψυχολογικός», «μαγικός», «σουρεαλίζων», «σπερματικός», ο ρεαλι
σμός του είναι βαθειά επηρεασμένος
από την κουλτούρα και τις εμμονές
της νότιας Αμερικής· από την μεγάλη
της εικονογραφική παράδοση και
από την φρικώδη και οργιαστική ζω
τικότητα των μύθων της. Ο Ολλανδός
καθηγητής της Ecole des Beaux Arts
του Παρισιού έχει χαθεί σε παιχνίδι
συγκινήσεων με συμπαίκτες άλλοτε
τον Μ πόρχες κι άλλοτε τον Νερούδα·
άλλοτε τον Σεκέιρος κι άλλοτε την
Φρίντα Κάλο. Τα άνηβα θήλεά του
δεν θύουν τόσο στον Balthus όσο στις
σαρκοβόρες θέαινες των Τνκας. Τα
πράγματα γίνονται αληθινά μέσα
από την τρέλα του μυστηρίου του. La
virgen de la locum (H παρθένος της
παραφροσύνης) προσφέρεται για
σοδομισμό και για θυσία. Η παρθε
νία της όμως είναι αδιαπραγμάτευτη.
Η τέχνη είναι γενικά αδιαπραγμά
τευτη π α ρ ’ όλες τις συγκλίσεις και
τους συμψηφισμούς της μεταμοντέρ
νας ευωχίας. Ο Pat Andrea ζωγραφί
ζει για να μας πει να μην φοβόμαστε
που φοβόμαστε. Ο φόβος είναι το δι
καίωμά μας και το άγος όσων μας τον
προκαλούν. Αυτό και μόνο είναι ρη
ξικέλευθο και καθαρτήριο. Γιατί έτσι
διεκδικείται η ανάσταση του σώμα
τος μέσα από την υπέρβαση της κοι
νωνικής απαγόρευσης. Έ τσ ι επιφαίνεται ένας πολιτισμός -κ α ι μια επα
νάσταση- του έρωτα όπως θα ήθελε η
σπερματική ποίηση του Εμπειρικού.
Είναι τότε που ο «μεταμοντέρνος»
-κατά δήλωση και κατ’ ανάγκη- Pat
A ndrea γίνεται ένας μοντερνιστής
του δικαιώματος προς το ερωτεύεσθαι! Εφόσον βέβαια ο μοντερνι
σμός και οι διεκδικητές του δεν συ
γκροτούν ένα κλειστό ιστορικό σύ
στημα αλλά το διαρκές δικαίωμα του
όποιου τολμητία να ονειρεύεται αλ
λά και να δρα στο όνομα της δικής
του, της ατομικής επανάστασης...

ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ

«Η ουσία τον Καραγκιόζη βρίσκεται
στην ανατροπή της γλώσσας»
Οι ιστορίες του Καραγκιόζη και της παρέας του αναβιώνουν στη σκηνή του
θέατρου «Σφενδόνη» καλώντας τον θεατή να νιώσει μια νέα έκπληξη. Η Άννα
Κοκκίνου υποδύεται τον Καραγκιόζη στο έργο «Λίγο απ όλα» του Αντώνη
Μόλλα σκηνοθετημένο απο τον Δήμο Αβδελιώδη. Ανθρώπινες μορφές
κρύβονται κάτω και από τις υπόλοιπες φιγούρες οι οποίες σε κάποια σημεία
της παράστασης καταφέρνουν να διατηρήσουν και την σκιά τους. Στην
παράσταση αυτή ο πάντα κυνηγημένος και πάπα συμπαθής Καραγκιόζης
βρίσκεται στη δούλεψη τουΧατζη-Μπέη. Για «κακή» του τύχη θα τον
ερωτευτεί η κόρη του και αυτός θα αναλάβει να ξεφορτωθεί τους
υπόλοιπους μνηστήρες...
Την συνέντευξη πήρε ο Σωτήρης Αέτσιος

• Ο Καραγκιόζης και οι περιπέτειές
του επανέρχονται στο προσκήνιο για
άλλη μια φορά. Τι είναι αυτό όμως που
επιτρέπει την ενασχόληση με ένα τόσο
προσφιλές θέμα βγαλμένο α π ’ την π α 
ράδοση του «λαϊκού πολιτισμού»;
—Θα απαντούσα κάνοντας μια ερώ
τηση: Γιατί να βρίσκεται η τραγωδία
σήμερα στην επικαιρότητα; Οι τραγω
δίες όπως και το σατυρικό δράμα αναφέρονται και στηρίζονται στους μύ
θους. Ό πως η τραγωδία τρέφονταν απ’
τον Όμηρο έτσι και ο Καραγκιόζης
τρέφονταν απ’ τα ηρωικά κατορθώμα
τα της επανάστασης του 1821, που κι
αυτά δημιουργούσαν έναν «μύθο»,
απαραίτητο υλικό για την διαιώνισή
του μέσα στο χρόνο. Και θα πρόσθετα
ότι δεν μας ενδιαφέρει ακριβώς το πε
ριεχόμενο στην περίπτωση της τραγω
δίας και του Καραγκιόζη, αλλά το
πνεύμα και το πού μας παραπέμπει αυ
τή η ιστορία. Μας οδηγεί στην πραγμα
τικότητα και οι μορφές αυτές θα επι
διώκουν πάντα -όσο μας το επιτρέ
πουν- να ταξιδεύουμε στο χώρο του
υπερβατικού και έπειτα να προσγειω
νόμαστε στην πραγματικότητα. Ο Κα
ραγκιόζης είναι το «λαϊκό» μας θέα
τρο. Αυτό που τον επανέφερε στο προ
σκήνιο είναι ο τρόπος που αντιμετωπί
5?

στηκε από αισθητικής πλευράς...
• Α υτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο
κάνατε την δική σας παρέμβαση...
—Δεν έκανα κάποια παρέμβαση.
Έ δ ειξ α έναν σεβασμό και μια προσή
λωση τέτοια χρησιμοποιώντας την ει
κόνα και την τεχνική που είχε χρησιμο
ποιηθεί και στο παρελθόν.
• Πώς φτάσατε στο σημείο ν ’ αποφ α
σίσετε να παρασταθεί ο Καραγκιόζης
με τον σημερινό τρόπο;
—Η πρόταση για την συγκεκριμένη
παράσταση έγινε από την Άννα Κοκκί
νου πριν από αρκετά χρόνια. Ό τα ν μου
το είπε, ένιωσα έναν μεγάλο φόβο. Η
δυσκολία αυτή προερχόταν από μια
παιδική αντίληψη που είχα διαμορφώ
σει για το θέατρο Σκιών. Ό τα ν έχεις
μια εικόνα από την παιδική ηλικία, αυ
τή είναι δεσμευτική και απόλυτη. Ο
Καραγκιόζης δεν μου προκαλούσε την
αίσθηση του κωμικού αλλά του δέους
και της μαγείας. Αυτή η δυσκολία που
ένιωθα συγκρίνοντας τις παιδικές ει
κόνες μ’ έκανε να πιστεύω ότι κάτι τέ
τοιο ήταν ακατόρθωτο.
• Ο Καραγκιόζης διαθέτει ένα π α ι
δευτικό χαρακτήρα;
—Είναι αδιανόητο να προσφέρει η
Τέχνη τη χαρά και να μην εμπεριέχει
την διδαχή. Μέσα από την λαϊκή παρά

δοση είναι αξιοθαύμαστο να βλέπουμε
το κατά πόσο έχει διασωθεί ο τρόπος
και η οπτική πάνω στην αφηγηματική
τέχνη. Με τους καραγκιοζοπαίχτες ξαναγεννιέται το πρότυπο του αρχαϊκού
καλλιτέχνη, του καλλιτέχνη που εργα
ζόταν σε μια φόρμα αμετακίνητη αλλά
με το περιεχόμενο ν ’ αλλάζει. Η διαφο
ρετικότητα βρισκόταν στην επεξεργα
σία του θέματος και όχι στη δομή.
• Το Θ έατρο Σκιών αποτελεί μια εκ
δοχή -εξελιγμένη μέσα στις συνθήκες
των ιστορικών περιόδω ν- του περιπλα
νώμενού αφηγητή των ομηρικών χρό-.
νων. Του αφηγητή που διασώζει την
προφορική μνήμη εκείνων των γεγονό
των που δεν ανήκουν στην επίσημη,
ιστορία...
—Θ α έλεγα ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνη:
που αφηγείται, που π α ρισ τά νει κ
ακρόαμα, είναι η αρχή και το τέλος τοι _
επιτεύγματος. Συνδυάζει τις ιδιότητεϊ
του τραγουδιστή, του συγγραφέα, είνα
αυτός που δανείζει την φωνή του... Εί
ναι μέρος όλα αυτά της αρχαϊκής παρά
δόσης που έχει διασωθεί και σίγουρι
φανερώνει πολλές ομοιότητες με την ει:
κόνα που περιγράψατε πιο πάνω. Ητ ί:
χνη αυτή όμως έχει τελειώσει. Υπά(
χουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι, όπως
Δανέλλης, που συνεχίζουν την παράδ: ·:
ση αυτή. Ό μω ς η τέχνη δεν μπορεί ν
ξαναγεννηθεί. Δεν μπορεί να προσαι
μοσθεί στις νέες αισθητικές αξίωσε
της πραγματικότητας· οι καραγκιοζι1
παίχτες μπαίνουν στο περιθώριο.
• Η έμπνευσή σας όμως να αντικατι «ι
στήσετε την σκιά, το χάρτινο ομοίως ίο
του ανθρώπου, μ ε τον ίδιο τον άνθρω: ^
α π οτελεί μια καινοτομία...
%
—Προσπαθήσαμε α π ’ το Θεατοί
Σκιών να περάσουμε στον καθαρά θ h
ατρικό χώρο. Είναι πολύ γοητευτική 8
ενσάρκωση του ρόλου με την βοήθΠ
-------------------------------------------------------- ^
*)

του ανθρώπινου παράγοντα. Θ α σας
διηγηθώ και ένα περιστατικό που μου
συνέβη στο Παρίσι. Έ ν α ς άνθρωπος
παρίστανε στο δρόμο μια μούμια. Μ ό
λις το βλέμμα μου συναντήθηκε με αυτό
το μοντέλο, αμέσως με τράβηξε. Δεν
ήταν η περιέργεια αλλά ένα κάλεσμα
που προκαλοΰσε μια υποβλητικότητα.
Ό ταν το είδα από κοντά, ήμουν σίγου
ρος ότι αυτό που σκοπεύαμε να κάνου
με θα π ε τ ύ χ ε ι. Επειδή με το που μπαί
νει κ ά π ο ιο ς σ’ ένα σχήμα, το σχήμα κ α 
θορίζει τις επιλογές του όχι το μοντέλο.
Εμείς αιχμαλωτιζόμαστε α π ’ αυτή την
κατάσταση, είμαστε επιρρεπείς και
έτοιμοι για να το ζήσουμε.
• Έχουμε να κάνουμε μ ε μια μυστική
συνάντηση, μ ε την συνειόητοποίηση της
αλήθειας...
-Ε ίναι μια σωματική και αισθητική
συγκίνηση που είναι πιο υποβλητική
απ’τις εντολές που δίνει η σκέψη. Γινόιιαστε παίγνια αυτής της ατμόσφαι
ρας...
• Αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι
ιια γυναίκα, όπως η κ. Ά ννα Κοκκίνου
του είναι καταξιωμένη ηθοποιός, ανέ\αβε να δώσει πνοή στην φιγούρα του
(αραγκιόζη...
-'Οταν η Άννα μου εξέφρασε την επι
θυμία της να παίξει τον Καραγκιόζη δεν
ιου προκάλεσε καμιά έκπληξη. Η Άννα
χειτόσο μεγάλο ταλέντο που μπορεί να
ταίξει ό,τι έχει στο μυαλό της. Ή μουν
άγουρος ότι θ’ ασχοληθώ περισσότερο
ιε τους άλλους ηθοποιούς παρά με την
Wva. Από άποψη φιλοσοφίας είμαι σε
έση ν α τ ό εξηγήσω. Ο Καραγκιόζης εκρ οσω π είτο ανδρικό φύλο, η καταγωγή
3υ είναι τέτοια ώστε χωρίς το φαλλικό
ημαίνον δεν μπορεί να γίνει αυτός ο
όλος. Εδώ όμως έχουμε θέατρο και είαι δυνατόν να λειτουργήσει αυτή η
ύμβαση. Δεν υπάρχει πιο γοητευτικό
ψ άγμα στο θέατρο α π ’ το να παριστά<: :λένας άντρας τη γυναίκα και το αντί, ιροφο.
• I ” αυτήν την περίπτω ση διακρίνουI την επίδραση α π ' το ιαπωνικό θέα>ο όπου μια γυναίκα υποδύεται τον
; ύρ α και το αντίστρφο.
-Ναι, αυτό είναι συνηθισμένο σ’
:είνο το θέατρο. Δεν μπορώ να μιλή' a για άμεσες επιρροές. Υπάρχουν
, ιως και έμμεσες επιρροές που δεν εί:στε σε θέση να κατανοήσουμε την
' οελευσή τους. Α ναφέρομαι σ’ εκεί' ; τις ξεχασμένες μνήμες τις οποίες
S'
-------

Η Ά ν ν α Κ ο κ κ ίν ο υ ω ς Κ α ρ α γ κ ιό ζη ς κα ι ο Κ ώ στας Τ ζ α β ά ρ α ς στο ρ ό λ ο το υ Χ α τζια Β ά τη .

δεν μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε
και να κατατάξουμε.
• Ο Καραγκιόζης συμβόλιζε στην π ε
ρίοδο της τουρκοκρατίας την αντίσταση
των ελληνικών πληθυσμών απέναντι
στους Τούρκους. Στην σημερινή πρ α γ
ματικότητα τι είδους συμβολισμούς
μπορούμε ν' αναζητήσουμε;
—Είναι φορέας μιας μορφής αντικομφορμισμού, αλλά εντούτοις δεν είναι
αποκλειστικά εκπρόσωπος του αντικομφορμισμού επειδή ο αντικομφορμισμός αποτελεί μια πράξη συνειδητής
επιλογής και στάση ζωής. Το λαϊκό θέ
ατρο για να λειτουργήσει θέλει να δια
πραγματευτεί και να εμψυχώσει τα ιδα
νικά του κόσμου. Έ χ ε ι καλλιεργηθεί η
λάθος εντύπωση ότι ο Καραγκιόζης εί
ναι ένα ευτελές είδος. Είναι αλήθεια
ότι σε όλη αυτή την παραγωγή διακρί
νουμε και ευτελή πράγματα, όλες οι
ιστορίες του Καραγκιόζη δεν έχουν την
ίδια καλλιτεχνική αξία. Ό π ω ς και
στους καραγκιοζοπαίχτες υπάρχει με
γάλη διαφορά. Ανάμεσα στον Μόλλα
και στους υπόλοιπους καραγκιοζοπαί
χτες είναι τεράστια η διαφορά. Κινεί
ται σ’ ένα επίπεδο ως προς την δραμα
τουργία που αναδεικνύειτον ρεαλισμό.
Ο Καραγκιόζης του Μόλλα διατηρεί
ταυτόχρονα μια αφέλεια και ένα ήθος.
• Α πο τελεί μια έκφραση σαρκασμού
που πηγάζει από την συνείδηση της λαϊ
κής θυμοσοφίας;
—Ο Καραγκιόζης είναι ένα μεγάλο μι
κρό παιδί. Ό πω ς ένα παιδί της προσχολικής ηλικίας λέει κάτι ακραίο και δεν
μπορούμε να του το χρεώσουμε επειδή
δεν γνωρίζει τους απαγορευτικούς κα

νόνες, κάπως έτσι συμπεριφέρεται και ο
Καραγκιόζης του Μόλλα... Του δίνεται
το δικαίωμα να μιλήσει για όλα χωρίς
καμιά επίπτωση. Η ουσία του Καρα
γκιόζη βρίσκεται στον τρόπο που παρα
βιάζει τους γλωσσικούς κανόνες, την
γλωσσική τάξη. Ανατρέπει τα νοήματα
βάζοντας τρικλοποδιές στη γλώσσα. Το
λεκτικό στοιχείο είναι αυτό που υπερτε
ρεί σε σχέση με τις πράξεις...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Ν ίκος Γουλανδρής
4 9 1 δ ε λ τ ία (1 9 3 0 -1 9 7 5 ) γ ια
το ν Δ η μ ή τρ η Χ α τ ζ ή

Εκδόσεις Μαύρη Λίστα
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Η ομάδα Ανέμη παρουσιάζει έω ς τις 1 1 /4 σ το θ έ α τρ ο
«Φούρνος» το έρ γο του γάλλου συγγραφέα Μ ισ έ λ Α ζα μά
Θ άλαμ ος Αποσυμηίεσης. Το έ ρ γ ο έχει τιμηθεί σ το
εξω τερ ικό με το Θ ε α τρ ικ ό Β ρ α β είο Τριών Επαρχιών
(Γαλλία, Βέλγιο, Καναδάς). Μ ια ελ εγ εία για την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, για την απομόνωση, για την ελπίδα και την
ματαιότητα.

Θέατρο αηοσυμηίεσης
Ό

Θάλαμος Αποσνμπίεσης είναι
ένα ειδικό κελί αναμονής, είναι
ο χώρος για την μετάβαση των
φυλακισμένων σ’ έναν διαφο
ρετικό τρόπο ζωής. Η «ευκαι
ρία» για μια πορεία αυτοσυνειδητοποίησης, για την αναμέτρηση με τον εαυτό
μας.
Το έργο είναι κατ’ ουσίαν ένας σκλη
ρός μονόλογος. Μια γυναίκα καταδι
κασμένη για φόνο εκ προμελέτης περ
νάει δεκαέξι ολόκληρα χρόνια στην
φυλακή μακριά από οποιονδήποτε «δι
κό της», ακόμα και από τα ίδια της τα
παιδιά. Οι δικοί της άνθρωποι είναι
πια οι συγκρατοΰμενές της, το σπίτι της
το σωφρονιστικό ίδρυμα. Η ζωή της
έχει πια οριοθετηθεί μέσα σ’ αυτόν τον
χώρο εκμετάλλευσης και καταπάτησης
της αξιοπρέπειας. Μια μέρα πριν από

0
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την αποφυλάκισή της αυτή είναι η τρα
γική της ανακάλυψη. Δεν έχει προορι
σμό. Ακόμα και η οικογένειά της την
χρησιμοποίησε ως θύμα για να φορτώ
σει όλα τα λάθη και τις αποτυχίες της,
τα παιδιά της είναι άντρες πια και η
μητέρα της, το τελευταίο σημείο ανα
φοράς της, πέθανε μην αντέχοντας την
συγκίνηση της συνάντησής τους. Η
ελευθερία λοιπόν που της παρέχεται
λειτουργεί γ ι’ αυτήν ως η τελευταία και
πιο επώδυνη τιμωρία. Κι αυτό γιατί
δεν είναι παρά η ευκαιρία να συνειδη
τοποιήσει πως για τον κόσμο είναι
ανύπαρκτη, δεν υπάρχει.
Το κεντρικό θέμα μπορεί να μοιάζει
απλοϊκό, άλλα ο τρόπος γραφής του
Αζαμά είναι δυνατός, μια γροθιά στην
«τακτοποίηση» του «καθωσπρέπει»
ανθρώπου, το έναυσμα για τη συνειδη-

τοποίηση και την εμβάθυνση στις συν
θήκες και τους όρους ζωής του ανθρώ
που μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Η
κοινωνία εξάλλου αποτελεί ένα είδος
φυλακής που απλώς παρέχει την ψευ
δαίσθηση της ελευθερίας. Μια μικρή
επιφύλαξη διατηρώ για την μετάφρα
ση την οποία έκανε η σκηνοθέτριακαι
επιμελήθηκε η Εμμανουέλα Πατίκη.
Υπήρχαν σημεία που ο λόγος κόλλαγε
στα χείλη, ένιωθες εντάσεις που φού
σκωναν χωρίς να ξεσπάσουν.
Η σκηνοθέτρια Μαρία-Λουίζα Παπαδοπούλου μετέτρεψε αυτόν τον μο
νόλογο σε χορό αρχαίου δράματος.
Διέκρινε την καθολικότητα του λόγου
του Α ζαμά και προσπάθησε να τον
ενισχΰσει με την παρουσία δύο ακό
μα γυναικών στη σκηνή και με την κε
ντρική ηρω ίδα ως κορυφαία. Οι άλ
λες δύο γίνονται πλάσματα της φα
ντασίας της, φίλες-συγκρατούμενές
της, επιτηρήτριες της, ο ίδιος της ο
εαυτός. Η προσπαθειά της να περά
σει ο λόγος από στόμα σε στόμα για
να γίνει ισχυρότερος, καθολικότερος, να μετατραπεί σε τραγούδι που
ψ άχνει στόματα για να ακουστεί και
να βιωθεί, επιτυγχάνει. Ωστόσο πι
στεύω πως αυτό μπορεί να ισχύσει
και με μια μόνη πολύ δυνατή ηθοποιό.
Δεν είναι ο αριθμός των προσώπων
που δίνει τη δύναμη.
Ο ι ηθοποιοί Ό λ γα Μανέτα, Δε'σποινα Σιδηροπούλου και Ε λ ισ ά β ετ Σταυρίδου ωστόσο ήταν κάπως αδύναμες
και έδωσαν στο έργο έναν ρυθμό πιο
αργό από αυτόν που το ίδιο υπαγορεύ
ει. Πάντως στάθηκαν με αξιοπρέπεια
και είχαν στιγμές αξιόλογες. Ιδιαίτερα
θα ήθελα να αναφερθώ στην Σίδηρο·,
πούλου που είχε ένταση και ρυθμό.
Ο χώρος, δηλωτικός της φτήνιας, του
ξεπεσμού, της στέρησης, θα μπορούσε
να είναι και το καταφύγιο ενός αλήτη
ή ενός πολύ φτωχού ανθρώπου. Η σκη
νογράφος Άντα Κορφιάτη μετε'φερι
έτσι στον χώρο με επιτυχία την σχεστ
του κεντρικού θέματος του έρ γο υ μι
άλλες πλευρές της ζοοής. Το ίδιο και τι
χωρίς ταυτότητα κοστούμια.
Ο Α νδρέας Τρύφωνας στους φωτι
σμούς έχει κάνει μία από τις καλύτε
ρες δουλειές του και κατάφερε να με
ταφέρει την ατμόσφαιρα εγκλεισμό
και απομόνωσης που υποβάλλει ΐ
ίδιο το έργο.

ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΝΤΡΑΚΓ
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Πιστή σ το ρ α ντεβ ο ύ της με το νεοελληνικό έρ γο , η Στοά
του Θ α νά σ η Παπαγεω ργίου παρουσιάζει ένα δ ε ύ τε ρ ο
ελληνικό έρ γ ο για φ έ το ς - την Εθνική Πινακοθήκη του
Παναγιώτη Μ έντη . Σε μια κοινωνία προσωπείων ο Μ έ ν τη ς
π ροσπαθεί να δει από κοντά τα αληθινά π ορτρέτα των
ανθρώπων της. Ο Μ έ ν τη ς στην πραγματικότητα ψάχνει για
ρυτίδες-κρυμμένα ίχνη θρήνου.

Νεοελληνικά πορτρέτα

ε μια χαλαρή παράθεση εικό
νων της σύγχρονης ελληνικής
κοινωνίας, αντιπροσωπευτι
κών όσο και αναγνωρίσιμων,
ο Μέντης πλέκει την κυκλική
π ο ρ ία ανθρώπων που συνδέονται μεαξυ τους σε έναν δρόμο εξουσίας και
ρήματος. Για να ανέβει κάποιος στην
ορυφή, λέει ο Μέντης, πρέπει να πουήσει την ψυχή του, με έναν μάλιστα
ύγχρονο, «παγκοσμιοποιημένο» τρόο. Οφείλει να μετατρέψει το είναι του
ε εικόνα. Δεν είναι τυχαίο πως το νέο
ργο του Μέντη ξεκινά, συνεχίζεται
αι τελειώνει με συζητήσεις γύρω από
) κατάλλη λο ντύσιμο.
0 Παναγιώτης Μέντης, έμπειρο με
σ τή ς συντεχνίας, βασίζεται ασφαλώς
,ια κεκτημένα του μεταπολεμικού ελ]νικου θεάτρου. Η Εθνική Πινακοθή; είνα ι απ’ αυτήν την άποψη η τελευ:ία κατάθεση μιας δραματουργίας
)υ σχετίζεται με την ανίχνευση των
ιινω νικώ ν τάσεων στην Ελλάδα μετά
ν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τον
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Καμπανέλλη στον Γιώργο Σκούρτη και
από τον Στάικο στον ΙΊοντίκα οι περισ
σότεροι σήμερα δόκιμοι συγγραφείς
έχουν κατά καιρούς, άλλοτε περισσό
τερο κι άλλοτε λιγότερο θυμωμένα, συ
νεισφέρει σ ’ αυτήν την οδυνηρή τοπο
θέτηση του καθρέφτη απέναντι στο
πρόσωπο της μεταπολεμικής ελληνικής
κοινωνίας.
Ο Μέντης είναι ανήσυχος. Διαπιστώ
νει πλέον την ύπαρξη μέσα στην κοινω
νία μιας τάξης ανθρώπων που κινδυ
νεύει να μείνει χωρίς βάθος και ουσία,
ένα είδωλο του ειδώλου της. Η Εθνική
Πινακοθήκη αναφέρεται ασφαλώς
στην λεγόμενη μεγαλοαστική τάξη,
στην πραγματικότητα όμως υποδεικνύ
ει τάσεις που ενυπάρχουν σε όλο το
κοινωνικό φάσμα. Ό πω ς την τάση για
μια εισαγόμενη επιβολή της εικόναςφούσκας, που εδώ θα συνδυάζεται
εφεξής με την βαλκανική κουτοπονη
ριά του «ό,τι δηλώσεις είσαι».
Ο κίνδυνος βέβαια σε μια τέτοια προ
σπάθεια είναι αυτός της σχηματοποίη-

σης ενός προβλήματος που ακόμα δεν
έχουν φανεί όλες οι παράμετροί του και είναι αλήθεια πως ο Μέντης συχνά
υποπίπτει σ’ αυτήν. Ο Μέντης προφα
νώς καταπιάστηκε με κάτι που διαπι
στώνει αλλά που μάλλον δεν γνωρίζει
σε βάθος. ΓΓ αυτό και σε κάποια ση
μεία οι ήρωές του φορούν τις συμπερι
φορές και το ήθος που έχουν οι φιγού
ρες των τηλεοπτικών σήριαλ. Κάτι τέ
τοιο κάνει ασφαλώς στο θέατρο τα
πράγματα πιο εύκολα, χάνεται όμως
το πολύτιμο εγχείρημα της κοινωνικής
αυτογνωσίας που το είδος αυτό της
δραματουργίας υπηρετεί. Εύκολα μια
τέτοια μορφή γίνεται ο «άλλος», που
τον αναγνωρίζουμε ασφαλώς, αλλά
και δεν τον συνεριζόμαστε. Και ακόμη
χειρότερα, αυτό που τελικά βλέπουμε
δεν είναι η ουσία του «άλλου», αλλά η
εικόνα του. Δηλαδή ο Μέντης υποπί
πτει σε ό,τι πολεμάει: Γίνεται θύμα της
εικόνας που έχουμε για τον άλλο. Το
κοινό θα φύγει από την αίθουσα κάθε
άλλο παρά ανήσυχο: Το ότι ακόμα
όμως αναγνωρίζεις το κακό, δεν ση
μαίνει ότι έχεις απαλλαγεί από αυτό.
Γ Γ αυτό και το νέο έργο του Μέντη δεν
«κόβει» όπως έκοβε το Άννα είπα, ού
τε «τρυπάει» όπως το La Cumparsita
τρυπούσε.
Ο Παπαγεωργίου ως σκηνοθέτης
έκανε αυτό που όφειλε. Άφησε το έργο
σ’ αυτό το πρώτο του ανέβασμα να μι
λήσει ουσιαστικά και χωρίς πολλές
σκηνικές πατερίτσες. Η προσφορά του
ήταν να κάνει το έργο αυτό σαφές, να
ξεδιπλώσει τις αρετές του, να μας επιδείξει την περιουσία του και να μας
συνυπολογίσει στην αγωνία του. Ο
Παπαγεωργίου ως ηθοποιός έχει κα
τακτήσει έργο με το έργο τόσα χρόνια
μέσα του πολλά από τα πορτρέτα της
Εθνικής μας Πινακοθήκης. Η Λήδα
Πρωτοψάλτη δεν ήταν εδώ στο φόρτε
της - σαν να την «στένευε» ο ρόλος
της. Ο ίδιος ο συγγραφέας Παναγιώ
της Μέντης και ο Παύλος Ορκόπουλος
έδωσαν, χωρίς ιδιαίτερο σκηνικό κύ
ρος είναι αλήθεια, το στίγμα των θυ
τών και θυμάτων μιας κοινωνίας που
μπορεί να κουβαλά προσωπείο χωρίς
να αναζητεί πρόσωπο. Από τους υπό
λοιπους διακρίνεται ο Γιώργος Χατζηγεωργίου σ’ ένα ρόλο που ωστόσο θα
μπορούσε να αποδοθεί με πλουσιότε
ρες κρυφές μεταβλητές.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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H αισιόδοξη πριν λίγο καιρό προαναγγελία της (οριστικής)
επανασχεδίασης της πλατείας Ομονοίας, όπου θα εφαρμοστεί
επιτέλους!!) το πρώτο βραβείο στο σχετικό διαγωνισμό του 1998,
συνοδεύτηκε από μια συμπληρωματική είδηση, ότι θα πεζοδρομηθεί
η οδός Αθηνάς ώς την οδό Λυκούργου (πλάι στο παλιό Δημαρχείο).
Μαζί με αυτό ανακοινώθηκε ότι θα προχωρήσει ο εξωραϊσμός
όψεων στην οδό Αθηνάς, με την αφαίρεση των «παράνομων» και
«ακαλαίσθητων» διαφημίσεων από τις προσόψεις κτηρίων - με
τελικό ζητούμενο να αποκατασταθεί αισθητικά ο γνωστός αυτός
εμπορικός δρόμος.

Ας εξωραΐσουμε
την οδό Αθηνάς, Χοιηον
υποψηφιότητα για ανάπλαση
της οδού Αθηνάς δεν εμφανί
ζεται βέβαια για πρώτη φορά.
Έ χουν προηγηθεί άλλες σχε
τικές προτάσεις και μελέτες,
που ποτέ δεν είδαν το φως της δημο
σιότητας. Σε αυτές, από τα λίγα που
γνωστοποιήθηκαν, φαίνεται ότι πάντα
επικρατούσε ένα πνεύμα «νοικοκυρέματος της αναρχίας» του δρόμου αυ
τού σε συνδυασμό με τον (απαραίτη
το) εξωραϊσμό των προσόψεων. Με
άλλα λόγια, ο ως τώρα λόγος για την
οδό Αθηνάς αφορούσε αποκλειστικά,
μονοδιάστατα, την «υλική υπόσταση»
του δρόμου - και τίποτε άλλο. Έ τσ ι η
Αθηνάς εξομοιωνόταν με τους υπόλοι
πους οδικούς άξονες που δέχτηκαν
επεμβάσεις εξωραϊσμού λιγότερο ή
περισσότερο δραστικές. Παντού και
πάντα, με καταθλιπτική ομοιομορφία,
ο τελικός στόχος ήταν (και θα είναι εις
τους αιώνες των αιώνων) η λεγάμενη
«αισθητική» της πόλης.
Η ομορφιά λοιπόν πάνω απ’ όλα - αλ
λά μια ομορφιά που δεν αφήνει περι
θώρια για να αναδυθούν άλλες παρά
μετροι του αστικού χώρου. Φυσικά, με
μια τέτοια λογική, η Τσακάλωφ, η Φωκίωνος Νέγρη, η Ερμού, η Αιόλου -μ α
ζί με άπειρες λιγότερο σημαντικές ή
απόμερες οδούς σε συνοικίες της πό
λης- είναι ένα και το αυτό πράγμα.
Έτσι αναγνωρίστηκε η υπόθεση, τότε,
στα τέλη του ’7Θ, όταν η εντυπωσιακή
επιτυχία της Βουκουρεστίου ενθουσία
σε πολεοδόμους και εμπόρους-επιχειρηματίες. Ό ,τι και να μεσολάβησε, δεν
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έπαψε να παραπέμπεται η υπόθεση
στις «αναπλάσεις», μια συγγενική, υπεράνω πάσης υποψίας διαδικασία επέμ
βασης στην πόλη. Γιατί οι αναπλάσεις,
ω του θαύματος, πολύ γρήγορα αποδεί
χτηκε ότι είχαν άμεσες οικονομικές συ
νέπειες. Οι άλλοτε δύσπιστοι ιδιοκτήτες-επιχειρηματίες τώρα παρακαλούσαν γονατιστοί να ευλογηθούν με μια
πεζοδρόμηση και οι αντίστοιχες προτά
σεις έρεαν άφθονες (βλέπε μελέτες για
το Εμπορικό Τρίγωνο, την Ενοποίηση
Αρχαιολογικών Χώρων κ.λπ.).
Έ τσ ι φτάσαμε να (συ)ζητάμε τον
«εκσυγχρονισμό» της οδού Αθηνάς,
ώστε να πάψει να είναι το όνειδος της
πόλης, ένας (άκουσον-άκουσον) ανα
τολίτικος δρόμος με βρωμιά, φασαρία,
ακαταστασία, δύσοσμες λειτουργίες
και ύποπτες δοσοληψίες. Αν η οδός
Σταδίου (ύστερα από τόσες προσπά
θειες, επιτέλους) αναβαθμίστηκε, αν η
Αιόλου πλακοστρώθηκε, πώς θα μπο
ρούσε η Αθηνάς να μείνει απέξω;
Αυτό το αίσχος θα πρέπει να εξαφα
νιστεί. Σταδιακά, εύσχημα, με τρόπο
ώστε να λείψουν οι αντιρρήσεις, πρέ
πει η Αθηνάς να αλλάξει. Ο χαρακτή
ρας, το περιεχόμενο, ο τρόπος λει
τουργίας, ο πληθυσμός που δουλεύει
και εξυπηρετείται εκεί πρέπει να κρυ
φτούν στα γύρω δρομάκια, να μην πολυφαίνονται. Ό σο πιο μακριά, τόσο
καλύτερα. Μόνο το Μοναστηράκι (Γιουσουρούμ) θα πρέπει να διατηρηθεί
ως «γραφική αγορά» αποκλειστικά
για τουρίστες και πορτοφολάδες. Τα
άλλα όλα πρέπει να ξηλωθούν και να

«αναβαθμιστούν», ώστε η Αθήνα να «υ
ποδεχτεί το 2004» και πιο πέρα, να «ε
ξισωθεί με τα διεθνή κέντρα». Για να
πάψ ει η αιώνια μεμψιμοιρία ότι υπολει
πόμαστε, ότι δεν έχουμε μια πρω τεύου
σα της προκοπής.
Ό μ ω ς η Αθηνάς ήταν και είναι (άγνω
στο για πόσο ακόμα) κάτι άλλο, που θα
έπρεπε να διατηρήσουμε ευλαβικά,
επειδή σήμερα ξέρουμε καλά ότι ένα
τέτοιο φαινόμενο δεν α να π λη ρ ώ νετα ι,
δεν ξαναστήνεται, δεν α ν α π α ρ ά γ ε τ α ι και κυρίως δεν σχεδιάζεται. Κάνει; σή
μερα στο πανελλήνιο (αλλά και στην
αλλοδαπή, ας μου επιτραπεί) δεν ξέρει
πώς να σχεδιάσει μια πραγματική
«Αθηνάς». Αυτό διδάσκει η (πικρή) με
ταπολεμική πείρα.
Για τι πράγμα όμως μιλάμε; Για το συ
γκεκριμένο είδος του εμπορίου και το
μαγαζιά που απλώνουν τις π ραμάτειά'
τους στο πεζοδρόμιο, για τα αυτοκίνητο
και τους πεζούς που κινούνται ανάκατο
και αργά πάνω στο οδόστρωμα σε από
λυτή συμβίωση, για τους πάνω ορόφουι :
κτιρίων φυσικά άδειους («χρη στεμε ,
νους) αφού κανένας δεν τους προσέχει
Για τη βρώμα, την ανακατωσούρα, τκ ?
μυρωδιές, τους θορύβους, τον αχταρμι
επιτέλους και το γόνιμο χάος. Για εκεί
νο που είναι μια αληθινή « α γ ο ρ ά » (κ
όχι εκείνα τα αφυδατωμένα αλλά κι
τσάτα A G O R A S ή E M P O R I U M S , τι
δήθεν). Με άλλα λόγια, ένας ζωντανό*..
δρόμος, μέρα-νύχτα, που κατοικεί!«
και χρησιμοποιείται από ποικίλου
πληθυσμούς, ένα παρδαλό πανηγύρ
που συνεχώς κινείται ανάμεσα στη
αθλιότητα και στην αγιότητα. Α υτό θε
λουν να εξωραΐσουν; Και για ποιου
άραγε γίνεται όλη αυτή η ιστορία; (να
ξ έ ρ ω , όπως πάντα για το λαό της Αθή
νας). Αν η Ομόνοια είναι ο συμβολικό
ομφαλός του Ελληνισμού, οπότε πρέπε
να εκσυγχρονιστεί για να α νταπ οκ ρίνε
ται στα τρέχοντα οράματα, ά ρ α γ ε 1 „
Αθηνάς δεν διαθέτει αντίστοιχο συμβο
λισμό και μεγαλείο;
Ας ανοίξουν διάπλατα οι προσβάσει
του κεφαλαίου στο κέντρο της πόλης, τό
σα χρόνια αυτό είναι το ζη το ύ μ ενο , α 1
φάμε εξωραϊσμό και «ενοποίηση» μέχς
σκασμού, αλλά ας αφήσουμε τουλάχι
στον ήσυχη την οδό Αθηνάς γιατί απλοί
στατα είναι μία και μοναδική στην πόλν 'ι!
(Ή , δεν θα έπρεπε να την έ χ ο υ μ ε , για νι ;ιϊ
μην δίνει το κακό παράδειγμα;)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ
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M e την προβολή της ταινίας Α δ ώ ο ςτειυ Κώστα Νάτση σ το πλαίσιο του
2ου Φ εσ τιβ ά λ Γαλλικού Κινηματογράφου ( 2 3 /3 -5 /4 ) είχαμε την ευκαιρία
όχι μόνο να ανακαλύψουμε έναν ελληνικής καταγωγής σκηνοδέτη
άγνωστο σ το ελληνικό κινηματογραφόφιλο κοινό, αλλά και να
διαπιστώσουμε ότι ακόμη μπορεί ο καλός κινηματογράφος να είναι και
εμπορικός και ευρωπαϊκός.
Έτσι, έπ εισ ε και η ταινία του Κ. Ν άτση όταν π ροβλήδηκε για πρώτη φορά
στη Γαλλία πριν δ ύο χρόνια και ά ρ εσ ε τόσ ο σ το γαλλικό απαιτητικό κοινό
όσ ο και σ τους κριτικούς.
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κολία της, γιατί ο δημιουργός της ξέρει
να χειρίζεται με μεγάλη οικονομία τους
διαλόγους και τα πλάνα του. Μάλιστα
ο ίδιος δηλώνει ότι θα προτιμούσε να
μην είχε καθόλου διαλόγους, βρίσκο
ντας τον γαλλικό κινηματογράφο
«φλύαρο». Οι δάσκαλοί του, Μπρεσσόν, Οζού και Ντρέγιερ τον κάνουν να
αναζητά αυτό το καθαρό, το «αγνό»
στα πλάνα του, όπως άλλωστε θέλει να
’ναι κι ο χαρακτήρας του ήρωα στην
ταινία. Δηλαδή αναζητά αυτό που μπο
ρεί να είναι επίκαιρο και συνάμα δια
χρονικό. Παράλληλα το μαγευτικό
κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά συνοδεύει
τις γεμάτες εσωτερική ένταση σιωπές
και κάνει τον θεατή να ονειρεύεται μια
μεταφυσική σχεδόν πόλη μέσα από τη
φωτογραφία της ταινίας που υπογρά

m ιστορία της ταινίας, βασισμένη
σε πολλά αυτοβιογραφικά
■ στοιχεία του δημιουργού της,
περιγράφει την ιστορία του
: I Μαξίμ, ενός νεαρού άνδρα
: ιν ρόλο ερμηνεύει θαυμάσια ένας
ό τους αγαπημένους ηθοποιούς του
οντάρ, ο Ζακ Μ ποναφέ) που, μόλις
!ΐ::·ι αποφυλακιστεί, αντικαθιστά στο
e όνι έναν ταξιτζή που αποφάσισε να
ΐι ωκτονήσει μπροστά στα μάτια του.
αυτόχειρας ταξιτζής είναι ο ίδιος ο
ηνοθετης, που παίζει στην ταινία,
ιός επίσης πρόκειται και για το δικό
y ιταξί, μέσα στο οποίο είναι γυρισμέμεννημένος

στο Ριζοβούνι της Η πεί, οίο 1942, φεύγει στα δεκαοχτώ του,
:να σπουδάσει φιλοσοφία στο Βερο[■ο, αλλά γρήγορα τον κερδίζει ο κιΤ, ταχογράφος και βρίσκεται στο Πα, μινα παρακολουθεί, σαν ελεύθερος
ροατής, μαθήματα στην ID H E C και
,ι; I συνέχεια να συμμετέχει σε γυρίν1 πα ξένων σκηνοθετών, όπως στις
νίες των Γκοντάρ, Καγιάτ, Παζολί■ Κλεμέντ. Το 1970 συμμετέχει στο
στιβάλ Θεσσαλονίκης με την μικρού
τους ταινία Ο Κύριος του 1,55 μ ., που
1111 ,ιδίζει το βραβείο πρώτου ανδρικού
^ '„.ου και προβάλλεται στη Γαλλία. Το
ί0; 3 συν-σκηνοθετεί το ντοκιμαντέρ
tVl )/o Σχολείο, που προβάλλεται με
^Ζυχία στις γαλλικές αίθουσες για
Ίνί' ισήμισι μήνες.
^'ωλουθώντας τη συμβουλή του σκηΐ]ν^'έτη και φίλου του Ζαν Οστάς γίνε>ει^|αξιτζής, για να λύσει το βιοπορι
σμό του πρόβλημα.
I
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Ο Κ ώ στας Ν ά τσ η ς (κ α θ ισ τά ς α ρ ισ τερ ά ) με σ υ ν ερ γά τες του.

Έ τσ ι γεννιέται αρχικά η μικρού μή
κους ταινία Ταξί της Νύχτας, που την
προβάλλει γνωστό γαλλικό τηλεοπτικό
κανάλι.
Ο Αθώος είναι μια προέκταση του
εαυτού του, όπως λεει και ο ίδιος ο
σκηνοθέτης, που με την αυτοκτονία του
δίνει την ευκαιρία στο alter ego του να
περιπλανηθεί μέσα από ένα συνεχές
τράβελινγκ στους παρισινούς δρόμους
του Αυγούστου.
Η ταινία, που βασίζεται σε προσωπι
κά βιώματά του, δεν καταλήγει να γίνει
ανεκδοτική και να προτιμήσει την ευ

φει ο Γιώργος Αρβανίτης.
Η άρνηση τελικά του Μαξίμ να εντα
χθεί σε μια κοινωνία, σ’ ένα ρόλο, τον
οδηγούν στη φυγή. Ό μω ς η φυγή αυτή
δεν παραπέμπει στον μηδενισμό, αλλά
στην αναζήτηση μιας νέας αλήθειας.
Η ταινία ευτυχώς βρήκε διανομέα και
θα προβληθεί σύντομα στις ελληνικές
αίθουσες. Ευχόμαστε να συμβεί το ίδιο
και με την επόμενη ταινία του που θα
έχει σαν θέμα την σχέση ενός αγοριού
με την ηπειρώτικη μουσική.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Πολύ περισσ ότερο στον κινηματογράφο, λιγότερ η σημασία
έχει η ιστορία που 8α αφηγηθείς από τον τρόπ ο που 8 α την
αφηγηθείς. Ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη των τρόπων,
συλλογικής μεν πραγματοποίησης, που όμω ς αθροισ τικά την
έμπνευση, την απαίτηση και την καθοδήγηση την έχει ο
σκηνοθέτης. Κανείς δ εν λ έει το αντίθετο· καλό είναι να
υπάρχει μια ενδιαφ έρουσ α ιδέα, αναπτυγμένη με πληρότητα
στο χαρτί, αλλά από εκεί μέχρι τη στιγμή που θ α σβήσουν τα
φώτα στην αίθουσα προβολής, η απόσταση είναι απίστευτα
μεγάλη.

Κινηματογράφος
m v δημιονργιόν

υο τέτοιες λαμπρές περιπτώ
σεις έχουμε τούτο τον καιρό
στους αθηναϊκούς κινηματο
γράφους. Η μια είναι ο
Hannibal του Ρίντλεϊ Σκοτ και
η άλλη Ο Dr. Τ. και οι Γυναίκες του Ρόμπερτ Άλτμαν. Εδώ, τα επίθετα που συ
νήθως προσπαθούν να χαρακτηρίσουν
την τάξη μεγέθους ενός δημιουργού
δεν χρησιμεύουν και τόσο στην περί
πτωση των δυο συγκεκριμένων σκηνο
θετών. Είναι απλούστατα ικανοί να με

Δ
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τατρέπουν την έμπνευσή τους σε δημι
ουργικό αποτέλεσμα.
Κοντά δέκα χρόνια μετά την Σιωπή
των Αμνών που είχε σκηνοθετήσει ο
Τζόναθαν Ντέμι, ο παραγωγός Ντίνο
ντε Λαουρέντις επαναποκτά από τον
Έ ντ Χάρρις, τον συγγραφέα του
Hannibal, τα δικαιώματα τα οποία επι
πόλαια είχε παραχωρήσει στην Orion
ύστερα από την αποτυχία του Κόκκινου
δράκου - πρώτο βιβλίο και πρώτη ται
νία εκδοχή του Χάνιμπαλ Λέκτερ. Τώ-

ρα σειρά είχε ο Ρίντλεϊ Σκοτ (Μπλέιντ
Ράννερ, Άλιεν, Θέλμα και Λονίζ, Μονο
μάχος), ένας από τους ιεροφάντες του
«εικονοποιητικοΰ» μέρους της ταινίας,
του σινεμά-θέαμα. Τελειομανής -όπως
και ο συμπατριώτης του Στάνλεϋ Κιουμπρικ- της σκηνοθετικής λεπτομέρειας
και της ατμοσφαιρικής κατασκευής που
θα οδηγεί στο κατά το δυνατόν άψογο
τεχνικά και αισθητικά αποτέλεσμα.
Ε ίναι και εδώ παρόν όλο το «πάνθεον» της Σιωπής των Αμνών: 0 όπως
αποδεικνυεται
αναντικατάστατος
Άντονι Χόπκινς ως Χάνιμπαλ Λέκτορ
η πράκτορας του FBI Κλάρις Στάρλινγκ, μόνιμος διώκτης του δολοφόνου κα
νίβαλου αλλά και αντικείμενο του
(εξευγενισμένου) ερωτικού του πά
θους - μόνο που ύστερα από την άρνη
ση της Τζούντι Φόστερ να επαναλάβει
τον ρόλο την αντικατέστησε επάξια η
Τζούλιαν Μουρ· υπάρχει ακόμα ο ζά-

πλουτος Μέισον Βέρτζερ με το
κατεστραμμένο από τον
πρόσωπο και ορκισμένο να τον
θεί’ και βέβαια υπάρχουν οι
παιες σκηνές φόνων και
- με πλέον ακραία εκείνη του
με τηγανισμένα... ανθρώπινα
Μέχρις εκεί οι ομοιότητες.
Την διαφορά -και, ω ναι, αυτή υπάι
χ ε ι- την κάνει ο σκηνοθετικός χειρισμι,,
από τον Ρίντλεϊ Σκοτ. Μια έκπληκτα
μπαρόκ ταινία, με πλάνα που θαταζ
X

πολύ πρωτότυπα τα σεναριακά δεδομέ
να πα ρ ’ όλη την πλούσια επεξεργασία
τους. Είναι η θαυμάσια σκηνοθετική
αντιμετώπιση, η ποιότητα των πλάνων,
η μαεστρία στην σύγκλιση, η γνώση και
το αίσθημα που στεφανώνει το σύνολο
της ταινίας, σαν πνευματικό παιδί που
είναι του δημιουργού της. Βλέποντας
την ταινία, έχεις την αίσθηση ότι ο
σπουδαίος και έμπειρος γνώστης της
7ης Τέχνης Ρόμπερτ Άλτμαν δεν διεκπεραιώνει μιαν επαγγελματική υπο
χρέωση, αλλά ότι «γεννάει» παιδιά-τέχνη αποτέλεσμα αγάπης. Είναι πολύ
σημαντικό να μην χορταίνει το μάτι του
θεατή, ανεξάρτητα από το plot της ται
νίας. Ο σπουδαίος κινηματογραφικός
αφηγητής υπερέχει χάρη στον τρόπο
που αφηγείται.

Λευε και ο Λουκίνο Βισκόντι, με ρυθ κά σε βάρος των γυναικών, στην πραγ
μούς, χρώματα, φωτισμούς, χώρους και ματικότητα είναι ένας ύμνος στις πολύ
■ακρίβεια στο μοντάζ μιας υψηλής τεχνι πλευρες ιδιαιτερότητες της γυναικείας
κής. Ποτέ άλλοτε ο κινηματογράφος δεν ψυχολογίας. Γι’ αυτό και θυμηθήκαμε
■ίδε έτσι την Φλωρεντία, υγρή στα μελα- τον Κιούκορ. Δεν είναι, σίγουρα, και
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ
ή χρώματα και το κιάρο σκοΰχ>. Ταυτόχρονα αναγεννησιακή
ιαι βάρβαρα σύγχρονη. Χωρίς
ιυ ο
ηλα αυτά να σημαίνουν ότι δεν
; πήρχε το κατάλληλο σεναριαΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ . ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20
ιό υλικό, βάση για την σκηνοθε;ική απογείωση. Ταινία αντάξια
:ου Μπλέϊντ Ράννερ και του
ίλιεν. Θα επιζήσει, ως έργο τέ
χνης, περισσότερο από π.χ. τον
Μονομάχο του.
Ι σ τ ο ρ ία κ α ι ε ρ μ η ν ε ία
Τις ίδιες αρετές διαθέτει και η
αινία του 76χρονου Ρόμπερτ
, ϊλτμαν (M.A.S.H., Η έντιμος
Εκδήλωση-Συ^ητηση
I υρία και ο χαρτοπαίκτης, Οι 3
ψυναίκες, Ο παίκτης, Prêt-àμε αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου
'lorter) Ο Dr. Τ. και οι Γυναίκες,
χιλλεα απαϊωαννου
ψκό τα χρόνια και τις ταινίες
ίου Τζορτζ Κιούκορ είχαμε να
ιούμε μια τόσο ανάλαφρη αλλά
:αι εντυπωσιακή κομεντί στις
καλλιτεχνικές Χης παραμέρους.
Διώκτες και
ιεροκτόνοιτου
10 γυναικολόγος Dr. Τ. (χαϊ
δευτικό του Α. Τράβις) είναι ο
ΣΥΖΗΤΟΥΝ:
Αγαπημένος γιατρός των γυναιώντης πόλης του, της γυναίκας
Βασίλης Κόντης, Γιάννης Δραγασάκης, Θανάσης Σφήκας, Φοίβος
ου, των δυο θυγατέρων του,
ης κουνιάδας του και μιας δαΟικονομίδης, Δημήτρης Καζάκης, Γιώργος Καραμπελιάς
κάλας του γκολφ. Ό λ ες αποελούν έναν ασφυκτικό κλοιό
Συντονίζει ο δημοσιογράφος
αι μια σειρά απογοητεύσεων.
ΠΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
)λες οι επιμέρους περιπτώ: εις-συγκρουσεις οδηγούν σε
Δ ιο ρ γ ά ν ω σ η : Ε κ δ ό σ ε ις Φ ιλ ίσ τ ω ρ
I. .α τελική κορύφωση και την
Αναγέννηση. Οσο και να δείΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 · 106 77 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ: 38 18 457 - FAX: 38 19 167
: /ει η ταινία ότι κινείται σατιρι:οΐ|

Δ ευτέρα 9 Απριλίου 2001 -

π,μ.

Η αυτοδιωκόμενη Αριστερά

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ

του Α

Π

Η απαγορευμένη εικόνα

Μ

59

Έ ν α ς γ ε ρ μ α ν ό ς Χ ρ ισ τ ό ς
Από τον Χέγκελ στον Χάιντεγκερ μέσω Παπαγιώργη
Η γλαύκα τηςΛθηνάς απλώνει
τα φτερά της μόνο στο λυκόφως
H egel

πάρχει ένας ομφάλιος λώρος
που συνδέει τον Hegel με τον
Heidegger και αυτός είναι ο
Edmund Husserl (1859-1938). Ο
Χούσερλ ζητεί επιστροφή στα
ίδια τα πράγματα (die Sachen selbst),
δηλαδή στην αρχική εμπειρία, η οποία
συνιστά και την διαίσθηση της «ου
σίας». Η «Καθαρή Φαινομενολογία»
του (reine Phaenomenologie), γραμμέ
νη το 1913, έρχεται να συναντήσει ως
ανοιχτό σύστημα φιλοσοφίας την Φαι
νομενολογία
τον
πνεύματος
{Phaenomenologie des Geistes) του
Έγελου που γράφτηκε το 1807, τη χρο
νιά δηλαδή που ο Ναπολέων -το «αντι
κείμενο» του ιστορικού Υποκειμένουκατελάμβανε την Ιένα. Οι «ουσίες» και
η «ειδητική» αναγωγή του Χουσερλ
μοιάζουν αλλά δεν είναι οι «ιδέες» του
Πλάτωνα εφόσον συνιστοΰν ιδεατές
μορφές που παράγονται από τη συνεί
δηση. Πρόκειται για ένα υπερβατικό
«συμβαίνον» ανάμεσα στον εμπειρισμό
και τον ορθολογισμό. Α π’ την άλλη
πλευρά ο Χάιντεγκερ αποκρούει τον
ανθρωπισμό ο οποίος ασχολείται
απλώς με την φροντίδα του ανθρώπου
για τον άνθρωπο και στρέφει τον άν
θρωπο στην ουσία του ίδιου του του
εαυτού, της ύπαρξής του ως αυθεντικής
ουσίας (Dasein). Της ύπαρξης ως δυνα
τότητας ν ’ αναπτύξει μια ερωτηματική
σχέση με το Είναι. Στο βάθος βέβαια
περιμένουν η χρεοκοπία, η κενή ακα

Υ

α ΣλΣΖΕΙΖ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
μ ε ιο Κρλτοζ-Εθηοζ

θοριστία, η πλασματική καθημερινότη
τα και όλα όσα συντελούν στην αναυθεντική ύπαρξη. Στην γεροντική του ηλι
κία ο Χάιντεγκερ αναπολεί την μυθική
Α ρχαία Ελλάδα -με τους τρόπους του
Χαίλντερλιν- όμοια όπως ο Έ γελ ος
αντιμετώπιζε την μυθική τέχνη της κλα
σικής Αθήνας ως το απόγειο της έκ
φρασης. Τότε που οι θεοί ζούσαν ανα
κατεμένοι με τους ανθρώπους, στην
εποχή του Ομήρου (Χάιντεγκερ). Η
επιστολή του τελευταίου για τον αν
θρωπισμό {Brief über den Humanismus,
1947) γραμμένη αμέσως μετά το Ολο
καύτωμα και την ισοπέδωση της Γερμανίας αποτελεί ένα από τα κυριότερα θε
ωρητικά στηρίγματα του μεταπολεμι
κού κόσμου· αφού κάνει ό,τι έκανε ο
Έ γελος mutatis mutantis όταν μιλούσε
για την ανώτερη σφαίρα της ηθικότη
τας (Ethikität κι όχι η καντιανή
Moralität) δηλαδή για το απόλυτο, το
«ηθικό κράτος», προϊόν πραγματικών
σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους
όπου και αγγίζει ο άνθρωπος την καθολικότητά του και το Πνεύμα την αυτοσυνειδησία του! Το έργο της φιλοσο
φίας πάλι είναι να κατανοεί, όχι να οι
κοδόμε ί. Ο Χ έγκελ και η γερμανική
επανάσταση (εκδ. Καστανιώτη, 2000)
του Κ. Παπαγιώργη αναπτύσσει μεθο
δικά την πορεία του γερμανικού έθνους
προς την συγκρότηση και ένωσή του,
προς την νικηφόρα του επανάσταση
που δεν πέτυχε! Γράφει προλογικά ο
συγγραφέας: «Με την επανάστασή του
το γαλλικό έθνος έπλασε έναν από τους
πιο αυθεντικούς πολιτικούς και πνευ
ματικούς μύθους στην ιστορία της Ευ

ρώπης. Αντίθετα, το γερμανικό έθνος,
π α ρ ’ ότι κι αυτό εκπήγασε από μια
πνευματική και θρησκευτική επανά
σταση, τον προτεσταντισμό, δεν κατάφερε να προσδώσει στη δική του επα
νάσταση ανάλογο κύρος». Όταν το
1990 ο Κ. Π. εξέδιδε τον Ντοστογιέφσκν (εκδ. Καστανιώτη) θεωρούσε υπο
χρέωσή του για να μας εισαγάγει στην
παθιασμένη Ρωσία του Πούσκιν και
του Λέρμοντοφ να ξεκινήσει από χον
Μεγάλο Πέτρο. Ό μ οια οτο\Χέγκάχα
πρώτα κεφάλαια αναφέρονται σχον
Λούθηρο και την Μεταρρύθμιση. Μό
νο έτσι μπορεί να ερμηνευθεί κατά χον
συγγραφέα η εμμονή του Χέγκελ στο
«ηθικό κράτος» και στην έννοια χον
«πνεύματος του λαού» (Der Geist des
Volkes) η οποία καθυποτάσσει υπέρ
του συνόλου την απόλυτη ατομική ελευ
θερία του Ζαν Ζακ Ρουσώ. Για τον Χέ
γκελ το κράτος υπερβαίνει το σύνολο
των πολιτών του όντας μια αφηρημένη.
ιδέα ενώ η ψυχή (Seele) του λαού προϋ
πάρχει των ατόμων «για να επιμεριστεί.
ως καθολικότητα στις επιμέρους βου
λήσεις. Ά ρα ένα κοινωνικό συμβόλαιο,
που βασίζει τη γενικότητα στη μερικό
τητα δεν έχει ούτε ευστάθεια, ούτε δι
καιολογία» (σελ. 161). Εξίσου αναλυχι
κά μιλά ο Κ. Π. για τον π α γγερ μ α νισ μ ι
τόσο του Φίχτε όσο και του Χ έγ κ ελ .
Έ ν α ν παγγερμανισμό που διαφαίνε
ται κι όταν ακόμη συγκρίνεταιη Παλαιό
με την Καινή Διαθήκη. Και ναι μεν ο Χε
γκελ απορρίπτει τον Θεό των Εβραίοι’
αλλά και ο δικός του Χριστός, καθαρμέ
νος από την «αδυναμία» της Αγάπης
υπέρ του Δικαίου, παραείναι γερμανός 1
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0 Χέγκελ πέθανε χο 1831, πριν δηιαδή από 170 χρόνια ακριβώς, από
(ολέρα, αψοΰ πρώτα κατάφερε να
>ργανώσει ένα σύστημα φιλοσοφίας
;όσο πλήρες όσο και το πλατωνικό
ιαι αψοΰ πρόλαβε να «βάλει στη θέτη» τους και τον Κάντ και τους γάλιους διαφωτιστές. Επίσης αφού πεηέγραψ ε το αναγκαίο τέλος τόσο
ης τέχνη ς όσο και της ιστορίας μέσα
ιπό τις αλλεπάληλες παλινδρομήτεις του Πνεύματος κατά την διαλε'.τική του πορεία. Ο Π απαγιώργης
μμένει στον πολιτικό Χέγκελ και
ττη σχέση του με το ιστορικό γίγνε; τθαι της πολυδιασπασμένης Γερμαίας και όχι στον αισθητικό ή θεολοικό ή μεταφυσικό στοχαστή. Μοιιαιά η προσπάθειά του, εύληπτη,
κλαϊκευτική, εμπεριστατωμένη, συκρίνεται -α ν όχι και συγκρούεταιιε τον Χέγκελ του Κώστα Παπάίωάνου (Εναλλακτικές Εκδόσεις / Θ εωρία
Τ 3, σε μετάφραση Γ. Φαράκλα και με
ιερολογικό, ποιητικό χαιρετισμό του
O ctavio Paz). Ο Π απάίωάννου εδώ πεΤ ayράψ ει έναν νεαρό επαναστάτη διαοούμενο ο οποίος προέβη σε μια σειύ ρήξεων και ανατροπών, ώσπου να
-π ά σ ει στον θαυμασμό της πρωσικής
εψ ω τισμένης δεσποτείας. Κυρίως ο
θρησκευτικός» και ο καλλιτεχνικός
legel είναι ό,τι τον απασχολεί περισοτερο. Γράφει: «Ό σο προχωράμε
τ:την ιεραρχία των τεχνών (αρχιτεκτοif ική, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική,
ζ έχνες του λόγου) τόσο η ύλη γίνεται
- ιο δ ιά φ α νη , τόσο το πνεύμα εσωτεριΙ5 εύεται και εκφράζεται στο δικό του
τοιχείο... Έ τσ ι η τέχνη γίνεται ο
τρωτός μεσάζοντας” χάρις στον οποίο
[I τιτελείται η “συμφιλίωση” ανάμεσα
} τη φύση, την πεπερασμένη πραγματιότητα και την άπειρη ελευθερία του
, ύγου... Τέχνη, θρησκεία και φιλοσοία είναι οι τρεις μοφές της αναμνήσέ

Ο Γ κ ε ό ρ γ κ Φ ρ ή ν τ ρ ιχ Χ έ γ κ ε λ
σ ε π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ία τ ο υ Σ λ έ ζ ιν γ κ ε ρ .

ως της πραγματικής ουσίας του Σύμπαντος» (σελ. 110-111).
Την ιδεαλιστική ασφάλεια του Χέ
γκελ διαδέχεται ο πεσιμισμός του Χάιντεγκερ διατηρώντας ωστόσο με από
λυτο κύρος την υπόθεση της φιλοσο
φίας στα χέρια των Γερμανών. Και
στον μεν Χέγκελ η τέχνη πεθαίνει για
να δώσει τη θέση της στη φιλοσοφία
-ιδού ένας ορισμός της εννοιολογικής
τέχνης του καιρού μας- αλλά και γιατί
αρκούμενη στο τυχαίο χάνει την αίσθη
ση του οικουμενικού. Στον Χάιντεγκερ
πάλι το πεπερασμένο και το πτωτικό
του ανθρώπου (Verfall) είναι απόλυτο,
εφόσον είμαστε σταθερά σε κατάστα
ση σφάλματος (όχι με την χριστιανική
έννοια) ενώ όλα γύρω από τον αναυθεντικό άνθρωπο απογυμνώνονται. Η
αναυθεντικότητα είναι τρόπος του Ε ί
ναι, όχι περιπτωσιακή αδυναμία ως
προς το ζην. Στην Επιστολή για τον
Ανθρωπισμό πάντως (Μετάφραση-Εισαγωγή Γ. Ξηροπάίδης, εκδ. Ροές, δί

γλωσση έκδοση Β', 2000) ο Χάιντεγκερ επιμένει στον ιερό χαρακτήρα
του Είναι και επιδιώκει να ορίσει
έναν ανθρωπισμό διαφορετικό του
χριστιανικού ή του εξωστρεφούς ου
μανιστικού- έναν ανθρωπισμό που να
εδράζεται στην συνείδηση του Είναι,
στην
αποκάλυψη
του
Είναι
(Entbergung des Seins). Ο Ξηρο
πάίδης έχει επιτελέσει υποδειγματι
κή εργασία τόσο στο επίπεδο υπομνηματισμού και μετάφρασης όσο και
στην έγκυρη μεταγλώττιση των δύ
σκολων χαϊντεγκεριανών όρων. (Π.χ.
ϋ 3 5 ε ί η = ώ δ ε - ε ί ν α ι ,
Sachheit=εμπράγματη ουσία κ.λπ.).
Γράφει ο σχολιαστής: «Ο άνθρωπος
εγκαταλείπεται βαθμιαία από το Εί
ναι και έτσι στερείται της ουσιώδους
πατρίδας του. Η έκδηλη αποξένωση
του ανθρώπου από τον ίδιο του τον
εαυτό δεν είναι παρά ένα σημείο της
έλλειψης πατρίδας (Heimatlosigkeit)
που μαστίζει τη σημερινή ανθρωπότη
τα. Ο πρώτος που αντελήφθη την έκτα
ση του προβλήματος ήταν ο Karl
Marx... Ανθρωπισμός σημαίνει τώρα
ότι η ουσία τον ανθρώπου είναι για την
αλήθεια του Είναι ουσιαστική» (σελ. 2829). Η Επιστολή για τον Ανθρωπισμό
εκδόθηκε γερμανικά το 1947 μαζί με το
δοκίμιο «Η θεωρία του Πλάτωνος για
την Αλήθεια», αποτελεί δε ένα από τα
τελευταία και πιο διαφωτιστικά κείμε
να του Χάιντεγκερ. Θα έλεγα και από
τα πιο αισιόδοξα ως προς την ανθρώπι
νη ουσία σε σχέση με την ανοικτότητα
του κόσμου. Ενορατικός και ποιητικός
σαν τον δάσκαλό του Χούσερλ, φιλοτε
χνεί την παρουσία-απουσία ενός Θεού
που ευθύνεται και για το ανεύθυνο του
και για το ανεύθυνο μας, γερμανού πά
ντως, ή όπως θά ’λεγε και ο φίλος μου
Άγγελος Σκούρτης, γερμανοεβραίου!
Μ άνος Στεφανίδης

X ------------------
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Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Νούλας

ΜΗΤΡΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟ
Mario Vargas Llosa
Μετάφραση: Χριστίνα Θεοδωροπούλου
Εκδόσεις Πατάκη
Αθήνα 2000, σελ. 144

Μητριάς
Εγκώμιο

Έ ν α ερωτικό τρίγωνο βρί
σκεται στο κέντρο της πλο
κής αυτού του ερ ω τικ ο ύ
χ ρ ο ν ικ ο ύ του κ α λο ύ π ε 
ρ ο υ β ια ν ο ύ σ υ γ γ ρ α φ έ α
Μάριο Βάργκας Γιόσα. Η
α ισ θ η σ ια κ ή δ ό ν ια Λ ο υ 
κρητία, ο σύζυγος της δον
Ριγομπέρτο και ο γιος του
τελ ευ τα ίο υ ο μ ικ ρός Φοντσίτο είναι τρία πρόδω πα
οριακά, τα οπο ία σ τα δ ια 
κά μ πλέκονται σ ’ ένα π ε 
ρίεργο σύμπαν που δονείται από την διαστροφή και
την παρακμή. Με μεγάλη
μαεστρία ο Γιόσα θα περιστραφεί γύρω από (και θα
περιστρέφει κατ’ επανάλη
ψη) αυτά τα πρόσω πα για
να δ ο μ ή σ ει μ ια ισ τ ο ρ ία
που πρώ τα α π ’ όλα φ ιλ ο 
δ ο ξεί να σ το χα σ τεί πάνω
στην ευτυχία, στα σκοτεινά
κίνητρα και στα παράδοξα
μυστικά της διφορούμενης
αθωότητας που δονούν την
ανθρώ πινη ύπαρξη. Καλή
λατινοαμερικανική λογοτε
χνία που όχι άδικα δ ια θ έ 
τε ι π ο λ λ ο ύ ς φ α ν α τ ικ ο ύ ς
α ν α γ ν ώ σ τες κ α ι στην
Ελλάδα.
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ΑΜΛΕΤΟΣ
Τραγωδία Σαικσπείρου
Μετάφραση: Ιάκωβος Πολυλάς
Εισαγωγή: Δημήτρης Πολυχρονάκης
Φιλολογική επιμέλεια:
Γιαννή Μάρα
Εκδόσεις Ιδεόγραμμα
Αθήνα 2000, σελ 352
Η πρώτη έκδοση της έμμε
τρης μετάφρασης σε δημο
τικ ή γ λ ώ σ σ α το υ Ά μ λ ετ
α π ό το ν Ιά κ ω β ο Π ο λ υ λ ά
κυκλοφόρησε στην Α θήνα
του 1889. Π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο
από ένα ν α ιώ ν α μετά κ ά 
π ο ιο ι δια θέτο ντα ς π ρ ο φ α 
νώ ς το μ ε ρ ά κ ι, την τόλμη
και τις γνώσεις που απαιτεί
ένα τέτοιο εγχείρημα π ρ ο 
χώ ρη σ α ν στην π ρ α γ μ α το 
ποίηση μια ς δ εύ τερ η ς έκ 
δοσης συγκριτικά άψογης.
Ό σ ο για το ίδιο το κείμενο
αποτελεί έναν αδιαψεύστο
μάρτυρα της ασυνήθιστης
μ εταφ ρασ τική ς κ α ι κ ρ ιτ ι
κής οξύ νεια ς του Π ολυλά,
ο οποίος κ α ταθέτει για δ ι
κό του λ ο γ α ρ ια σ μ ό αλλά
και για λογαριασμό της ελ
ληνικής γλώ σσας μια από
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κά θε άποψ η ά ξ ια α ν α φ ο 
ράς προσ έγγισ η του σ α ιξ 
πηρικού έργου. Επιπλέον η
τολμηρή χρήση της δημοτι
κής και του δεκατρισύλλαβου, η δ ια ύ γ εια των θ έ σ ε 

ων που υποστηρίζονται στο
π ρ ο ο ίμ ιο , η α π ό δ ο σ η του
κ ε ιμ έ ν ο υ κ α ι κ υ ρ ίω ς τα
πρωτότυπα σχόλια του Π ο 
λυλά που σ υ νο δ εύ ο υ ν την
μετάφραση κ αθιστούν την
συγκεκριμένη εργασία κ ά 
τι περ ισ σ ό τερ ο από σ η μ α 
ντική.
ΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΝ
Umberto Albini
Το θέατρο στην Αθήνα των
κλασικών χρόνων
Μετάφραση: Λένια Τζαλλήλα
Εκδόσεις του Εικοστού
Πρώτου
Αθήνα 2000, σελ. 514

Ε νδιαφ έρουσ α μελέτη που
αντιλαμ βάνεται το θέατρο
ως αυτό που πραγματικά εί
ν α ι: έν α σ υ λ λ ο γικ ό δημ ιούργημα που περιλαμβάνει
και το γραπτό κείμ ενο χω 
ρίς να περιορίζεται σ’ αυτό
και μόνον αυτό. Η θοποιοί,
π ρ ο σ ω π ε ία , κ ο υ σ το ύ μ ια ,
θεατρικές μηχανές, σκεύη,
οικοδομήματα, γιορτές, κοι
νό και φυσικά μουσική και
κίνηση είναι όλα αυτά που
καθιστούν το γραπτό κείμε
νο αφορμή για αλλεπάλλη
λες ερμηνείες που σ υνδέο
νται κάθε φ ορά με την ίδια
τη ζωή κ α ι τις ε κ φ ά ν σ ε ις
της. Αυτά στο πρώτο μέρος
του βιβλίου. Στο δεύτερο το

ο π ο ίο ε ίν α ι αφιερωμένο
σ το υ ς α ρ χ α ίο υ ς συγγρα
φ είς, ο A lbini εξετάζει τον
ρόλο που έπα ιξα ν οι ίδιοι
κ α ι τα κ ε ίμ ε ν ά τους στην
θεμελιώ σ η ορισμένων μύ
θων ταυτόσημων με την δυ
τική κουλτούρα. Ένας βι
β λ ιο γ ρ α φ ικ ό ς οδηγός κι
έν α α να λυ τικ ό ευρετήριο
συμπληρώνουν το βιβλίο.
Ο ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Η
ΕΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΓΚΟΛΝΤΜΠΑΧ
Απόστολος Δοξιάδης
Εκδόσεις Καστανιώτη
,
Α θήνα 2001, σελ. 288
Με τον α έρ α της διεθνούς
α να γνώ ρ ισ η ς (ο φημισμέ,
νος Τζορτζ Στάινερ εκφρά
στηκε γ ια το βιβλίο με χα
ρακτηρισ μ ούς που πολλο.
σ υ γ γ ρ α φ ε ίς θα ζήλευαν)
επανεμφανίζεται στα ελλη
νικά βιβλιοπωλεία το μυθι
σ τό ρ η μ α του Απόστολοι ■
Δ οξιάδη. Αν δεν κάνω λά
θος, Ο θείος Πέτρος και ι
ε ικ α σ ία το υ Γκόλντμπαj ;t’
έ χ ε ι μ ετα φ ρ α σ τεί ήδη α:

νός που α φ ενός δικαιολο ;,3.
γ ε ί το χαρακτηρισμό το^Ε
δ ιε θ ν ο ύ ς b e s t seller κα (|
α φ ε τ έ ρ ο υ κ ά ν ε ι φανερι ;ΐ1]
πω ς η πολυπόθητη τοποθε >.
τηση της ελληνικής λογοτε··;.
χ ν ία ς στις διεθνείς αγορές

:ν μπορεί π α ρ ά να συνδέαι με σ υ γ κ ερ ιμ έν α π ρ ό : ι)πα και ακόμη πιο συγκεμμένα βιβλία. Τ ο βιβ λίο
,ιυ Δ οξιά δη π ά ν τ ω ς , αν
τι δεν είν α ι αυτό που θα
γάμε μεγάλη λογοτεχνία,
μιγματεΰεται με έξυ π νο
. όπο ένα θέμα πολύπλοκο
ιι καταφέρνει να αξιοποιιει με τον καλύτερο τ ρ ο 
πήν ευνοϊκή για το είδος
jv διεθνή
σ υ γ κ υ ρ ία ,
λλωστε για πιο άλλο λόγο
,ιάφονται τα βιβλία αν δεν
ναι για να δ ια β ά ζ ο ν τ α ι;
; είμαστε τ ίμ ιο ι λ ο ιπ ό ν
ιι ας δ ια κ ρ ίν ο υ μ ε τη ν
ιουδαιότητα της επιτυχίας
υ Δοξιάδη. Αν μη τι άλλο
δάσκει π ω ς η γ λ ώ σ σ α
ιοτελεί
α ξεπ έρα σ το
πόδιο μόνο όταν σ υνδέε
ι με ξεπερασμένες θεμαλογίες, α δ ιά φ ο ρ ε ς κ α ι
:τός π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α ς
Ιογραφίες κ α ι κ ίβ δ η λ ε ς
»ιητικοφανταστικές συνσεις που υπακούουν υποΙεται σε εθνικές παραδόις.
ΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ

μενο. Μια τολμηρή πρόταση
π ο υ ισ ο δ υ ν α μ ε ί με α ν α 
σκευή της λογοτεχνικής θε
ωρίας σε γενική θεωρία των
λογοτεχνικών μορφών. Μ ια
ε π α ν ε ξ έ τ α σ η της λ ο γ ο τ ε 
χνίας, του ίδιου του πυρήνα
τη ς, σ τα ό ρ ια του ο π ο ίο υ
συναντά κ α νείς την πιο π ο 
λύτιμη ουσ ία της. Δύσκολο
βιβλίο (η μετάφραση είνα ι
ιδ ια ίτ ε ρ α
φ ρ ο ν τισ μ έ ν η
ω στόσο) αλλά πολύ σ η μ α 
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ν τικ ό γ ια ό π ο ιο ν δ η λ ώ ν ει
συμμετοχή στα λογοτεχνικά
πράγματα.

ΚΕΙΜΕΝΟ

;rard Genette
ετάφραση: Μήνα Πατεκη-Γαρεφη
ιδόσεις Εστία
)ηνα 2001, σελ. 114
) λυρικό, το επικό κ α ι το
αματικό αποτελούν σύμ
ίνα με μια ιδια ίτερ α δ ια 
δομένη άποψη το σύνολο
u λογοτεχνικού πεδίου. Ο
Υγραφέας διαχω ρίζοντας
ν θέση του από αυτή την
ιχοτόμηση θ ε ω ρ ε ί π ω ς
^τικείμενο της π ο ιη τικ ή ς
ν είναι το κ ε ίμ ε ν ο αλλά
αρχικείμενο, το σύνολο
λαδή των γενικών ή υπερτικών κατηγοριών -τύ πο ι
γου, τρόποι εκφοράς, λοτεχνικά γένη κ .λ π .- στις
οίες α ν ά γετα ι κ ά θ ε κ ε ί

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΟΙ
ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΥ
ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ
Elderdiery Μ. Fadul (Didi)
Εκδόσεις Bibliographie
Media Press
Αθήνα 2001, σελ. 64
Η φωνή μιας γνώ ριμ η ς φ ι
γ ο ύ ρ α ς το υ κ έ ν ρ ο υ τη ς
Α θ ή ν α ς κ α τ α τ ίθ ε τ α ι σε
το ύ τ ο
το
β ιβ λ ίο .
Ο
E ld erd ie ry Μ. F adul ή α λ 
λιώ ς D idi είνα ι ένας πολυ
τά λαντος σουδανός κα λλι
τέχνη ς κ α ι ποιητής που ζει
περισσότερα από 15 χρόνια
στη χ ώ ρ α μα ς δ ιω γ μ έ ν ο ς
α π ό το κ α θ εσ τώ ς π ο υ κ υ 
β ε ρ ν ά την π α τ ρ ίδ α του.
Έ ν α ς φ υ γ ά ς λ ο ιπ ό ν που
επ ω μ ίσ θ η κ ε εκτός από το

β ά ρ ο ς τη ς ε π ιβ ίω σ η ς την
ευ θ ύ ν η ν α ε κ φ ρ ά σ ε ι όλα
όσα α πα σ χο λο ύ ν τους α ν 
θ ρ ώ π ο υ ς με την δικ ή του
μοίρα. Αντί για οποιοδήποτε άλλο σχόλιο ας π α ρ α θ έ
σ ο υ μ ε το π ο ίη μ ά του «Η
Π ατρίδα»: Π αιδιά της π α 
τρ ίδ α ς μ ο υ / άνθρω ποι της
π α τ ρ ίδ α ς μ ο υ : / δ ε ν μ π ο 
ρούν να δακρύσουν. / Παγίδευσαν τα κεφάλια τους / σ ’
α τ σ ά λ ιν ε ς α σ π ίδ ε ς εν ψ υ 
χρού / και τους τρύπησαν τα
μ ά τ ια / δ ε ν β λ έ π ε τ ε ; / Γι ’
α υ τ ό έ χ α σ α ν τα δ ά κ ρ υ α
τους / δεν βλέπετε, δεν νιώ
θετε; / Θρηνούν μέσα τους /
α ίμ α , α ίμ α , α ίμ α / κ α ι εν
ψ υχρώ / π ό νο ς κ α ι δ υ σ τ υ 
χία / τριγύρω.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ
Τζον Μ παρθ
Μετάφραση: Χίλντα Παπαδη μητριού
Εκδόσεις Πόλις
Αθήνα 2001, σελ. 254
Ο Μ π α ρ θ ξ α ν ά . Α υ τό ς ο
μ εγά λ ο ς α μ ερ ικ α ν ό ς σ υ γ
γ ρ α φ έα ς, αν κα ι κ α θ υ σ τε
ρημένα, φαίνεται πως κατα
λ α μ β ά ν ει τελ ικ ά την θέση
που του ανήκει δικαιωματι
κά στην συνείδηση του ελ
ληνικού κοινού. Σ ’ αυτό το
τρίτο κατά σειρά βιβλίο του
που μεταφράζεται και εκδίδ ε τ α ι στην γ λ ώ σ σ α μας,

(π ρ ο η γ ή θ η κ α ν ,Ο Β λ α κ ο 
χ ο ρ το φ ά γ ο ς κ α ι Η Π λω τή
Ό π ε ρ α ) ο Μ π α ρθ σ τή νει
μια φαινομενικά μόνο απλή
ιστορία με ήρωα κάποιον ο
οποίος πάσχει, έστω πρόω
ρα, α π ’ ότι πάσχουν οι π ε
ρισσότεροι άνθρωποι σήμε
ρα: την «αυτοαποξένωση».
Δηλαδή την αντικατάσταση
του «εγώ» από το απόλυτο
κ ενό . Κ ατάσταση σ χεδό ν
συνώνυμη με τις σύγχρονες
κοινωνίες και τον σύγχρονο
τρόπο ζωής που αντλούν τα
νοήματά τους από το κοινό
τοπο και το μαζικό. Μ προ
στά σε μια ανάλογη αδιέξο
δη κα τά σ τα σ η ο ή ρ ω α ς
οφείλει να πράξει συνειδη
τά αυτό που μ έχρ ι τώ ρ α
έκανε μηχανικά. Να υποδυθ εί μιαν άλλη προσ ω π ικό
τητα. Κ αι μάλιστα ό χι μία
φ ορ ά αλλά δύο, δυστυχώς

με δυσάρεστα αποτελέσμα
τα. Ό π ο ιο ς έχ ει δ ια β ά σ ει
ήδη το άλλο μυθιστόρημα
του Μ π α ρ θ , την Π λω τή
Ό π ε ρ α , μ π ορεί εύκολα να
κ α τ α λ ά β ε ι πω ς εδώ τα
πράγματα χάνουν την κωμι
κή τους διάσταση και απο
κτούν ένα τρ α γικ ό ε π ικ ά 
λυμμα που ορίζεται ωστόσο
από την ίδια οπτική, τον μη
δενισμό.
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Υπόθεση πολύπλοκη και
γοητευτική: 19ος αιώνας
κι ένα ταξίδι στο
Μπουένος Άιρες και την
Παταγωνία. Ο Ντάνιελ
Αρες συνδυάζει ιστορικά
και φανταστικά στοιχεία
ανασυνθέτοντας
μυθιστορηματικά μια
ολόκληρη εποχή που
κυριαρχείται από το
κυνήγι του χρυσού:
Πόπερ: Η Παταγωνία του
χρυσού (μετάφραση:
Τόνια Κοροβέση, σειρά:
Ιστιοφόρο, εκδ.
Λαγουδέρα, 2001).
Φιλόσοφε ίο ν. Έ νας
θεσμός χειραφέτησης; συναγωγή άρθρων του
Παναγιώτη Νούτσου
(εκδ. Ελληνικά
Γράμματα, 2001). Τι
είναι όμως το
φιλόσοφε ίον; «Η
θεσμικά οργανωμένη
φιλοσοφική σπουδή,
προπτυχιακή και
μεταπτυχιακή, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι
υποκρύπτεται η
θεσμοκρατική αντίληψη
που εκμηδενίζει τα
συγκεκριμένα
υποκείμενα της κοινής
θεωρητικής αναζήτησης»
ή απλούστερα εκ του
«φιλοσόφου σχολείον»
προκύπτει ο νεολογισμός
φιλόσοφε ίον και μια
αντιαυταρχική στη βάση
της αντίληψη για την
σπουδή της φιλοσοφίας,
που δεν εξαντλείται μόνο
μέσα από την
θεσμοθετημένη
εκπαιδευτική
διαδικασία.
Χωρίς αμφιβολία (αν
και πάντα καραδοκεί στο
πίσω μέρος του μυαλού)
η ενασχόληση με τη
φιλοσοφία είναι
προϋπόθεση για την
όποια σοβαρή
επιστημονική εργασία.
Το περιοδικό Ιστορίας
και Φιλοσοφίας της
Επιστήμης και της
Τεχνολογίας Νεύσις
(εκδ. Νεφέλη) είναι ένα

Η Αλχημεία των Αντιστάσεων μας
Νικόλας Σεβαστάκης
Η Αλχημεία της Ευτυχίας
Δοκίμιο για τη σοφία της εποχής
Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2000, σελ. 196
«Σήμερα δεν θα κρίνω τίποτε α π ’ όσα θα
δω να μου συμβαίνουν», τοποθέτηση λίαν
αντιδιαφωτιστική εως και σκοταδιστική από
έναν σύγχρονο γκουρού, τον κύριο Τσόπρα.
Ο στοχαστής σήμερα καλείται ν ’ αντισταθεί
στην αποδοχή ενός τέτοιου «εξωτικού θετισκισμού», όπως θα τον ονομάζαμε, με όπλο
του βέβαια την φιλοσοφική παράδοση. Στην
παραδοχή τέτοιων προτάσεων αντιστέκεται
με τον τρόπο του και ο Ν. Σεβαστάκης. Και
στρέφεται ακριβώς σε ό,τι τους αντιτίθεται:
στον κριτικό άνθρωπο. Γράφει: «Η αντίφ α
ση που διαπερνά το κριτικό άτομο αποτελεί
πηγή ζωής και πλούτου, όχι νομαδική ασφά
λεια και ναρκισιστική Δ ιαφορά. Π οια είναι
αυτή η α ντίφ α σ η ;... Το κριτικό άτομο είναι
ανοιχτό στο ενδεχόμενο, την ίδια στιγμή που
διατηρεί, ή θέλει να διατηρήσει την κριτικότητά του, δηλαδή την ευθύνη μιας προσω πι
κής μάχης, μ ια ς ψ υ χικ ή ς κ α ι σ υμ βολική ς
ακεραιότητας. Χωρίς μια υπόθεση ακεραιό
τητας δεν μπορούμε να μιλάμε για άτομο ή
πρόσωπο, πα ρ ά μόνο για φ ιγούρα των κομπιούτερ γκράφικς».
Σω στά όλα αυ τά κ α θ ώ ς κ α ι η θέση που
παίρνει ο συγγραφέας υπέρ μιας δημοκρατι
κής αστικής τοποθέτησης: «Για τη δημοκρα
τική σοφία το μυστήριο βρίσκεται με τη σ ει
ρά του στη μεσίτευση, όχι στην αμεσότητα».
Ως εδώ καλά και μπορούμε να επικαλεστού
με τον Χέγκελ και όλον τον Διαφωτσμό κ α 
θώς και τη σύγχρονη, από την Γαλλική Ε πα
νάσταση και μετά, Δημοκρατία. Αλλά γιατί
ο συγγραφ έας έχει ανάγκη να υποστηρίξει
το τραγικό στοιχείο της ζωής μέσα από την
ιουδαϊκό-χριστιανική παράδοση και ειδικά
μέσα από το δόγμα την ενσάρκωσης, βλέπο
ντας τη μεσιτεία ως ενσάρκωση; «Η ανθρω
πιστική σοφία μπορεί να συνοψισθεί σε μια
λέξη: ενσάρκωση, Ενσάρκωση που σημαίνει
πως θα πρέπει να κατοικήσουμε το τραγικό,
όχι να το μισήσουμε ούτε να το αρνηθούμε

για το Τ έλειο». Σύμφω νοι· άλλωστε όλη η
α ρ χα ία σ ο φ ία κ α ι η Σοφόκλεια, την οποία
υμνεί ο σ υγγρα φ έα ς, αλλά -για τί νατό αρ
ν η θ ο ύ μ ε - κ α ι η σ ο φ ία του Κομφούκιου ή
του Βούδα ήταν συμφιλιωμένες πολύ περισ
σότερο από την σύγχρονη η δ ο ν ο λ α τ ρ ε ία με
το τραγικό και ο άνθρωπος το «κατοικούσε»
ανέκα θεν. Γ ιατί να ανατρέξουμε στηνχριστιανίζουσα ενσάρκωση γ ι’ αυτό, αφού και
στην φιλοσοφική τοποθέτηση του Πλάτωνα,
του Καντ ή του Χέγκελ βρίσκεται μια τέτοια
αποδοχή της τραγικότητας του ανθρώπου:
Θέλω να πω μόνον ότι δεν αρκεί, όπω ς κά
νει ο συγγραφέας, να στρεφόμαστε εναντίον
κάποιω ν «νεοορθόδοξω ν», άκριτων λάτρεων της «παραδόσεως», αλλά ν α είμαστε ταυ
τόχρονα και κριτικοί με όπλο την φιλοσοφία
και στο βαθμό που είμαστε ανοιχτοί στην ενδεχομενικότητα να είμαστε ανοιχτοί σε κά
θε προέλευσης ενδεχομενικότητα και όχι να
αποκλείουμε τον Κ ομφούκιο ή την ειδωλολατρεία και τον παγανισμό (όρους που χρη
σιμοποιεί ο Σεβαστάκης με αρνητική φόρτι
ση για να κρίνει τη σημερινή αρνητική κατά
σταση), προς χά ριν του ιουδαϊσμού, ακόμη
κι εκείνου του Λ εβινάς, αλλά και του ίδιου
του χριστιανισμού, εξίσου θρησκευτικώ ν κα
τασκευών.
Α ντί να μιλάμε για πρόσωπο ή άτομο που
παίρνει την αξία του από την «ενσάρκωση»
θα μπορούσαμε μια χα ρά να μιλήσουμε για
την πορ εία του νομικού υποκειμένου αρχής
γενομένης από το ρωμαϊκό δίκαιο που άλλα
ξε τον κόσμο προς την επικυριαρχία των με
σολαβήσεων με αποτέλεσμα να μην μπορού
με πλέον ν ’ αναφερθούμε στον άνθρω πο ως
όλον. Κι όμως αυτό βοήθησε στην ύπαρξη
της αστικής δημ οκρ α τία ς, όπως και η Χρι
στιανική θρη σ κ εία της ίδια ς εποχής, μεχο
αίτημα της κατάργησης της δουλείας, άνοιξε
τον δρόμο για την οικουμενικότητα που χα
ρακτηρίζει τον διαφωτισμένο κόσμο και δια
φ οροποιείται από τη σημερινή παγκοσμιο
ποίηση. Αυτά τα προβλήματα δεν τα θέτει ο
Ν. Σεβαστάκης, αν και σωστά κατακρίνει σε
ορισμένα σημεία τον Νίτσε και τον Χάϊντεγκερ, οι οποίοι εξετάζουν το α νθ ρ ώ π ινο ον
αποκομμένο από την ιστορικότητά του.

Εκείνο που έχουμε να π ροσ ά ψ ουμ ε στον
εγγραφ έα είνα ι ότι ενώ σωστά καταφ έρεcai εναντίον της παγκοσμιοποίησης, του εξω[ΐσμού, του σεξισμού και των λοιπών επονεί
διστων φαινομένω ν της εποχής μας, με τον
:<εγκάρδιο λόγο» του το π ο θετείτα ι επ ί μιας
χληθώρας θεμάτω ν χω ρ ίς να λαμ βάνει υ π ’
5ψιν του την τρομακτική δυσκολία να υπάρ
ξει σήμερα φιλοσοφική πρόταση στηριζόμε/η σε καθαρά θεω ρητικές βάσεις, εργασία

που είναι αντικείμενο άλλου τύπου πονημά
των, των οποίων τον μόχθο θα μπορούσε να
αναλάβει κ α ι π άλι όπω ς μας έχει δ είξει σε
προηγούμενες αυστηρότερα επιστημονικές
εργασίες του. Ίσ ω ς η ευκολία αυτού του δο
κιμίου να έχει να κ ά νει με κάποια ανάλογα
γαλλικά πρότυπα, όμως σ ’ αυτήν οφείλεται
και η επιτυχία του που είναι θετική για τον
προβληματισμό του σύγχρονου ανθρώπου.
Έρη Κασίμη

0 μύθος των Yippies
Ibbie Hoffman
Ιπανάσταση για την κάβλα της
Μετάφραση: Δημήτρης Φινίνης
ϊκδ. Διεθνής Βιβλιοθήκη
Μήνα 2000, σελ. 305
Η δεκαετία του ’60 υπήρξε η πιο αντισυμίατική δεκαετία του αιώ να κα ι το αμερικά
νικο κίνημα, αν κ α ι σ χετικ ά άγνω στο στην
ιλλάδα, ίσως το σημαντικότερο στη Δύση. Ο
ιόλεμος του Βιετνάμ αποτέλεσε το έναυσμα
Γιου επέκτεινε τις φ ω νές α ντίσ τα σ η ς στην
ιμερικάνικη επιθετική πολιτική και τις ενώιε σε ένα κίνημα τεράστιου βεληνεκούς που
συγκλόνισε τη χώρα. Στο επίκεντρο βρίσκεαιτο κίνημα ενάντια στον πόλεμο, οι χίπ;υς, το φοιτητικό και το κίνημα των μαύρων
ου χορεύουν στους ρ υθμ ούς της ροκ κ α ι
ης μαριχουάνας. Το ’68 σημαδεύει την εξά;λωση του κινήματος σε νέους χώ ρους κα ι
,. ομείς αμφισβήτησης, όπω ς το κίνημα των
υναικών, των ομοφυλοφίλων, των μειονοτήων και το οικολογικό κίνημα.
. Σ ’ α υ τ ό το ε ξ ε γ ε ρ σ ια κ ό κ λ ίμ α , υ π ό την
πιρροή της πολιτικοποίησης και της κατα
στολής, αρκετοί χίπ π υ ς μεταβάλλονται σε
ίππυς. Ο Τζέρυ Ρούμπιν κ α ι ο Ά μπι Χόφαν, επιθυμώντας να συνδυάσουν την πολιική με τη χα ρά της ζωής, ιδρύουν τον Φλεάρη του 1968 το Υ .Ι.Ρ . (Y o u th
ntemational Party: Δ ιεθνές Κόμμα Νεολαί■'’,.ς) α π ’ όπου άντλησε το όνομά του το κίνηα τω ν Yippies. Ο ίδιος ο Χ όφμαν προσθέΕΐ στο Yippies ένα θαυμαστικό γ ια να εκ: ράσει πληθω ρικότητα, κ έφ ι, αισ ιοδοξία.
πρόκειτο για ένα «σχολείο του δρόμου»,
$ να «σχολείο δια δήλω σ η». Μ ετρ ά ει α π ο 
κλειστικά η πράξη . «Το να σ κ ο ρ π ίζεις λειΊ τά στο πάτωμα του Χ ρηματιστηρίου είναι
<■αθαρή πληροφορία. Δεν χρειάζεται εξήγηI η. Λέει πολύ π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α από χ ιλ ιά δ ε ς
«ι ντικαπιταλιστικές προ κ η ρ ύξεις κα ι δοκίίΐΛ\α». Σκοπός η επανάσ ταση γ ια τί είνα ι το
if
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καλύτερο trip απ’ όλα.
Η Ε πανάσταση για την κάβλα της, γραμμέ
νο από τον Ά μπι Χόφμαν, αποτελεί ιστορι
κό ντοκουμέντο των Yippies. Ό π ω ς και το
Do it του Τζέρυ Ρούμπιν (εκδ. Δ ιεθνής Βι
βλιοθήκη), εκφράζει το πνέυμα του κινήμα
τος. Δεν αναλώ νεται σε ιστορικές αναδρο
μές ή π ο λ ιτ ικ έ ς α ν α λ ύ σ εις. Με γλα φ υ ρ ό
ύφος, λόγο λιτό, προφορικό, χω ρίς ιδιαίτε
ρη συνοχή, περιγράφ ει χαρακτηριστικά χά 
πενινγκ πολιτικοκοινωνικού χαρακτήρα που
άφησαν ιστορία και μοιραίες περιπέτειες με
την αμερικάνικη αστυνομιά. Ιδιαίτερη μνεία
γ ίν ε τα ι στα γ εγ ο ν ό τα του Σ ικ ά γο τον Α ύ
γουστο του ’68 όταν χ ιλ ιά δ ες δια δηλω τές
συγκεντρώ νονται για αντιπερισπασμό στο
Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος. Ε ί
ναι η μεγάλη «γιορτή» που σε απόλυτο συγ
χρονισμό με την παγκόσ μια εξέγερση του
’68 αποτέλεσε το αποκορύφωμα του κοινού
αγώνα του αμερικάνικου κινήματος.
Δ εν π ρ ό κ ειτα ι γ ια ένα συμβάτικό βιβλίο
αλλά για ένα σουρρεαλιστικό κολλάζ με ε ι
κ ό ν ε ς χ ιο υ μ ο ρ ισ τ ικ έ ς κ α ι ευ φ ά ν τα σ τες,
όπω ς η δράση τω ν ίδιω ν των Y ippies. Σ υ 
μπληρώνεται από ψυχεδελικό φωτογραφικό
υλικό κα ι χρήσιμες πληροφ ορίες για να τη
βγάλει κανείς «στο τζαμπέ».
Αν και το βιβλίο καταγράφει την Αμερική
του ’68 κ α ι η κ ο ιν ω νία της αμφισβήτησης
έχει αντικατασταθεί από την τηλεοπτική κοι
νωνία της απάθειας, η επανέκδοση του Ε πα 
νάσταση για την κάβλα της αποτελεί σημα
ντική συνεισφορά στην ιστοριογραφία των
σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν κ ιν η μ ά τω ν. Ο μ ύ θος τω ν
Yippies! «επαναφέρει στη μνήμη το όνειρο».
Α ξίζει τέλος να σ η μ ειω θεί ότι ενώ το βι
βλίο του Χοφμάν τα ξιδεύ ει στον ακτιβισμό
των Yippies στα τέλη της δεκαετίας του ’60,
μια ολοκληρωμένη μελέτη για την αμερικα
νική ριζοσπαστική παράδοση βρίσκουμε στο
The m ovem ent, το α μ ερ ικ ά ν ικ ο ’68, (εκδ.
Κομμούνα, Αθήνα 1988).
Αθανασία Κοντοχρήστου

χαρακτηριστικό
παράδειγμα. Στο τχ. 9
(χειμώνας 2000)
ξεχωρίζω το
διαφωτιστικό άρθρο της
Θεοδώρας Κάββουρα,
«Από την Επιστημολογία
της ιστορίας στη
Διδακτική έρευνα».
Φυχαναλυτικό
περιοδικό Εκ των
υστέρων (εκδ. Εξάντας,
τχ. 4, Νοέμβριος 2000):
Αυτό το τεύχος, ειδικά
αφιερωμένο στο
«όνειρο», 100 χρόνια
μετά την Ερμηνεία των
ονείρων από τον Φρόυντ,
θέτει καίρια ερωτήματα
και επικαιροποιείτο
επίμαχο αυτό θέμαερωτήματα που
μεταφέρουν τον
προβληματισμό στις
μέρες μας, συνδέουν το
όνειρο με την παραγωγή
τέχνης,
προβληματίζονται για τη
διασάλευση της ψυχικής
ισορροπίας που
προκαλεί ο σύγχρονος
τρόπος ζωής και
συζητούν τις
μεταφροϋδικές θεωρίες
σχετικά με το όνειρο.
Αξίζει τον κόπο να
διαβαστεί και από μη
ειδικούς, καθώς
αποσαφηνίζει έννοιες
και δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για την
κατανόηση του ψυχισμού
μας.
ίΐρ α ίε ς , όπως πάντα, οι
εκδόσεις της «Εταιρείας
Σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας» μάς
προσφέρουν ακόμη έναν
ενδιαφέροντα τόμο, τα
πρακτικά του
Επιστημονικού
Συμποσίου «Ο έξωΕλληνισμός.
Κωνσταντινούπολη και
Σμύρνη 1800-1922», που
πραγματοποιήθηκε στις
30 και 31 Οκτωβρίου
1998. Οικονομικές
δραστηριότητες,
εκπαιδευτικές και
65

εκδοτικές προσπάθειες,
η λογιοσύνη και η τέχνη,
τα κοινωνικά
μορφώματα είναι μερικά
από τα γενικά θέματα
που εξειδικεύτηκαν από
τους ερευνητές-ομιλητές.
Α πό τον «Σύνδεσμο των
εν Αθήναις
Μεγαλοσχολιτών»
λάβαμε μια πολύ
ενδιαφέρουσα έκδοση
για Τα επαγγέλματα των
Ρωμιών στην Πόλη
(Αθήνα 2001). Η έκδοση
αυτή αποτυπώνει πέντε
επαγγέλματα και είναι η
γραπτή μορφή των
αντίστοιχων ομιλιών που
πραγματοποιήθηκαν
στην Εστία
Κωνσταντινουπολιτών
στο Φάληρο τον
Ιανουάριο και τον
Φεβρουάριο του 2000.
Γιατροί, αρχιτέκτονες,
κινηματογραφιστές,
δημοσιογράφοι και
κεντήστρες είναι όσα
επαγγέλματα
περιγράφονται με
λεπτομέρειες, όσες ήταν
δυνατόν να
συγκεντρωθούν σ’ αυτό
το στάδιο της έρευνας·
πολύτιμες πληροφορίες
που μπορούν να
αποτελέσουν την αρχή
για μια συστηματικότερη
παρουσίαση και άλλων
επαγγελμάτων και
γενικά δραστηριοτήτων
των Ρωμιών της Πόλης
αλλά και ένα ξεκίνημα
για μια συνολικότερη
μελέτη των
επαγγελματικών
δραστηριοτήτων τους.
Ξεχωρίζει η μελέτη του
Σάββα Τσιλένη για τους
αρχιτέκτονες της Πόλης,
που δίνει πληροφορίες
σημαντικές για τις
ειδικές συνθήκες
ανάπτυξης του κλάδου,
παραθέτει κατάλογο
ονομάτων των ελλήνων
αρχιτεκτόνων της Πόλης,
καθώς και δυσεύρετο
φωτογραφικό υλικό.
ο χαρτοκόπτης

Άνθρωποι και ιστορία
Τατιάνα Αβέρωφ

Το ξέφωτο
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2000, σελ.450
Τα χρόνια 1875-1908 οι κυβερνήσεις στην
Ε λ λ ά δ α με π ρ ο ο δ ε υ τ ικ ό εκ φ ρ α σ τή το υ ς
τον Χ αρίλαο Τ ρικούπη είχαν κύριο μέλημά τους την οικονομική α νά π τυξη του τό 
που. Η ταν μια περίοδος που σημαδεύτηκε
έ ν τ ο ν α α π ό τη ν π ό λ ω σ η α ν ά μ ε σ α σ τη ν
αστική και την αγροτική τάξη.
Την π ερ ίο δο αυτή οι κ ά το ικ ο ι στο τ ο υ ρ 
κ ο κ ρ α το ύ μ ενο ακόμη Μ έτσοβο π α ρ α κ ο 
λ ο υ θ ο ύ ν τις εξ ελ ίξεις που σ η μ ειώ νο ν τα ι
στην Ε λλάδα και στις γείτονες βαλκανικές
χώρες, εξελίξεις άρρηκτα συνδεδεμένες με
τη δική τους τύχη κα ι την επίτευξη της π ο 
λυπόθητης απελευθέρω σης. Μ έσα στη δ ί
νη α υ τώ ν τω ν ισ το ρ ικ ώ ν εξ ελ ίξ εω ν δ ύ ο
έφ ηβοι, η Ιφ ιγένεια , κόρη το π ικ ο ύ ά ρ χ ο 
ντα, και ο Τέγος, γιος αγω γιάτη αλλά κ α λ 
λιεργημένος κα ι πλούσιος εσω τερικά, το λ 
μούν να ερω τευτούν, πη γα ίνοντα ς κόντρα
στις π ρ ο κ α τα λ ή ψ εις κ α ι στα ήθη μιας σ υ 
ν τη ρ η τικ ή ς κ α ι κ λεισ τή ς το π ικ ή ς κ ο ιν ω 
ν ία ς η ο π ο ία εξ υ ψ ώ ν ει τ ο υ ς ά ρ χ ο ν τε ς σε
μια δική το υ ς α ρ ισ τ ο κ ρ α τικ ή κ ά σ τ α κ α ι
απομονώ νει τους απλούς ανθρ ώ πο υς στην
μοίρα που αρμόζει στον καθένα. Ο ι τελευ
τα ίοι είναι κ α τα δικ α σ μ ένο ι στην στασιμό
τη τα , μιας κ α ι δ υ ν α τό τη τε ς α νέλ ιξη ς δεν
υ π ά ρ χο υ ν . Μ έσα σ' α υ τές τις κ ο ιν ω νικ ές
συνθήκες, αποτελεί πραγμ ατικά επίτευγμα
το ότι τα δύο παιδιά επαναστατούν.
Το ξέφω το είναι μια ειδυλλιακή, πα ρ θ ένα
περιοχή βγαλμένη από τον παράδεισο που
οι ίδιοι ανακαλύπτουν ένα βράδυ κι έκτοτε
χά νο υ ν. Το ξ έφ ω το α ρ χ ίζ ε ι σ ιγά σ ιγά να
παίρνει άλλο νόημα: είναι ο στόχος, το όνει
ρο. Θ α χαθεί μαζί με την απόφ ασή τους να
συμβιβαστούν με τις υπάρχουσες συνθήκες
και να μην ζήσουν μαζί: η Ιφιγένεια θα κ ά 

ν ει δ ικ ή τ η ς ο ικ ο γ έ ν ε ια κ α ι θ α ζήσει στο
εξωτερικό, ενώ ο Τ έγος θα μείνει μόνος στο
Μ έτσοβο. Θ α ξ α ν α ϊδ ω θ ο ύ ν μετά από 23
χρ όνια , ό τα ν η 42χρονη π ια Ιφιγένεια επιστρέψει στα π ά τρ ια εδάφη, προκειμένου να
παραστεί στην κηδεία της μητέρας της.
Η εξιστόρηση αρχίζει το 1908, τη μέρα της
κηδείας. Α κ ο λο υ θεί μια αναδρομή στη δε
κα ετία 1875-1885 που καλύπτει όλα τα γε
γονότα της εφηβικής ηλικίας σε 400 σελίδες
και τελειώνει με την επιστροφή στο Μέτσο
βο, τη ν κ η δ ε ία κ α ι τη ν επανασύνδεση με
τον Τέγο. Η ισ τορία είναι συγκινητική, το
κείμενο δυνατό, η γλώσσα και τα γεγονότα
που εξισ το ρ ο ύ ντα ι μας παραπέμπουν στο
κλίμα τη ς εποχή ς. Ο λόγος ρέει με ζωντά
νια κ α ι η ιστορία α π ο κ τά περισσότερο εν
διαφέρον όταν η ανάγνωση προχωρεί.
Η Τ α τιά ν α Α β έρ ω φ κ α τα φ έρ νει από το
π ρ ώ το της μ υθισ τόρη μ α να αναδείξειτην
ικ α ν ό τη τά τη ς στην η θ ο π λ α σ ία των προ
σ ώ π ω ν κ α ι σ τις λ υ ρ ικ έ ς περιγραφές. Τα
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α π ρ ό σ ω π α ε ίν α ι υπαρκτά,
πλην τω ν δύο ηρώων. Η έρευνα βασίστηκε
σε α ρ χ ε ία κ α ι σ υ ζη τή σ εις με παλιούς κα
το ίκ ο υ ς του Μ ετσόβου. Π ρόκειται για ένα
ιστορικό μυθισ τόρημ α μέσα από το οποίο
α ν α δ ύ ε τ α ι η α γ ά π η τη ς συγγραφέως για
τ ο ν τ ό π ο τη ς κ α ι το γεν εα λ ο γικ ό της δέ
ντρο. Σ τον τό π ο α υ τό έχει περάσει τα κα
λ ο κ α ίρ ια τω ν π α ιδ ικ ώ ν τη ς χρόνων και
εκεί σήμερα δ ιευ θ ύ νει την Πινακοθήκη Ε.
Α βέρω φ . Σ το τέλος πολλά ερωτήματα μέ
νο υν α ν α π ά ν τη τα , όπω ς το τι γίνεται μετά
τη ν επ α να σ ύ ν δ εσ η κ α ι αν αυτή είναι ορι
στική ή α π λ ά ένα προσ ω ρινό συναπάντημα δύο α νθρ ώ π ω ν που βίωσαν έναν ανεκ
πλήρω το έρωτα. Ο μω ς αυτό που μένει σαν
« α π ό σ τα γ μ α » ε ίν α ι π ω ς ακόμη και μετά
α π ό 23 χ ρ ό ν ια «Το ξ έ φ ω τ ο πά ντα θα σε
περιμένει, φ τάνει να το αναζητάς».
Χ αρά Μπουργάνη

Α λεξά νδρα Μ π α κ ονίκ α , Παρακαταθήκη ηόυπάθειας, Ε κ δ όσ εις Ε ντευ κ τη ρ ίο υ , Θ εσ σ α λ ονίκ η 2000, σελ. 45

Αν και καθόλου ειδικός έχω την αίσθηση
κάθε φορά που έρχομαι αντιμέτωπος με
την ποιητική δημιουργία που αντλεί τη δύ
ναμή της από την ίδια την ζωή και κατόπιν
την χρησιμοποιεί για να καταδείξει τις αδυ
ναμίες, τα ευτράπελα ή την μεγαλοσύνη
της, ότι τίποτα δεν χάθηκε οριστικά, πως
πολλά μπορούν να αλλάξουν προς το καλύ
τερο. Αφέλεια; Εύκολος συναισθηματι
σμός; Ίσως. Η ποίηση της Μπακονίκα πά
ντως ανήκει σ’ εκείνη την κατηγορία του
λογοτεχνικού πεδίου που δεν αρνείται την

συμμετοχή του αναγνώστη. Αντίθετα πρι
μοδοτεί κάθε προσπάθεια προσέγγισης με
ένα ζωηρό μπουκέτο νοημάτων και συμπε
ρασμάτων που τόσο εύκολα αρνούνταινα
προσφέρουν οι περισσότεροι από τους ποι
ητές της γενιάς της. Δεν υπάρχει χώρος να
συμπεριλάβω κάποιο απόσπασμα, οφείλω
να πω πως θα δυσκολευόμουν αν το επιχει
ρούσα. Μπορεί να την αδικούσα και δεν το
θέλω. Η δουλειά της αξίζει καλύτερη αντι
μετώπιση.
Κωνσταντίνος Νούλα;

X

ΣΕΙΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μ ε ν έ λ α ο ς Β . Δ α λ ιά ν η ς
Η Ε Θ Ν ΙΚ Η Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η ΤΗ Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ
Μ Ε ΙΟ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Σ Τ Η Ν Α Λ Β Α Ν ΙΑ (1 9 4 0 -1 9 4 4 )
Η εποποιία της Ε θ νικ ή ς Α ντίστασης της Ε λλη νικ ή ς Μ ειονότητας στην Αλβανία δεν υστερεί
σε θυσίες από εκ είνες τω ν εξεγέρσεω ν που σημειώ θηκαν στη μακραίωνη Ιστορία των
Β αλκανίω ν.Τ ο έπος αυτό, όμως, δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Δ εν τιμήθηκαν οι νεκρ οί
και δεν δικαιώ θηκαν οι ζω ντανοί. Γία πρώτη φορά έρχεται στο προσκήνιο αυτός ο μεγάλος
αγώ νας, με το βιβλίο «Η Ε θ ν ικ ή Α ντίσ τα σ η της Ε λ λ η ν ικ ή ς Μ ειο νό τη τα ς στην Α λ β α ν ία (1 9 4 0 1 9 4 4 )» του Μ ε ν έ λ α ο υ Β . Δ α λ ιά ν η , ο οποίος και υπήρξε ένας από τους χιλιάδες αγω νιστές της

Ε θ νικ ή ς Α ντίστασης στην Αλβανία. Εκατοντάδες είναι τα ονόματα των νεκρώ ν. Πλούσιο το
φω τογραφικό υλικό. Οι μαρτυρίες και τα ντοκουμ έντα, που διασώζει ο συγγραφέας, είναι
αρκετά για να στοιχειοθετήσουν την έως τώρα άγραφη ιστορία της Ε θνικής Αντίστασης
της Ε λλη νικ ή ς Μ ειονότητας στην Αλβανία.
14x21 εκ., 264 σελ.
4700 δρχ. · 13,79 ευρώ

Α λ έ κ ο ς Κ ο υ ισ ο ύ κ α λ η ς
ΤΟ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Μ ΙΑ Σ Τ Ρ Α Γ Ω Δ ΙΑ Σ 1945-1949
Το Χ ρ ο ν ικ ό μ ι α ς Τ ρ α γ ω δ ία ς 1 9 4 5 - 1 9 4 9 είναι το βιβλίο ν τ ο κ ο υ μ έν τ ο που φέρνει στο φως τα
δραματικά γεγο ν ό τ α π ου α ιμ α τοκ ύλισα ν τη ν Ε λλάδα και αφ άνισαν το άνθος τω ν παιδιών
της. Ε κατοντάδες ονόματα π α ρ ελ α ύ νο υ ν από τη σκ η νή του τρόμου και απομυθοποιούνται
πρόσωπα και καταστάσεις. Ε ικ ό νες φ ρίκης και τρόμου ζω ντα νεύ ο υ ν ύστερα από 55 χρόνια
και για πρώ τη φορά δίνο ντα ι στη δημοσιότητα οι εσω τερικές αντιπαλότητες του ΚΚΕ.
Ο η γ ε μ ο ν ισ μ ό ς και ο μεσσιανισμός, ο ά νευ π ρ ο η γο υ μ ένο υ τρόπος εξόντω σης του σ υντρ ό φ ο υ
από τους σ υ ν τ ρ ό φ ο υ ς οδήγησαν χιλιά δ ες ήρωες σ τη ν εξαθλίω ση και τον αφανισμό.
Βήμα προς βήμα καταγράφ ει τα γ εγο νό τ α ο Α λ έ κ ο ς Κ ο υ τ σ ο ύ κ α λ η ς και με την
α ντικ ειμ ενικ ότη τα π ο υ τον διακρίνει, ξα να ζω ντα νεύει όλη τη ν τ ρ α γω δ ία του Ε μ φ υ λ ίο υ
Π ο λ έ μ ο υ , τη μ ετέπ ειτα εξέλιξη του δράματος σ τη ν υπερορία, κατονομάζοντας

τους θ ύτες κ α ι τα θ ύ μ α τ α .
Το Χ ρονικό α π ο τελεί τ η ν απαρχή της ιστορίας μας π ου δεν γράφ ηκε ακόμη.

u X2i εκ., 286 σελ.
5200 δρχ. -15,26 ευρώ

Γ ιώ ρ γ ο ς Δ . Γ κ α γ κ ο ύ λ ια ς
Η Α Θ Ε Α Τ Η Π Λ Ε Υ ΡΑ ΤΟΥ ΕΜ ΦΥΛΙΟΥ
Τα τραγικά γεγονότα της 7ης Μ εραρχίας του ΑΣΕ
Το β ιβ λ ίο « Η α θ έ α τ η π λ ε υ ρ ά του Ε μ φ υ λ ίο υ - Τ α τ ρ α γ ικ ά γ ε γ ο ν ό τ α της 7ης Μ ε ρ α ρ χ ία ς
του Α Σ Ε » π α ρ ου σ ιά ζει τ η ν ιστορία τω ν α γω νιστώ ν τη ς 7ης Μ εραρχίας του Δ ημοκρατικού

Σ τρα τού Ε λλά δ ος κατά τη διάρκεια του Ε μ φ υ λ ίο υ Π ο λ έ μ ο υ και μετά.
Μ ε τ η ν α ντ ικ ειμ εν ικ ό τ η τ α π ου διακρίνει το ν συγγραφ έα, έχουμ ε ένα βιβλίο
ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ ο , β α σ ισ μ ένο σε α λ η θ ινές ιστορίες και π ηγές.
Ε κ α το ντά δ ες ονόμ ατα, θ ύ τ ες και θύματα, λύ κ ο ι και πρόβατα παραδίδονται στην Ιστορία.
Για π ρώ τη φορά, α νο ίγει η αυλα ία του δράματος της 7ης Μ ε ρ α ρ χ ία ς του Α Σ Ε ,
ενώ α π ο κ α λ ύ π τ ο ντ α ι οι β α σ α νισ τές και τα ανελέη τα «συντροφικά» μαχαιρώματα.
Ε να β ιβ λ ίο π λο ύ σ ιο σε η μ ε ρ ο μ η ν ίε ς , ο ν ό μ α τ α και β ιβ λ ιο γ ρ α φ ικ έ ς π η γ έ ς .
14x21 εκ., 302 σελ.
5500 δρχ. -16,14 ευρώ

E-mail: che@athena.compulink.gr
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