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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΛΥΣΗ
ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ αντίκρυ, στις δυο μεριές του Αιγαίου, και ακονίζουμε τα μαχαί
ρια μας. Εμείς και οι Τούρκοι. Ας μην ψάχνουμε τώρα τις ρίζες των ελληνοτουρκι
κών τριβών. Το 1821 πέρασε· ιδρύθηκε το νεοελληνικό κράτος. Το 1923 πέρασε·
ιδρύθηκε το νέο τουρκικό κράτος του Κεμάλ. Τα σύνορα είναι δεδομένα. Μία η
διαμάχη: η τύχη και το μέλλον του νέου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αλλά αυτό είναι πρόβλημα διεθνές.
ΑΝ ΣΚΕΦΘΕΙ κάποιος ψύχραιμα τα γεγονότα αυτό είναι όλο το πρόβλημα των
ελληνοτουρκικών διαφωνιών. Ζήτημα που με την «φιλική μεσολάβηση» της
Αγγλίας πρώτα και των ΗΠΑ στη συνέχεια εξαλλάχθηκε σε καρκίνωμα. Καρκί
νωμα που κυρίως διερεθίστηκε από τους εθνικιστικούς κύκλους της Αθήνας, της
Λευκωσίας και της Άγκυρας. Θα έπρεπε οι πολωμένες κεφαλές να ζυγίσουν κά
πως διαφορετικά τα πράγματα. Πώς όμως μεσούντως του Ψυχρού Πολέμου;
ΣΗΜΕΡΑ και οι δύο χώρες διέρχονται κρίσιμη φάση για τη δική τους ιδιαίτερη
πορεία* όχι για εκείνην της Κύπρου. Το μέλλον της Κύπρου πρέπει να δρομολο
γηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους όρους της καλής γειτονίας Τουρ
κίας, Ελλάδας, Κύπρου. Είναι δεδομένο ότι και η Κύπρος τραβά τον δικό της ιδι
αίτερο δρόμο.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ από κοντά όσα συμβαίνουν στη γειτονική Τουρκία. Η
χρόνια κρίση έχει βαθειές τις ρίζες- κρατάει από την ίδρυση του κεμαλικού κρά
τους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κυοφορούν εξελίξεις που θα οδηγήσουν
την Τουρκία είτε προς την οπισθοδρόμιση είτε προς την αναγέννησή της. Αυτό
αφορά κυρίως τον τουρκικό λαό και την πολιτική τάξη της χώρας. Ανάλογα προ
βλήματα αντιμετωπίζει και η χώρα μας αν και εδώ, έτσι τουλάχιστον μας λένε, δεν
φαίνονται δυσεπίλυτα.
ΚΑΙ ΜΕΣΑ σε αυτό το κλίμα, η οικονομική, κοινωνική και πολιτική τάξη της
Τουρκίας φαίνεται να καταρρέει. Η μείωση των εξοπλισμών ανακούφισε κάπως
το συνεχώς αφαιμασσόμενο «ταμείο» της Άγκυρας. Και εμείς «αρπάξαμε την ευ
καιρία» και ενθαρρύναμε αυτή την εξέλιξη με μείωση των δικών μας εξοπλι
σμών. Ήταν άλλωστε μονόδρομος μετά τα δημοσιονομικά «λάθη» του κ. Παπαντωνίου. Ως εδώ όλα καλά. Αλλά δεν φτάνουν αυτά.
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ που έχουν στα σκαριά οιτούρκοι στρατηγοί για την επίλυση του Κυ
πριακού δεν είναι τα αναμενόμενα· η δε επίσκεψη Τζεμ στα κατεχόμενα δεν πρέ
πει βεβαίως να εκληφθεί ως απομάκρυνση της Άγκυρας από την Κύπρο.
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ να επιταθεί η ελληνική πρωτοβουλία για μια συνολική πολιτική δι
ευθέτηση των λεγομένων ελληνοτουρκικών διαφορών. Η όποια συγκυριακή μεί
ωση των εξοπλισμών λόγω ελλειμάτων δεν μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να εδράζονται σε
μόνιμη πολιτική προοπτική. Αυτή η μόνιμη προοπτική δεν θα μεταβάλει απλώς τις
συνθήκες ζωής των δύο λαών αλλά και το κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις.
ΤΟ ΟΤΙ συνορεύουμε «δια θαλάσσης» με την Τουρκία δεν συνυπονοεί ότι πρέπει
να έχουμε εχθρικές σχέσεις μ’ αυτήν. Η Ελλάδα «συνορεύει δια θαλάσσης» και
με την Ιταλία. Και μολονότι προϋπήρξε το παρελθόν της Κατοχής και του ελληνοϊταλικού πολέμου (και βέβαια της κατάκτησης της Ελλάδας από τις ρωμαϊκές λε
γεώνες) οι σχέσεις είναι ομαλότατες.
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Ηπιο «σοβαρή αντιπολίτευση»
βρίσκεται εντός τον ΠΑΣΟΚ!
ΤΟ ΠΑΣΧΑ μάς τελείωσε, αλλά τα
«Κατά Σημίτη πάθη συνεχίζονται»...
Αυτή, περίπου, ήταν η κεντρική επωδός
του «καλού» (γραπτού ή ηλεκτρονικού)
Τύπου που, από το πρωί της Τρίτης, άρ
χισε ν ’ ασχολείται πάλι «με το τι θα κά 
νει ο πρωθυπουργός», προκειμένου ν ’
αντιμετωπίσει προβλήματα όπως το
Ασφαλιστικό, τον ανασχηματισμό, την
εσωκομματική αντιπολίτευση, την κάμ
ψη της «ελκτικής δύναμης» του
ΠΑΣΟΚ, το Κυπριακό, τα ελληνοτουρ
κικά, αλλά και τον κίνδυνο πλημμυρώνκαταποντισμών-πυρκαγιών, λόγω ξη
ρασίας και άλλων «ακραίων καιρικών
φαινομένων» !
ΤΗΝ ΩΡΑ που σύρονται οι γραμμές
αυτές (Τετάρτη μεσημέρι), κανείς δεν
ήξερε, επακριβώς, ποιες προτάσεις θα
κατέθετε, την επομένη, η κυβέρνηση,
προκειμένου να «σωθεί» το ασφαλιστι
κό μας σύστημα, το οποίο, κατά τους
βρετανούς εμπειρογνώμονες, «προόρισται να χρεοκοπήσει», αν δεν ληφθούν
«άμεσα δραστικά μέτρα»... Τι είδους
μέτρα, όμως; Και ποιος θα πληρώσει τη
νύφη, από αυτή την -αδήριτα ανα
γκαία, έστω- αναμόρφωση του ασφα
λιστικού μας συστήματος; Η κυβέρνη
ση σιωπά, αλλά διάφορα δημοσιεύμα
τα μιλούν για αύξηση των ηλικιακών
ορίων συνταξιοδότησης (τουλάχιστον
για ασφαλισμένους σε «ευγενή Ταμεί
α»), για περιορισμό του χρόνου «ωρί
μων δικαιωμάτων», για επανεξέταση
του καταλόγου βαρέων και ανθυγιει
νών επαγγελμάτων, για επαναπροσ
διορισμό του τρόπου υπολογισμού των
συντάξεων, κ.λπ. Αλλά οι όποιες «προ
βλέψεις» χάνουν την αξία τους, εφό
σον, την ώρα που θα κυκλοφορεί το
τεύχος αυτό του Αντί, η κυβέρνηση θα
έχει λύσει τη σιωπή της και τα μέτρα θα
είναι ήδη αντικείμενο σχολιασμού.
* * *

κάθε φορά που ερωτάται ή δέχεται ει
σηγήσεις για ανασχηματισμό... Τι χρει
άζεται ο ανασχηματισμός, αφού η κυ
βέρνηση δουλεύει ρολόι και οι υπουρ
γοί μας, έμπλεοι σφρίγους, αποδίδουν
το μάξιμουμ του ανθρωπίνως δυνατού;
«Αν τώρα, κάπου, σου προκόψει προσω
πικό πρόβλημα, ε, ουκ έστι προς θάνα
τον: αντικαθιστάς το πρόσωπο, χωρίς να
χρειάζεται να προσφύγεις σε σαρωτικό
ή περιορισμένο ανασχηματισμό». Και
ενώ δηλώνει τα παραπάνω, σε κάποια
άλλη στιγμή (περίσκεψης ή προβληματι
σμού...) αναγνωρίζει ότι «το υπουργικό
συμβούλιο έχει το ίδιο σχήμα από το
1985, ενώ μπήκαμε στον 21ο αιώνα» !
ΜΠΟΡΕΙ να μπήκαμε στον 21ο αιώνα,
αλλά ποιος τολμά να καταργήσει, λόγου
χάρη, το «υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης», το άλλοτε «υπουργείο Βορείου
Ελλάδος» ·, Φυσικά, πρόκειται περί ελλη
νικής (αναχρονιστικής) αποκλειστικό
τητας, αφού ούτε η Γαλλία διανοήθηκε
ποτέ να αποκτήσει «υπουργείο Α λσα
τίας καιΑορένης», ούτε η Ιταλία ένα «υ
πουργείο Λομβαρδίας», λόγου χάρη...
Θα αναρωτηθείτε γιατί η κυβέρνηση
Σημίτη -που ομνύει στον «εκσυγχρονι
σμό»...- δεν ανανεώνει το υπουργικό
συμβούλιο; Απάντηση: Διότι μια ζωή δι
στάζει, ταλαντεύεται... Διότι ξέρει πως
έτσι και καταργήσει το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, θα βγουν, την επομέ
νη, στο μεϊντάνι, οι «υπερέλληνες», οι«υπερπατριώτες» (Παπαθεμελήδες, Γιακουμάτοι, Χριστόδουλοι...) εκβάλλοντες φωνήν μεγάλην: Α λ ί και τρισαλί!
Απαρνηθήκαμε, εκχωρήσαμε, απεμπο
λήσαμε ακόμα και τη Μακεδονία μας!
Αλλά εκσυγχρονισμός θα πει, μεταξύ
άλλων, αντιπαράθεση, ρήξη, σύγκρου
ση, πάλεμα με το παλιό. Άλλως, δεν δια
φέρεις από οποιαδήποτε άλλη -συντη
ρητική ή «σοσιαλιστική»- κυβέρνηση.
* * *

ΕΙΠΑΤΕ ΤΙΠΟΤΕ περί ανασχηματι
σμού; Ο κ. Σημίτης (σχεδόν) δυστροπεί,

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, όμως, δεν
επιθυμεί ούτε τη σύγκληση εκτάκτου

συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. «Ποιος ο λόγο;
να αναζωπυρωθούν οι εσωκομματικέ;
αντιπαραθέσεις, μ ετά την ανακωχή του
Πάσχα;» - φέρεται να δήλωσε στην
Κέρκυρα... Βεβαίως στο ΠΑΣΟΚ
υπάρχει και δρα η λεγομένη «εσωκομ
ματική αντιπολίτευση». Αλλά είναι
-κατά την εκτίμηση του υπουργού Πο
λιτισμού Ευ. Βενιζέλου- «η πιο σοβαρή
και η πιο συγκροτημένη αντιπολίτευ
ση». Και αφού είναι «συγκροτημένη»
και «σοβαρή», έπεται ότι η άλλη αντι
πολίτευση -η «θεσμική», δηλαδή η αντι
π ο λ ίτ ε υ σ η της Νέας Δ η μ ο κ ρ α τία ς- εί
ναι «ανεπαρκής»... Θα έλεγε κανείς ότι
στο ΠΑΣΟΚ «παίζουν τις κυρίες» ή
άνοιξαν διαγωνισμό ανεκδότων! Και,
όμως, μέσα στο ίδιο αυτό ΠΑΣΟΚ,
υπάρχουν στελέχη που προειδοποιούν
από τώρα: Χωρίς ανοίγματα (προς την
ανανεωτική αριστερά), χωρίς αλλαγή
πολιτικής, χωρίς αλλαγή του εκλογικού
νόμου, δεν θ ’ αλλάξουμε «της τύχης την
καταφορά» !
ΦΥΣΙΚΑ, για ορισμένες στήλες, «μέγα θέμα» είναι η (προγραμματισμένη,
για σήμερα Παρασκευή) συνάντηση
του πρωθυπουργού Κ. Σημίτη με τον
υπουργό Άμυνας Α. Τσοχατζόπουλο.
Πλην, όπως βεβαιώνει ο υφυπουργό;
Τύπου, Τηλ. Χυτήρης, η συνάντηση θα

\

:ίναι «συνάντηση συνεργασίας» και
-όπως και αν έχει το π ρ ά γμ α - δεν
I υπάρχει περίπτωση ν ’ αναθεω ρηθεί η
I υτόφαση «για τη μ εταφ ορά πόρων από
j ψάμυνα στην κοινωνική πολιτική».
I 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜ ΥΝΑΣ φέρεται
)/α μην έχει ακόμα «συμβιβασθεί» με τη
τυρρίκνωση των δαπανών για εξοπλι
σμούς, κ.λπ. Αλλά η επιχειρηματολογία
cou έχει, ως ένα βαθμό, ατονήσει, μετά
(και) την απόφαση της Άγκυρας ν ’ ανα
βάλει τον εκσυγχρονισμό των αρμάτων
μάχης LEOPARD-I, που χρησιμοποι
ούνται από τις τουρκικές ένοπλες δυ
νάμεις, στη Θράκη... Η αναβολή αυτή,
μάλιστα, κατά την Μιλιέτ, οφείλεται
στο καλό κλίμα {«κλίμα ύφεσης») που
διέπει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
■«πράγμα το οποίο θα ωθήσει την ελληνι
κή κυβέρνηση ν ’ αναβάλει και τον δικό
της διαγωνισμό για την αγορά 250 α ρ 
μάτων μάχης»...
( ΣΤΙΣ Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΕΣ της Μ ιλιέτ
απάντησαν πάραυτα «κύκλοι π ρ ο σ κ εί
μενοι στον υπουργό Ά μυνα ς Α. Τσοχατζόπουλο», τονίζοντας ότι η Ελλάδα
δεν καθορίζει την εξοπλιστική της π ο 
λιτική, με βάση την εξοπλιστική πολι
τική της Τουρκίας, αλλά με βάση τις
αμυντικές ανάγκες της χώ ρας. Π ά
ντως, μετά την απόφαση της Κ υβερνη
τικής Επιτροπής για μείωση των εξο
πλισμών, το υπουργείο Αμυνας προτίθεται να εισηγηθεί την προμήθεια 220
αρμάτων μάχης (από 270 που προέβλεπε το εξοπλιστικό πρόγραμμα
1996-2000) και, εν ανάγκη, 180, ως
έσχατο όριο... Κατά τα άλλα, όπως π ά 
ντα, πολλά παιγνίδια παίζονται γύρω
από το που θα προμηθευθοΰμε τον
οπλισμό μας... Η Τουρκία, λόγου χ ά 
ρη, μειώνει τα γερμανικά LEO PA R D 1, αλλά επιταχύνει την απόκτηση των
α μ ερ ικ α νικ ώ ν Μ-60, στα σύνορά της
με τη Συρία, την Α ρμενία κ α ι το Ιράν.
Και νοών, νοείτω!
* * *
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ -κ α ι ελλείψει άλ
λων ειδήσεων, λόγω Πάσχα, κ.λπ.- ο
ελληνοκεντρικός συνήθως Τύπος μας
βρήκε χώρο για να προβάλει το δουλε
μπόριο που γίνεται, στις μέρες μας, με
θύματα «250 μικρούς εσταυρωμένους»,
που παγιδευμένοι σε ένα πλοίο-φάντασμα, με νιγηριανή σημαία, ζούσαν, επί
είκοσι μέρες, τον δικό τους Γολγοθά...
Αυτή ήταν η συγκεκριμένη «είδηση»
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που δημοσιεύθηκε στα φύλλα της Τ ρί
της... Ό μω ς το δουλεμπόριο των πα ι
διών, καλά κρατεί, χρόνια τώρα, υπό τα
απαθή βλέμματα -την ανοχή- όλων
μας. Η Γιούνισεφ αισθάνθηκε την ανά
γκη να μας αποκαλύψει ότι, κάθε χρό
νο, 150-200 χιλιάδες παιδιά πωλούνται,
στις δυτικές ακτές της Αφρικής, με τιμή
αγοράς 5.000 δραχμές και τιμή πώλη
σης 150.000 δραχμές... Πού να βρίσκε
ται ο «θεός του ελέους και των οικτιρμών»;
«ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥΣ», όμως -για
μια ακόμα φ ο ρ ά - είχαμε και στην Π α
λαιστίνη, καθώς οι στρατιωτικές δυνά
μεις του Ισραήλ επιμένουν να παίζουν
με τη φωτιά, ανακαταλαμβάνοντας
(όπως έγινε την εβδομάδα αυτή) ακό
μα και αραβικά εδάφη που είχαν απο
δοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή! Πού
μπορεί να οδηγήσει η κατάσταση αυτή;
Ή δ η η κυβέρνηση Σαρόν επιχειρεί
-δ ιά πυρός και σιδήρου- να επιτύχει
την υποταγή των Παλαιστινίων, εγκαταλείποντας κάθε ιδέα συνδιαλλαγής
μαζί τους. Και, δυστυχώς, δεν διαφαίνεται κάποια δύναμη ή διεθνής οργανι
σμός, για ν ’ ανακόψει τον ισραηλινό
αυταρχισμό, αυτή την εκ νέου χρήση,
από πλευράς Τελ Αβίβ, μέσων στρα
τιωτικών, μέσων πολέμου, όπως ο αε
ροπορικός βομβαρδισμός συριακών
θέσεων στον Λίβανο ή ο ολονύκτιος
βομβαρδισμός της Λωρίδας της Γάζας.
ΤΟ ΠΑΣΧΑ ήθελε όλους μας «εν χα 
ρά αλλήλους περιπτυξώμεθα», κ.λπ.
Am ô, όμως, δεν στάθηκε δυνατόν, στις
σχέσεις
Βαρθολομαίου-Χριστόδουλου. Ο δεύτερος ζήτησε από τον πρώτο
«να μη μνημονεύεται» (στις «νέες χώ
ρες») το όνομα του Βαρθολομαίου, αλ
λά το δικό του, και ο πρώτος ζήτησε
από τον δεύτερο να μην ενεργεί ως
«μητραλοίας»( = μητροκτόνος), αλλά να
σέβεται την ιστορία και τις παραδόσεις
του Οικονομικού Πατριαρχείου... Αυ
τά όλα, ενώ ο αρχιεπίσκοπος Χριστό
δουλος ετοιμάζεται να συναντηθεί με
τον πάπα Ιωάννη-Παύλο και συμφώνη
σαν να απευθύνουν, από κοινού, από
την Πνύκα, κοινή δήλωση, στα αγγλικά
και στα ελληνικά, με περιεχόμενο τις
«χριστιανικές
καταβολές
της
Ευρώπης». Το ακριβές περιεχόμενο
των «καταβολών» αυτών, δεν έχει γνωσθεί ακόμα...
Α Ν ΤΗ Ν Ω Ρ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ
Αρχαιολόγος

0 ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΠΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ

0 ΠΟΛΕΜ ΟΣ
ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ Ε ΑΛΑΛΑ

ΕΚΔΟΣΕΙ Σ
ΠΑ ΠΑ Δ Η Μ Λ

Με 397 σελίδες και 240 σχέδια,
εικόνες και χάρτες

Ε Κ Δ Ο Σ Ε I Σ
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Π ροσφ ορά στον Π ολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Α θήνα
Τηλ.: 36.27.318
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«ΛΑΟΣ ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ»
«Εισβολή» στην
Κωνσταντινούπολη
έκανε τις ημέρες του
Πάσχα ο φοβερός και
τρομερός Γ ιώργος
Καρατζαφέρης,
πολιτικός ηγήτορας
του κόμματος «ΛΑΟΣ»,
μαζί με 600
αφοσιωμένους
οπαδούς του, όπου
παρακολούθησαν στον
ιερό χώρο του
Φαναριού την
αναστάσιμη θεία
λειτουργία. Εάν
συνεχίσει πάντως με
αυτό τον ρυθμό θα
αρχίσει να πιστεύει ότι
θ’ αναστήσει και τον
«μαρμαρωμένο»
βασιλιά...
ΣΩ.ΛΕ
ΦΩΣ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
0 στοχαστικός και
ειλικρινής λόγος του
αρχιεπισκόπου
Αναστάσιου, όπως
αυτός μεταδόθηκε
μέσω της ελληνικής
τηλεόρασης το βράδυ
του Μεγάλου
Σαββάτου, ήταν ο
πλέον κατάλληλος για
να εξανεμίσει τα
μικρόβια που
μεταφέρουν τα
εγχώρια κηρύγματα
μισαλλοδοξίας των
εκπροσώπων της
εκκλησίας. Αλλά ήταν
και η αφορμή για
απαισιόδοξες
συγκρίσεις με κάποια
«μελιστάλαχτα»
στόματα που ηγούνται
της ελληνικής
εκκλησίας...
ΣΩ.ΛΕ
θ

o
ΔΟΥΛΕΙΑ: ΕΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Οι Ευρωπαίοι αγόραζαν τους σκλάβους στην
ακτή της Δυτικής Αφρικής προσφέροντας ως
αντάλλαγμα υφάσματα (περίπου 60% των
σκλάβων αγοράστηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο),
όπλα και πυρίτιδα (περίπου 20%), οινοπνευ
ματώδη (περίπου 10%) και άλλα προϊόντα (πε
ρίπου 10%) με σκοπό να τους μεταφέρουν βί
αια στο Νέο Κόσμο για να δουλέψουν στις φυ
τείες. Η δουλεία καταργήθηκε στην Ευρώπη το
1848 και στην Αμερική το 1864 μετά από πολύ
χρονους και αιματηρούς αγώνες.
Κι ενώ η ανθρωπότητα υπερηφανεύεται για
την πρόοδο στον τομέα των ανθρώπινων δικαι
ωμάτων και για την εδραίωση της δημοκρα
τίας, εν έτει 2001 εμφανίζονται σύγχρονες μορ
φές παγκοσμιοποιημένου δουλεμπορίου: «παι
διά των φαναριών», λαθρομετανάστριες που
πουλιούνται στα παζάρια των οίκων ανοχής
και λαθρομετανάστες που δουλεύουν «μαύρα»
για λογής λογής πολιτισμένους εργοδότες. Την
ίδια στιγμή διαπιστώνουμε ότι το κλασικό δου
λεμπόριο ποτέ δεν έπαψε να υφίσταται και ότι
τα παιδιά που εργάζονται ανέρχονται σε 250
εκατομμύρια!
Αφορμή για την κοινοποίηση όλων αυτών των
πληροφοριών στάθηκε η περίπτωση των
παιδιών-σκλάβων που βρίσκονταν εγκλωβισμέ
να για δυο εβδομάδες στο υπό νηγιαριανή ση
μαία πλοίο «Ετιρένο» με σκοπό να πουληθούν
σε σκλαβοπάζατα για 150.000 δρχ. το «κεφάλι».
Τιμή «χονδρικής» 5.000 δρχ.: τόσο τα πουλούν

ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ

Ξαφνικά πριν
λίγες ημέρες ο
υπουργός
Γεωργίας και το
επιτελείο του
θυμήθηκαν πως
ούτε φέτος το
επίπεδο των
βροχοπτώσεων
στη χώρα μας
ήταν
ικανοποιητικό
και άρα θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα το
καλοκαίρι. Και έσπευσε να ανακοινώσει τα
έργα που πρόκειται να βελτιώσουν την
κατάσταση, από του χρόνου εννοείται. Τα ίδιο
είχαν ειπω θεί και πέρυσι όταν το φαινόμενο
ήταν ανάλογο αλλά έπρεπε να περάσει ένας
ολόκληρος χρόνος για να θυμηθούν τις
ευθύνες τους. Στο μεταξύ οι αγρότες σε
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και κυρίως
στη Θεσσαλία και κάποιες περιοχές της
Μ ακεδονίας έχουν οδηγηθεί ήδη στην
απελπισία καθώς είναι κοινό μυστικό πως τα
υπάρχοντα αποθέματα νερού (μόνιμα και
ανανεώσιμα) δεν φτάνουν παρά μ όνο για ένα
μικρό μέρος των αναγκών. Η επ ίσ η μ η άποψη
προσπαθεί να δικαιολογήσει τα
αδικαιολόγητα υποστηρίζοντας π ω ς η έλλειψη
νερού οφείλεται κατά κύριο λόγο στις
καιρικές συνθήκες, στη συνεχώς αυξανόμενη
κατανάλωση και την κακή διαχείρισή του εκ
μέρους των καταναλωτών. Φ υ σ ικ ά δεν
αναφέρονται καν στην εγκληματική
αδιαφορία του υπουργείου Γε ω ρ γ ία ς κατά τις
δεκαετίες του ’80 και του ’90, το οποίο θα
μπορούσε με σχετικά ήπια για το περιβάλλον
έργα να αποτρέψει την σημερινή δυσάρεστη
κατάσταση. Ούτε μιλούν για την επερχόμενη
καταστροφή η οποία τείνει να χαρακτηριστεί
μη αναστρέψιμη. Φαίνεται πως για τους
ηγέτες του βασιλείου του εκσυχρονισμού,της
ψηφιακής τεχνολογίας και των
επικοινωνιακών υπηρεσιών που ονομάζεται
Ελλάδα, η αγροτική παραγωγή και όσοι
οι οικογένειές τους για να επιβιώσουν οι ίδιες, ασχολούνται μ’ αυτή αποτελούν έναν
παρασυρόμενες πολλές φορές από τις υποσχέ δυσάρεστο αναχρονισμό για τον οποίο δεν
σεις των μεσαζόντων-νταβατζήδων ότι θα εξα χρειάζεται να σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο
σφαλίσουν στα παιδιά τους μια καλύτερη ζωή. τους. Άλλωστε αν ασχοληθούν μαζί τους, ποιο
Η τραγική αλήθεια είναι βεβαίως ότι δουλεύ θα μείνει για να επιβλέψει το χτίσιμο των
ουν κάτω από άθλιες συνθήκες στις φυτείες, σε αεροδρομίων, των κωπηλατοδρομίων, των
βιομηχανίες χαλιών και υφαντουργίας παράγο εθνικών οδών και των υπόλοιπων μεγάλων
ντας αρκετές φορές προϊόντα που καταλήγουν έργων που αρμόζουν σε μια προηγμένη χώρα
όπως η δική μας;
σε δυτικές αγορές όπως η δική μας.
Α.Κ.
Γ.Κ
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WHMEPINH: H ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ
ΜΕΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΑΝΚΕΡ
Η είσοδος του κ. Αριστείδη Αλαφούου στον Τΰπο με την παραλαβή της Κα
θημερινής από τον Επίτροπο της Τράπεας Κρήτης αμέσως μετά την πτώση Κοικωτά συνοδεύτηκε από κολακευτικά
ιχόλια ότι επιτέλους προοιωνίζονταν
•ετικές εξελίξεις τόσο για τον τόπο όσο
:αι για την Καθημερινή. ΔιατυμπανίΊηκε τότε ότι οι επιχειρήσεις Αλαφούου αναπτύσσονταν αποκλειστικά στη
αυτιλία ήτοι σε ιδιωτικό τομέα εκτός
ώρας και μακριά από τις επίμαχες ερολαβίες στις οποίες απέβλεπαν άλλοι
νη σ τή ρ εςτη ς εφημερίδας.

Τότε ακόμα ο όρος διαπλοκή δεν είχε
εγκατασταθεί στο πολιτικό λεξιλόγιο
αλλά όλοι καταλαβαίναμε την αξία του
αφορισμού περί απασχολήσεων εκτός
επικράτειας. Πιστεύαμε ότι ο κ. Αλαφούζος θα κρατούσε την Καθημερινή σε
πορεία αδέσμευτης δημοσιογραφίας
επί το καλόν του τόπου. Συμπληρωματικώς, τα χρήματα του κ. Αλαφούζου θα
επέτρεπαν την διατήρηση της ποιότη
τας ή και την αναβάθμιση του φύλλου
ανεξαρτήτως εξόδων και χωρίς άμεση
παρακολούθηση της κυκλοφορίας.
Χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση, μακροσκο
πικούς, το πείραμα Αλαφούζου φαίνε
ται να επέτυχε, τουλάχιστον μερικώς. Η
εφημερίδα αφ ’ ενός μεν εμπλουτίστηκε

με ύλη, αφ’ ετέρου δε λειτουργεί ελα
φρώς ελεγκτικά απέναντι στην εξου
σία. Επιπλέον, με την εξαίρεση της υπό
θεσης «Ασπρονήσι» επί Μητσοτάκη,
δεν φαίνεται να διετέθη πλησίστια για
τα προσωπικά της οικογένειας Αλα
φούζου.
Ως ένα βαθμό η Καθημερινή κατάφερε να είναι το αντίπαλο δέος εναντίον
του Συγκροτήματος και να ενσαρκώσει
την έγκυρη αν όχι την ηθική και αποτε
λεσματική δημοσιογραφία. Από την άλ
λη πλευρά, οι αποκαλύψεις της εφημε
ρίδας κατά καιρούς εναντίον Κόκκαλη,
όποια κίνητρα και αν έχουν, εισπράττονται θετικά. Αυτές και μόνον δίνουν
ελαφρυντικά στην μάλλον βεβιασμένη
απόφαση του 1988 για την μεταβίβαση
της εφημερίδας.
Ωστόσο, η εισδοχή της εφημερίδας
στο Χρηματιστήριο, πέραν της μετα
τροπής της σε όχημα ιδιωτικής ωφέλει
ας, φαλκίδευσε την δέσμευση Αλαφού
ζου για ενίσχυση όποτε/αν χρειαζόταν.
Τώρα έχει μετόχους, η ενίσχυση δεν
μπορεί να είναι προσωπική του υπόθε
ση. Επιτέλους όμως, επιχειρηματίας εί
ναι κι αυτός, ας μη ζητούμε να απεμπολεί κάθε ευκαιρία κέρδους υπέρ ηθι
κών δεσμεύσεων.
Ποιος όμως θα περίμενε την τελευ
ταία εξέλιξη, ότι ο κ. Αλαφούζος θα
πρότεινε πρόγραμμα αγοράς τάνκερ με
την αύξηση κεφαλαίου της εφημερίδας;
Το γεγονός ότι προτείνονται πλοία
ιδιοκτησίας του κ. Αλαφούζου είναι
δευτερεύον, εκτός αν τα έδινε με μεγά
λη έκπτωση υπέρ των μετόχων. Ασφα
λώς δεν θα θελήσει να κερδοσκοπήσει
από την τιμή, που μπορεί να επιβεβαιω
θεί και από διεθνείς εκτιμητές. Είναι
όμως προφανές ότι η διεθνής ναυτιλία
και άσχετη είναι με τον Τύπο -με εξαι
ρέσεις ως αυτή του κ. Αλαφούζου- και
επικίνδυνη για τους εγχώριους επενδυ
τές. Είναι αστείο να λέγεται ότι η επέν
δυση είναι ασφαλής και δίνει στην εφη
μερίδα την ευκαιρία να διατηρήσει τον
πόλεμο κατά της διαπλοκής.
Από την ναυτιλία στην εφημερίδα εί
ναι ένα άλμα που το καταλάβαμε, έστω
μετά κόπου. Από την εφημερίδα στην
ναυτιλία είναι κι αυτό ένα άλμα αλλά
πιο εύληπτο: Το Χρηματιστήριο διαφθείρει ακόμα και τους μαικήνες.
Σ. Καφαντάρης
9
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ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ TON
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνει
την Κυριακή 29 Απριλίου η Πρωτο
βουλία για τη Διάσωση του Σχοινιά-Μαραθώνα, η οποία καλεί τους
πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και
να εκδηλώσουν έμπρακτα την αντί
θεσή τους στα σχέδια που προβλέ
πουν την κατασκευή ολυμπιακών
εγκαταστάσεων (κωπληλατοδρόμιο-εγκαταστάσεις σλάλομ) αλλά
και στη σχεδιαζόμενη μεταολυμπιακή τουριστικοποίηση της πε
ριοχής.
Το προγραμμάτων εκδηλώσεων πε
ριλαμβάνει:
12.00 μ.μ. Αναχώρηση ποδηλατι
στών και πούλμαν από την πλατεία
Αγ. Παρασκευής. 13.00 μ.μ. Εκδή
λωση διαμαρτυρίας στον Τύμβο
Μαραθώνα. 14.00 μ.μ. Συμβολική
πορεία από τον Τύμβο Μαραθώνα
προς τον Σχοινιά. 16.00 μ.μ. Μουσι
κή διαμαρτυρία στην παραλία
Σχοινιά.
Ο Μαραθωνοδρόμος

ΜΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
Η δικαστική διαμάχη μεταξύ του
δικηγόρου της Λάρισας και συγγραφέα
του βιβλίου τα Παιδιά της A ύκαινας
Σταύρου Παπαγιάννη και του
δημοσιογράφου της Θεσσαλονίκης
Νικολάου Ιωάννου Μέρτζου,
συγγραφέα του βιβλίου Αρμάνοι - οι
Βλάχοι έληξε με δικαίωση του πρώτου.
Ο Νικόλαος Μέρτζος είχε
παραπεμφθεί στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Λάρισας για
συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου
κατόπιν εγκλήσεως του κ. Παπαγιάννη
επειδή στο βιβλίο τον Αρμάνοι - οι
Βλάχοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο,
χαρακτήριζε τον εγκαλούντα
«πλαστογράφο» και το βιβλίο του Τα
παιδιά τηςΑνκαινας «μοχθηρό».
Ειδικότερα, όπως ισχυρίστηκε στο
δικαστήριο ο κ. Μέρτζος, με τις
φράσεις αυτές άσκησε κριτική στο
έργο του κ. Παπαγιάννη και δεν είχε
την πρόθεση να τον συκοφαντήσει,
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έστω και αν δεν ανάφερε στο βιβλίο
του ούτε μια λέξη από το περιεχόμενο
του κρινόμενου έργου, επειδή στα
Παιδιά τηςΑ νκαινας παρέθεσε τα
πρακτικά (252/1945) του Ειδικού
Δικαστηρίου Δοσιλόγων του Εφετείου
Θεσσαλονίκης από τα οποία προκύπτει
ότι ο πατέρας του, Ιωάννης Ν.
Μέρτζος, καταδικάσθηκε ως
δοσίλογος «δι’ οικονομικήν
συνεργασίαν μετά των Γερμανών δια
την εκμετάλλευσιν του “Π εροκέ” ως
χαρτοπαικτικής λέσχης (καζίνο), εις
πρόσκαιρα δεσμά ένδεκα (11) ετών»,
και «αθώος από τας λοιπάς
αποδιδομένας εις αυτόν πράξεις»,
χωρίς να αναφέρει, ο κ. Παπαγιάννης,
και ποιες ήταν οι άλλες πράξεις για τις
οποίες αθωώθηκε ο Ιω. Μέρτζος.
Κατά τη διαδικασία που διήρκεσε δύο
ημέρες (7 και 8/3) οι ισχυρισμοί του
κατηγορουμένου δεν έγιναν δεκτοί
από την κατηγορούσα αρχή και το
δικαστήριο. Ο εισαγγελέας Ιωάννης
Κούτρας πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος
ο κατηγορούμενος κ. Μέρτζος. Το
δικαστήριο με την υπ’ αριθμ. 1418/2001
απόφασή του εκήρυξε ένοχο τον
κατηγορούμενο για συκοφαντική
δυσφήμιση διά του τύπου και εν
συνεχεία ο εισαγγελέας πρότεινε να
του επιβληθεί ποινή φυλάκισης δέκα
μηνών.
Ό μω ς ο κ. Στ. Παπαγιάννης εδήλωσε
ότι δεν επιθυμεί να επιβληθεί ποινή
στον κ. Μέρτζο ούτε να του καταβληθεί
εκ μέρους του χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης, ή άλλη
αποζημίωση. Ο Ν. Μέρτζος
αποδέχθηκε τη δήλωση του
εγκαλούντος και κατέβαλε τα έξοδα
της δίκης.
Χ.Ν.

ΣΙΝΕΦΙΛ ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΙ
«Ό σοι αναζητούν την εύνοια των
Αμερικανών ή των εκδοτών ή των με
γάλων συμφερόντων για να προωθή
σουν τις ηγετικές φιλοδοξίες τους, “πά
σχουν από το σύνδρομο του θυρωρού
της νύχτας, γοητεύονται από την υπο
ταγή”» και άρα «δεν μπορούν να γί
νουν αρχηγοί» ενός κόμματος όπως το
ΠΑΣΟΚ, δήλωσε σε συνέντευξή του
στην Κ υριακάτικη Ελευθεροτυπία ο
μεγάλος πολιτικός άνδρας Ευάγγελος
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Βενιζέλος. Αν καταλάβαμε καλά ούτε
λίγο ούτε πολύ παραδέχεται πως δεν
είναι κατάλληλος να διαδεχτεί τον Ση
μίτη. Εκτός και αν εκτιμά πως κάποιο;
που αποφ εύγει με κάθε τρόπο να εκτε
θεί, κάποιος που θα διαχειριστεί εκα-ι>
τοντάδες δισεκατομμύρια μοιρασμεν
νων ήδη μεταξύ ολίγων εκλεκτώ ν πα·|
ραγόντων του τόπου, κάποιος πολύ, μο
πάρα πολύ φιλόδοξος, κάποιος ποι
χρησιμοποιεί την όποια ευφυΐα του μό
νο για την προώθηση αυτών των φιλο|
δοξιών, είναι ένα πρόσωπο ανεξάρτη
το και άρα κατάλληλο να α ναλάβει μιι^,
τόσο σπουδαία θέση σαν αυτή του αι
χηγού του Π Α Σ Ο Κ . Τ ο υ λ ά χ ισ το ν yv%
ρίζει από κινηματογράφο...
Γ.Κ

του Απόστολου Διαμαντή
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ταν και με 200 χιλιάδες.
Εδώ έπρεπε να υπογρά
ψει το σύνολον του πλη
θυσμού;
Ανεξαρτήτως
του τι πιστεύει κανείς, το
θέμα αυτό αποκαλύπτει
το ποιόν της δημοκρατίας
μας. Διότι το δημοψήφι
σμα προβλέπεται συνταγ
ματικούς και επιβάλλεται
πολιτικούς, όταν το ζητούν
3 εκ. πολίτες.
Α Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Ο Ι ΤΟ Υ
Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Ε ΙΟ Υ

ΚΕΝΟΝ
00 χιλιάδες αυτοκίνητα
έφυγαν από τη ν Α θήνα
για Πάσχα. Ίσον 2,5 εκ α 
τομμύρια άνθρωποι π ε
ρίπου. Συν τα μέσ α μ ετα 
φοράς ξεπ ερνά με σί1 γουρα τα 3 εκ. Έ μειναν
και στην π ρω τεύουσ α
περίπου 1 με 2 εκ α το μ 
μύρια, άρα φ τά νο υ μ ε
στα 5. Δεν είναι τρ ο μ ερ ό
αυτό, η Ελλάδα να έχει
πληθυσμό 10 εκ. και
Αθήνα με Θ εσσαλονίκη
να έχουν 7; Αν δ ε π ρο
σθέσουμε και τα μ εγά λα
αστικά κέντρα, τό τ ε απο
καλύπτεται η φρίκη. Η
ελληνική ύπ αιθρος είναι
σχεδόν έρημη. Και χω ρίς
αγροτικές κοινότη τες η
Ελλάδα δεν έχ ει μέλλον.
Εννοώ δεν έχ ει μέλλον
ελληνικό. Π ιθανόν β εβ α ί
ως να έχει έν α μέλλον
άλλο, καινούργιο, χω ρίς
παρελθόν, χω ρίς τ α υ τ ό 
τητα. Όπως ακριβώ ς το
θέλει και ο χ ρ η μ α τισ τη 
ριακός
«εκσ υγχρονι
σμός».
ÎTH ΔΕΥΤΕΡΑ Π Α Ρ Ο Υ ΣΙΑ
λήθεια, στα πόσα εκατομ
μύρια υπογραφών πετυ
χα ίνο υμ ε δημοψήφισμα;
Στην Ιταλία του ’70_γινό-

Ο ι φ ω σ τήρ ες το υ σημιτι
σμού προβάλλουν το
επ ιχείρημα πως σ ε θ έ μ α 
τ α δικαιω μάτω ν δεν χω
ρ ά ει δημοψ ήφ ισμα. Ο ύ 
τ ε ο Ζντάνω φ δεν θ α το
σ κεφ τότα ν αυτό. Δικαιώ 
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ματα δο τά δεν υφίστανται. Εξάλλου στο θέμ α
των τα υτο τήτω ν η ΕΕ
ήταν σαφής: Κάντε ό,τι
νομίζετε. Α υτό όλοι το
αποκρύπτουν και μιλάνε
για χομέίνισμό, χαριεντι
ζόμενοι ταυτοχρόνω ς με
τον Π ατριάρχη. Π λήρης
υποκρισία δηλαδή.
ΡΗΤΟ
Ο Κούνδουρος το είπε: Δεν
κινδυνεύουμε από το ρά
σο, αλλά από τους πολιτι
κούς.
ΕΝ ΤΟ ΥΤΟ ΝΙΚΑ
Ο

κ. Γ ιαννουλόπουλος
στην Ε λ ευ θ ερ ο τυ π ία τη ς
π ερασμένης Τ ετά ρ τη ς
έκανε σκόνη τον κ. Γιαν-

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

Από τις α υλές ακουγόταν η φωνή του, από τα
*. ( ι )
ανοιχτά παράθυρα. Από τα καφενεία επίσης.
Σκηνικά δουλειάς, αληθινού έρωτα και λαϊκού
πολιτισμού διαγράφονταν υπό τους ήχους τω ν
τραγουδιων του. Ενώ, όπως έ λ ε γ ε κάποτε ο
Ζαμπέτας, όταν ο Η λεκτρικός πέρναγε κοντά
από το κέντρο που τραγουδούσε στα Π ετράλωνα, ήταν τέτο ια η εντύπωση και το πάθος
___
που κυρίευε το ν κόσμο, ώστε ο συρμός σταμάταγε για να ακουστεί η φωνή του! Και συ»___
μπλήρωνε ο Ζαμπέτας: «Ξ έρεις φίλε τι σημαί
νει Καζαντζίδης; Τι πρωθυπουργός, τι Βασιλιάς... αυτός ήταν ο πραγματικά μεγάλος».
Ο
Και είναι ακόμα μεγάλος, γιατί έμ ειν ε εκτό ς,
έμ ειν ε ξέν ο ς , έμ ειν ε καθαρός. 0 Καζαντζίδης
εξα κολο υθ εί ακόμη να συγκινεί βαθιά το λαό, γιατί τον κά
ν ει να θυμάται πως κάποτε τραγούδησε αξιοπρεπώς τη
ζωή του. Δ εν έκλα ιγε με το τραγούδι του, όπως ανόητα
λ έν ε οι άσχετοι. Κι αν τόκανε κάποτε, ήταν κλάμα λυτρω
τικό, σ’ έναν κόσμο πολύ σκληρό. 0 Καζαντζίδης έγινε ο
ήρωας των Ελλήνων γιατί ήταν ρωμαλέος, όρθιος και
ερω τικός, σε μια εποχή που απαιτούσε να ζούμε σκυφτά.
Τα τραγούδια του ήταν σπουδαία από μουσική και στιχουργική άποψη. Αλλά και αστό που υπαινισσόταν ήταν
επίσης σπουδαίο: «Αφού μας έ χ ε ι η ζωή τόσο π ληγώ σ ει/
για μας ποτέ μην ξημερώσει».
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ναρά με τα εξή ς τρ ο μ ε
ρά επιχειρήματα: Δεν
μπορούμε, λέει, να κά
νουμε
δημοψήφισμα,
διότι
δημοψ ηφίσματα
έκανε και η χούντα! Και
δεν μπορούμε επίσης να
αναγράφ ουμε το θρ ή 
σκευμα προαιρετικώς,
διότι κινδυνεύουν οι
υπόλοιποι. Και ξέρ ετε
πώς το αποδεικνύει ο
σ υγγραφ εύς; Μ ε το πα
ρ άδειγμα των Βυζαντι
νών που έκαψ αν τον αρ 
χηγό των Βογομίλων!
Έ ξοχα.
Δ Η Μ Η ΤΡ Α Κ Η Σ 0
ΠΟΛΙΤΕΥΟΜ ΕΝΟΣ
Τον κ. Αβραμόπουλο δεν
τον βλέπω καλά. Τον στή
σανε για να πιέζουν τον
Καραμανλή και τον Σημί
τη, αλλά οι Έλληνες ψη
φοφόροι όταν πάνε στην
κάλπη σκέπτονται αμιγώς
πολιτικά : «Πότε θα διο
ριστεί ο Δημητράκης
μου;». Και αναλόγως ψη
φίζουν. Οπότε, μηδέν εις
το πηλίκον για το ΚΕΠ.
Δ Α Φ Ν Ε Σ ΚΑΙ
Π ΙΚ Ρ Ο Δ Α Φ Ν Ε Σ
Ό σ ο ι κατηγορούν τις πε
λατειακές σχέσεις, έχουν
μαύρα μεσάνυχτα. Διότι
αυτές ακριβώς δίνουν
χρώμα στις ελληνικές
εκλογές. Αλλιώς γιατί να
παθιαστούμε; Για ξένες
έννοιες;
PR 00D 0S
Έ μ α θ α ότι «προοδευτικοί»
πανεπιστημιακοί -όπω ς η
κα Φραγγουδάκη- ζητούν
αντικατάσταση του ελλη
νικού αλφαβήτου με το
λατινικό. Σωστό. Είναι
πολύ αντιδραστικό να
διαβάζεις τα ίδια γράμ
ματα με τους εκτελεστές
των Βογομίλων!
<|!^
11

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Το Μεγάλο Φαγοπότι No 2 άρχισε
Έλλειψη στόχων (καλλιτεχνικώ ν
εννοείται), εμφανής αδυναμία
σύνταξης αυτοτελούς
προγράμματος, απουσία
έμπνευσης στο συνολικό
σχεδίασμά, άγνοια ή
μικροπρέπεια των υπευθύνω ν ως
προς τις επ ιλογές των προσώπων
και των εκδηλώσεων, ασάφεια ως
προς τον προϋπολογισμό είναι
μερικά μόνο από τα αρνητικά
συμπεράσματα που εξάγονται
αβίαστα από την ανάγνωση των
σχετικών με την Πολιτιστική
Ολυμπιάδα ενημερω τικώ ν
εντύπων του υπουργείου
Πολιτισμού και της Εταιρίας
Προβολής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Α.Ε..
ε νωπές ακόμη τις μνήμες των
ατασθαλιών κάθε είδους που
διαπράχθηκαν στη Θεσσαλο
νίκη στο πλαίσιο της Πολιτι
στικής Πρωτεύουσας της Ευ
ρώπης μόλις μερικά χρόνια πριν, είναι
απολύτως απαραίτητο να γίνουμε ακό
μη μια φορά δυσάρεστοι εξετάζοντας
προσεκτικά το έντυπο του υπουργείου
που φέρει τον φιλόδοξο τίτλο «Πολιτι
στική Ολυμπιάδα 2001-2004 “Για ένα
Πολιτισμό των Πολιτισμών” - “For a
Culture of Civilizations”». Γιατί δεν εί
ναι εύκολο να ξεχάσουμε ούτε τις πολ
λές ματαιώσεις προγραμματισμένων
εκδηλώσεων, ούτε τα γιαπιά που χά
σκουν έως σήμερα ανολοκλήρωτα, ούτε
την ακατάσχετη επικοινωνιακή φλυα
ρία των οργανωτών οι οποίοι διαβεβαί
ωναν πως όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
Ποιος μας εγγυάται λοιπόν ότι όλα αυτά
δεν θα επαναληφθούν ακόμη μια φορά;
Και τότε όλα είχαν ξεκινήσει το ίδιο
φιλόδοξα, αισιόδοξα, όπως και τώρα,
αλλά όπως είναι γνωστό το αποτέλε

Μ

12

σμα υπήρξε μια πανάκριβη υπόθεση,
ταπεινωτική για το κύρος της Ελλάδας.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από
την αρχή. Τι είναι επιτέλους αυτή η Πο
λιτιστική Ολυμπιάδα; Σύμφωνα με το
υπουργείο Πολιτισμού πρόκειται για
την ίδια την ουσία της Ολυμπιακής προ
ετοιμασίας και όχι για ένα συμπλήρωμα
της όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα με τις
άλλες διοργανώτριες πόλεις. «Η Ελλά
δα είναι συνώνυμη με τον Πολιτισμό
και την Ιστορία επειδή όλα αυτά είναι
ζωντανά μέσα στους τόπους και τα το
πία, τους ανθρώπους, την καθημερινή
ζωή μιας σύγχρονης χώρας που μετέχει
στην ψηφιακή εποχή» επιχειρηματολο
γούν (;) οι υπεύθυνοι του ΥΠΠΟ στην
δεύτερη σελίδα του εντύπου προϊδεάζοντάς μας για το τι θα ακολουθήσει. Αλλά
η σύγχρονη Ελλάδα μόνο συνώνυμη με
τον πολιτισμό δεν μπορεί να θεωρηθεί
και επιτέλους πολιτισμός δεν σημαίνει
απαραίτητα ψηφιακή εποχή, ειδικά σε
μια χώρα της οποίας ολόκληρες περιφέ
ρειες μοιάζουν κυριολεκτικά να αγνο
ούν ακόμη και το νόημα της. Για να μην
αναφερθούμε στο λιγότερο από 1% του
κρατικού προϋπολογισμού που διατίθε
ται κάθε χρόνο για τον πολιτισμό σ’ αυ
τόν τον τόπο.
Δίχως την εξασφάλιση των στοιχειω
δών έστω προϋποθέσεων (ολοκληρω
μένο πρόγραμμα, σύμφωνη γνώμη της
ΔΟΕ για τα οικονομικά θέματα, εξεύ
ρεση των κατάλληλων ανθρώπων) και
με βεβαρυμένο παρελθόν (βλέπε Θ εσ
σαλονίκη - Πολιτιστική Πρωτεύουσα
1997), το υπουργείο διακηρύσσει πως
συστήνει έναν διεθνή θεσμό που μετα
φέρει ένα μεγάλο μήνυμα αποτελώντας
ταυτόχρονα έναν στίβο δημιουργίας
που θα λειτουργήσει σαν μια γέφυρα ει
ρήνης και συμφιλίωσης των λαών του
κόσμου. Και όλα αυτά σε μόνιμη βάση
με έδρα την αρχαία Ολυμπία. Αναρω
τιέται κανείς πού σταματά η υπεραισιοδοξία και πού ξεκινά η φαιδρότητα των
υπευθύνων, όταν εκτός των προηγουμέ
νων μιλούν επιπλέον και μάλιστα ανεν
δοίαστα για μια τεράστια διοργάνωση
η οποία αποτελεί εθνική δραστηριότη

τα ελληνικού ή ελληνοκεντρικού χαρα
κτήρα, χάρη στην οποία θα κινητοποιη
θούν όλες οι πολιτιστικές (έντεχνες και
λαϊκές) δυνάμεις του τόπου και θα
αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές (φυσι
κές και ανθρωπογενείς, ιστορικές και
σύγχρονες) δημιουργώντας ένα γεγο
νός παγκοσμίων διαστάσεων με επίκε
ντρο την Ελλάδα. Φυσικά αποφευγο
ντας επιμελώς να εξηγήσουν τον τρόπο
με τον οποίο μπορεί να επ ιτευ χθ εί κάτι
τόσο σύνθετο και απαιτητικό. Εκτός και
αν οι 34 όλες και όλες εκδηλώ σεις ποι
ανακοινώθηκαν μέχρι τώρα θεωρού
νται κατάλληλες και κυρίως αρκετέι
για μια οργάνωση που θα διάρκεσε
τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ
Αλλά εάν τα πράγματα ω ς προς τω
σχεδίασμά δεν είναι καθόλου όπως θέ
λουν να τα εμφανίζουν το Υ Π Π Ο , ο κ
Βενιζέλος, ο κ. Πατρίκιος και η κ. Παυ
λίδου, ως προς την ουσία του εγχειρή
ματος, αυτό δηλαδή που οι ίδιοι ονομά
ζουν «βασικά μηνύματα της Πολιτιστι
κής Ολυμπιάδας», χάνεται κάθε εννοκ
μέτρου και η όλη περιγραφή μόνον ω
υλικό για συγγραφείς σατιρικών επιθε
ωρήσεων της μιας σεζόν μπορεί νι
χρησιμεύσει. Αξιοποιώντας πλήρως τι
τεχνικές του βερμπαλισμού, της ηχηρή
λεξιθηρίας, των ατελείωτων γενικευσε
ων, των ανέξοδων ευχολογίων και τω
συνεχών αντιφάσεων, που προσφέρο
νται για την δημιουργία κοινότοπα)
τσιτάτων, στήνεται ένα «ιδεολογικό
υπόβαθρο πάνω στο οποίο, υποτίθεται
οικοδομείταιτο όλο εγχείρημα.
Νομίζετε πως υπερβάλλουμε; Διαβό:
στε μερικά αποσπάσματα από το εν U
γω έντυπο (αυτοί οι άνθρωποι έχουν χι
ούμορ): «Αυτό που προέχει είναι x
παγκόσμιο μήνυμα της Π.Ο. Έ ν α μήνι
μα που συνδέει την παράδοση με τη
νεωτερικότητα και την νεωτερικότητ
με την μετανεωτερικότητα.», «Γιατί]
Π.Ο. (την ελληνοκεντρική που λέγαμ
πριν), όλοι οι Πολιτισμοί του κόσμο,
είναι μεγάλοι και όλοι τους κινουνπ
γύρω από τον χρόνο, τον τόπο και το

5γο.», «Ο χρόνος παραπέμπει στην
(τορία, η ιστορία στην μνήμη, η μνήμη
;ην γνώ σ η .» , «Ο τόπος μάς επιτρέπει
x αντιληφθούμε τόσο το τοπικό όσο
χι το παγκόσμιο. Να μεταβούμε από
ιν πολιτισμό της πόλης στον πολιτισμό
ιυ πλανή τη .», «Από τον πύργο της Βα!λ έως το διαδύκτιο ο άνθρωπος ανα
φτεί την αλήθεια μέσα από τις διαψεύ■ις και την επικοινωνία, μέσα από τις
χρεξηγήσεις». Υπάρχουν ωστόσο και
Λλα που θυμίζουν περισσότερο αποώ έγματα οριενταλιστή γκουρού πνευχτιστικού κινήματος της δεκαετίας
ιυ 7 0 και λιγότερο ή καθόλου επιχειίματα μιας επίσημης πρότασης που
)όκειται να συνταράξει το παγκόσμιο
Λ ιτισμικό γίγνεσθαι στις αρχές της
>ίτης χιλιετίας. Για παράδειγμα: «Ο
/θρω πος διαμορφώνει τη σχέση του
• τον χρόνο, τον τόπο και το λόγο ως
ίγχρονος Προμηθέας, που αγωνίζειι διαρκώς για την χειραφέτησή του
χι για την κατάκτηση της γνώσης μέσα
τό την συμβίωση, την συμμετοχή και
|v σ υ ν δ η μ ιο υ ρ γ ία . Πολύ συχνά όμως,
ίοα από την σύγκρουση».
Η α πουσ ία άποψης, στοιχειώδους αι)ητικής και παιδείας που κρύβεται π ι
ο από την προχειρότητα με την οποία
ιινοήθηκε και συντάχθηκε στο σύνο) της η πρόταση θα μπορούσε και να
κ αιολογηθεί, εάν επρόκειτο για αποιάσματα καταστατικού κάποιας βα,εστημένης ομήγυρης υπερήλικων που
τοφάσισε να μετανομασθεί σε φιλο)γικό σύλλογο με συνοικιακή αποιειστικά δράση. Ο ι υψηλοί στόχοι
χως και τα μυθώδη ποσά με τα οποία
3θίκησαν την Πολιτιστική Ολυμπιάδα
χι π ρ ό κ ειτα ι να χρησιμοποιηθούν για
|ν π ρ α γμ ά τω σ η οποιασδήποτε τελικής
ιδοχής της δεν επιτρέπουν την ανα/ώριση κανενός ελαφρυντικού.
') ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οσον αφορά στο προγραμματικό
’ ναίσιο τώρα, αυτό προβλέπει πως το
)όγραμμα της Πολιτιστικής Ολυμπιάχς κ ινείται σε δύο παράλληλα επίπεδα,
ßco πρώ το εξελίσσονται γεγονότα που
1 ίρουν τον τίτλο «Μεγάλες συμβολικές
^ δη λ ώ σ εις της τετραετίας». Εδώ οι φι1 ιδοξίες υπερβαίνουν κάθε πρόβλεψη,
ί1ίρού ούτε λίγο ούτε πολύ σύμφωνα με
Κξ εξαγγελίες πρόκειται να διοργανω• :ί ένα συμβολικό γεγονός, έστω μικρό,
οΐ
_____________________

σε κάθε ήπειρο, σε κάθε χώρα που μετέ
χει στο Ολυμπιακό γίγνεσθαι! Δυστυ
χώς και εδώ η μεγαλοστομία συνοδεύε
ται από την ίδια φτηνή αισθητική και έλ
λειψη άποψης. Πώς αλλιώς μπορεί να
εξηγηθεί η λογική σύμφωνα με την
οποία τα μεγάλα αυτά συμβολικά γεγο
νότα οφείλουν να είναι πρώτα απ’ όλα
μεταδόσιμα από τα τηλεοπτικά δίκτυα
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και το διαδίκτυο; Μια λογική ισοπεδωτική, ανίκανη αφενός να διακρίνει τις
τεράστιες ποιοτικές διαφορές μεταξύ
των διαφόρων μορφών έκφρασης και
αφετέρου να σεβαστεί την διαφορετικό
τητα του κάθε πολιτισμού που βέβαια
δεν είναι δυνατόν, αν παραμείνει αυθε
ντική, να εγκιβωτιστεί στα όρια της τη
λεοπτικής οθόνης. Η ένταξη στο πρό
γραμμα εκδηλώσεων που υφίστανται
ήδη (όπως το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
για παράδειγμα) δεν μπορεί να αμβλύ
νει τις αρνητικές εντυπώσεις της προχει
ρότητας με την οποία αυτό οργανώθηκε,
ούτε είναι βέβαιο πως η υιοθέτησή τους
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων
που υποτίθεται θέτει η Π.Ο.
Από την άλλη είναι βέβαιο πως μια
πλειάδα ονομάτων ικανών είτε να ακτι
νοβολούν μόνο σε ουρανούς που βρί
σκονται πάνω από επαρχιακές αγορές
όπως αυτή της Ελλάδας (περίπτωση
Ουίλσον) είτε πρόθυμων να αυξήσουν
ξεκούραστα το ποσό των τραπεζικών
τους καταθέσεων δεν θα δυσκολευτούν
να πιστέψουν (και κυρίως να πείσουν

τους περισσότερους από εμάς) πως
συμμετέχουν σε κάτι για το οποίο οφεί
λουμε να νιώθουμε υπερήφανοι. Ό σο
για την περίφημη «Επικράτεια Πολιτι
σμού» (την διεύρυνση σ’ ολόκληρη την
χώρα του «Εθνικού Πολιτιστικού Δι
κτύου»), η ελάχιστη γνώση των αναξιοκρατικών μεθόδων διάθεσης των κονδυλίων που ακολουθούνται μέχρι σήμε
ρα από τις ηγεσίες του ΥΠΠΟ και τους
μηχανισμούς που στηρίζονται απ’ αυ
τές, αρκεί για να καταλάβουμε περί τί
νος πρόκειται.
Για να τελειώνουμε. Τίποτα απ’ όσα
ήδη έχουν ειπωθεί ή γραφτεί μέχρι τώ
ρα σχετικά με την Πολιτιστική Ολυ
μπιάδα δεν μπορεί να μας πείσει πως
αποτελεί μια τίμια οργάνωση με όρα
μα. Αντίθετα όλα μαρτυρούν πως στή
θηκε για έναν και μόνο έναν λόγο. Την
διαχείρηση των πολλών χρημάτων με
τα οποία προικοδοτήθηκε.
Γιατί δυστυχώς αυτά ακριβώς τα τε
ράστια ποσά είναι ο μόνος λόγος για
τον οποίο γίνεται όλος ο θόρυβος. Φυ
σικά κανείς από τους υπεύθυνους δεν
μπήκε στον κόπο να συμπεριλάβει στις
δηλώσεις του οποιαδήποτε διευκρίνιση
σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης αυ
τών των χρημάτων ή έστω για το κόστος
της κάθε μίας εκδήλωσης ξεχωριστά.
Λοιπόν έχουμε και λέμε:
• 520 δισ. δρχ. για πολιτιστικές υποδο
μές,
• 380 δισ. δρχ. του προγράμματος
«Ελλάδα 2004», από τα οποία πολλά
αφορούν εκδηλώσεις όπως το Ολυ
μπιακό Φεστιβάλ Νέων, μορφές Ολυ
μπιακής εκπαίδευσης αλλά και αθλητι
κές και πολιτιστικές υποδομές σε μι
κρούς δήμους,
• 40 δισ. δρχ. του Προγράμματος της
Πολιτιστικής Ολυμπιάδας μέχρι το
2004,
• 50 δισ. δρχ. το χρόνο οι ετήσιες επιχορηγήσεις του υπουργείου Πολιτι
σμού για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Αν προστεθούν όλα αυτά το ποσό που
θα διατεθεί για τον φάκελο Πολιτισμός
μέχρι το 2006 ξεπερνά το 1. τρισ. δρχ.
Αυτό τουλάχιστο δήλωσε από την Θεσ
σαλονίκη πριν μερικές ημέρες περιχα
ρής ο κ. Βενιζέλος. Και έκανε ευτυχι
σμένους τους πολλούς που βιάστηκαν
να τον χειροκροτήσουν...
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΜΙΩΤΗΣ
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Μεγαλείων οψώνια
Από τον Ευάγγελο
στον Τίτο
και τον Διονύση
μέσω Vangelis
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πρόταση για μιαν Ολυμπιάδί
του πολιτισμού ανήκει, αν δει
απατώμαστε, στον ελλογιμότα
το κ. Έ βερτ. Άρεσε όμως πάρι
πολύ στους άρχοντες του τασο
κικού λαϊκισμού διότι έθρεφε ιδεολη.
ψίες εξαιρετικά δημοφιλείς ακόμη κα
σήμερα, έστω κι αν πρωτοδιατυπώθη
καν στην περίοδο της χούντας: ελληνο
κεντρισμός, καπηλική ρητορεία, πα
γκόσμια προβολή της ιστορίας μας, πο
λιτιστική υπεροχή του τόπου μας, επα
νενεργοποίηση εννοιών όπως «αμφι
κτυονία», «κλασικό πνεύμα», «διε
θνής εκεχειρία» κ.λπ.
Στους νεόπλουτους «υπευθί
νους» όλα αυτά ήχησαν σαν αλτ
θινή αποκάλυψη, σαν τις σά)
πιγγες της Ιεριχούς, δίνοντα ^
στην ψευτοκοσμική ζωή m„
και την παχυλή τους αγραμμο
τοσύνη αληθινά κοσμική διό
στάση, αληθινά συμπαντικ,
μέγεθος. Από κοντά και jk .
λιτικοί με λιανική άποψ
περ ί πολιτισμού είδα
φως και μπήκαν προεξι |
φλώντας και προβολ ή
και big business και, κι
ρίως, π α ρ α γ ω γ ικ ό αλ ;
σβερίσι με τους ισχιJ
ρούς της εγχώ ριας νι ;■!
μενκλατούρας ώστε ν
πολλαπλασιάζεται γεο ?
μετρικά το πολιτικ
συμφέρον.
^
Κάπως έτσι εγεννήΓ;
ημίν «Πολιτιστική Ολι :'ϊ
μπιάς» και έπειτα ανι:’·
φύησαν μ πα ρούφ εςτι <
τύπου « ά νθ ρ ω π ο ς κι^1
διάστημα», «άνθρω ποι
και μοντέρνο», «άνθρο ^ι
πος και άνθρω πος», γι ' *
να εγ κ α τα λ ε ιφ θ ο ΰ ν πι:%
λι εμπρός στο νέοτιτι'λ
τολογικό φληνάφημά
σ τ ο ν « π ο λ ιτισ μ ό τωνή’Ν
λιτισμών»,
καλλιεπ%1

N

τασκεύασμα του
απειρόκαλλου
ουργοΰ Πολιτισμού, του κ. Βενιζέυτου Μικρού. Τώ ρα πια το έχουν συιδητοποιήσει όλοι οι παροικούντες
ν Ιερουσαλήμ, το έχει αισθανθεί στο
τσί της η κοινότητα των ανθρώπων
u πολιτισμού, των καλλιτεχνών ή των
ινοουμενών, πως ο κ. Βενιζέλος
, ήρξε ο χειρότερος, ο πλέον αδιάφοιζ, κυνικός κι επικίνδυνος υπουργός
, ελιτισμού που πέρασε ποτέ από το
,,ιαρτωλό αυτό υπουργείο πολιτιστι.)ν ρουσφετιών και προπαγανδιστις σπέκουλας. Χωρίς άποψη, γνώση,
ιλιτική -αλλά και στοιχειώδες ενδια:ρον- ο συνταγματολόγος εκ Θεσσανίκης έβαλε στόχο να μας εκδικηθεί
;ειδή δεν του ανετέθη θώκος καλύτεις, ανάλογος του κυβισμού του. Έ τσ ι
ίδιος πετάει στο καλάθι των αχρήων εισηγήσεις, νηφάλιες προτάσεις,
ιαίσθητα projects, προκειμένου να
Υπηρετήσει στο στενά εννοούμενο
ψματικό και προσωπικό του νιτερέ), να διαχειρισθεί τα μυθώδη ποσά
)ν Ολυμπιακών Αγώνων να παράγει
:ργα» και να την βγει ως δάσκαλος
|ζ κυρίας Δασκαλάκη στο παγκόσμιο
Φιντάνι της «Ολυμπιακής» υπερπαραογής και του σόου των αγώνων.
3 κ. Βενιζέλος πάσχει από ελλιπή,
ώνοδ ιάστατη παιδεία και από τεραόδη προπέτεια. Κάθε του κίνηση ή
ράξη βοά και διατρανώνει «Δείτε πόο έξυπνος είμαι εγώ και πόσο ηλίθιοι
ίστε εσείς! Δοξάστε με!». Με τέτοιες
υνθήκες η υπόθεση της πολιτιστικής
λυμπιάδας είναι φυσικό να βαδίζει
ατά κρημνών. Ο υπουργός Πολιτι; μου ούτε ξέρει, ούτε θέλει, ούτε μποεί. Η κυβέρνηση πα ρ α π α ίει ζαλισμέη απ’ τα χρέη, τις μίζες, τη διαπλοκή
αι την ανικανότητα του δημόσιου τοέα, η κ. Δασκαλάκη ονειρεύεται τι
λαμύδα θα φορέσει στη φιέστα των
ενεθλίων και οι παρατρεχάμενοι του
πουργού υπό την φω τοδότρια καθοήγηση του κ. Τίτου και της κ. Εμμαουέλας στήνουν όπως-όπως ένα φετιβάλ τρεχουσών αναγκών και τρεχά
των ονομάτων, ένα ποπ-κορν με λίγο
ίυκαβηττό και λίγο Η ρώ δειο, με λίγο
Ιήτερ Γκάμπριελ και λίγο Διονύση
Σαββόπουλο ή Φωτόπουλο αδιάφ ο
ρο) και προπάντων με πολύ Μ έγαρο
αυτό προπαντός- κ α ι με αρκετές δό(εις Vangelis (η σίγουρη συνταγή για

μιαν ευπρεπή και εύπεπτη πολιτιστική
πρόταση).
Τ α 34 γεγονότα που ανηγγέλθησαν
στις αρχές Απριλίου κατά την τριήμερη
«επικράτεια του πολιτισμού» στην
Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν το μέγε
θος της Ύ βρης. Ο ι άνθρωποι αυτοί
συγχέουν την κουλτούρα με την -κ α 
λαίσθητη έστω - διασκέδαση, τον πολι
τισμό με το πυροτέχνηματικό θέαμα,
την αγωνία της έκφρασης και το γεγο
νός της δημιουργίας με την τηλεοπτική
αισθητική. Ας το πούμε μιας εξαρχής:
Ο επαγγελματικός και εμπορευματο
ποιημένος αθλητισμός μαζί με την φιέ
στα των Ολυμπιακών Αγώνων δεν
έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό,
τους εκπροσώπους και τα έργα τους.
Ο ι λερωμένες κάλτσες των πρωταθλη
τών δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με
όσους υπηρετούν τον λόγο, τους ήχους
ή την εικόνα. Και μόνο σκόπιμη και
ύποπτη σύγχυση θα μπορούσε να τα
συνδυάσει.
Α π’ την άλλη πλευρά ο σύγχρονος πο
λιτισμός, όπως παράγεται και εδώ και
αλλού, είναι ιδεολογικός και ταξικός
εχθρός αυτών των διαμεσολαβημένων
υβριδίων που η πολιτιστική βιομηχανία
πλασάρει στοχεύοντας σε κέρδη και
εφησυχασμό των μισοναρκωμένων
εμπρός στην τηλεόρασή τους θεατών.
Είναι σαν να λέμε Νταλάρας στο Μέ
γαρο και Φασιανός στο Μετρό. Είναι
ό,τι δεν ενοχλεί την όραση, την ακοή ή
την χώνευση (προπάντων αυτή). Είναι
ό,τι γεννήθηκε για να είναι μέτριο και
έχει κάνει το μέτριο αποστολή του. Μια
light κουλτούρα που θα παρουσιάζει
τον Νιόνιο να τραγουδάει μαζί με τον
Άκη (ή τον Βαρβιτσιώτη, εξαρτάται)·
με τον Μισέλ Ζαρ να αρέσει όπως ποτέ
δεν άρεσε ο Ξενάκης· με λίγες «Ώ ρες
Βυζαντίου» αλλά με το «Φως του Απόλ
λωνα»· με τον Μίκη -ξ α ν ά - και την
όπερά τονΛ νσιστρά τη και με ανέκδοτο
Χατζιδάκι που ανέσκαψε συγκινημένος ο θετός υιός· με ό,τι ακόμη «στην
πορεία» και «μετά λόγου γνώσεως» θα
κρίνει ο Μικρός και οι μικρομέγαλες
θεραπαινίδες του πως αξίζει να τεθεί
υπό την αιγίδα της Πολιτιστικής Ολυ
μπιάδας: Γάμοι, βαφτίσια, κηδείες ξέ
ρετε...
Ο άνθρωπος που τα θαλάσσωσε στην
«Θεσσαλονίκη - Πολιτιστική Πρωτεύ
ουσα», ο υπουργός που κάλεσε πρό

σφατα -κ α ι μάλλον εκ του ασφαλούςτον Καζαντζίδη να φτιάξουν «μαζί» την
ολυμπιάδα και που χωρίς αιδώ ανακα
τεύει σ’ ένα μεταμοντέρνο, μελαγχολι
κό mélange το «λαϊκό» και το «έντε
χνο» σαν κονφερανσιέ συνοικιακού
βαριετέ, ο άνθρωπος που αγνοεί τι ση
μαίνει υποδομή, οργανόγραμμα, μου
σειακό, εφήμερο, διαχρονικό, ο πολιτι
κός που ψάχνει ακόμη πού έγινε η μάχη
του Μαραθώνα, κορδακίζεται πως θα
πρωτοστατήσει στην πνευματική μας
αναγέννηση. Έ χοντας παρά πόδα τον
παλιό σκουριασμένο μηχανισμό της
άκρως αθώας -αλλά και ακραία λαϊκιστικής- Μελίνας είναι έτοιμος να ορμήσει προς τους αλευρόμυλους.
Στον αγώνα αυτόν θα θυσιασθούν, θα
γίνουν κουρκούτι μέγαρα, όπερες, θία
σοι, Διονύσηδες, ευρώ, πακέτα, πολυε
θνικές, μάνατζερς, μεγαλεία και ευρέος φάσματος ψώνια... Μεγαλείων οψώνια, όπως θάλεγε και ο ταπεινός εκεί
νος Σκιαθίτης. «Έργα», «προτάσεις»,
«θεάματα» και «ιδέες» ερήμην των
αληθινών δημιουργών, χωρίς την αύρα
της αληθινής έμπνευσης, χωρίς την
φλόγα της αληθινής ρήξης. Και κυρίως
χωρίς τους νέους, χωρίς τους ασυμβί
βαστους, χωρίς τους ζωντανούς.
Τα τυμπανιαία πτώματα της εγχώριας
και διεθνούς show biz θα παραταχθούν
από τα ντόπια τσακάλια και όρνεα σαν
την εφιαλτική πορεία των πεθαμένων
από την πρώτη συμφωνία του Μάλερ.
(Παιγμένη βέβαια στο Μέγαρο σε με
ταγραφή για συνθεσάιζερ από τον
Vangelis και με διευθυντή τον Σταύρο
Ξαρχάκο).
ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
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Η δικτατορία και η κρυφή
γοητεία της αισθητικής της
Από τον Βαρτάνη στη Λάμψη και από την Εθνική Αρετή
στον Πολιτισμό τον Πολιτισμόν
0α ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως η άποψη περί πολιτισμού που με
συνέπεια έστησε και προπαγάνδισε η χούντα ζει ώς σήμερα έστω και
ποιοτικώς μεταλλαγμένη και ιδεολογικώς εξωραϊσμένη; Πως χρόνιες
ιδεοληψίες και θεωρητικά εκτοπλάσματα νεκρανασταίνονται περίεργα στα
λόγια και κυρίως στα έργα ένιων εκσυγχρονιστών αποδεικνύοντας το
μακάβριο, πως δηλαδή η χούντα ζει αψού έχ ει ριζώσει σε
αισθητικοκοινωνικές συμπεριφορές και σε συλλογικές αντιλήψεις;

ια βόλτα σ’ όλη την Ελλάδα
θα σας πείσει για την έκρηξη
των «έργων» που γίνονται
-συχνά καθ’ υπερβολήν και
χωρίς λόγο- μόνο και μόνο
για να διαπλακούν εντόπιοι παράγο
ντες με θώες (τσακάλια) του κέντρου
και για να δαπανηθούν κεφάλαια. Είχα
επ’ αυτού προσωπική εμπειρία στην
Τήνο, όπου ένα υδατικό φράγμα στοί
χισε εκατοντάδες εκατομμύρια για να
αποδειχθεί σύντομα ότι λειτουργούσε
περισσότερο σαν σουρωτήρι, χωρίς να
μπορεί να συγκρατεί το νερό. Αλλά και

Μ
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στην υπόλοιπη χώρα θα συναντήσετε
αυτοκινητοδρόμους που ανοίγουν στα
δυο μετά από μια μπόρα και πάνω απ’
όλα αναπτυξιακά «έργα» που ανεγείρονται ερήμην των τοπικών αναγκών
και στέκουν σαν σκέλεθρα - μνημεία
της απρονοησίας, της μίξας και της
αποδιοργάνωσης.
Και η χούντα άλλωστε «έργα» δεν έκα
νε; Αυτή η μεταφυσική των «έργων» με
την συμπαραμαρτούσα αισθητική της εισήχθη θριαμβευτικά στον 21ο αι. με τον
κ. Λαλιώτη να παραλαμβάνει το μυστρί
του κ. Παττακού. Αλλο αγλαό παρά

δειγμα της αειζώου χουντικής καλαι
σθησίας είναι ο κ. Φώσκολος και το αι
ωνόβιο στόρυ που ξετυλίγει εμπρός στα
έκπληκτα μάτια των εκατομμυρίων θεα
τών του. Τότε ήταν ΥΕΝΕΔ, τώρα είναι
Antenna (όλα για σένα!) ή Mega. Τότε
ήταν κεκαλυμμένη προπαγάνδα, τώρα
είναι απροκάλυπτη εργαλειοποίησητοΐί
κρίνε ιν και του στοχάζεσθαι και κατά
φωρη ισοπέδωση της μνήμης, του Μνθου, της ζώσας ιστορίας και παράδοση;
μέσω ενός χαζοχαρούμενου πολτού που
λέγεται «ενημέρωση», «ψυχαγωγία»,
«ειδήσεις», «δραματικές σειρές», «κω
μικές σειρές» κ.λπ. Η χούντα διείδε την
δύναμη και επέβαλε την αισθητική τη;
τηλεόρασης και έκτοτε η πολιτεία, είτε
κρατικοποιώντας, είτε ιδιωτικοποιώ
ντας, είτε «ελέγχοντας» μέσω των δια
φόρων ΕΣΡ το μέσο, δεν κάνει τίποτε
άλλο παρά να νομιμοποιεί την ασυδο
σία της δήθεν ελεύθερης τηλοψίας, η
οποία πλέον διαμορφώνει αναίσθητη
αισθητική και ανέμπνευστη ιδεολογία
με μόνο κριτήριο το οικονομικό κέρδος
Σαφής απόδειξη των ανωτέρω συνιστό
το πρόσφατο φιάσκο της διαχείριση;
των ραδιοφωνικών αδειών (με την νε
κρανάσταση του -πάντα επίκαιρου- κ
Μαστοράκη, επίσης γνωστού χουντικοί
μνημείου, αποκαταστημένου όμως στη'
μετα-μοντέρνα μας δημοκρατία). Καίτε
έσχατο επιχείρημα: το ΥΠΠΟ ιδρύθηκε
επί χούντας ως μια τερατογένεση σαρ
κωμένη από κομμάτια των υπουργεία^
Π ροεδρίας και Δικαιοσύνης. Πρώτο;
«υπουργός» του ο καθηγητής Δ. Τσάκω
νας και ιθύνων νους ο Θεοφύλακτο:
Παπακωνσταντίνου: αντικομμουνιστι
κή προπαγάνδα, ελληνοκεντρική, εθνι
κιστική εκπαίδευση, κ α θ α ρ ο λ ο γ ία κα
τεχνητή γλώσσα. Επίσης συνεύρεοτ
επιστήμης, διοίκησης και γνωστικό')'
αγαθών ώστε να παραχθεί κουλτούρα
Ακόμη και σήμερα επιβιώνουν στι
ΥΠΠΟ βαθμοφόροι που π ρ ο ή λ θ α ν m

ιείνη την συγχώνευση. Η χούντα λοιWήθελε ένα θεσμικό όργανο πολιτιιού για να προωθήσει την προπαγάνχτης. Επ’ αυτού είχε τόσο ξεκάθαρες
έες όσο κανένα άλλο μεταπολεμικό
χθεστώς στον τόπο. Ο ι αγράμματοι
ολονέλοι δηλαδή διέθεταν διακριτούς
λόχους και αξιοθαύμαστη οξυδέρκεια
οτε να διαγνώσουν μέσα από την πολι
τ ικ ή πρακτική την ισχύ ενός μείζονος
ίλιτικού εργαλείου και να το χρησιμο• )ΐήσουν όπως το χρησιμοποίησαν. Και
•ταπολιτευτικά όμως λίγα πράγματα
»αφοροποιήθηκαν στο ΥΠΠΟ. Ο μηχνισμός παρέμεινε ο ίδιος, κινούμενος
ίΐχσικά μέσα σ’ ένα πνεύμα δημοσιοϋ' χλληλικής διεκπεραίωσης και κρατι)δίαιτης πειθαρχίας.
ίί Γο ΥΠΠΟ έχει εμπνευσμένα αναγνωΙσει εφορίες (sic) για τα προϊστορικά,
ι κλασικά, τα βυζαντινά και τα νεότεχ μνημεία μας, έχει οργανώσει διευίνσεις καλών τεχνών, οικονομικών,
■ωτερικών και εσωτερικών εκδηλώσεν κ.λπ. Αυτό το οργανόγραμμα ισχύει
τό τότε μέχρι σήμερα με την προσθααίρεση, κατά το δοκούν, του Γενικού
ιευθυντή. (Το πρώτο ΠΑΣΟΚ κατήρίσε τη θέση του Γ. Διευθυντή που είχε
ναγνω ρίσει η χούντα και η ΝΔ, ενώ το
jv εκσυγχρονιστικό, σοφά σκεπτόμετην επανασύστησε).
,.Υπάρχει όμως ένας συνολικότερος προ^ηματισμός σχετικά με το πώς διακονείΤχι ο πολιτισμός σήμερα και μέσω ποιων
εσμικών φορέων; Φοβάμαι πως όχι.
Γο ιδρ υθέν από την χούντα ΥΠΠΟ άλ3τε απειλείται με κατάργηση άλλοτε
Εσυγχώνευση (στο Π αιδείας) και άλπε με διχοτόμηση (κουβαλάει άλλο
τε ως εξώγαμο το υφυπουργείο ΑθληΟΡ.
σμού). Οι πρόσφατες μάλιστα διακη,ύξεις για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα
εσα από ένα συμπίλημα ετερόκλητων
και κυρίως- γραμμικών «θεαμάτων»
εν επιτρέπει μεγάλη αισιοδοξία. Πόσο
' άλλον που δεν γίνεται η παραμικρή
νεία για υποδομές (τόσο αναγκαίες
μως για την επίτευξη ενός σύγχρονου
ολιτιστικού έργου). Η αποτυχία της
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς - Πολιτιστικής Πρωώ ουσας» παρά την εισβολήτων εισαγελέων δεν φαίνεται να φρονιματίζει
: ολλούς. Και το χειρότερο: Και τώρα
1 πως και τότε τον πολιτισμό διεκπεραιι νουν managers και καλλιτεχνικά γραεία. Δ ε ν είναι τυχαίο ότι ανασυστάθη_________________________________

κε για την περίσταση της Πολιτιστικής
Ολυμπιάδας ο παλιός, σκουριασμένος
μηχανισμός της Μελίνας με τις διάφο
ρες Εμμανουέλες ή τους Σπύρους, ενώ
επίσης ενδεικτικό είναι ότι κατά την τι
μητική βραδιά που οργανώθηκε πριν λί
γες μέρες για τον Θόδωρο Κρίτα βασι
κός ομιλητής ήταν -ποιος άλλος;- ο νυν
υπουργός Πολιτισμού κ. Βενιζέλος.
Εν ολίγοις, μπορούμε να ονειρευτού
με, έστω, έναν συνολικό πολιτισμό, χω
ρίς διαχωρισμούς και κουτάκια και χω
ρίς «διευθύνσεις» ή managers αλλά με
γνώστες-εκφραστές της συλλογικής
εμπειρίας και της καθολικής ανάγκης;
Μπορούμε ν ’ αρθρώσουμε ένα πολιτι
στικό κτίσμα που θα (ανα)γνωρίζει την
ιερότητα του καθημερινού και το καθη
μερινό που συγκροτεί και συγκρατεί
επαναλαμβανόμενο, το αιώνιο; Είμα
στε σε θέση να δούμε την περιφερειακή
μας θέση ως κέντρο και το (όποιο) κέ
ντρο ως απαραίτητο εξάρτημα του πε
ριφερειακού;
Ή , ακόμη καλύτερα, να διαλύσουμε
τους ψευδεπίγραφους διαχωρισμούς
ανάμεσα σ’ «εμάς» και τους «άλλους»,
τους «προχωρημένους» και τους «οπισθοδρομικούς», θύοντας στην απαρά
μιλλη δόξα της αφέλειας όπως θά ’λεγε
κι ο Λάκης Παπαστάθης; Μπορούμε
άραγε να μεταμορφωθούμε από επαγγελματίες και προπαγανδιστές «πολιτι
σμών» σε εργάτες της ατομικής μας έκ
φρασης και της διατομικής μας μνήμης
αναγνωρίζοντας πολιτιστική αξία στις
πιο άδολες και αυτονόητες κινήσεις;
Λ.χ. σ’ έναν περίπατο όπου σημασία
δεν θα έχει η θέα αλλά ο θεώμενος και
το βλέμμα του, δηλαδή η δυνατότητα
της μέθεξης. Να κάτι εξαιρετικά ταπει
νό που δικαιούται όμως να περιφρονεί
όλους τους αγύρτες της άγνοιας και του
υπερφίαλου στόμφου.
Γι’ αυτό σας λέω:
Η εξίσωση της (όποιας) επανάστασης
-κ ι όχι βεβαίως της ψευδό επαναστατι
κής χούντας- είναι απλή:
Η ριζοσπαστική φόρμα απαιτεί ριζο
σπαστική σκέψη και αυτή η τελευταία
είναι το ένζυμο για την ριζοσπαστικότητα της κοινωνίας· για μιαν ριζοσπαστικοποιημένη καθημερινότητα, για
μια ζωή που ν ’ ανακαλύπτει την οντολο
γική της αξία κάθε μέρα!
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΚΙΣ

Ε κ δ ό σ ε ις Π

ο ιό τ η τ α ς

Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΑ
(Λ ρχαία-Μεσαιωνική-Νεότερη )

N ICHOLAS HAM M OND
Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
NICHOLAS HAMMOND

ΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μ Ε ΤΑ Φ Ρ ΑΣΗ: ♦ Κ ΒΩΡΟΣ

“Το πιο πρόσφατο βιβλίο
του Ν. Hammond για
τη Μακεδονία (1991)”
Μετάφραση
Φ. Κ. Βώρος
436 σελίδες με 51 εικόνες
και 20 χάρτες

Ε

Κ Δ Ο Σ Ε I Σ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Π ροσφ ορά στον Π ολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Α θήνα
Τηλ.: 36.27.318
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Τα δημοσιονομικά και λοιπά χάλια μας
Η πολιτική σκοπιμότητα που επ έβαλε την άμεση
ένταξή μας στην ευρωζώνη, ούτε επ αίνους για ο ρ θ ές
π ροτεραιότητες τη ς κυβερνητικής δραστηριότητας
δικαιολογεί, ούτε ως άλλοθι για τα δημιουργημένα
εθνικο-οικονομικά α διέξο δα μπορεί να λειτουργήσ ει.
Η αθεράπ ευτη αδυναμία αυτού του κόμματος να
οδηγήσει τη χώρα σε απ οτελεσματική π ορεία
αναπτυξιακού εκσυγχρονισμού είναι αυτή που
ευθύνεται, κατά κύριο λόγο, για ό λ ες τις «μ α ύρ ες
τρύπες» στα «εδάφη» του κυβερνητικού έργου. Και η
πειστικότερη απόδειξη αυτής τη ς α λ ή θεια ς, είνα ι η
πλήρης αδυναμία του κ. Κ. Σημίτη να συσπειρώ σει το
κόμμα του στην υπεράσπιση της πολιτικής του.

ξαφνική απόφαση του πρωθυπουργού να περικοπούν κατά δύο τρισεκατομμύρια περίπου, οι αμυντι
κές δαπάνες, ώστε να εξοικονομηθούν -όπω ς λέει—
κεφάλαια για κοινωνικές παροχές, καμιά απολύτως
σχέση δεν έχει με ωριμότερες σκέψεις για δημοσιο
νομικές προτεραιότητες. Πιστοποιεί απλώς τις κραυγαλέες
ψευδολογίες που συνοδέυσαν την κατάθεση του τρέχοντος
προϋπολογισμού για πλεονάσματα προορισμένα να μειώ
σουν το δημόσιο χρέος, αφού με πολλή προσοχή είχε γίνει ο
καταμερισμός των κονδυλίων προς κάθε κατεύθυνση! Ο ι δα
πάνες που ανέλαβε ο προϋπολογισμός δεν μπορούν να στηριχθούν από τα φορολογικά έσοδα της φθίνουσας οικονο
μίας μας. Και η ίδια αδυναμία ισχύει για όλη την τετραετία.
Οι θορυβώδεις όσο και προκλητικές διακυρήξεις της ηγε
σίας του περιώνυμου «κινήματος» ότι αποτελεί τη μοναδική
πολιτική δύναμη του τόπου ικανή να εκσυγχρονίσει και ανα
πτύξει την οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς, αποτε
λούν, για όσους τις θυμούνται, ένα πρόσθετο αποδεικτικό
της ανεπάρκειας αυτού του κόμματος να συμπεριφερθεί ως
υπεύθυνος πολιτικός παράγοντας.

Η

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ταλαντευόμενο το ΠΑΣΟΚ μεταξύ του φιλολαϊκού κρατικισμού και της παγκοσμιοποίησης, όπως την υλοποιεί και
μας την επιβάλει το «ευρωπαϊκό» «κεκτημένο», του είναι
αδύνατο να αποκρύψει την ανικανότητά του να επεξεργα
στεί και να εφαρμόσει εθνική πολιτική ευθυγραμμισμένη με
τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας. Οι κρατικές π α 
ρεμβάσεις που επιχειρούνται πότε στον ένα και πότε στον

άλλο τομέα των κρατικών υποχρεώσεων καταγράφουν την
αδυναμία των «εκσυγχρονιστών» να επιλέξουν λύσεις δια
φορετικές από όσες θεράπευαν ή επιχειρούσαν να θεραπεύ
σουν ανάγκες του απαρχαιομένου πλέον παραγωγικού μη
χανισμού. Ενώ οι απόπειρες να υιοθετηθούν μέτρα σύμφωνα
με τις κερδοσκοπικές ιδιοτέλειες του κυρίαρχου κεφαλαίου
θυμίζουν, με τις συνέπειές τους, τις διαταραχές της υγείας
όσων καταπίνουν αμάσητες τροφές!
Η διαφήμιση του Χρηματιστηρίου ως του σημαντικότερου
μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας δεν επιβεβαιώνει μόνο
την ευκολία με την οποία η σημερινή κυβέρνηση καταπίνει
«αμάσητες τροφές», αλλά πείθει ταυτόχρονα και για του;
σοβαρούς κινδύνους που περικλείουν τέτοιου είδους πρωτο
βουλίες. Παράλληλα -όσ ο κι αν δείχνουν τα δύο θέματα
ασύνδετα μεταξύ του ς- οι αποφάσεις για ανωτατοποίηση :
των ΤΕΙ, κινούμενες στους αντίποδες παλιοτέρων απόψεων
του «κινήματος» περί παιδείας, αποκαλύπτουν μιμητισμού;
απρόσφορους για τις αναπτυξιακές προσδοκίες της οικονο
μίας αλλά και της κοινωνίας μας, με δεδομένες τις αβέβαιο·;
τητες για την αντοχή, στο βάθος του χρόνου, των προτύπων, μ
Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στο σύντομο χρόνο τη;
θορυβώδους κυριαρχίας του στην οικονομική ζωή της χώρα;
και της εν συνεχεία νανοποίησής του, απογύμνωσε τις κυ
βερνητικές μεγαλοστομίες περ ί ισχυρής και αναπτύσσομε
νης οικονομίας, αφού προηγουμένως επέτρεψε σε γηγενεί;
και αλλοδαπούς κερδοσκόπους να απομυζήσουν και ενθυ,
λακώσουν τρισεκατομμύρια δραχμών κοινωνικού αποταμι ·,.
εύματος. Η εκτίμηση διεθνούς κύρους οικονομικο-τεχνικιω
ιδρυμάτων ότι στο ΧΑΑ είκοσι μόνο από τις τετρακόσιες πε
—
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ίπου εισηγμένες μετοχές του αξίζουν το ενδιαφέρον θεσμιών «επενδυτών», αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι η ελληνική
ικονομία, όπως «αντικατοπτρίζεται» στο σύνολο σχεδόν
ον απορριπτόμενων «αξιών», δεν προσφέρεται για έμμεσες
ιγοράς μετοχών δηλαδή) επενδύσεις. Μ άταιες συνεπώς οι
ροσδοκίες επανεμφάνισης ξένων «θεσμικών» επενδυτών
to ΧΑΑ, οι οποίοι θα στηρίξουν την άνοδο του γενικού δείτη και κατά προέκταση θα επανασυγκροτήσουν αρκετά
'ιαθέσιμα κεφάλαια για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών
,3γων. Το Χρηματιστήριο Αθηνών άρα, όπως εξελίχθηκαν
fi πράγματα εξαιτίας των κυβερνητικών παρεμβάσεων στη
Ιιτουργία του, όχι μόνο δεν δικαιολογεί τον τίτλο του ως μοΗού ανάπτυξης της οικονομίας αλλά με πολλή προσοχή πρέ
πει να παρακολουθούνται όσα εκεί διαδραματίζονται, ώστε
ϊ μην ξαναγίνει μηχανισμός μαζικής μετακίνησης πλούτου
τους πολλούς μικρούς στους λίγους, ακόρεστους ισχυ)

! ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
/Σε ό, τι αφορά, τώ ρα την Π αιδεία.
Πάγιο αξίωμα της αριστερός -περιλαμβανομένου και του
Σ ο σ ια λ ισ τικ ο ύ » κινήματος Α. Π απανδρέου-ήταν η εντελώς
τοσυνδεδεμένη από τις ανάγκες της καπιταλιστικής παραογης υλικών αγαθών και προσφοράς υπηρεσιών εκπαίδευί] των νέων. Ό χ ι γιατί η σχεδιασμένη οικονομία του υπαρ[θΰ σοσιαλισμού δεν είχε και αυτή ανάγκη εξειδικευμένου
χνολογικά προσωπικού για όλους τους πλουτοπαραγωγισύς της τομείς. Αλλά γιατί η ευθυγράμμιση της εκπαιδευτιίςύλη ς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με τις απαιτή•ις της καπιταλιστικής παραγωγής, ρυμουλκούσε ολόκληρη
|v κοινωνία σε αναπαραγωγή του πολιτικά αντίπαλου καπιίλιστικοΰ συστήματος. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία
;ιώ νει τώρα το εντελώς αντίθετο, στην ακρότατη μάλιστα
ιφανσή του. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει πλέον άλλο
ωπό πέρα από την κατάρτιση εξειδικευμένων επαγγελμακά πολιτών, αφού μόνο με αυτή την προϋπόθεση κατακτάιι η ανταγωνιστικότητα κάθε εθνικής οικονομίας, της παιόσμιας οικονομίας, επομένως, στο σύνολό της. Οι ανθρωστικές επιστήμες, η ενασχόληση των ανθρώπων με ευρύτε)υς -πέραν των καταναλωτικών- προβληματισμούς για τη
: ϋή, τις αξίες της, τον εμπλουτισμό της και την καλλιέργεια
ον προϋποθέσεων σφαιρικής αναβάθμισής της, θεωρούνται
τό την δογματική υστερία του ανταγωνισμού χρηματιστιόν κερδών και εμπορίου άχρηστες και αντι-ανταγωνιστικές
ώλυτέλειες! Αυτό ακριβώς το νεοφιλελεύθερο δόγμα έχει
^στερνισθεί ο ως χθές πασοκικός αντίπαλός του με το νομο
ί^·τημα για ανωτατοποίηση των τεχνολογικών σπουδών ισο: ίναμα με τις πανεπιστημιακές σπουδές, πιστεύοντας ότι
. ξομολογείται έτσι ο ανταγωνιστικός εκσυγχρονισμός της
ληνικής οικονμίας! Η ασφαλέστερη συνέπεια στο κοινωνιi πεδίο αυτού του μέτρου θα είναι η δημιουργία πολυπλη: ίστερης τάξης τεχνολογικά εκπαιδευμένου προσωπικού
ri πε να συμπιεστούν από τους εργοδότες -ιδιώ τες και κρά$ ς- οι αμοιβές των τυχερών να απασχοληθούν!
no\v ω σ τό σ ο η μηχανιστική μεταφύτευση στο ελληνικό κοιΰ/Μκό και οικονομικό έδαφος εφαρμογών, που θα απέδι-

δαν ίσως σε άλλον προηγμένο εθνικό χώρο, είναι η μοναδική
πηγή έμπνευσης της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής,
μένουν για την κοινή λογική πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Παραδείγματος χάριν: Ποιο είναι το επίπεδο παραγωγικής
επίδοσης στην Ελλάδα, ώστε το μόνο μειονέκτημά της να εί
ναι η έλλειψη πανεπιστημιακού προβαδίσματος τεχνολογικά
εξειδικευμένων νέων; Ποιους παραγωγικούς τομείς θα στε
λεχώσει η αφθονία προσφοράς εξειδικευμένων γνώσεων για
να γίνουν ανταγωνιστικοί; Αφού δεν γίνονται παραγωγικές
επενδύσεις, αλλά αντίθετα εγκαταλείπουν το πάτριον έδα
φος για να μετεγκατασταθούν σε χώρες φθηνού εργατικού
δυναμικού παραδοσιακές βιομηχανίες, ποιος θα απορροφή
σει το προσφερόμενο προσωπικό; Με ποια κριτήρια αντα
γωνιστικής οικονομίας θα καταρτιστούν τα προγράμματα
των ανώτατων τεχνολογικών σχολών, αφού δεν είναι νοητή η
«εν κενώ» επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών των οποίων η
εδώ παραγωγή και προσφορά θα είναι συγκριτικά ανταγω
νιστική και μάλιστα μακροχρόνια; Ποιοι είναι, κατά τους κυ
βερνητικούς αρμόδιους, οι τομείς όχι μόνο του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου αλλά και των εισαγωγών από την Ευρω
παϊκή Ένωση, που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, αν
αναπτυχθούν στην Ελλάδα, ώστε να επιβιώσουν; Το προη
γούμενο της κατάρρευσης του δείκτη χρηματιστηριακής
αξίας των μετοχών των πιο προηγμένων επιχειρήσεων, αυ
τών της πληροφορικής στις ΗΠΑ, δεν κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου για αμαχητί παράδοση σε αξιώματα της οικο
νομίας της αγοράς, πολλές κορυφώσεις και αντι-κοινωνικές
αιχμές της οποίας αμφισβητούνται ήδη σοβαρότατα από κυ
βερνήσεις και εργαζόμενους, ώστε να επιλεγεί και από το
κυβερνών εδώ κόμμα -α ν του είναι δυνατό- ένας ασφαλέ
στερος δρόμος για την εθνική μας πρόοδο σε όλους τους το
μείς;
Η πείρα διδάσκει ότι αυτού του είδους οι προειδοποιήσεις
δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τους «εμπειρογνώμο
νες» και τους κυβερνητικούς αρμόδιους. Η ίδια πείθει ότι και
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν βρίσκει τον
καιρό για να καταπιαστεί με έναν επιστημονικά οργανωμένο
σχεδίασμά αυτού που πρέπει και μπορεί να γίνει στον τόπο
μας, ώστε να προαχθούν τα πολυεπίπεδα κοινωνικά και
εθνικά συμφέροντα. Οι καιροί όμως «ου μενετοί». Και η κά
θε καθυστέρηση φέρνει κοντύτερα την περιθωριοποίησή
μας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ

Κ ώ στας Κ οντοδήμος

Ο ΓΙΟΣ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ
ΝΑ ΕΧΕΤΕ
[Μυθιστόρημα]

Ε Κ Δ Ο ΣΕ ΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
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Για μια εναλλακτική Αριστερά
Ομάδα από προσωπικότητες της Αριστερός έδωσαν στη δημοσιότητα ένα
κείμενο που επιθυμούν να αποτελέσει τη βάση διαλόγου για την
ανασυγκρότηση του χώρου. Το χαρακτηριστικό της ομάδας είναι ότι
αποτελείται από αριστερούς ανέντακτους, πρώην στελέχη του ΚΚΕ και
Συνασπιστές του Αριστερού Ρεύματος, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η
πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έναν αντίλογο στους «σημιτικούς
κεντροαριστερούς» που μονοπωλούν τελευταία τη συζήτηση για την
«διεύρυνση της Αριστερός». Οι πολιτικές αφετηρίες και οι στοχεύσεις της
ομάδας πόρρω απέχουν από τις διακηρύξεις περί «κεντροαριστεράς». Στα
ονόματα, άλλωστε, όσων μετέχουν στην πρωτοβουλία δεν θα βρει κανείς
στελέχη που αναλώνονται σε συζητήσεις ή φιλοδοξούν να γίνουν
«γραμματείς» σε κάποια ΔΕΚΟ. Ίσως χρειάζεται πολύ προσπάθεια ακόμη αλλά
η αναζήτηση για το «πρόσωπο μιας άλλης Αριστερός» δεν έχει σταματήσει.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε ένα μεγάλο απόσπασμα από την διακήρυξηπρόσκληση διαλόγου.

ποτελεί θετικό στοιχείο ότι ευρέα κοινωνικά στρώματα συ
νειδητοποιούν πλέον τα αδιέ
ξοδα των νεοφιλελεύθερων πο
λιτικών και την απάτη των νεο
φιλελεύθερων ιδεολογημάτων, ότι
ενεργοποιούνται και οργανώνουν με
πιο μαζικό και συστηματικό τρόπο τις
αντιστάσεις τους. Αυτό όμως δεν αρ
κεί. Ενώπιον της διαφαινόμενης ανα
διάταξης του πολιτικού σκηνικού και
παρά την ευρύτερη συνειδητοποίηση
των αδιέξοδων του νεοφιλελευθερι
σμού, η Αριστερά όχι μόνο δεν πρωτα
γωνιστεί στις πολιτικές εξελίξεις, αλλά
εξακολουθεί να είναι πολιτικά αδύνα
μη. Απέναντι στην προσπάθεια χειρα
γώγησης των κοινωνικών αντιστάσε
ων, οι δυνάμεις της αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις των
καιρών και να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων. Είναι διεσπαρμένες και
αδύναμες εξαιτίας των χρόνιων προ
βλημάτων κατακερματισμού και της
μεταξύ τους αντιπαλότητας, που σε
συνδυασμό με τις σοβαρές αποκλίσεις
τους σε ζητήματα στρατηγικής, εμποδί
ζουν την αναζήτηση κοινών παρονομα
στών, που προφανώς υπάρχουν. Ανε
ξάρτητα από τις απόψεις για τις ευθύ
νες που υπάρχουν γ ι’ αυτή την κατά
σταση, οι αδυναμίες αυτές εμποδίζουν
την αναζήτηση και επίτευξη μέσα στα

Α

πολύμορφα κοινωνικά μέτωπα μιας
κοινής αγωνιστικής στάσης και την
προώθηση εναλλακτικών αριστερών
προτάσεων, κάτι που ασφαλώς θα εν
θαρρύνει τις αντιστάσεις των εργαζο
μένων, θα συμβάλλει στο συντονισμό
τους και θα δημιουργεί ελπίδες για μια
αποτελεσματική απόκρουση της επίθε
σης των δυνάμεων του κεφαλαίου και
των πολιτικών του εκπροσώπων.
Εμείς που πήραμε αυτή την πρωτο
βουλία και υπογράφουμε αυτή την έκ
κληση, αριστεροί και αριστερές, δυνά
μεις από τους χώρους των κοινωνικών
κινημάτων, της οικολογίας και του φ ε
μινισμού, ανένταχτοι και ενταγμένοι
σε κόμματα και κινήσεις, με διαφορετι
κές πολιτικές διαδρομές αλλά κοινές
ανησυχίες, με συμμετοχή συχνά σε κοι
νά μέτωπα ιδεολογικής, πολιτικής, κοι
νωνικής αλλά και εκλογικής παρέμβα
σης, καταθέτουμε την αγωνία μας για
τη σημερινή συνολική κατάσταση των
δυνάμεων που αντιστέκονται στη νεο
φιλελεύθερη επίθεση.
Αγωνιούμε για την αδυναμία από κοι
νού επεξεργασίας, προβολής και υπο
στήριξης μιας εναλλακτικής πολιτικής
πρότασης ικανής να εμπνεύσει τα κινή
ματα αντίστασης και τον κόσμο της
Αριστερός και να ανατρέψει τη συντηρητική-νεοφιλελεύθερη
αποτύπωση
των πολιτικών συσχετισμών και των γε

νικότερων πολιτικών εξελίξεων.
Αυτή η αγωνία και αυτές οι διαπιστώ
σεις πιστεύουμε ότι δεν αποτυπώνουν
μόνο τη δική μας πολιτική ευαισθησία,
αλλά εκφράζουν τις ώριμες διαθέσεις
του κόσμου της Αριστερός και όλων
όσοι ασφυκτιούν και αναζητούν, ατομι
κά ή συλλογικά, τους όρους υπέρβασης
της σημερινής βαθιάς κρίσης.
Εξάλλου, στην ίδια κατεύθυνση, της
ενωτικής και αντινεοφιλελεύθερης συ
μπαράταξης του κόσμου των κινημάτων
και της Αριστερός, κινείται και το μήνυ
μα και παράδειγμα των κινημάτων
αντίστασης στην καπιταλιστική παγκο
σμιοποίηση και τον ιμ π ερ ια λ ισ μ ό που
εκδηλώνονται όλο και πιο συχνά το τε
λευταίο διάστημα σε διεθνές επίπεδο.
Το Σιάτλ, η Πράγα, η Νίκαια κ.λπ. απο
τελούν φωτεινά ορόσημα αυτής της νέ
ας κινητικότητας σε πλανητικό επίπεδο
Ιδιαίτερα όμως η πρόσφατη εμπειρία
στο Πόρτο Αλέγκρε έδειξε ότι είναιόχ
μόνο δυνατή αλλά δημιουργεί και ση
μαντική δυναμική η ευρεία συμπαράτα
ξη σε ένα ενιαίο πολυτασικό και πολύ
χρωμο Φόρουμ όλων των δυνάμεων τη
Αριστερός και των κινημάτων.
Το κείμενο υπογράφουν οι:
Βεργόπουλος Κώστας, Βωβού Σίσσι
Γαβριηλίδης Άκης, Γάκης Σ., Δραγι^
σάκης Γ., Δ ρίτσας Θ., Θεωνάς Γ., Ιωι
κείμογλου Ηλίας, Ιωαννίδης Γιώργο<
Καλίμπακα Ταρσίτσα, Καρακώσι
Εύη, Καρανίκα Ξανθούλα, Καρίτζτ
Ανδρέας, Κατσορίδας Δ., Κλαυδιαντ
Π., Κοιλάκος Σ., Κοκκινίδης Γ., Κόσμε
Π., Κρασοπούλου Αλέκα, Κυπριώτς
Σ., Κωστόπουλος Μήτσος, Κωτούλή
Β., Λάμπρου Πάνος, Λάσκος Χρ., Λ
φαζάνης Π., Μ αντζουράνης Σ., Μηλκ
Γιάννης, Μ ητραλιάς Γ., Μπακόπουλ
Μανόλης,
Μπαλωμένου
Γεωργι
Μπαμπάς Στ., Μπανιάς Γιάννης, Ντ
κουρη Ρόη, Ν τρ έκος Α., Ξύδη Ayye
κή, Παπαδόπουλος Χριστόφορι
Παππάς Γιώργος, Σαμανίδης N., I
πουνά Αγγελικά, Σβώλου Ζωή, Σιώκ
Σωτήρης, Σούμπλης Θ., Σπάθής k
κης, Σταματάκη Ελένη, Σταμάτης I4
στας, Τζίκας Θράσος, Τρίκκας Τάσ
Τσακνιάς Δήμος, Τύμπας Τέλης, Φ
νης Κώστας, Χατζημιχάλη Έλενα, \
I στοδουλοπούλου Τασία.
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Το ραδιοφωνικό
πανηγύρι
καλα κρατεί...
Δ ίνει και παίρνει το μαγείρεμα με τις επ ιπ λέον ά δ ε ιε ς των
ραδιοφωνικών σταθμών. Το θ έμ α δ εν τελ είω σ ε, όπως π ιστεύουν
πολλοί. 0 α μπορούσαμε να πούμε ότι το παρασκηνιακό μ έρ ος του μόλις
τώρα αρχίζει.
α τηλέφωνα του Ρέππα έχουν
ανάψει. Από το γραφείο του δί
νονται υποσχέσεις στους διαμαρτυρόμενους ότι κάτι πάει να
γίνει, ότι δήθεν οι τεχνικοί του
υπουργείου Επικοινωνιών εξοικονο
μούν νέες συχνότητες, ότι εν πάση περιπτώσει «κάτι θα βρεθεί και για σένα».
Στο διάστημα που μεσολάβησε από
την “παράσταση” αδειοδότησης και φί
μωσης, το υπουργείο Τύπου προχώρη
σε σε μιαν ενέργεια που ερμηνεύτηκε
ως απόπειρα κατευνασμού της γενικό
τερης οξύτητας. Έστειλε στους κομμέ
νους σταθμούς ένα έγγραφο με το
οποίο τους καλούσε να καταθέσουν την
άποψή τους αναφορικά με τα μέτρα
που πήρε γύρω από το ζήτημα της αδειοδότησης. Οι υπεύθυνοι πολλών σταθ
μών εκάγχασαν με το εγχείρημα και
αδιαφόρησαν για την πρόσκληση.
Αλλοι όμως τσίμπησαν.
Έτσι, με τέτοια και με άλλα, ο Ρέππας
κατάφερε να πείσει μερικούς διαμαρτυρόμενους ότι «κάτι θα γίνει και για
σας». Μέχρι και τον Alpha έπεισε για
την πιθανή αίσια έκβαση του θέματός
του. Τυχαία νομίζετε ότι ο εν λόγω τη
λεοπτικός σταθμός σταμάτησε τις μα
ραθώνιες εκπομπές για την αυταρχικότητα της εξουσίας και την καταπάτηση
συνταγματικών δικαιωμάτων; Και δεν
πήρε μόνον ο Alpha υποσχέσεις. Και
άλλοι πήραν. Υπολογίζεται ότι παρό
μοια ταξίματα δόθηκαν σε 15 περίπου
πλευρές, με προφανές αποτέλεσμα να
προσπαθεί να βάλει ο Δ. Ρέππας τάξη
σ’ ένα καινούργιο μπάχαλο που ο ίδιος
δημιούργησε.
Η υπόθεση εξελίσσεται όπως ακρι
βώς την είχαμε περιγράφει στο προη !

Τ
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γούμενο τεύχος του Αντί. Μ έχρι δηλα
δή να φτάσει τις 50-60 άδειες, ο υπουρ
γός Τύπου θα κάνει περί τα είκοσι ρουσφέτια, από τη μια εμφανιζόμενος ως
κοπτόμενος για την ερτζιανή ελευθε
ρία και από την άλλη αποκτώντας πε
ρισσότερα ερείσματα στα ηλεκτρονικά
MME. Τερπνόν και ωφέλιμον σε μια
συσκευασία.
Το σενάριο από εδώ και πέρα δια
γράφεται ως εξής :
Θα “ανακαλυφθούν” περί τις 8 νέες
ραδιοφωνικές συχνότητες. Θ α αδειοδοτηθούν ισάριθμοι σταθμοί. Θα περά
σει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να γί
νει καταμέτρηση δυνάμεων ένθεν κακείθεν. Ό σ ο περνάει ο καιρός, ο Δ.
Ρέππας θα ανακαλύπτει παρθένες πε
ριοχές στην μπάντα των FM. Στο ίδιο
διάστημα τα φώτα της δημοσιότητας θα
έχουν τραβηχτεί από τους σταθμούς
και θα έχουν πέσει στον κυοφορούμε
νο νόμο περί του ποσοστού που θα επι
τρέπεται να έχει ο “βασικός μέτοχος”
στα MME (μετά την Βενιζέλειας
έμπνευσης αναθεώρηση του Συντάγ
ματος), ώστε και το Σύνταγμα να τηρεί
ται αλλά και οι διαπλεκόμενοι να μέ
νουν στο απυρόβλητο. Ή δ η το ΕΣΡ
σταμάτησε τους ελέγχους στο ιδιοκτη
σιακό των MME, αναμένοντας τους
παρεπόμενους νόμους που θα σφραγί
σουν τη νέα τάξη πραγμάτων. Άλλω
στε, η αναθεώρηση του Συντάγματος
έχει ευθεία σχέση με το θέμα των ρα
διοσταθμών, όσον αφορά στην ιδιοκτη
σία των Μέσων γενικά και τα ποσοστά
αυτής της ιδιοκτησίας. Στο ίδιο διάστη
μα ο υπουργός Τύπου θα μιλάει για ερ
γώδη προσπάθεια της κυβέρνησης
προκειμένου “να μπει τάξη στο σύνολο
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τοπίο των M M E”.
Υ πάρχει και ένα άλλο σενάριο. Ενδε
χεται το ΣτΕ να τινάξει στον αέρα κ
οικοδόμημα του Δ. Ρέππα, με τη δικαί
ωση ενός ή περισσοτέρων προσφυγό
ντων σταθμών. Στην περίπτωση αυτή ι
πιο πιθανή εξέλιξη είναι να βάλοιτ
μπρος όλοι οι σταθμοί και να επανεκ
πέμψουν εν αναμονή νέας εξέταση:,
άρα και νέας διαδικασίας αδειοδό·
σης. Αλλά και την περίπτωση αυτή·
έχει προβλέψει ο υπουργός Τύπου, βί
βγει και θα πει: «Εγώ δεν φταίω, τοA
βλέπετε... Εμείς σεβόμαστε τις αποφάί
σεις των δικαστηρίων...».
Με τον τρόπο αυτό νομίζει ότι δενθ|
έχει δυσαρεστήσεικανέναν. Αυτόη^|
και το αρχικό του μέλη μα: Να μη δυσο
ρεστήσει κανέναν. Εξ ου και το διαρ
κές κλώσσημα των φακέλων και
ατέρμονη αλληλογραφία με το ΕΣ
από το 1997 και εντεύθεν.
Το πιο ωραίο είναι ότι σε περίπτωσ
που το ΣτΕ ανατρέψει μιαν απόφαο
του Δ. Ρέππα, μέσα στο γενικό μπάχι
λο που θα επακολουθήσει, τα κόμματ
της αντιπολίτευσης θα αδράξουν τη
ευκαιρία και θα βγουν να πουν: *...τ
λέγαμε εμείς» ή «δικαιώνεται η γραμμ
μας», κι ας ξέρουμε όλοι οι παρακι
λουθούντες εκ του σύνεγγυς τα πρά*
ματα ότι τα κόμματα της αντιπολίτει
σης έκαναν τον ψόφιο κοριό μπροσι
στο στραπατσάρισμα κανόνων και δ«“
τάξεων που επιχείρησε και διέπραξε
υπουργός Τύπου. Γιατί δεν πρέπει
ξεχνάμε ότι στο θέμα των ραδιοστα
μών και της αδειοδότησης τους παίχτι
κε ένα απαράδεκτο compromis («β&)\
αυτόν για να ψηφίσω κι εγώ τον όι>
σου») που έλαβε χώρα στο ΕΣΡ [
πρωταγωνιστές τους... ανταποκρΰ
των κομμάτων, με μοναδική εξαΜ
τον Π. Αλέπη, ο οποίος ίσως (λέω ίοί
λόγω γραμμής του ΚΚΕ ή ίσως Μ
του χαρακτήρα του τα βρόντησε!
παραιτήθηκε από την επονείδιστης
δικασία φίμωσης των σ τα θ μ ώ ν π ο α
είχαν μπάρμπα στην Κορώνη.
Το κατά πόσον το υπουργείο ΤΙ
θα υπακούσει σε ενδεχόμενες
τες αποφάσεις των δικαστηρίων 1
ένα θέμα συζητήσιμο. Και εδώ χεΙ
να επαναλάβουμε αυτό που γρ ®
στο περασμένο τεύχος. Ό τ ι δηλαΐ
υπουργείο Τύπου αλλά και αυτό τ^
Επικοινο)νιών δεν πολύ ενδιαφέρον!

?
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Tαν άρχισαν να ξεφ υτρ ώ νουν οι κ ερ α ίες στην κορυφ ή του Υμηττού, το Α ν τί
ραφε για την α υ θ α ίρ ετη και παράνομη τοπ οθέτησ ή τους. Π οιος νο ιά ζετα ι για
τοια στη χώρα της φ α ιδ ρ ά ς π ορ το καλέας; Τώρα μένουν εκ εί, στην
ιρυφογραμμή του ω ραίου βουνο ύ, α λ λ ά και πάλι κα νείς δεν ν ο ιά ζετα ι να
λωδούν. Θ α π αραμείνουν εκ εί ες α εί, μ ά ρ τυ ρ ες της δ ό ξα ς του υπουργού Τύπου.

α τη νομιμότητα. Απόδειξη ότι αδιαορούν για την καραμπινάτη παρανοü πολλών (ημετέρων) ραδιοσταθμών
ου εκπέμπουν σε πάνω από μία συΌτητες, πράγμα που αποδεικνΰει ότι
;η μ π ά ντα των FM υπάρχει άφθονος
α θέσιμ ος χώρος και για άλλους
:αθμοΰς.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η μπά
ντα των FM γέμισε... επισκέπτες. Οι
οποίοι εκπέμπουν ανενόχλητοι από τις
ταράτσες των σπιτιών τους με αυτοσχέ
διους πομπούς γεμίζοντας με παράσιτα
τους αιθέρες και παρενοχλώντας ανε
ξέλεγκτα τους πάντες. Τα υπουργεία

κάνουν πως δεν ακούν τίποτε. Τι θα
μπορούσαν άλλωστε να κάνουν ; Καμιά
αρχή δεν μπορεί να καταπολεμήσει
τους πειρατές, για τον απλούστατο λό
γο ότι τον σταματάς στην τάδε ταράτσα
και σου ξεφυτρώνει μετά μια ώρα από
μιαν άλλη ταράτσα. Και με ποια όργα
να ; Το υπουργείο Επικοινωνιών δια
θέτει ένα μόνο ραδιογωνιόμετρο, δα
νεικό κι αυτό από τον ΟΤΕ. Πού θα
πρωτοπάει και ποιον θα πρωτοσυλλάβει;
Εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα παρα
κολουθούμε. Ό πω ς παρακολουθήσαμε
και το ξέσπασμα πολλών αποκλεισμέ
νων σταθμών που βρήκαν την ευκαιρία
στο τετραήμερο Μ. Παρασκευή έως
Δευτέρα του Πάσχα και εξέπεμψαν με
την ψυχή τους. Και καλά έκαναν. Σε
παράνομες αποφάσεις είναι θεμιτή κά
θε είδους αντίδραση.
Μέχρι να έχουμε νεώτερα από το μέ
τωπο των ερτζιανών, θα βλέπουμε τι γί
νεται στις εκπομπές των καναλιών και
τι γράφεται στις εφημερίδες. Εκεί
-όπω ς είπαμε- διεξάγεται ένας άλλος
πόλεμος. Ποιος θα προβληθεί περισσό
τερο και θα εντυπωσιάσει το απληρο
φόρητο κοινό. Έ ω ς τότε έρρωσθε !...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ

ΊΙ
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1ΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΖΕΛΗΣ Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

σο λεύκωμα. Σελίδες 120, 22 X 26 εκ.
60-524-119-6. Τιμή: 10.000 δρχ.

Φ ω τογραφίες θ α λα σ σ ινές και τοπία. Το υγρό σ τ ο ι
χ ε ίο και τα ερ είπ ια - σημάδια μιας ανθρώ πινης πα
ρουσίας που π έρ α σ ε κάποτε, δοκιμάστηκε στον
μύθο και στη ν πραγματικότητα, αναμετρήθηκε με
τα σ τ ο ιχ εία της φύσης, δη μ ιούργη σε και στη σ υ ν έ 
χ ε ια εγ κ α τέλ ειψ ε... Η ανθρώπινη απουσία δ εσ π ό 
ζει, καθώς α π ο τελ εί συνειδητή επ ιλογή της φωτο
γράφ ου. Τα «Κ ύθηρα» μ α γνη τίζουν τον φακό στις
σ τιγμ ές εκ είν ες της φύσης και του φωτός που α να 
δύουν τη σιω πή. Τα κ είμ ενα των περιηγητώ ν και I
τα χ ρ ο νικ ά των ιερ έω ν αφ ήνουν τον αναγνώ στη να I
φ α ντασ τεί το ταξίδι του de N erval, να μάθει για το
να υά γιο του Μ έντορ α και τη Γ αλλική Επανάσταση
μ έσ α από τη ν κ αθημερινότητα των Κ υθηρίων της
επ ο χή ς. Α ντί π ρ ολόγου , π ερ ιέχ ετ α ι ένα C D με
μουσικ ή της Μ αρίζας Κωχ.
J

y
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Προς περιβαλλοντικό ναυάγιο
απόφαση των ΗΠΑ ν ’ αλλάξουν στά
ση σχετικά με τη Συνθήκη του Κιάτο
για την αντιμετώπιση της υπερθέρ
μανσης του πλανήτη ανάγκασε τον ευ
ρωπαϊκό τύπο και τους περισσότερους
ευρωπαίους ηγέτες ν ’ απαντήσουν σε υψηλούς
τόνους, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή
του προέδρου Τζορτζ Μπους υπονομεύει την
διεθνή συμφωνία μείωσης των εκπομπών αε
ρίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊ
κή Ένωση εμφανίστηκε στην αρχή αποφασι
σμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή της Συν
θήκης του Κιότο του 1977 «με ή χωρίς τις Ηνω
μένες Πολιτείες» οι οποίες δεν δείχνουν δια
τεθειμένες να αλλάξουν τη στάση τους, παρά
τις πιέσεις της διεθνούς κοινότητας και των οι
κολογικών οργανώσεων, για να προτείνει αρ
γότερα με άρθρο του ο Ρομάνο Πρόντι ότι
προκειμένου να διασωθεί η συνθήκη θα ήταν
δυνατό να γίνουν κάποιες παραχωρήσεις
προς τις ΗΠΑ. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι το
Πρωτόκολλο του Κιότο συνεπάγεται πολύ με
γάλο κόστος για την αμερικανική βιομηχανία.
Όμως το πρωτόκολλο αυτό είναι αρκετά ευέ
λικτο, κάτι που θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν οι ΗΠΑ για να μειώσουν το κόστος των
μέτρων. Αν η κυβέρνηση Μπους βρίσκει τους
στόχους που είχε θέσει η προηγούμενη κυβέρ
νηση υπερβολικά φιλόδοξους, αυτός δεν είναι
λόγος για τη συνολική απόρριψη του πρωτο
κόλλου», σημείωνε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής και κατέληγε: «Δεν μπορούμε
να επιτρέψουμε την πρόκληση αδιεξόδου από
τη νέα αμερικανική στάση, γιατί στις συζητή-
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«Δεν μπορούμε
να επιτρέψουμε
την πρόκληση
αδιεξόδου
από τη νέα
αμερικανική
στάση, γιατί στις
συζητήσεις
γύρω από το
παγκόσμιο κλίμα
υπάρχει πάντα
ένας
παράγοντας με
τον οποίο είναι
αδύνατο να
διαπραγμα
τευ το ύ μ ε -το
ίδιο το κλίμα».

σεις γύρω από το παγκόσμιο κλίμα ύπαρχε
πάντα ένας παράγοντας με τον οποίο είνα
αδύνατο να διαπραγματευτούμε - το ίδιο τ<
κλίμα».
Μπροστά σ’ αυτές τις αρνητικές εξελίξεις
διεθνής επιστημονική κοινότητα συνεχίζει ν<
μας υπενθυμίζει ότι η υπερθέρμανση του πλα
νήτη συνιστά μείζον πρόβλημα. Πρόσφατα
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματικ
Αλλαγή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επι
πτώσεις δεν είναι, κατά πάσα πιθανότητα, σι
βαρότερες από ό,τι υπολογίζαμε παλαιότερ j
και ότι οφείλουμε να δράσουμε άμεσα και α»
τελεσματικά. Οι συχνές διακηρύξεις περί
σιμης ανάπτυξης θα μείνουν κενό γράμμα
καθυστερούμε ν ’ αναλάβουμε τις κατάλληλε
πρωτοβουλίες. Και τα βιομηχανικά κράτ
έχουν χρέος να βρεθούν στην πρω τοπορία ττ
προσπάθειας για τη σωτηρία του πλανήτη.
μη ξεχνάμε ότι το ένα πέμπτο του παγκόσμ
πληθυσμού, που αντιστοιχεί στο πιο πλ
τμήμα της ανθρωπότητας, ευθύνεται για το I
των εκπομπών διοξειδίου του ά ν θ ρ α κ α . Ειδι:
τέρα, ο πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειώ ί
παρότι αντιπροσωπεύει μόλις το 5 % της ανθρι
πότητας, ευθύνεται για το ένα τέτα ρ το τωνι
νολικών εκπομπών διοξειδίου το υ άνθρακα
κατάσταση έχει γίνει πλέον τραγική και ήρθ
στιγμή για συναίνεση και για δ ρ ά σ η . Ο ι ôsc
σεις του Κιότο του 1997, έστω κι α ν κά ποιες(
αυτές είναι δύσκολο να ε φ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν , είναιJ
λύ σημαντικές καθώς για πρώτη φ ο ρ ά οι ι
πτυγμένες χώρες συμφώνησαν να θέσε
δεσμευτικό στόχο την μείωση των εκπομ
διοξειδίου του άνθρακα.
Χ
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Το ζοφερό μέλλον της τουρκικής οικονομίας
ι/Ιια επιφανειακή αισιοδοξία επικρατεί στην Τουρκία λίγες μέρες μετά την
ινακοίνωση των γενικών στόχων του νέου οικονομικού προγράμματος του
ιπουργού Επικράτειας, αρμόδιου για την οικονομία, κ. Κεμάλ Ντερβίς.
Ινώ τα τουρκικά συνδικάτα διαδήλωσαν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων
ης χώρας την Δευτέρα 16 Απριλίου, το χρηματιστήριο της Πόλης σημείωσε
ινοδο 5%, η συναλλαγματική αξία του δολαρίου σε σχέση με το τουρκικό
ύμισμα μειώθηκε ελαφρά και σύσσωμος ο τουρκικός τύπος σχολίαζε ότι οι
ιγορές «αναπνέουν» και υποστηρίζουν το νέο οικονομικό πρόγραμμα της
'ουρκίας.

να πρόγραμμα ωστόσο που αφή
νει τα σημαντικότερα ερωτήμα
τα αναπάντητα καθώς δεν εξη
γεί ικανοποιητικά ποιες θα είναι
οι συγκεκριμένες μεταρρυθμί
σεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν
αναφέρεται στον θεσμικό τρόπο με τον
οποίο θα προχωρήσουν οι απαραίτητες
αλλαγές που είναι στο κέντρο της οικο
νομικής κρίσης, ούτε αναφέρεται σε
συγκεκριμένη βοήθεια από το εξωτερι
κό.
Το ελάχιστο ποσό που ο κ. Ντερβίς θα
επιθυμούσε από τους διεθνούς χρημα
τοπιστωτικούς οργανισμούς ανέρχεται
σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια και
εκτός από κάποιες θετικές αντιδρά
σεις του Διεθνούς Νομισματικού Τ α
μείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας
την ημέρα της ανακοίνωσης του προ
γράμματος δε φαίνεται ότι οι διεθνείς
αγορές προτίθενται να δώσουν με την
ίδια ευκολία όπως παλαιότερατα απα
ραίτητα χρήματα στην Τουρκία. «Χω
ρίς ουσιαστικές αλλαγές για την ανα
διάρθρωση του τραπεζικού τομέα και
για να ολοκληρωθούν οι ιδιωτικοποιή
σεις, το νέο οικονομικό πρόγραμμα
δεν έχει κανένα νόημα», λένε χαρα
κτηριστικά οικονομικοί κύκλοι στην
Κωνσταντινούπολη και σημειώνουν
ότι «η κρίση είναι πια και πολιτική και
όχι μόνο οικονομική».

Ε

ΑΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΕΣ

Εν τω μεταξύ, ο επιχειρηματικός κό
σμος της Τουρκίας παρουσιάζεται διασπασμένος καθώς οι μικρομεσαίοι
έμποροι και μικροεπιχειρηματίες, η
κοινωνικο-οικονομική τάξη που έχει
πληγεί ανεπανόρθωτα από την κρίση,
ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης
Ετζεβίτ ενώ οι βιομήχανοι και οι μεγά
λοι επιχειρηματίες ζητούν έναν ευρύ
ανασχηματισμό.
Ωστόσο το υπάρχον εκλογικό σύστη
μα, που δεν καθιστά εύκολη την αυτο
δυναμία ενός πολιτικού κόμματος, αλ
λά και οι συντηρητικές απόψεις που
τείνουν να χαρακτηρίζουν όχι μόνο τα
κόμματα του κυβερνητικού συνασπι-
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ΤΟΥΡΚΙΑ
σμού αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα
της χώρας, δυσχεραίνουν το έργο του κ.
Ντερβίς.
Γεγονός βέβαια είναι ότι την στιγμή
αυτή η κυβέρνηση Ετζεβίτ έχει το πλεο
νέκτημα ότι είναι ίσως η μόνη λύση, κα
θώς η παραίτησή της δεν σημαίνει ότι
θα επέτρεπε την δημιουργία ενός άλ
λου πολιτικού σχηματισμού ικανού να
προωθήσει τις απαραίτητες αλλαγές.
Εξάλλου η απογοήτευση του μεγαλύ
τερου μέρους των τούρκων πολιτών
από όλο τον πολιτικό κόσμο και το πο
λιτικό σύστημα αυξάνεται ραγδαία και
ο συνδυασμός της με τις έντονες οικο
νομικές δυσκολίες που αρχίζουν να εμ
φανίζονται στην καθημερινή ζωή, αρχί
ζει να γίνεται επικίνδυνος.
Τα πολιτικά σενάρια που εμπλέκουν
από τον κ. Ντερβίς μέχρι τον κ. Τζεμ
αλλά και διάφορες άλλες πολιτικές
και μη δυνάμεις της χώρας πληθαίνουν
χωρίς ωστόσο να μπορεί με σιγουριά
να προβλέψει κανείς τι επιφυλάσσει
το μέλλον της τουρκικής πολιτικής ζωης·
Ό λοι προς το παρόν αναμένουν να
ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες των με
ταρρυθμίσεων στον τραπεζικό τομέα
που μαζί με το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων αποτελούν ένα από τα «αγκά
θια» του ακάνθινου στεφανιού που
κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των με
λών του κυβερνητικού συνασπισμού.
Οι αντιδράσεις πολλών κύκλων της κυ
βέρνησης, τόσο για τις τράπεζες όσο
και για τις ιδιωτικοποιήσεις, καθιστούν
δύσκολες τις γρήγορες και ριζοσπαστι
κές αποφάσεις που είναι απαραίτητες
και είναι ενδεικτικές των ανωμαλιών
ενός ξεπερασμένου συστήματος που
χαρακτηρίζεται από έντονο κρατισμό
και μεγάλη διαφθορά. Από την ικανό
τητα του πολιτικού αυτού συστήματος
να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες απαι
τήσεις φαίνεται ότι θα εξαρτηθείη βοή
θεια από το εξωτερικό και κατά συνέ
πεια η ανόρθωση της τουρκικής οικο
νομίας.
Σε αντίθετη περίπτωση η Τουρκία θα
βρεθεί σε μια από τις δυσκολότερες
ίσως ώρες της σύγχρονης ιστορίας της.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ
Κωνσταντινούπολη, 171412001

έκα ζευγάρια κάλτσες ένα εκατομ
μύριο, ήταν η μόνη, άψυχη φωνή
που αντηχούσε στην μεγάλη αγορά
του Εμίνονου, απέναντι από την
γέφυρα του Γαλατά, στον Κεράτιο.
Πριν ενάμιση περίπου μήνα, με ένα εκα
τομμύριο λίρες, που αντιστοιχούσε σε πε
ντακόσιες ενενήντα δραχμές, αγόραζε κα
νείς τρία ζευγάρια κάλτσες. Σήμερα, ένα
εκατομμύριο αντιστοιχεί σε τριακόσιες πε
ρίπου δραχμές.
Η αγορά του Εμίνονου, αρχίζει από το
Γιενί Τζαμί και την Αιγυπτιακή Αγορά,
στις όχθες του Κεράτιου και συνεχίζει
μέχρι την είσοδο της Κλειστής Αγοράς
και το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντι
νούπολης, όχι μακριά από την Αγία Σο
φία και το τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ.
Έ ν α ς λαβύρινθος από δρομάκια, ανη
φόρες, κατηφόρες, αδιέξοδα και στοές
όπου πλανόδιοι πραματευτές πουλάνε
από κουλούρια μέχρι ξυριστικές μηχα
νές και από πάνες μέχρι γούνες. Είναι
η μεγάλη εμπορική καρδιά της Κωνταντινούπολης, είναι η προσιτή αγορά
για το μεγαλύτερο ίσως μέρος του πλη
θυσμού της Πόλης.
Γύρω από τον αποθαρρυμένο μικροπωλητή με τις κάλτσες, κεφάλια σκυ
φτά και πελάτες μετρημένοι στα δάχτυ
λα.
Τις Κυριακές, αλλά και τις καθημερι
νές, ήταν δύσκολο να περπατήσει κα
νείς πάνω από μισή ώρα στους μυρμη
γκιασμένους από κόσμο δαιδάλους με
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τα φρούτα, τα τζιν παντελόνια και τα
πλαστικά παιχνίδια. Πολλές φορές δεν
πήγαινες προς τα εκεί που ήθελες αλλά
προς την κατεύθυνση που σε οδηγού
σαν τα πυκνά ρεύματα ανθρώπων που
αγόραζαν και παζάρευαν. «Εδώ και
μερικές εβδομάδες το παζάρι αδειάζει,
ο κόσμος δεν έχει πια λεφτά», λέει ο
Αλί, που πουλάει φθηνά παντελόνια
και σακάκια σε ένα πάγκο πίσω από
την Αιγυπτιακή Αγορά. «Δεν μπορού
με ακόμα να ανεβάσουμε πολύ τις τιμέ$
γιατί ο κόσμος δεν αγοράζει, τις ρί
χνουμε και πιο χαμηλά αλλά και πάλ
το παζάρι είναι άδειο», το χέρι του μι
το τούρκικο φθηνό τσιγάρο ανάμεσ
στα δάχτυλα έδειξε γύρω μας.
«Ό λοι οι πολιτικοί μάς κοροϊδεύουν
δεν κάνουν τίποτα και εμείς σε λίγο
δεν θα έχουμε να φάμε», φωνάζει Θ\η
μωμένα ο Μεχμέτ, που πουλάει πλαστά
κά παλιομοδίτικα παιχνίδια και αυτό·
προσκλήθηκε. «Δεν ξέρουμε πού θα
πάει αυτή η κατάσταση, τα τσιγάρι|
ακριβαίνουν, τα φαγητά, τα εισιτήρια^
κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι», ου·
νεχίζει και το πρόσωπό του συσπάτεζ
με αγωνία.
Μ έχρι το Πανεπιστήμιο της Κων
ντινούπολης, που άλλες φορές γι<
το φτάσει κανείς έπρεπε να
νιέται πάνω από μια ώρα,
ήταν σχεδόν έρημο, γεμάτο
πρόσωπα πραματευτών που
μην ξέροντας τι να κάνουν.

ΤΟΥΡΚΙΑ
«Εσείς στην Ελλάδα πόσο πληθωριιμό έχετε;», με ρώτησε ο οδηγός του
ι’ξί που πήρα για να πάω από το Εμί3νου στο Ορτάκιοϋ, ένα από τα στέκια
Ιον εύ π ο ρ ω ν και κομψών Κωνσταντιουπολιτώ ν, πάνω στον Βόσπορο.
«Δύο-τρία τα εκατό», του είπα και τα
έρια του άφησαν το τιμόνι. «Αυτό είm κράτος, αυτή είναι σοβαρή οικονο
μά, όχι ό π ω ς εδώ». «Εδώ τίποτα δεν
ίλλάζει, μ ό νο οι πολιτικοί και οι πλούΐο ι βάζουν τα λεφτά στην τσέπη και οι
πόλοιποι... », άναψε συγχισμένος ένα
ιγάρο. « Κ α ι ποιον να ψηφίσεις;»,
αρω τήθηκε μόνος του. «Ό λοι τα ίδια
Ιναι, μόνο για τις τσέπες τους και για
Ίυς γνω σ το ύ ς τους, κλέφτες του κοΤιάκη κ α ι του κράτους».
Στο Ορτάκιοϋ τίποτα δεν είχε αλλά-:ι. Τα τέσσερα-πέντε δρομάκια που
ΐλεκονται από τον μεγάλο δρόμο μέκ τον Βόσπορο ήταν γεμάτα καλοντυί\ο κόσμο που απολάμβανε την ηλιό>υστη ημέρα. Στους πάγκους του κυ,ακάτικου παζαριού με τις παλιές αφί■ς, τις γκραβούρες, τα ψεύτικα κοσμήχτα και τα new age κεριά, ο κόσμος
χζευε και αγόραζε. Πολύς κόσμος,
ιως πάντα.
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Από το Ορτάκιοϋ ανέβηκα τον λόφο
του Ουλούς, δίπλα στην μεγάλη γέφυρα
που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία πά
νω από το Βόσπορο και μπήκα στον ιερό
ναό της σύγχρονης κοινωνίας: το πολυ
τελές εμπορικό κέντρο Akmerkez. Τέσ
σερα επίπεδα με καταστήματα όλων των
γνωστών ευρωπαϊκών, αμερικανικών
αλλά και τουρκικών οίκων, με ιταλικά,
κινέζικα και ευρωπαϊκά εστιατόρια, με
λάμψη και μεγαλοπρέπεια. Και εδώ ο
κόσμος ήταν πολύς και ψώνιζε.
«Τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για
να αγοράσει κανείς, γιατί μετά την κρί
ση τα περισσότερα καταστήματα δεν
έχουν ακόμα προλάβει να ανεβάσουν
τις τιμές», λέει χαμογελώντας η Αϊσέ,
φοιτήτρια αγγλικής φιλολογίας.
«Η κρίση μας έχει δημιουργήσει ιδι
αίτερα προβλήματα», επισημαίνει
ωστόσο ο Ουγούρ, διευθυντής μεγάλου
καταστήματος ρούχων. «Βλέπουμε την
διαφορά με την περίοδο πριν τον Φε
βρουάριο, γ ι’ αυτό και πολλά καταστή
ματα αναγκάζονται να κάνουν εκπτώ
σεις μέχρι και πενήντα τα εκατό».
«Ακόμα έχει κόσμο που ψωνίζει αλλά
μέχρι πότε;», αναρωτιέται η Χαμιντέ,
μια κομψή πωλήτρια καλλυντικών. «Κα

νείς δεν ξέρει μέχρι πού θα πάει αυτή η
κρίση, μέχρι πού θα φτάσει η αδράνεια
των πολιτικών», συνεχίζει και διορθώ
νει αμήχανα τα μαλλιά της. «Κάποια
στιγμή ούτε αυτοί που ψωνίζουν εδώ θα
έρχονται, τα καταστήματα θα κλείσουν
και θα βρεθούμε χωρίς δουλειά», και
φεύγει να εξυπηρετήσει μια καλοντυμέ
νη πελάτισσα. Λίγο πριν βγω από το
εμπορικό κέντρο, μια βιτρίνα μου τρά
βηξε την προσοχή. Δεκάδες μπλουζάκια, άσπρα και μαύρα που έγραφαν:
«inflation» και από κάτω: «Θα κερδί
σουμε και αυτόν τον πόλεμο».
Μήνυμα αισιοδοξίας; Αυτοσαρκα
σμός; Ελαφρότητα του Akmerkez και
των θαμώνων του; Επιπολαιότητα;
Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες
θα δείξουν αν η Τουρκία θα καταφέρει
να προωθήσει τις πραγματικές αλλα
γές που χρειάζονται για την εξυγίανση
της οικονομίας και την αποδέσμευση
των κεφαλαίων από τις διεθνείς αγο
ρές ή αν η ακινησία και τα μικροπολιτι
κά συντηρητικά συμφέροντα της πολι
τικής τάξης θα επιβεβαιώσουν τους
χειρότερους εφιάλτες των τούρκων πο
λιτών.

ΕΥ. Α.
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Σε δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά) παρουσιάζεται για πρώτη
φορά το έργο του ζωγράφου και επιχειρείται μια ολοκληρωμένη
αποτίμηση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας του Στέλιου Αναστασιάδη (1926-1995). Ο περιθωριακός αυτός ζωγράφος, που μό
νο μια φορά στη ζωή του δέχθηκε να εκθέσει έργα του και ουδέ
ποτε συμβιβάστηκε με τους κανόνες της αγοράς τέχνης, παρου
σιάζεται στο βιβλίο αυτό με εκτενή εισαγωγή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ο συγγραφέας παρακολουθεί την οδύσσεια αυτού του
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 στην
Ευρώπη και την Ελλάδα, και τα τοπία που φιλοτέχνησε μετά την
οριστική του εγκατάσταση στην Αθήνα το 1964. Την έκδοση συ
μπληρώνουν με κείμενά τους ο Δημήτρης Τζώρτζης, η Νατάσσα
Δομνάκη και η Ρεγγίνα Γκοντιέ.
168 σελίδες, 34 x 24 cm, πανόδετο, 194 έγχρ. εικόνες. Τιμή: 15.000 δρχ.
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Το Κυπριακό μετά το Ελσίνκι
και οι μελλοντικές προοπτικές
του Ανδρεα θεοφάνους

Στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελσίνκι στις 10-11
Δεκεμβρίου του 1999 η Τουρκία αναγορεύθηκε σε υποψήφια χώρα για ένταξη
στην Ένωση με τη συγκατάθεση της Ελλάδας. Η Τουρκία δεν προέβη σε καμιά
παραχώρηση προς την Αθήνα γι’ αυτή την φιλική χειρονομία, παρ’ όλο που η
εκτίμηση αρκετών κυβερνήσεων καθώς και αναλυτών ήταν ότι το νέο κλίμα στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα σε χειρονομία της
Αγκυρας, η οποία θα ανταπέδιδε τις μέχρι τότε κινήσεις καλής θέλησης της
Αθήνας.

Προσφυγικός συνοικισμός κοντά στη Λευκωσία τους πρώτους μήνες μετά την εισβολή,

ελικά ήταν η ΕΕ η οποία έκανε
ορισμένες κινήσεις προς όφε
λος της ελληνικής πλευράς, κι
αυτές αφορούσαν κυρίως το
Κυπριακό. Συγκεκριμένα, η
σύνοδος κορυφής του Ελσίνκι αποφά-
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0 Ανδρέας θεοφάνους είναι καθηγητής Πολιτι
κής Οικονομίας και διευθυντής του Κέντρου
Ερευνών και Ανάπτυξης και του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Διεθνών Σχέσεων του
Intercollege της Λευκωσίας.

σισε ότι η λύση του Κυπριακού δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη
της Κϋπρου στην Έ νω ση και ότι για την
απόφαση ένταξης θα ληφθούν υ π’ όψιν
όλοι οι σχετικοί παράγοντες. Δεν πρέ
πει να λησμονείται ότι λίγες μέρες
προηγουμένως, στις 3 Δεκεμβρίου
1999, είχε αρχίσει στη Νέα Υόρκη με
προτροπή των ΗΠΑ ένας νέος κύκλος
εκ του σύνεγγυς συνομιλιών για το Κυ
πριακό μεταξύ των δύο κοινοτήτων χω 
ρίς να υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για

ξεπέρασμα του αδιεξόδου. Στόχος τω'
Η Π Α δεν ήταν η εύρεση δίκαιης κα
βιώσιμης λύσης του Κυπριακού αλλά ι
διευκόλυνση της αναγόρευσης τη
Τουρκίας ως υποψήφιας χώ ρας γκ
ένταξη στην ΕΕ.
1.01 ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΔΙΑΚ0ΙΝ0ΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από την έναρξη ήδη της παρούσα
διαδικασίας των εκ του σύνεγγυς owe
μιλιών στις 3 Δεκεμβρίου 1999 υπήρξ
μια προσπάθεια από τους διαμεσολο
βητές των Η Π Α και της Β ρετανίας κι
κατ’ επέκταση από τη Γενική Γράμμο
τεία του Ο Η Ε να ικανοποιηθούν κό
ποιες τουρκικές αξιώσεις.
Ο ι Η Π Α θεώρησαν «παραχώρηση
της Τουρκίας το γεγονός ότι «έπεισε
τον Ντενκτάς να προσέλθει σε συνομ
λίες και σύμφωνα μ’ αυτή τη λογικ
έπρεπε και ο Ντενκτάς να λάβει α
αντάλλαγμα μια μορφή αναγνώρισε
(acknowledgement).
Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πι
ριόδου η ελληνική πλευρά παρακολοι
θούσε μάλλον αμήχανα τις εξελίξει
Για παράδειγμα, θα μπορούσε ο Πρόε
δρος Κληρίδης να είχε συμμετάσχεισι
διάσκεψη κορυφής του Ελσίνκι υπο
γραμμίζοντας την σημασία που η Κ>.
προς αποδίδει στην ευρω παϊκή τι
προοπτική και υπενθυμίζοντας ταυυ.
χρονα στους πάντες ότι η πιο σημαντιν
του ιδιότητα είναι αυτή του Πρόεδρε
της Κυπριακής Δημοκρατίας και ό .
αυτή του εκπροσώπου της ελληνικι
κοινότητας στις διακοινοτικές συνομ.
λίες. Ας μην λησμονείται ότι ο Ντ
ντκάς προσέρχεται κατά βούλησιν (
συνομιλίες, διακόπτει ή αποχωρεί, εξ
πηρετώντας πάντοτε τους δικούς τι
στόχους. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ
Κληρίδης παρέμεινε στη Νέα Υόρκη J
Ετζεβίτ, καθ’ οδόν προς το Ελσίνκι, δ :
λωνε οτι το Κυπριακό δεν α π ο τελεί 6
]%
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ία των ευρωτουρκικών σχέσεων και ότι
ΊΚύπρος δεν πρέπει να γίνει μέλος της
ΕΕ εάν δεν ενταχθεί πρώτα η Τουρκία.
Έπειτα από τρεις γύρους εκ του σύ
νεγγυς συνομιλιών και όταν είχε πια καιαστεί σαφές ακόμα και στους πιο αι
σιόδοξους ότι το χάσμα που επικρατού
σε μεταξύ των δύο πλευρών ήταν τερά
στιο, ήρθε η εναρκτήρια δήλωση του Γ.
Γ. του ΟΗΕ κ. Κόφι Ανάν κατά την
•ναρξη του τέταρτου γύρου των συνομι
λιών (12 Σεπτεμβρίου 2000) με την
OToiu προέτρεπε σε εξίσωση «των δύο
ιλευρών» στο πλαίσιο της τελικής λύ
σης. Η δήλωση σχεδιάστηκε με το σκεττικό ότι η ελληνική πλευρά προσαρμό
ζεται αργά ή γρήγορα στα κελεύσματα
;ων ισχυρών. Είναι χαρακτηριστικό το
σχόλιο του αμερικανού διαμεσολαβητή
Ά λφρεντ Μόουζες όταν πληροφορή3ηκε τις αντιδράσεις της ελληνοκυπρια
κής πλευράς στην εναρκτήρια δήλωση
\νάν: «Ασ’ τους. Θ α το χωνέψουν».
Πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμισθείότιη ελληνική κυβέρνηση λίγο πριν
υιό την έναρξη του τέταρτου γύρου των
συνομιλιών τον Σεπτέμβριο του 2000,
Ηα στόματος του έλληνα πρωθυπουρ
γού Κώστα Σημίτη είχε καλέσει τον κύιριο πρόεδρο να παραμείνει προσηλω
μένος στη διαδικασία ανεξαρτήτως δυ
σκολιών και άλλων κωλυμάτων.
Οι έκτου σύνεγγυς συνομιλίες συνεχί
στηκαν σε πέντε μέχρι τον Νοέμβριο
ωυ 2000 γύρους χωρίς κανένα ουσια
στικό αποτέλεσμα. Ο ι δηλώσεις τούρ<ων αξιωματούχων για το Κυπριακό
μετά το Ελσίνκι και σε διάφορα στάδια
3α έπρεπε να οδηγήσουν σε μια διαφο
ροποίηση των προσδοκιών εκείνων που
ήλπιζαν ότι η Τουρκία θα μεταβάλει τη
στάση της. Ο ιτούρκοι αξιωματούχοι μι
λούν απροκάλυπτα για λύση συνομο
σπονδίας και τονίζουν ότι η Κύπρος
kv μπορεί να γίνει μέλος της Έ νω σης
σχι μόνο πριν από τη λύση του Κυπρια
νού αλλά και πριν από την ένταξη της
δίας της Τουρκίας.
Εν ολίγοις, παρά το γεγονός ότι από
ο καλοκαίρι του 1999 η πολιτική των
\θη νώ ν έναντι της Άγκυρας έχει διαροροποιηθεί θεαματικά με μονομερείς
:νέργειες καλής θέλησης, η Τουρκία
)εν έδειξε καμιά διάθεση αλλαγής της
Πολιτικής της στην Κύπρο και το Αι'«ίο. Τουναντίον τίθεται θέμα όχι μόνο
ύ
Τ ’

σκλήρυνσης της στάσης της τουρκικής
πλευράς αλλά και έξαρσης της τουρκι
κής αλαζονείας ιδίως εάν λάβουμε υπ’
όψιν την προέλαση των Τούρκων στα
Στροβίλια λίγο πριν από την έναρξη
του τρίτου γύρου των εκ του σύνεγγυς
διακοινοτικών συνομιλιών τον Ιούλιο
του 2000, την απαγωγή και παράνομη
κράτηση του Πανικού Τζιακούρμα τον
Δεκέμβριο του 2000, την επιμονή σε
αδιάλλακτες θέσεις καθώς και την άρ
νηση του Ραούφ Ντενκτάς να προσέλθει στον επόμενο (έκτο) γύρο των συ
νομιλιών και την εκτόξευση απειλών
ακόμα και προς την ΕΕ. Οι πρόσφατες
δηλώσεις του τούρκου υπουργού των
Εξωτερικών κ. Ισμαήλ Τζεμ ότι η Τουρ
κία θα αντιδράσει «χωρίς όρια» στην
περίπτωση ένταξης της Κύπρου στην
Ε Ε πριν από τη λύση του Κυπριακού
προβλήματος είναι ενδεικτικές της
αλαζονείας και της Ορασύτητας της
Άγκυρας.

διάφορες πτυχές των ευρωτουρκικών
σχέσεων και ο συσχετισμός του Κυ
πριακού μ’ αυτές. Για την κατανόηση
των θεμάτων αυτών είναι σημαντική η
εξέταση βασικών χαρακτηριστικών της
σημερινής Τουρκίας.
Αναμφίβολα η οικονομική κρίση που
ξέσπασε στην Τουρκία τον Φεβρουά
ριο του 2001 με αφορμή τη σύγκρουση
μεταξύ του προέδρου Σεζέρ και του
πρωθυπουργού Ετζεβίτ έχει πολύ βαθειές αιτίες. Κυρίαρχη ιδεολογία στην
Τουρκία είναι ο κρατισμός, με όλα όσα
αυτό συνεπάγεται πολιτικά, οικονομι
κά και κοινωνικά. Καθοριστικός είναι
και ο ρόλος του στρατού στην πολιτική
ζωή της χώρας.
Κατ’ αρχάς δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι ο κρατισμός επεκτείνεται
και στον τομέα της οικονομίας. Η πα
ρέμβαση του τουρκικού κράτους στην
οικονομία είναι τεράστια και πολυδιά
στατη, ο δημόσιος τομέας είναι μεγά
λος ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές
κρατικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου η
II. 0 1 ΕΥΡΩΤΟ ΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΤΟ
συμμετοχή του κράτους στην οικονομία
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι οι της χώρας αφορά στο 50% και πλέον
ευρωτουρκικές σχέσεις, η εμπλοκή σ’ του ΑΕΠ. Εκτός από την τεράστια πο
αυτές του Κυπριακού, οι αναποτελε σοτική συμμετοχή του κράτους στην οι
σματικές προσπάθειες επίλυσης αυτού κονομία, δυο άλλα χαρακτηριστικά εί
του προβλήματος και οι προσπάθειες ναι ο έντονα ρυθμιστικός του ρόλος και
προώθησης των ελληνοτουρκικών σχέ η διαφθορά, η οποία αναπαράγεται και
σεων σχετίζονται άμεσα και με την πο από τα δομικά χαρακτηριστικά της σύγ
λιτική των ΗΠΑ στην Ανατολική Με χρονης Τουρκίας.
σόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Στην
Είναι προφανές ότι τα κυρίαρχα χα
ενότητα αυτή εξετάζονται συνοπτικά ρακτηριστικά της τουρκικής οικονο
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μίας αντιβαίνουν στις τάσεις που επι
κρατούν τόσο στην ΕΕ όσο και στο νέο
διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Το
ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον
το τουρκικό κράτος θα προχωρήσει
προς μια ριζοσπαστική πολιτική μεταρ
ρύθμισης εφ’ όλης της ύλης. Μέχρι
στιγμής οι προσπάθειες που έχει κατα
βάλει η Τουρκία για επίλυση των διαρ
θρωτικών της προβλημάτων δεν θεω
ρούνται επαρκείς.
Η ΕΕ αντιλαμβάνεται τη γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας και όντως
ενδιαφέρεται για μια ουσιαστική ανα
βάθμιση των σχέσεων με την εν λόγω
χώρα. Έ ν α βήμα προς αυτή την ανα
βάθμιση επετεύχθη με την απόδοση
στην Τουρκία καθεστώτος υποψηφιό
τητας για ένταξη. Οι φωνές που υψώθη
καν τότε εναντίον της τουρκικής υπο
ψηφιότητας δεν ήταν πολλές αλλά φαί
νεται ότι σήμερα πυκνώνουν. Πρέπει
να σημειωθεί ότι η ευφορία που υπήρχε
στην ΕΕ, στην Τουρκία και στις ΗΠΑ
την επαύριον του Ελσίνκι έχει αντικατασταθεί από ένα προβληματισμό για
τη δυνατότητα της Τουρκίας να προχω
ρήσει προς την ένταξη. Ο πρώην γερμανός Καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ σε
βιβλίο του που εξεδόθη πρόσφατα εκ
φράζει τη θέση ότι η Τουρκία δεν μπο
ρεί να είναι υποψήφια τώρα για ένταξη
στην ΕΕ. Πολύ πιο σημαντικό είναι το
γεγονός ότι στη σύνοδο κορυφής της
Νίκαιας τον Δεκέμβριο του 2000 η
Τουρκία δεν περιελήφθη στα σχέδια
διεύρυνσης της ΕΕ. Το γεγονός ότι γί
νεται αναφορά σε μια ΕΕ που θα αποτελείται από 27 χώρες στις οποίες η
Τουρκία είναι η μόνη υποψήφια χώρα
που δεν περιλαμβάνεται είναι ενδεικτι
κό του όλου κλίματος.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οικονομικά,

κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει η Τουρκία, μια ρεαλι
στική εκτίμηση της όλης κατάστασης εί
ναι ότι το μέγιστο δυνατό που μπορεί να
επιτευχθεί στις σχέσεις ΕΕ και Τουρ
κίας είναι μια ειδική σχέση. Επιπρόσθε
τα, ούτε η Τουρκία φαίνεται ότι μπορεί
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
ένταξης αλλά ούτε και η ΕΕ επιθυμεί να
δει την Τουρκία ως μέλος, καθώς μια τέ
τοια εξέλιξη θα διαφοροποιούσε δρα
ματικά τις δομές της Ένωσης.
Το τουρκικό κατεστημένο πιστεύει ότι
εάν συρρικνωθεί ο ρόλος του στρατού
στα πολιτικά δρώμενα της χώρας και
εάν δοθούν οι πολιτικές ελευθερίες και
τα δικαιώματα που η ΕΕ απαιτεί για τις
μειονότητες όχι μόνο των Κούρδων αλ
λά και των άλλων εθνικών ομάδων, η
Τουρκία ενδεχομένως να βρεθεί προ
του κινδύνου της διάσπασης. Ας σημει
ωθεί επίσης ότι επειδή στην Τουρκία
είναι βαθειά ριζωμένη η πεποίθηση ότι
η ΕΕ δεν επιθυμεί πραγματικά την
ένταξη της χώρας στην Έ νωση, υπάρ
χει ένας δισταγμός σχετικά με την υλο
ποίηση των όσων απαιτούνται για μια
ουσιαστική ευρωπαϊκή προοπτική.
Ακόμα και στο εθνικό πρόγραμμα με
ταρρυθμίσεων για προσαρμογή στα δε
δομένα της ΕΕ η Τουρκία δεν εκφράζει
καν την πρόθεση για ριζικές αλλαγές.
Από το γενικότερο κλίμα των ευρωτουρκικών σχέσεων επηρεάζεται και το
Κυπριακό. Εάν στις σχετικές αποφά
σεις του Ελσίνκι η συμβολή της Τουρ
κίας στην επίλυση του Κυπριακού θεω
ρείται κριτήριο για την περαιτέρω εξέ
λιξη των ευρωτουρκικών σχέσεων, στο
κείμενο της Εταιρικής Σχέσης ΕΕΤουρκίας του Νοεμβρίου του 2000 το
Κυπριακό εντάσσεται κάτω από τον
τίτλο «Πολιτικός Διάλογος και Κριτή

ρια». Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε
να προβληθεί η άποψη ότι η Ένωση
σταδιακά χαλαρώ νει τις απαιτήσεις της
έναντι της Άγκυρας. Λαμβάνοντας
όμως υ π’ όψιν όλα τα δεδομένα περίλαμβανομένων και των α π ο φ ά σ εω ν της
συνόδου της Ν ίκαιας για τη διεύρυνση
της ΕΕ, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρα
σμα ότι η ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση
με την Τουρκία και το Κυπριακό παρα
μένει αναλλοίωτη. Εκείνο που μπορεί
να λεχθεί επίσης είναι ότι, ενώ η ΕΕ δε
σμεύεται από τις αποφάσεις του Ελσίν
κι, δεν αποκλείεται κάποιες χώρες-μέλη που έχουν οικονομικό συμφέρον να
υποστηρίξουν την Τουρκία -ό π ω ς για
παράδειγμα, η Ο λλανδία- να προσπα
θήσουν σε κάποιο στάδιο να εμποδί
σουν την ένταξη της Κύπρου πριν την
λύση του Κυπριακού.
Η Ε Ε θα προτιμούσε να επιλυθεί το
Κυπριακό πριν από την επόμενη διεύ
ρυνσή της. Δεν θα ήθελε να βρεθεί
μπροστά σε ένα δίλημμα το οποίο μπο
ρεί να δημιουργήσει εντάσεις. Στην πε
ρίπτωση που η Έ νω ση σ ταματήσει την
ένταξη της Κύπρου λόγω μη επίλυσης
του Κυπριακού προβλήματος, ουσια
στικά θα έχει δώσει δικαίωμα βέτο σε
μια χώ ρα που δεν είναι καν μέλος, ενώ
ταυτόχρονα η ίδια η Ε Ε θα έχει έρθειί'
σε σύγκρουση με ορισμένες βασικές
της αρχές. Μεταξύ άλλων, η Έ νω ση θα
έχει τουλάχιστον ανεχθεί την τουρκική
επεκτατική πολιτική στην Κύπρο και
ταυτόχρονα η εν λόγω στάση της θο
αποτελέσει έναν επιπρόσθετο λόγο δι
αιώνισης της πολιτικής της Άγκυρας
στο Κυπριακό. Από την άλλη, μια αρνη
τική στάση της Ε Ε έναντι της Κύπρον
θα δυσαρεστήσει την Ελλάδα, η στάστ
της οποίας ήταν και είναι μετριοπαθής:}
και σημαντική στη διατήρηση της στα i
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ΚΥΠΡΟΣ
: ιερόι.μας στην περιοχή. Έ τσ ι η Αθήνα
πικαλούμενη τη συμφωνία του Ελσίν:ι και τις δεσμεύσεις που τέθηκαν θα
χει ε ρ ε ίσ μ α τ α να ασκήσει το δικαίωμα
ου βέτο εμποδίζοντας τη διεύρυνση,
r -την περίπτωση που η Έ νω ση προχω 
ρήσει με την ένταξη της Κύπρου η
ουρκία αναμένεται να αντιδράσει,
:αθώς ουσιαστικά θα τερματισθεί η
ιμηρία της Κύπρου και θα τεθούν οι
Ιάσεις για την αποκατάσταση της εδα
φικής ακεραιότητας και της ενότητας
: ης Κ υ π ρ ια κ ή ς Δημοκρατίας.
Η Ε Ε επιθυμεί τη διεύρυνση προς την
Ανατολική Μεσόγειο, κ α θ’ ότι η περιο
χή αυτή είναι υψίστης γεωπολιτικής και
(εω οικ ονομ ικ ής σημασίας. Ό μ ω ς ταυόχρ ο να δεν θα ήθελε να βρεθεί ενώιιον των τουρκικών αντιδράσεων.
Ε νδεχομ ένω ς μια λύση δύο κρατών θα
η ς έδινε την ευκαιρία να επεκταθεί
ιρος την Ανατολική Μ εσόγειο χωρίς
να τίθ ετα ι άμεσα θέμα σύγκρουσης με
η ν Τουρκία. Ό μω ς το σενάριο αυτό
5εν είναι εφαρμόσιμο καθώς οι Έ λλη 
νες Κύπριοι δεν θα νομιμοποιήσουν με
.την υπογραφή τους την τουρκοποίηση
τμήματος της Μεγαλονήσου. Έ τσ ι λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα,
τ ερ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν η ς και μιας ανάλυσης
ω φελιμότητας κ α ι κόστους από την
πλευρά της Ένωσης, η πιο πιθανή εξέ
λιξη είναι η ένταξη της Κυπριακής Δη
μοκρατίας στην Ε Ε πριν από τη λύση.
Ενώ όμως η ευρωπαϊκή διάσταση του
Κ υπριακού αναμένεται να αναχθεί
στην πιο σημαντική πτυχή του όλου θέ
ματος, σφαιρική εικόνα δεν μπορεί να
σχηματισθεί εάν δεν ληφθεί υπ’ όψιν η
αμερικανική προσέγγιση στο ζήτημα.
Επίτούτου σημειώνεται ότι οι Α μερικα
νοί, η πολιτική των οποίων ήταν και εί
ναι μέχρι σήμερα καθοριστική για την

ευρυτερη περιοχή, αποδίδουν τεράστια
σημασία στην Τουρκία ως μια χώρα που
αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο.
Το αμερικανικό ενδιαφέρον επικε
ντρώνεται κυρίως στην πρόληψη και
στην αποτροπή εξελίξεων που ενδεχο
μένως να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες
καταστάσεις, και στην παρεμπόδιση της
επιδείνωσης μιας κρίσης όταν αυτή εκ
δηλωθεί στην περιοχή. Υιοθετώντας
αυτό το πλαίσιο σκέψης και στρατηγι
κής οι ΗΠΑ, εμμέσως πλην σαφώς, κα
τανοούν ότι στην Κύπρο η υφιστάμενη
κατάσταση δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε
ιδανική, αλλά ταυτόχρονα θεωρούν ότι,
τουλάχιστον προς το παρόν, δεν αντιστρατεύεται τα ζωτικά τους συμφέρο
ντα στην περιοχή. Συνεπώς όλες οι αμε
ρικανικές προσπάθειες επίλυσης του
Κυπριακού από το 1974 δεν στόχευαν
στην ουσιαστική διαφοροποίηση των
δια της βίας τετελεσμένων γεγονότων.
Πρόσφατα οι ΗΠΑ είχαν διάφορες ευ
καιρίες (π.χ. όταν το Φθινόπωρο του
1999 με δική τους πρωτοβουλία προω
θείτο ο αγωγός Μπακού-Τσεϊχάν, και
όταν η Τουρκία αναγορευόταν σε υπο
ψήφια για ένταξη χώρα κ.λπ.) να πιέ
σουν την Αγκυρα για να προβεί σε ου
σιαστικές παραχωρήσεις και να ανοίξει
ο δρόμος για επίλυση του Κυπριακού,
αλλά δεν το έπραξαν.
Μια άλλη νέα διάσταση της αμερικα
νικής πολιτικής στο Κυπριακό τα τελευ
ταία χρόνια είναι η προσπάθεια αξιο
ποίησης του ευρωπαϊκού παράγοντα.
Ο ι Αμερικανοί διαδραμάτισαν ουσια
στικό ρόλο στην προσπάθεια εμπλοκής
της Ε Ε στο τρίγωνο Αθηνών-Λευκωσίας-Άγκυρας με στόχο τη σύζευξη
συμφερόντων - πράγμα που θα συνέ
βαλλε στην προώθηση λύσεων στα προ
βλήματα της περιοχής. Οι Αμερικανοί

εργάσθηκαν σκληρά για την προώθηση
της συμφωνίας της 6ης Μαρτίου του
1995 με την οποία ανοιγόταν ο δρόμος
για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις
Ε Ε και Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα η
Αθήνα ήρε το βέτο για τη Συμφωνία
Τελωνειακής Έ νωσης ΕΕ και Τουρ
κίας. Ό τα ν το 1997 στην ευρωπαϊκή
διάσκεψη του Λουξεμβούργου η Έ ν ω 
ση αρνήθηκε στην Τουρκία το καθε
στώς της υποψήφιας χώρας για ένταξη,
οι ΗΠΑ άρχισαν εργολαβικά να εργά
ζονται προς την κατεύθυνση της ανα
τροπής αυτής της απόφασης - στόχος
που επιτεύχθηκε στο Ελσίνκι το 1999
χωρίς η Τουρκία να πληροί όλους τους
απαιτούμενους όρους. Ή ταν προφανές
ότι υπερίσχυσαν οι γεωστρατηγικοί
υπολογισμοί.
Ενόσω οι ΗΠΑ θεωρούν την Τουρκία
χώρα υψίστης στρατηγικής σημασίας
δεν αναμένεται ότι θα ασκήσουν πιέ
σεις για αλλαγή της πολιτικής της
Άγκυρας. Τα νέα δεδομένα όμως του
υπό διαμόρφωση διεθνούς γεωπολιτι
κού και γεωοικονομικού σκηνικού εν
δεχομένως να διαφοροποιήσουν τις
αμερικανικές προσεγγίσεις. Μεταξύ
άλλων σημειώνεται ότι αρχικά η ανα
θέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν και
κατόπιν η ουσιαστική βελτίωση των
σχέσεων των δυο αυτών χωρών θα μει
ώσει τη σχετική σημασία της Τουρκίας.
Παράλληλα η ανάγκη για συνεργασία
της Ρωσίας με τη Δύση γενικά, στο νέο
διεθνές περιβάλλον, ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση της
στρατηγικής σημασίας της Τουρκίας.
Ό λες αυτές οι εξελίξεις σε συνδυασμό
με τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να δια
φοροποιήσουν τα δεδομένα και στο
Κυπριακό πρόβλημα.

Μ α νόλη ς Αναγνα>στάκης
Μαρία Ευθυμίου
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ΚΥΠΡΟΣ - Ε.Ε.

Ένταξη και ελληνοτουρκική προσέγγιση
Πρώτη σε ετοιμότητα για ένταξη στην
ΕΕ ταξινομούν σήμερα την Κύπρο οι
αρμόδιοι για θέματα διεύρυνσης της
σουηδικής Προεδρίας κι ακολουθούν
αμέσως μετά Εσθονία και Σλοβενία. Η
Κύπρος έχει ήδη έτοιμους τους 18
από τους 29 συνολικά υπό
διαπραγμάτευση τομείς εναρμόνισης
προς την ΕΕ κι αναμένεται να έχει
κλείσει κι άλλους 4 πριν την λήξη της
σουηδικής Προεδρίας τον Ιούνιο.

ολύ αισιόδοξος για την ενταξιακή πορεία του νησιού δήλω
νε και ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος της Κυπριακής Δημο
κρατίας Μιχάλης Παπαπέτρου
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην
Σουηδία. Υπεραμύνθηκε της πολιτικής
προσέγγισης των Κ. Σημίτη και Γ. Παπανδρέου προς την Τουρκία, μιλώντας
σε συγκέντρωση συμπατριωτών της πα
ροικίας, μεταξύ των οποιών παραβρέ
θηκε κι ένας Τουρκοκύπριος. «Για πολ
λές δεκαετίες πολιτευτήκαμε χωρίς
υλοποιήσιμους στόχους και με κυρίαρ
χο στοιχείο το συναίσθημα», είπε ο κύπριος πολιτικός. «Ή ταν μεγάλο λάθος
να μιλούμε για μακροχρόνιο αγώνα- η
πάροδος του χρόνου μπορεί και να τσιμεντώνει τα τετελεσμένα των εισβο
λών. Είναι άλλο να μιλάς για τους εποίκους λίγο μετά την εισβολή κι άλλο για
τα παιδιά τους, δεύτερη ή τρίτη γενιά,
που γεννήθηκαν στο νησί».
Μεγάλο λάθος από ελληνικής πλευ
ράς θεωρεί ο κ. Παπαπέτρου και την
διαδεδομένη, παλιότερα, αντίληψη ότι
οι Τούρκοι είναι ενωμένοι ή ότι έχουν
μια δεδομένη και πάγια πολιτική άπο
ψη. Το Ελσίνκι έδωσε την δυνατότητα
στην Κύπρο να πάψει επιτέλους να εί
ναι όμηρος της Τουρκίας- το κείμενο
όμως του Ελσίνκι είναι πολιτικό, που
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θα πει, δεν είναι κείμενο νομικών εγ
γυήσεων. Ας μην ξεχνάμε, πρόσθεσε με
έμφαση, ότι είναι η Κυπριακή Δημο
κρατία που στήριξε την ελλαδική πολι
τική που άνοιξε στην Τουρκία την πόρ
τα για την Ευρώπη. Κι οι Τούρκοι γνω
ρίζουν πολύ καλά πως θα χρειαστεί να
τους ανοίξει η Ελλάδα κι άλλες 100
πόρτες κι ότι θα πρέπει γι’ αυτό να σε
βαστούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.
Δεν γίνεται να συνεχίσουν να κατέχουν
το 37% του εδάφους μιας γειτονικής
χώρας.
«Το μέγιστο εμπόδιο για την ένταξη
της Τουρκίας στην ΕΕ είναι η Κύπρος,
η επικεφαλής όλων των υποψήφιων χω 
ρών σήμερα για ένταξη», μετέδιδε με
ρικές μέρες αργότερα το σουηδικό ρα
διόφωνο. «Είναι δυνατόν μια υποψή
φια για ένταξη στην Ευρώπη χώρα
-ήταν ο επίλογος του σουηδού ρεπόρ
τερ Μπενκτ Τ έρμερ- να κρατά υπό την
κατοχή της μια χώ ρα μέλος της Ευρώ
πης; Θα ισοδυναμούσε για την ΕΕ με
ωρολογιακή βόμβα».
Ο Μιχάλης Παπαπέτρου αισθάνεται
πάντως ιδιαίτερα περήφανος που
υπήρξε ο πρώτος έλληνας πολιτικός
που διέσχισε την πράσινη γραμμή και
πέρασε στην άλλη μεριά- αυτό το ’90.
Διαβεβαιώνει ότι σήμερα οι περισσό
τεροι έλληνες πολιτικοί θα πήγαιναν,

αν τους δινόταν η ευκαιρία και χωρίς
να προβαίνουν βέβαια σε αναγνώ ριση
του κατοχικού καθεστώτος. Στο ερώτη
μά μας αν φροντίζουν για την διατήρη
ση καναλιών επικοινωνίας με τους
Τουρκοκύπριους, μας είπε ότι «διατη
ρούν επαφές με τα κόμματα της τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης. Σε περι
πτώσεις κινήσεων από πολίτες που μαζικοποιούνται, επεμβαίνει και τις απο
κόβει ο Ντεκτάς».
«Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τους
ελληνοκύπριους παράγοντες διακρίνει
πολιτική ευαισθησία για λήψη ή ενί
σχυση πρωτοβουλιών επικοινωνίας;»,
ρωτήσαμε. «Φραστικά όλους, ουσια
στικά κάποιους μόνον», μας είπε. Σαν
θετικό σημάδι βλέπει την επικοινωνία
που αναπτύχθηκε μεταξύ των συνδικά
των. Τέλος, ως προς το μέγιστο θέμα
της γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ
των νέων των δύο κοινοτήτων που με
γαλώνουν αποκομμένοι, μας απάντησε
ότι κατά την προσωπική του άποψη επι
βάλλεται να εισαχθεί και να διδάσκε
ται στα σχολεία και η τουρκική γλώσ
σα, γιατί πρόκειται για θέμα που πρέ
πει διαρκώς να βρίσκεται στο κέντρο
της προσοχής μας.
ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΛΙΧΡΗΣΤΟΥ
Σ τ ο κ χ ό λ μ η , Α π ρ ίλ ιο ς 2001

_____________________ Ε.Ε.

Τα νέα δεδομένα για τη διεύρυνση της Ε.Ε.
Του Σωτήρη Ντάλη

ίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας τον περασμένο Δεκέμβριο ολοκληρώθηκαν
διαπραγματεύσεις για θέματα τρέχουσας πολιτικής αλλά και για ζητήματα που
•ωρούνται θεμελιώδη για την λειτουργία της Ένωσης.
Ιετά τη Νίκαια ξεκίνησε ήδη μια νέα συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής
νωσης που θα καταλήξει σε νέα Διακυβερνητική Διάσκεψη η οποία θα ασχοληθεί
γ- το ζήτημα της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατώνΰλών, ίο καθεστώς του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την απλοποίησηΙυνταγματοποίηση των Συνθηκών και τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην

ιρωπαϊκή αρχιτεκτονική.
ε δ ε δ ο μ έ ν ο ότι η νέα αναθε
ώ ρ η σ η της Συνθήκης της
ΕΕ το 2004 δεν αποτελεί
προϋπόθεση για τη διεύρυνηση, το χρονικό διάγραμa που συμφωνήθηκε στη Ν ίκαια δίνει
]ν δυ να τό τη τα να ολοκληρωθούν οι
ν α ξ ια κ ές διαπραγματεύσεις με τις
αλΰτερα προετοιμασμένες χώρες.
Ιδη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νι
κίας υιοθέτησε ένα κείμενο (στα Συπεράσματα) για την περαιτέρω ποεία της ενταξιακής διαδικασίας. Οι
15» έλ α β α ν υπόψη τους την συνθετική
κθεση προόδου που υπέβαλε στις 8
ίοεμβρίου του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιοοπή, όπου και φαίνεται η πορεία που
χει πραγματοποιήσει η κάθε υποψή
φια χώ ρ α , καθώς και το έγγραφο της
ύ ρ ω πα ϊκή ς Επιτροπής (επίσηςτης 8ης
Ιοεμβρίου) με την εισήγηση για τη νέα
ιαπραγματευτική τακτική και τον «οικό χάρτη» για τις τρεις επόμενες
Ιροεδρίες.
Η νέα διεύρυνηση της ΕΕ αποτελεί
λέον μιαν ορατή κι ευπρόσδεκτη για
λους πραγματικότητα και βέβαια για
ην Ε λ λ ά δ α παρουσιάζει ιδιαίτερο ενιαφέρον, καθώς η Κύπρος είναι η χ ώ α που προηγείται στις ενταξιακές
ια π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ις . Ή δ η η Έ κ θ ε σ η
[ροόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ια το 2000 επισημαίνει ότι η Κύπρος
ρίσκεται στην κορυφή των υποψηίων χ ω ρ ώ ν καθώς πληροί τα κριτήρια
ου είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούιο της Κοπεγχάγης το 1993.
iS
_______________________
—
----------------- ------------------------------------------------------------------------

Μ

Ό λ ες οι υποψήφιες χώρες δείχνουν
ικανοποιημένες από την έκβαση του
πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της Νίκαιας και προσβλέπουν στην επι
τάχυνση των διαπραγματεύσεων, με
στόχο την ένταξή τους στην ΕΕ από 1ης
Ιανουάριου του 2003. Προς την κατεύ
θυνση αυτή ίσως συμβάλλει και το γε
γονός ότι συμφωνήθηκε να ακολουθη
θούν οι συνήθεις πρακτικές παρακο
λούθησης για την τήρηση των δεσμεύ
σεων των υποψηφίων (monitoring) με
παράλληλη προσπάθεια βελτίωσής
τους. Για να προχωρήσουν οι υποψή
φιες χώρες σε ουσιαστικές διαπραγμα
τεύσεις θα ακολουθηθεί η πρακτική του
χειρισμού των αιτημάτων μέσω μετα
βατικών περιόδων, με ταξινόμησή τους
σε τρεις κατηγορίες (αποδεκτές, δια
πραγματεύσιμες, μη αποδεκτές).
Απομένει να επιδείξειη ΕΕ μεγαλύτε
ρη ευελιξία στο κλείσιμο των υπο δια
πραγμάτευση κεφαλαίων. Ή δ η προβλέπεται η δυνατότητα να παραμένουν
σε εκκρεμότητα κάποια τεχνικά ζητή
ματα, επιτρέποντας έτσι το προσωρινό
κλείσιμο των σχετικών κεφαλαίων και
την επανεξέταση αυτών των ζητημάτων
σε μεταγεγνέστερο στάδιο (ρήτρα set
aside). Δεν θα πρέπει λοιπόν τεχνικές
λεπτομέρειες να χρησιμοποιούνται ως
πρόφαση για να παραμένουν ανοικτά
κάποια διαπραγματευτικά κεφάλαια
όπως έγινε με το κεφάλαιο των Μετα
φορών στην περίπτωση της Κύπρου,
όπου η γαλλική Προεδρία με πρόσχημα
την υπόθεση του πλοιόυ «Έρικα» εμπό

δισε το κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου.
Η πέμπτη διεύρυνση της ΕΕ είναι ένα
ιδιαίτερα δύσκολο, σύνθετο και πολύ
πλοκο εγχείρημα. Έ χ ε ι να κάνει όχι μό
νο με το τεράστιο έργο προετοιμασίας
των υποψηφίων χωρών αλλά και με τις
επιπτώσεις που θα έχει η νέα διεύρυνση
στην ίδια την ΕΕ στο επίπεδο της λει
τουργίας και της συνοχής. Α φ’ ότου κα
ταγράφηκε ο στόχος της διεύρυνσης της
ΕΕ στην Συνθήκη του Μάαστριχ το
1992 και καθορίστηκαν τα πολιτικά και
οικονομικά κριτήρια της ένταξης στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχά
γης, είχε υπογραμμιστεί σε όλα τα επί
πεδα ότι απαιτούνται συγκεκριμένες
θεσμικές ρυθμίσεις που θα εξασφαλί
ζουν αφενός την ομαλή αναδόμηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου την
αποτελεσματική της λειτουργία σ’ ένα
διευρυμένο πλαίσιο.
Σήμερα είναι περισσότερο από κάθε
άλλη φορά προφανές ότι θα πρέπει η
πολιτική λογική της διεύρυνσης να ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα
και τις δυσκολίες που εμποδίζουν την
ομαλή εξέλιξη της πορείας των δια
πραγματεύσεων, καθώς η υπόθεση της
διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί μια ιστορι
κή ευκαιρία για την οικοδόμηση της
ενωμένης Ευρώπης του 21ου αιώνα.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΉ ΣΜ ΟΥ
• Αραβικά
• Αραμαϊκά
(Κλασικά Συριακά)
•Ε β ρ α ϊκ ά
(Βιβλικά και Ν εότερα)
• Περσικά
•Τ ουρκικά
(Ο θωμανικά και Ν εότερα)
Θερινά και Χειμερινά Μαθήματα
Καποδιστρίου 2
τηλ. 3825821
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Οι διεθνείς σχέσεις και τα Βαλκάνια
• Αλεξης Ηρακλείδης, Η Ελλάδα και ο
«εξ Ανατολών Κίνδυνος», Εκδόσεις
Πόλις 2001, σελ. 418.
Μέσα από μια προσεκτική, υπεύθυνη
και μακροχρόνια διαδικασία διαλόγου
είναι δυνατόν να φτάσουμε στην ομαλοποίηση των σχέσεων Ελλάδας και
Τουρκίας, υποστηρίζει ο καθηγητής
Αλεξης Ηρακλείδης σ’ αυτή την πολύ
ενδιαφέρουσα ανάλυση που επιχειρεί
στο βιβλίο του για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Με εύληπτο και τεκμηριωμένο
επιστημονικό λόγο αποδεικνύει ότι η
πολιτική της συνεχούς αντιπαλότητας
με την Τουρκία είναι βαθιά ριζωμένη
στην ελληνική εθνική συνείδηση και
υποστηρίζεται από μερίδα της διανόη
σης που διαπνέεται από τον εθνικισμό,
την νεοορθοδοξία, την γεωπολιτική
οπτική του Μεσοπολέμου ή την ψυχρο
πολεμική στρατηγική. Στο β 'μέρος ο Α.
Ηρακλείδης επιχειρεί να καταδείξει
ότι η αντίληψη αυτή είναι επιστημονικά
στρεβλή και αδιέξοδη. Διερευνά τρό
πους για λογικές λύσεις, αμοιβαία απο
δεκτές, στις διάφορες πτυχές της ελλη
νοτουρκικής διένεξης.
Ο συγγραφέας αναπτύσσει τις δικές
του θέσεις που κινούνται στη λογική
του διαλόγου και της ειρηνικής επίλυ
σης των ελληνοτουρκικών διαφορών
εξετάζοντας διαδοχικά τις διαφορές
στο Αιγαίο, το Κυπριακό πρόβλημα και
το ζήτημα των μειονοτήτων.
Ό πω ς σημειώνει εύστοχα στον πρό
λογο του βιβλίου ο πρώην υπουργός
Εξωτερικών Μιχάλης Παπακωνσταντί
νου, «διαφορές, πραγματικές ή κατασκευαζόμενες, είναι φυσικό να υπάρ
χουν μεταξύ γειτονικών χωρών, αυτές
όμως θα πρέπει να λύνονται με διάλογο
και όχι με την επίκληση ενός άτυχου
παρελθόντος, κακού και για τις δύο χώ
ρες, ούτε με την επίκληση φαντασιώσε
ων ή συνειρμών που προκύπτουν από
προκαταλήψεις».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
και το α ' μέρος της μελέτης του Α. Ηρακλείδη όπου ο συγγραφέας αναλύει τις
θέσεις των εθνικιστών για τους οποίους
το χάσμα μεταξύ Ελλήνων και Τούρ
κων είναι αγεφύρωτο, τις θέσεις των

νεοορθοδόξων που δαιμονοποιούν την
Δύση και την Τουρκία, τις θέσεις όσων
εμπνέονται από τη σχολή της γεωπολι
τικής του πολέμου και την θεωρία του
Καρλ Σμιτ και τέλος τις απόψεις των
δύο τάσεων της ρεαλιστικής σχολής της
θεωρίας των διεθνών σχέσεων.
Πέρα από την τεκμηριωμένη κριτική
που ασκεί στις απόψεις των οπαδών της
αντιπαράθεσης με την Τουρκία, η μελέ
τη του Α. Ηρακλείδη προσφέρει κι ένα
πανόραμα του σύγχρονου θεωρητικού
προβληματισμού στην επιστήμη των
διεθνών σχέσεων.
• Γιάννης Βαληνάκης, Κωνσταντίνα
Μπότσου, Διεθνείς Σχέσεις και Στρα
τηγική στην Πυρηνική εποχή,
Εκδόσεις Παρατηρητής 2000,
σελ. 413.
Δέκα και πλέον έτη μετά το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου μια αναλυτική θεώ
ρηση των γεγονότων που προηγήθηκαν
των ιστορικών εξελίξεων του 1989 εί
ναι ιδιαιτέρως χρήσιμη και προς αυτή
την κατεύθυνση συμβάλλει το βιβλίο
αυτό. Οι δύο συγγραφείς βασίστηκαν
σε ελληνικές και ξένες πρωτογενείς πη
γές και κυρίως στο παλαιότερο έργο
του Γιάννη Βαληνάκη Εισαγωγή στην
Πυρηνική Στρατηγική (Εκδ. Παρατη
ρητής 1987).
Το πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζει
την ιστορική διαμόρφωση των διεθνών
σχέσεων στη διάρκεια του Ψυχρού Π ο
λέμου, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο του
πρώτου μέρους επικεντρώνεται στις
προσπάθειες για έλεγχο των εξοπλι
σμών από τη δεκαετία του ’60 μέχρι τα
μέσα της δεκαετίας του ’80.
Τα κεφάλαια I και II του δεύτερου μέ
ρους έχουν ως αντικείμενο τη σύνθετη
διαδικασία προσαρμογής των δυτικο
ευρωπαϊκών χωρών στα στρατηγικά
δόγματα, σε εξοπλιστικές στρατηγικές
και στις πολιτικές και ιδεολογικές τά
σεις των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ καθώς και
στην πολιτική ελέγχου των εξοπλισμών.
Τέλος το τρίτο μέρος συνεχίζει την
αμφίδρομη ανάλυση των διεθνών
σχέσεων και της στρατηγικής συνδέο
ντας το πρώτο με το τελευταίο μέρος

του βιβλίου. Η μελέτη συνοδεύεται
από ένα χρήσιμο γλωσσάρι των κυριότερω ν όρων των διεθνών σχέσεων
κα ι της στρατηγικής στην πυρηνική
εποχή.
• Θ. Ντόκος, Φ. Πιέρρος (επιμέλεια),
Τα Βαλκάνια μετά τον πόλεμο τον
Κοσσυφοπεδίου, ΕΛΙΑΜΕΠ I. Σιδέρης 2000, σελ. 319.
Ο ρόλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊ
κής Έ νω σης τόσο στην π ερ ιο χή των
Βαλκανίων όσο και σε άλλες περιφε
ρειακές κρίσεις, το ζήτημα της αλλαγή:
συνόρων και των δικαιωμάτων των μει
ονοτήτων, η πορεία της διαδικασίας εκ
δημοκρατισμού και η μετάβαση από:
κεντρικά ελεγχόμενες ο ικ ο νο μ ίες σε
οικονομίες αγοράς, η α ξιο π ο ίη σ η της
οικονομικής βοήθειας που προσφέρει:
η διεθνής κοινότητα για την ανοικοδό
μηση της περιοχής και η βιωσιμότητοκρατών προτεκτοράτων (όπως για πα·
ράδειγμα η Βοσνία-Ερζεγοβίνη καίτεΚόσοβο) μετά την αποχώρηση των να
τοϊκών δυνάμεων είναι μερικά από το
ζητήματα που αναλύονται σ’ αυτό τι .
συλλογικό έργο. Οι αναλύσεις προσεγ
γίζουν όλα εκείνα τα στοιχεία που συν-,
θέτουν το βαλκανικό παζλ.
Σε μια περίοδο όπου η ανάγκη μετά
μόρφωσης της πυριτιδαποθήκης τηι,
Ευρώπης σε περιοχή ειρήνης, σταθερό
τητας και συνεργασίας μοιάζει πλέο1,
επιτακτική, το βιβλίο που επιμελήθη.
καν οι Θ. Ντόκος και Φ. Πιέρρος δίνε,
ορισμένες πολύ χρήσιμες απαντήσεις.
• Γρ. Γιαλλουρίδης, Β. Κεφαλά,
Κόσοβο: Η εικόνα του πολέμου.
Ό ψεις σύγχρονου μιλιταριστικον
ανθρωπισμού,
I. Σιδέρης 2001, σελ. 332.

Η μελέτη αυτή παρακολουθεί τον τρε
πο με τον οποίο κάλυψε ο ελληνικός τί
πος την σύγκρουση του Κ οσσυφοπέδιό
ου, μια σύγκρουση που αφορά άμεσ
και στην Ελλάδα. Η μελέτη στηρίζετε f
στην έρευνα που πραγματοποίησαν φο
τητές του τμήματος Διεθνών και ΕυραΤ
παϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπ
______________________ ________ w
____________
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στημίου με θέμα «Ο πόλεμος της Γιου
γκοσλαβίας και η οπτική του ελληνικού
τύπου». Συνοδεύεται από ειδική αναφο
ρά στη θεωρία και μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτική και
ποιοτική ανάλυση των δημοσιευμάτων.
Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η προ
σέγγιση των αιτίων, των αποτελεσμά
των αλλά και των μεσοπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων συνεπειών αυτού
του πολέμου, ενώ στο δεύτερο παρου
σιάζεται η έρευνα σχετικά με τη στάση
του ελληνικού τύπου κατά τη διάρκεια
του πολέμου εναντίον της Γιουγκοσλα
βίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια
συνοπτική προσέγγιση της έννοιας του
ανθρωπιστικού πολέμου. Τέλος, το τέ
ταρτο μέρος αποτελείται από το Η με
ρολόγιο της Περιόδου του πολέμου.
• Αλέξης Ηρακλείδης, Η Διεθνής
κοινωνία και οι θεωρίες των Διεθνών
Σχέσεων. Μ ια κριτική περιδιάβαση ,

I. Σιδέρης 2000, σελ. 350.
0 Αλέξης Ηρακλείδης με τη μελέτη
αυτή αναλύει διεξοδικά τα κεντρικά
θέματα που έχουν απασχολήσει την
επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων.
Ξ εκ ινώ ντα ς από τις φιλοσοφικές ρί
ζες, τις επιστημονικές έριδες και τις
σχολές του κλάδου των Διεθνών Σχέσε
ων, επιχειρεί μια πολύ ενδιαφέρουσα
κριτική της σχολής του ρεαλισμού και
των διαφόρων πεδίων του, όπως η
απλοϊκή στρατηγική της αποτροπής, η
ισορροπία ισχύος και η γεωπολιτική.
Επίσης παρουσιάζει και αναλύει τις
πρόσφ ατες συζητήσεις σε κρίσιμα θέ
ματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η
στρατηγική και η ασφάλεια, οι συ
γκρούσεις, η επίλυση διενέξεων, η
επέμβαση, η αυτοδιάθεση και η διε
θνής συμπεριφορά με έμφαση στις
. αντιλήψεις. Με εύστοχες παρατηρή
σεις και εύληπτο λόγο ο Αλέξης Ηρακλείδης καταφέρνει να φ έρει πιο κοντά
στο ελληνικό επιστημονικό κοινό τις
σύγχρονες συζητήσεις για το παρελ
θόν, το παρόν και το κάπως αβέβαιο
μέλλον των θεωριών των Διεθνών Σχέν σεων. Το βιβλίο του θα φανεί χρήσιμο
τόσο στους διεθνολόγους και κοινωνιΓ κούς επιστήμονες όσο και στους ασχο; λουμένους με τα κοινά και ενήμερους
' πολίτες. Η αναστοχαστική προσέγγιση

που καταθέτει ο Α. Ηρακλείδης σ’ αυτή
τη μελέτη είναι βέβαιο ότι θα εμπλουτί
σει την ελληνική βιβλιογραφία και θα
συμβάλεισ’ ένα γόνιμο διάλογο.

τον τρόπο με τον οποίο η μετεξέλιξη
του συστήματος επηρέασε την ευρω
παϊκή αμυντική ταυτότητα και τη θεσμική-πολιτική μετεξέλιξη της Ατλαντικής
Συμμαχίας.

• Κ. Αρβανιτόπουλος, Π. Ήφαιστος,
Ενρω ατλαντικές σχέσεις,

Εκδόσεις Ποιότητα 2000, σελ. 284.
Οι Κ. Αρβανιτόπουλος και Π. Ή φ α ι
στος προσεγγίζουν ένα πολύ σημαντικό
ζήτημα των σύγχρονων διεθνών σχέσε
ων: αυτό του ευρωατλαντικού χώρου.
Πρόκειται για ένα διεθνές περιβάλ
λον που ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής
του ιστορικού γίγνεσθαι του 20ού αιώ
να και το οποίο αναμένεται να διαδρα
ματίσει καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς
εξελίξεις και στον 21ο αιώνα, καθώς η
ΕΕ ισχυροποιείται συνεχώς. Ο ευρωατλαντικός χώρος είναι ιδιαίτερα κρί
σιμος και για τα ελληνικά συμφέροντα.
Ποιος μπορεί να είναι άραγε ο ρόλος
και η θέση μιας μικρής χώρας όπως η
Ελλάδα σ’ ένα διεθνές περιβάλλον
όπως ο ευρωατλαντικός χώρος; Είναι
συνάρτηση πολλών παραγόντων, υπο
στηρίζουν οι δύο συγγραφείς στον πρό
λογό τους και υπογραμμίζουν ότι για να
κατανοηθεί πλήρως η μορφή και ο χα
ρακτήρας του ευρωατλαντικού συστή
ματος θα πρέπει να γίνει κατανοητός ο
ρόλος των ΗΠΑ αλλά και αυτός της
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης στο ευρωατλαντικό γίγνεσθαι.
Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει
ουσιαστικά η ανάλυση του Κ. Αρβανιτόπουλου για τις ευρωαμερικανικές
σχέσεις της περιόδου 1945-1989 (κεφά
λαιο 2). Αλλά και το επόμενο κεφάλαιο
για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις μετά
τον Ψυχρό Πόλεμο καταθέτει χρήσιμα
στοιχεία προκειμένου να προσεγγίσει
κανείς την αναδιαμόρφωση της αμερι
κανικής στρατηγικής αλλά και τα ιδεο
λογικά ρεύματα που την επηρέασαν.
Ο Π. Ή φ αιστος στο τελευταίο κεφά
λαιο επιχειρεί να καταλήξει σε ορισμέ
να συμπεράσματα για το ρόλο της
Ατλαντικής Συμμαχίας και του ευρωατλαντικού χώρου στη δεκαετία του 1990.
Η μελέτη εξετάζει σε βάθος τους γεω 
πολιτικούς και γεωστρατηγικούς παρά
γοντες που διαμόρφωσαν το θεσμικό,
πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο του
ευρωατλαντικού χώρου και αναλύει

• Maria Todorova, Βαλκάνια. Η
Δυτική Φαντασίωση, ΠράλογοςΕπιμέλεια: Π. Κιτρομηλίδης,
Εκδόσεις Παρατηρητής 2000,
σελ. 518.
Οι πολλαπλές ταυτότητες δεν είναι
βαρύ φορτίο αλλά κόσμημα, γράφει
πολύ εύστοχα στον πρόλογό της η
Maria Todorova, καθηγήτρια Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα από το
1992. Η Todorova δεν προσπαθεί να
παρουσιάσει τους βαλκανικούς λαούς
ως αθώα θύματα, ως πρώην κατόχους
μιας «χαμένης πρωτόγονης αθωότη
τας». Ό πω ς διευκρινίζει, τα κίνητρά
της κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλί
ου ήταν πολύπλοκα αλλά σε καμία πε
ρίπτωση το βιβλίο δεν ηθικολογεί απο
καλύπτοντας τις προκαταλήψεις της
Δύσης μέσα σ’ ένα πλαίσιο ιμπεριαλι
σμού ή οριενταλισμού. «Αντιδρώντας
στα στερεότυπα που παράγονται στη
Δύση, δεν επιθυμώ να δημιουργήσω
ένα αντιστερεότυπο της Δύσης, να πέ
σω στην πλάνη του “δυτικισμού”», ση
μειώνει η Todorova. Σκοπός της είναι
να αφαιρέσει από τα Βαλκάνια το στοι
χείο του τραγικού- να δείξει ότι τα Βαλ
κάνια δεν είναι μια απόκλιση αλλά μια
εκδοχή του γενικού ρεύματος της ιστο
ρίας της Ευρώπης. Η Todorova κατα
φέρνει να προσδιορίσει τον τρόπο με
τον οποίο διαμορφώθηκε η ιδέα του
«Βαλκανισμού» στη γλώσσα των συμ
βόλων του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ση
μειώνει στον πρόλογο της ελληνικής
έκδοσης ο καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης και συμπληρώνει ότι η συγγρα
φέας ξεκινά από την ιδέα του «άλλου»
που βρίσκεται εκτός Ευρώπης όπως
αυτή υποδηλώνεται στη σύγχρονη πολι
τισμική τάση του «οριενταλισμού» αλ
λά χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση
με τρόπο πρωτότυπο και, από εμπειρι
κή άποψη, ασφαλέστερο, αναπτύσσο
ντας τη δική της έννοια του «άλλου»
που βρίσκεται μέσα στην Ευρώπη.
Σωτήρης Ντάλης
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Έκθεση Pat Andrea
Έ νας αντίλογος για την έκ 
θεση του Pat Andrea:
Έ να καινούργιο μουσείο
για τη σύγχρονη τέχνη άνοι
ξε στην Αθήνα και μάλιστα
στη «δύσκολη» περιοχή της
Πλάκας. Δύσκολη, γιατί την
είχαμε συνηθίσει απελπιστι
κά τουριστική, απελπιστικά
«διατηρητέα» και συντηρητι
κή. Δημιουργός του, ο συλλέ
κτης έργων σύγχρονης τέ
χνης Βλάσης Φρυσίρας.
Η συλλογή Φρυσίρα αποτελείται από έργα κυρίως πα
ραστατικής ζωγραφικής στα
οποία το επίκεντρο είναι η
ανθρώπινη μορφή. Υπάρχει
ένα άρωμα παρακμής σ’ αυ
τά τα έργα που ίσως να απο
τελεί και ένα χαρακτηριστι
κό της εποχής μας. Εδώ δεν
μπορεί κανείς να μιλήσει για
«ομορφιά», η έννοια κατά
ντησε ταμπού για τη σύγχρο
νη τέχνη και πράγματι από
μόνη της δεν σημαίνει και
πολλά πράγματα - αλλά ούτε
για σπουδαιότητα, για πρω
τοπορία, για προκλητικότη
τα, για κάτι, τέλος πάντων,
που να κάνει να ξεχωρίζουν
αυτά τα έργα από άλλα, που
βλέπουμε σε εκθέσεις ανά
τον κόσμο. Επισκεπτόμαστε
τη συλλογή με τη συνείδηση
ότι πρόκειται για συλλογή
έργων που προβάλλει το
προσωπικό γούστο του συλ
λέκτη και μόνον αυτό. Δεν
είναι αναγκαίο να συμφω
νούμε ή να διαφωνούμε. Το
σεβόμαστε.
Οπωσδήποτε
από τη συλλογή λείπουν τα
σημαντικά κινήματα των δε
καετιών
’60
και
70
(conceptual, minimal, land,
body art, cinetics κ.ά.).
Απουσιάζουν και τα μεγάλα
ονόματα όπως του Bacon για
παράδειγμα που μοιάζει τό
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σο να εμπνέει πλήθος καλλι
τεχνών της συλλογής.
Ό πω ς και να έχει το πράγ
μα κάθε καινούργιο μουσείο
και συλλογή βοηθά τον φιλό
τεχνο να κάνει τις συγκρί
σεις του και να αποκτά μια
πιο σφαιρική άποψη γύρω
από την καλλιτεχνική δημι
ουργία του καιρού μας. Άρα,
το καλοδεχόμαστε.
Παράλληλα με τη συλλογή
ξεκίνησε, σε άλλο κτίριο του
ίδιου Μουσείου, η έκθεση
του Ολλανδού Pat Andrea.
Γεννήθηκε το 1942 στη Χ ά
γη και ζει μεταξύ Μπουένος
Άιρες, Παρισιού καί Χάγης.
Το θέμα της δουλειάς του
(λάδια και σχέδια) είναι τα
σεξουαλικά ταμπού και οι
φαντασιώσεις ανδρών και
γυναικών, θέμα με το οποίο
ασχολήθηκαν κατά κόρον οι
καλλιτέχνες της δεκαετίας
του ’90 ανασύροντας από τη
ναφθαλίνη τους σουρρεαλιστές, χωρίς βέβαια τη μαε
στρία και τη γοητεία που
εκείνοι διέθεταν ούτε βέ
βαια και την επαναστατική
τους διάθεση. Η «πρόκλη
ση» αγκαλιάσθηκε με ευκο
λία και πονηριά από την
αστική τάξη και έπαψε βέ
βαια να λειτουργεί επιθετι
κά και κριτικά. Σε μια επο
χή σαν τη δική μας που το
όραμα έχει γίνει ουτοπία
για ηλίθιους, οι καλλιτέ
χνες, όπως όλοι μας, δυσκο
λεύονται να βρουν κάτι να
εκφράσουν που να μην το
έχουν προλάβει οι «ειδή
σεις των εννέα» και οι δια
φημιστικές καμπάνιες. Γι’
αυτό, το να ξεχωρίσει κά
ποιος α π ’ το σωρό είναι
πραγματικά δύσκολο. Συμ
βαίνει μόνο σ’ αυτούς που
διαθέτουν τη μαγική ικανό
τητα (ταλέντο) να λένε κάτι
χιλιοειπωμένο αλλά όχι μό

νο να το κάνουν να μοιάζει
με καινούργιο και ανείπωτο
αλλά να μη βάζουν καν τον
θεατή να μπαίνει σ ’ αυτή τη
διαδικασία.
Διαφωνώντας με τον Pat
Andrea πιστεύουμε και ευχόμασε τα μεγάλα έργα να
προέρχονται από μεγάλες
σκέψεις γιατί ο αυθορμητι
σμός δεν είναι εγγυητής της
ποιότητας ούτε δείκτης ιδιο
φυίας αναγκαστικά.
Βρήκα τα έργα του Pat
Andrea διασκεδαστικά όσο
ένα αμερικανικό φιλμ που
βλέπει κανείς στην ιδιωτική
TV τρώγοντας, πίνοντας, χά 
νοντας μάλιστα και μερικές
σκηνές. Ό χ ι πως είναι κακό,
υπάρχουν και χειρότερα.
Πολλές ευχές στο μουσείο
Φρυσίρα και στον ίδιο το
συλλέκτη που επιχειρεί την
αξιέπαινη προσπάθεια να
γνωρίσει τους έλληνες καλ
λιτέχνες, έστω αυτούς που ο
ίδιος προτιμά (και γιατί
όχι;), έξω από τα σύνορα της
χώρας μας.
Νατάσα Ρουχωτά

Ο ΟΤΕ κερδίζει και
απο το Φ.Π.Α
Μ ια επιστολή σχετικά μ ε
π α ρά νο μ ες ενέργειες τον
Ο ΤΕ μ α ς έστειλε ο
αναγνώ στης μ α ς κ.
Μ π ά μ π η ς Δ ερμιτζάκης:
Έ χ ω να κάνω μια καταγγε
λία, η οποία ίσως σας ενδια
φέρει, και η οποία ενδιαφέ
ρει νομίζω όλους τους συν
δρομητές του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ
κάνει την παρακάτω κλοπή,
όπως θα φανεί από δυο λο
γαριασμούς που έχω στη
διάθεσή μου:
Έ χω ένα λογαριασμό με

λήξη προθεσμίας πληρωμής
στις 28/8/2000. Το ποσό είναι
6.444 δρχ. συν 18% Φ.Π.Α.,
σύνολο 7.600 δρχ. Δεν τον
πληρώνω, γιατί όπως μου εί
παν ο Ο ΤΕ δεν κόβει τηλέ
φωνα με λογαριασμούς κά
τω των 20.000 δρχ. αλλά περ
νάει το χρέος στον επόμενο
λογαριασμό. Έ τσ ι παίρνω
τον επόμενο λογαριασμό,
στον οποίο στα τέλη του διμήνου και τα διάφορα άλλα
(τόκοι υπερημερίας 70 δρχ.
κ.λπ.) προστίθεται το ποσόν
του προηγούμενου λογαρια
σμού 7.600 δρχ.: σύνολο
26.414 δρχ. ... συν Φ.Π.Α.
18%: 29.800 δρχ.
Δηλαδή
χρεώνει
τον
Φ.Π.Α. δύο φορές και τον
πρώτο βέβαια δεν τον αποδί
δει στο κράτος, μιας και ο
λογαριασμός δεν έχει πλη
ρωθεί. Νόμισα ότι είχε γίνει
εκ παραδρομής, πήγα να παραπονεθώ στον ΟΤΕ Δροσοπούλου και Γαλατσίου,
και μου είπαν ότι έτσι τον
χρεώνουν πάντα. Τους επεσήμανα ότι πρόκειται για
κλοπή, αλλά απλοί υπάλλη
λοι ήσαν, δεν είχαν τι να μου
απαντήσουν. Το ελάχιστον
που νομίζω ότι μπορείτε να
κάνετε είναι να ενημερώσε
τε τους αναγνώστες σας να
μην αφήνουν απλήρω τους
λογαριασμούς, με το σκεπτι
κό να περάσουν στο χρέος
στον επόμενο λογαριασμό.
Το διπλοπληρωμένο αυτό
Φ.Π.Α. αντιστοιχεί σε τόκο
πάνω από 100% και θα ήταν
μια τρομερή τοκογλυφία,
ενώ με τη διπλοχρέωση του
Φ.Π.Α. είναι καθαρή κλοπή,
που περνάει όμως απαρατή
ρητη. Μπορώ να σας στείλω
με φαξ τους δυο α υ το ύ ς λο
γαριασμούς.
Φιλικά
Μπάμπης Δ ε ρ μ ιτ ζ ά κ η ς

ΤΖΩΝ ΗΤΓΟΥΕΛ KOU ΛΑΝΣ ΤΑΙΗΛΟΡ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΝΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Συνηγορία για μια διεθνή ρυθμιστική παρέμβαση
Μ Ε ΤΑΦ ΡΑΣΗ : Α. Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ'Σ

Καμία οικονομική εξέλιξη απ' όλες όσες γνώρισε η εποχή μας δεν είναι τόσο
απειλητική, αλλά και καμία δεν έχει γίνει τόσο λίγο κατανοητή όσο οι απρόβλε
πτες κινήσεις χρηματοοικονομικού κεφαλαίου μεταξύ των διαφόρων χωρών.
Στο βιβλίο αυτό, δύο επιστήμονες πρώτου μεγέθους αναλύουν το πρόβλημα - με
καθαρή γλώσσα και με φωτισμένο προβληματισμό. Το συνιστώ θερμότατα.
Τ ζων Κ

εμεθ

Γ

καλμπραηθ
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Ό Β. Τατάκης
καί ή Βυζαντινή Φιλοσοφία
του Μάριου Μπέγζου

Έ π ρ ό κ ε ι τ ο ν ά π α ρ ο υ σ ιά σ ω τ η ν Β υ ζ α ν τ ιν ή Φ ιλ ο σ ο φ ία
τ ο υ Β α σ ιλ ε ίο υ Τ α τ ά κ η . Ά λ λ α δ έ ν θ ά π ρ ά ξ ω α υ τ ό !
Α ν τ ί γ ιά μ έ ν α θ ά μ ιλ ή σ ε ι ό Β α σ ίλ ε ιο ς Τ α τ ά κ η ς γ ι ά τ ό
β ιβ λ ίο τ ο υ Β υ ζ α ν τ ιν ή Φ ιλ ο σ ο φ ία π ο ύ υ π ή ρ ξ ε τ ό « μ έ γ α
έ ρ γ ο » τ ο ύ β ίο υ τ ο υ .
Ό λ ό γ ο ς ά ν ή κ ε ι σ τ ό ν ϊ δ ι ο τ ό ν Β α σ ίλ ε ιο Τ α τ ά κ η , χ ά ρ η
σ τ η ν Α υ τ ο β ιο γ ρ α φ ία * τ ο υ π ο ύ δ η μ ο σ ιε ύ θ η κ ε τ ό 1 9 9 3 ,
ε ίκ ο σ ι χ ρ ό ν ια μ ε τ ά τ η ν ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ ή ς σ υ γ γ ρ α φ ή ς τ η ς
κ α ί ε π τ ά χ ρ ό ν ια μ ε τ ά τ ό ν θ ά ν α τ ο τ ο ύ έ ν ε ν η ν τ ά χ ρ ο ν ο υ
σ υ γ γ ρ α φ έ α τ η ς , τ ό 1986.
Ι δ ο ύ , λ ο ιπ ό ν , μ ε ρ ικ ά ά π ο σ π ά σ μ α τ α . ..

Ο Β. Τατάκης στο Παρίσι γύρω στα 1928.

Βασίλειος Ν. Τατάκης γεννή
φικής σκέψης κατά τούς βυζαντινούς
θηκε τό 1896 στην ’Ά νδρ ο .
χρόνους. Ά π ό τό 1969 ή όρασή του
Σπούδασε Φιλολογία στό Π α 
σταδιακά τόν έγκατέλειψε, άφαιρώ νεπιστήμιο ’Α θηνών καί Φ ιλο
ντας του τήν ικανότητα νά διαβάζει.
σοφία στό Πανεπιστήμιο τής
Έ ζ η σ ε τά τελευταία χρόνια του
Σορβόνης. Ε ργάστηκε πολλά χρόνια
(1972-1986) στήν ’Α θήνα, συνεχίζο
στή μέση εκπαίδευση, έγινε εκπαι
ντας νά συγγράφ ει ώ ς τό τέλος τής
δευτικός σύμβουλος τό 1945 καί έξεζωής του.
λέγη τό 1958 καθηγητής τής Φιλοσο
Ό τόπ ος τής πανεπιστημιακής
φίας στό Π ανεπιστήμιο τής Θ εσσα
δραστηριότητας τοϋ Τ ατάκη ήταν ή
λονίκης. Ή Philisophie Byzantine (Π α 
Θεσσαλονίκη πού συνδέεται μέ τήν
ρίσι 1949, β 'έκδ. 1959, ισπανική μτφρ.
Β υζα ντινή Φ ιλοσοφία, άφ οϋ πρώ τα
1952, ελληνική μτφρ. 1977) άποτελεΐ
θεωρήθηκε συμβασιλεύουσα τής
τήν πρώτη στή διεθνή βιβλιογραφία
Πόλης κι έπειτα άναγορεύθηκε σέ
συστηματική έκθεση τής φιλοσο
συμπρω τεύουσα τής ’Α θήνας. Ιδού η
μαρτυρία τοΰ ίδιου τοΰ Τατάκη:
«’Αλλά τή Θεσσαλονίκη τήν άγάπηΤό κείμενο άποτελεΐ εισήγηση στήν
σα καί γιά εναν πρόσθετο λόγο. Π ρώ 
παρουσίαση τοϋ βιβλίου τοΰ Β. Τατάκη,
τη αύτή μοΰ άποκάλυψ ε μέ τίς έκκληΉ Ελληνική καί Πατερική Βυζαντινή
σίες καί τά άλλα μνημεία της τό Β υ
Φιλοσοφία, ’Αθήνα, ’Εκδόσεις
ζάντιο στίς σωστές διαστάσεις του,
«Αρμός», Σειρά «Γέφυρες» (μέ
“τόν ένδοξό μας Β υζαντινισμό” .
επιμέλεια Σωτήρη Γουνελά), 2000, στήν
Έ δ ώ βάθυνε ή ματιά μου, ζέστανε ή
Στοά τοΰ Βιβλίου, 7 Δεκεμβρίου 2000.
καρδιά μου γιά τό τόσο δυσφημισμέ
* Β. Τατάκης, 'Απομνημονεύματα νο άπό δικούς μας κ α ί ξένους Β υ ζά 
Βιογραφική Μυθιστορία, ’Αθήνα,
ντιο. Έ δ ώ άρχισα νά ζώ τό πέταγμα
Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης
1993.
τής βυζαντινής ψ υχής πρός τά έξαϋ-

λωμένα, ν ά κατανοώ τήν έκπνευματωμένη καλλιτεχνική της δημιουρ
γία.» (σ. 404).
Ό χρόνος δμω ς φάνηκε άντίξοος
στόν συγγρα φ έα τής Β υζαντινής
Φ ιλοσοφίας. "Ο ταν προπολεμικά
υπηρετούσε στήν δευτεροβάθμια
εκπαίδευση άσπάστηκε τόν
δημοτικισμό κ α ί στήν Θεσσαλονίκη
υπηρέτησε κοντά στόν Δελμοΰζο.
Α υτό ήταν αρκετό νά
;
«κακοχαρακτηρισθεΐ», καί άπό τόν
δημοτικισμό νά είσπράξει τήν
«μομφή» τοΰ κομμουνισμού στήν
1
δικτατορία τής 4ης Αύγούστου.
’Έ τσ ι δρομολογήθηκαν οί
j
υπηρεσιακές διώ ξεις του.
y
«Τόν Α ύγουστο (τοΰ 1938) δημοσι ά
εύτηκε ή μετάθεσή μου στό Γυμνάσκ
Ν εαπόλεω ς Κ ρήτης “ πρός οφελο k
τής υπηρεσ ίας” . Τ ούτο σημαίνειοτι
μετάθεση είναι δυσμενής, γ ι’ αυτό κο
τά έξοδα τής μεταβάσεω ς είναι εί Pr
βάρος τοΰ μετατιθεμένου.
’Α λή θεψ α ν λοιπόν π έρ α ώς πέρα
προαισθήσεις μου. Τ ό χτύπημα ήτα^
τρομερό κ α ί γιά εναν άλλο πολύ οΡι>

0
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βαρό λόγο πού οί υ π η ρ εσ ια 
Π αρίσι θά έστέναζε κάτω
κοί ταλανισμοί μέ έκαμ αν νά
ά π ό τόν βαρύ ζυγό τών ναζί,
παρατρέξω. Τ ήν άνοιξη τού
κα ί οτι τά δικά μας συνταρα
έτους αύτοΰ, ύστερα ά π ό σύ
κτικά γεγονότα δέ θά μού
σταση τής Λ άσκαρη, ό κ α θ η 
επέτρεπαν νά παραδώ σω τήν
γητής μου στη Σ ορβόννη κα ί
έργασία μου πριν άπό τό Σε
γνωστός ιστορικός τή ς φ ιλο 
πτέμβριο τού 1948;» (σ. 475).
σοφίας Émile Bréhier μου
Συνεχίζει άπτόητος τό έργο
πρότεινε νά γρ ά ψ ω ένα σ υ
του ό Τ ατάκης
μπληρωματικό τεύχος α ’πό
περιγράφοντας τό κλίμα τής
τριακόσιες σελίδες γιά τή Φ ι
συγγραφής:
λοσοφία τοΰ Β υζαντίου στό
«Μόλις δέχτηκα τήν πρότα
έργο του Ισ το ρ ία τή ς Φ ιλο
ση τού Bréhier άρχισα νά
σοφίας. Είχε άφιερώ σει μόνο
έργάζομαι εντατικά. Σχεδόν
δυό τρεις σελίδες στό Β υ ζά 
όλα τά έλεύθερα άπογεύματά
ντιο καί τώ ρα έβλεπε ότι ή
μου μελετούσα στή Βιβλιοθή
εποχή έκείνη έπρεπε νά π ά 
κη τού Πανεπιστημίου καί
ρει τήν έκταση πού τής α ξ ί
μάζευα υλικό. Ε ίδα άμέσως
ζει. Ή Λ άσκαρη γνώ ριζε τό
οτι έκτος άπό τή βιβλιογρα
ενδιαφέρον μου γιά τό Β υ ζ ά 
φία κύριο μελέτημά μου έπρε
ντιο καί όταν ό Bréhier τής
πε νά είναι τά ϊδια τά κείμενα.
είπε ότι θά προτιμούσε
Ή θεμελίωση τών σκέψεών
Έλληνα γιά τό τεύχος τού
μου μέ παραπομπές στά κεί
Βυζαντίου καί τή ρώτησε άν
μενα στάθηκε, νομίζω, ή κυείχε νά τού συστήσει κ α τά λ 
ριότερη άρετή τής έργασίας
ληλο πρόσω πο, σύστησε
μου. Δούλεψα πολύ, ώστε,
υπεύθυνα έμένα. Τ ό ένδιαόταν έφυγα γιά τή Νεάπολη,
Ιφέρο μου γιά τό Β υ ζά ντιο
πήρα μαζί μου άφθονο υλικό,
ήταν άρκετά παλιό.» (σ. 474).
έτοιμο γιά έπεξεργασία καί
Ό τρόπος μέ τόν όποιο ό
συγγραφή ορισμένων τμημά
διωκόμενος γιά τα
των.
Ο ι γο νείς του Β.Τ., Α ρ γ υ ρ ό και Ν ικό λα ο ς,
φιλελεύθερα, πολιτικά
Ε ίνα ι φανερό ύστερα άπό
κ α λ ο κ α ίρ ι του 1 9 2 8 στην αυλή του σπιτιού τους.
φρονήματά του δημοτικιστής
α υτά οτι ή μετάθεσή μου μέ
Τατάκης κατανοούσε τήν
έβαζε σέ πολύ δύσκολη θέση
βυζαντινή φιλοσοφία κ α ί οί
νέα στοιχεία, συνεχίζει, ενιαία στό καί ώς πρός αυτό τό ζήτημα.» (σ.
συνθήκες έκπόνησης τού έργου
βάθος, τήν πορεία του κατά τούς χρι 476). '
Ο ί έκκλήσεις του στήν υπηρεσία, οί
.διεκτραγωδούνται στήν
στιανικούς αιώνες. Μέ τήν πορεία
αύτοβιογραφική μυθιστορία του μέ
αυτή, πού, ευθύς ά π ό τήν άρχή τήν διαμαρτυρίες του στό υπουργείο καί
απλότητα, φυσικότητα καί
άσπάσθηκε κα ί ό λατινικός κόσμος, οί προσω πικές παραστάσεις του στόν
•αυθορμητισμό ώς εξής:
οίκοδομήθηκε ό ευρω παϊκός πολιτι τότε Υ π ο υ ρ γό Π αιδείας τής
«'Όσο προχω ρούσα τόσο περισσό σμός. Τ ά π α ρ α π ά νω άποτελούν τήν δικτατορίας μένουν άναπάντητες κι
τερο διαπίστωνα ο τι δέν ήταν σωστή κεντρική θά έλεγα γραμμή, μιά βασι άκαρπες σύμφωνα μέ τις άφηγήσεις
ή γνώμη των Ιστορικών τής φ ιλοσο κή άρχή, πού ά πά νω της έχτισα την τού Τατάκη:
«Τήν πρώ τη κιόλας βδομάδα πού
Philosophie Byzantine μου. ’Α νεξάρτη
φίας πού έπικρατούσε ώ ς τότε, κατά
την όποια ή έλληνική σκέψη ά πέθανε τα ά πό τήν άξια του, τό έργο τούτο πήγα στή Ν εάπολη έγραψ α τήν αίτη
ιέ τούς τελευταίους εκπροσ ώ πους είναι τό πρώ το παρουσίασμα τής φ ι ση γιά άδεια πού μού είπε ό υπουρ 
της, τόν Π ρόκλο κ α ί τό ν Δαμάσκιο, λοσοφικής προσ φ οράς τού Β υζαντί γός. ’Έ κ ρ ινα καλό νά έσωκλείσω καί
ο υ ... Κ ατά τό συμφωνητικό πού υ π ο  πιστό άντίγραφ ο τού συμφωνητικού
ιέ τό κλείσιμο τω ν Σχολώ ν τώ ν
Αθηνών ά π ό τό ν ’Ιουστινιανό. Δέν γράψ αμε ό Bréhier, ό έκδοτης Alcan πού είχα υ πογράψ ει μέ τόν Bréhier
, ϊπέθανε ή έλληνική σκέψη, άλλά ορι κ α ί έγώ, έπρεπε μετά δυό χρόνια, δη  καί τόν έκδοτη Alcan, γιά νά δούν
σμένη μορφή της. Ό ελληνικός λόγος λαδή τήν άνοιξη τού ’40, νά π α ρ α δ ώ  τούς όρους τής συγγραφής καί τις
σω τό χειρόγραφ ο τού έργου δα κ τυ  υποχρεώ σεις μου. Τήν έστειλα στόν
■ιυνέχιζε τήν πο ρ εία του, ευθύς ά π ό
;,'ά πρώτα βήματα τού χριστιανισμού, λογραφημένο. Δέν άργησα νά κ α τα  υπουργό κα ί στό ’Ε κπαιδευτικό Συμ
λάβω, όταν πλησίασα τά πράγματα, βούλιο. Στίς άρχές ’Οκτωβρίου έλα
, ιέ νέα τώ ρα μ ορφ ή ... Ή χριστιανική
' οιπόν σκέψη είναι στό β ά θο ς μιά νέα οτι θά ήταν άδύνατο νά τηρήσω τόν βα τήν ακόλουθη καταπληκτική
ορφή, ένα νέο σ πουδαίο έπίτευγμα όρο αυτό. Θ ά ζητούσα παράταση. άπάντηση άπό τό Συμβούλιο: “ Α ί
;οΰ ελληνικού λόγου, που ά π ά νω σέ Π ού νά φ ανταστώ τότε ότι τό ’40 τό κείμεναι διατάξεις, έλεγε, δέν προ-
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βλέπουν την χορήγησιν τοιαύτης
άδειας” . Α υτό τό ήξερα- ήξερα όμως
ότι έργο του Συμβουλίου είναι νά
εκφέρει στόν υπουργό τή γνώμη καί
κρίση του, αν βέβαια έβλεπε οτι άξιζε
τόν κόπο, καί νά κάνει σχετική εισή
γηση στόν υπουργό. Ή αίτησή μου,
όπως έμαθα, όχι μόνο δέν προκάλεσε
τό ενδιαφέρον του Συμβουλίου, άλλά
καί τό ενόχλησε. Μοΰ είπαν ότι μέλος
του Συμβουλίου είπε κατά τή συζή
τηση τής αίτησης: “ Μά θά άσχολούμαστε τώρα μέ τις εκδοτικές έπιχειρήσειςτοϋ Τ ατάκη;” » (σ. 510).
’ Α καμπτος συνεχίζει τό έργο του
άποκαλύπτοντας μάλιστα
λεπτομέρειες τοΰ τρόπου τής
δουλειάς του, τω ν συγγραφικών
συνηθειών του καί τώ ν
προσωπικών βιωμάτων του:
«’Έ τσι μπόρεσα κατά τά δυό
χρόνια τής Νεάπολης, μέσα
στήν ήσυχη καί βοηθητική
άτμόσφαιρά της, νά προχω 
ρήσω στή συγγραφή τών
πρώτων κεφαλαίων τής Β υ 
ζαντινής Φιλοσοφίας.
Τήν έγραφα άμέσως στά
γαλλικά. Γιά νά βοηθιέμαι
σ’ αυτό φρόντιζα, καί κατά
τό στάδιο τής προετοιμα
σίας, γαλλικά νά σκέπτομαι
τά σχετικά μέ τήν εργασία
μου. Πολλή χαρά μοϋ έδινε
αυτή ή έργασία καί μέ τις δυ 
σκολίες πού έπρεπε νά υπερ
νικήσω, άλλά καί γιατί μοϋ
άνοιγε πλούσιους δρόμους σκέ
ψης, πού μοϋ ήταν άγνωστοι, ή
άμυδρά γνωστοί. Κι όσο προχω 
ρούσα, όλο καί περισσότερο δια πί
στωνα τή γονιμότητα καί τήν άξια τής
σοφίας τοϋ παραγνωρισμένου Β υζα 
ντίου. Α υτά είναι πού μοϋ έδωσαν τή
δύναμη νά συνεχίσω μέ άγάπη καί
επιμονή τήν έργασία αύτή ως τό Σε
πτέμβριο τού ’48, όταν δηλαδή τήν τε
λείωσα. Θ ά δοΰμε στή συνέχεια κάτω
άπό ποιές συνθήκες.» (σ. 511).
Ή Κατοχή πολλαπλασίασε τις
δυσχέρειες χωρίς νά μειιόσειτήν
εργατικότητα καί τήν
άποφασιστικότητα τοϋ χαλκέντερου
συγγραφέα τής Β υζα ντινή ς
Φ ιλοσοφίας:
«Περισσότερο όμως άπό τά π α ρ α 
πάνω μέ άπασχόλησε στά χρόνια τής
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Κ ατοχής κ α ί έπειτα, ως τό Σεπτέμ
βριο τοϋ ’48, τό έργο μου La
Philosophie byzantine. Δ ούλεψ α μέ τό 
ση ένταση, ώστε, όταν τό ’46 έφευγε
γιά τό Π αρίσι ό φίλος κ. Π υρομάγλου, νά τοϋ εμπιστευτώ έτοιμα καί
δακτυλογραφ ημένα τά δύο τρίτα
σχεδόν τοϋ όλου έργου γιά νά τά παραδώ σει στόν Bréhier. ’Έ λ α β α γρ ή γο 
ρα άπάντηση. Τόν ικανοποίησε, μοϋ
έγραφε, ή έργασία μου, κα ί μοϋ ζη 
τούσε νά φροντίσω ώστε τό Σ επτέμ
βριο τοϋ ’48 νά τοϋ στείλω κ αί τό ύπό-

Ο Β. Τατάκης στα μέσα της δ εκ α ετία ς
του 1 9 1 0 στο γ ρ α φ είο της επιχείρησης
του α δ ελφ ο ύ του Γιάννη, στη Σμύρνη.

λοιπο τμήμα. Α υτό καί έγινε, όπω ς θά
δούμε στή συνέχεια.» (σ. 569).
«Θά προσθέσω άκόμη κάτι, πού δεί
χνει ποιές άπροσδόκητες δυσκολίες
δημιουργούσαν οί καιροί εκείνοι.
Π ρόκειται γιά τό ζήτημα τοϋ χαρτιού.
Χ ρειαζόμουν πολύ χαρτί. Π ώς νά τό
προμηθευτώ; ’Α δύνατο νά χρησιμο

ποιώ π ά ν τα άγοραστό χαρτί. "Οποιος
θά έβλεπε κ α ί σήμερα όσα σημειώμα
τα έκρινα ότι έπρεπε νά κρατήσω,
έκπληξη θ ά δοκίμ αζε κ α ί πικρία. Κά
θε επ ιφ ά νεια άγραφ η, ά πό άποκόμματα έφημερίδω ν, χαρτοσακούλες
τοϋ μπακάλη, κουτιά σιγαρέτων, πα
λιά έπισκεπτήρια, όποια άγραφη έπιφάνεια, μοϋ ήταν εύπρόσδεκτη.
’Έ π ρ ε π ε νά προχω ρήσω μέ κάθε τρό
πο στό έργο μου.
’Έ τσ ι έζησα στήν Κατοχή. Ή πνευ
ματική έργασία, μέ τ ή δ ύ ν α μ η πού
μοϋ έδινε, κατόρθω σε ν ά μή σβή σ ει τό
χαμόγελο ά π ό τά χ ε ίλ η μου, ν ά κρα
τήσει όρθια τήν ψ υ χ ή μου σ έ όλα τά
χα λεπά, τά άτομικά, τά ο ικ ο γεν εια κ ά
κ α ίτ ά έθνικά.» (σ. 570).
Τ ελειώ νοντας ή Κ ατοχή καί στήν
τελευταία πράξη τοϋ
έμφυλιοπολεμικοϋ δράματος τής
χώ ρα ς ό Τ ατάκης περαιώνει τό
βιβλίο του κ α ί γεύεται τούς
κ α ρ π ο ύ ςτο υ :
«’Έ τσ ι μπόρεσα νά παρα
δώσω τό χ ε ιρ ό γ ρ α φ ό μου δα
κτυλογραφημένο
στόν
Bréhier τό Σεπτέμβριο τοϋ
’48, όπω ς είχα ύποσχεθεΐ...
Ό Bréhier όταν τό διάβασε
έξέφρασε τή χαρά κ α ί ικα
νοποίησή του, καί σέ μένα μέ ·
επιστολή, όπου μέ έρωτοϋσεάν ήθελα νά π ρ ο λ ο γ ίσ ε ι ό
ίδιος τό βιβλίο μου, καί στή
Α άσκαρη προφορικά, λέγο
ντα ς άνάμεσα σέ άλλα: “ C ’est un,
travail honnête”. ’Έ γραψ α στόν
Bréhier -κ ρ α τώ στά χαρτιά μου τό
σώμα τής άλληλογραφίας μας- γιά
νά τοϋ πώ τή συγκίνηση καί χαρά πού
μοϋ έδωσε ή γνώμη του γιά τό έργο
μου κα ί νά τόν ευχαριστήσω γιά τι
μεγάλη τιμή πού μοϋ κάνει στό έργε
τοΰτο μέ έναν δικό του πρόλογο. Γρή·
γορα άρχισαν νά καταφθάνουν τά
δοκίμια γιά τις διορθώσεις. Τήν άπο
στολή τώ ν τελευταίω ν δοκιμίων στις
Presses Universitaires de France τήν συ
νόδευε κ α ί ό π ίνα κ α ς ονομάτων. Πε
ρίμενα μέ λα χτά ρ α τά άντίτυπα τον .
έργου μου. Τ ήν κυκλοφορία του τή |
έμαθα ξα φ νικά ά π ό τό ραδιόφ ω νο ü
Γυρίζαμε ά π ό έκδρομούλα μιά Κυ'Ί
ριακή μεσημέρι, τήν άνοιξη τοϋ %
καί μόλις μπήκαμε στό σπίτι άνοιξή
τό ρ α διοφ ω νά κι μας γιά νά διασκι ^

______'
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δάσω τίς κοροΰλες μας. ’Έ π εσ α τυ 
χαία στό σταθμό τω ν Π αρισίω ν καί
ακόυσα τό όνομά μου· ή καλή φίλη
Λάσκαρη έκανε με πολλή συγκίνηση
τήν άγγελία τής έκδοσης κ α ί μιά σύ
ντομη παρουσίαση τοΰ βιβλίου μου
γαλλιστί. Δέν είμαι κενός φιλόδοξος,
ομολογώ όμως ότι ή σκέψη πού έκα
να τεντώνοντας τό αυτί μου, ότι
άκροατές άπό όλο τόν κόσμο ακόυαν
έκείνη τή στιγμή κ άτι καλό γιά μένα,
έκανε νά διατρέξει τό είναι μου ενα
ευχάριστο ρίγος. "Ή ταν μιά ώ ραία
άμοιβή γιά τόν πολύχρονο μόχθο πού
μου στοίχισε τό έργο τοϋτο, άλλά καί
άναπτέρωση γιά άλλους, νέους μό
χθους. Φ άνταξε τώ ρ α στά μάτια μου
μέ ολη τήν κω μικότητά του, π α ρ ά τήν
τραγικότητα πού είχε γιά μένα, τό γ ε
γονός τής εξυγίανσής μου. Καταδιο')κεται καί α ποβ άλλεται στό πρόσω πό
μου, άπό ηγέτες ζαλισμένους ά π ό τά
πάθη, ένας ά νθρ ω π ο ς πού, έκτος άπό
τούς άλλους καλούς τίτλους πού τοΰ
έδινεν ή άλλη συγγραφ ική κα ί έκπαιδευτική δράση, αποβάλλεται, λέγω,
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ένας άνθρω πος πού
άφιέρωσε δέκα χρόνια
γιά νά μελετήσει βήμα
πρός βήμα στήν ανέλιξή
της τή βυζαντινή χρι
στιανική φιλοσοφία, μέ
μόνο στόχο νά τήν κ α 
τανοήσει όσο μπορούσε
βαθύτερα κα ί καλύτερα
κα ί νά τήν προβάλει καί
άποκαταστήσει στό διε
θνές επιστημονικό κοι
νό. Τό έργο μου προκάλεσε τήν προσοχή τω ν
ξένων
επιστημόνων,
χρησιμοποιήθηκε
καί
χρησιμοποιείται
άπό
πολλούς στίς δικές των
σχετικές μελέτες, προκάλεσε μιά γενναία
μπορώ νά πώ ώθηση
στή μελέτη τοΰ χώρου
τής βυζαντινής φιλοσο
φ ίας -πλεΐστες κα ί πολύ
ένδιαφέρουσες μελέτες
έγιναν άπό τό ’49 ως σή
μ ερα - τιμήθηκε μέ καλή
παρουσίαση άπό τή
Γαλλική ’Α καδημία, με
ταφράστηκε τό 1951
στά ισπανικά, έγινε δεύ
τερη έκδοσή του στά γαλλικά τό 195960, καί τώ ρα μεταφ ράζεται στά σερ
βοκροατικά, όπω ς μέ πληροφόρησεν
ό έκδοτης μου. Στήν πατρίδα μου,
έκτος άπό λίγες θερμές υποδοχές, πέ
ρασε σχεδόν άπαρατήρητο, όταν δέν
συνάντησε άκατανοησία ή έχθρότητα. Ή σύντομη παρουσίαση πού τοΰ
έκαμε στήν ’Α καδημία ’Α θηνώ ν ό
Μ παλάνος περιορίστηκε σέ άτοπες,
σκόπιμες αιχμές, χω ρίς καθόλου νά
ένδιαφ ερθεΐ γιά τήν ούσία τοΰ έργου
κα ί τή θετική του προσφορά.» (σ.σ.
583-4).
’Ε κτός όμως ά π ό τήν προσω πική
ιστορία τής βυζαντινής φιλοσοφίας
τοΰ Τατάκη υ πάρχει κα ί κάτι τί άλλο,
ίσως άκόμα σπουδαιότερο: ή ίδια ή
φιλοσοφία ζωής τοΰ Βασιλείου
Τατάκη. ’Ά ς τόν άφήσουμε νά μάς
έκμυστηρευσθεΐ μερικά ψ ήγματά της:
«... ό άνθρω πος, φωτισμένος άπό
τήν άγάπη, αγιάζει τή ζωή του, ζεΐ
σάν άγιος. Ή άγάπη, άλήθεια, α γιά 
ζει τόν άνθρω πο.» (σ. 396).
Μέ τέτοια άφετηρία προχω ρά στό
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έπόμενο βήμα:
«Κ ατάλαβες άσφαλώς φίλε, άκριβέ, πώ ς τό μεγάλο λάθος τών άνθρώπω ν είναι νά ζητοΰν τό φώς άπέξω.
Έ ν ώ μέσα τους πρέπει νά τό ζητοΰν.
Ε κ ε ί βρίσκεται ή πηγή καί μας περι
μένει, νά τήν άνακαλύψουμε. Αύτή
θά μετατρέψει καί τό φώς “ έκ τοΰ
σκότους” σέ φώς “ έκ τοΰ φ ω τός” .»
(σ. 487).
Κ αί συνεχίζει:
«’Α ξία δέν έχει τό άτομο νά ζήσει ώς
άτομο τήν άτομική του ζωή καί νά
σβήσει. ’Α ξία έχει μέσα στό άτομο
πού είσαι νά ζήσεις τή ζωή τοΰ
άνθρώ που, νά γίνεις πραγματικά “ό
υιός τοΰ άνθρώ που” .» (σ. 488).
Γιά νά ολοκληρώσει τήν προσωπική
βιοθεωρία του μέ τόν άκόλουθο
τρόπο:
« Ό έαυτός σου είναι ό μεγάλος
άγνωστος μέσα σου, πού θρονιασμέ
νος στό βάθος τοΰ είναι σου σέ περι
μένει πάντα. Σέ περιμένει καί όλο χά 
νεται.» (σ. 489).
Συμπεραίνοντας καί συνοψίζοντας:
«... θά πνιγοΰμε άπό τόν ψυχρό εγω
ισμό μέ τόν όποιο πράγματα καί έργα
μάς φορτώνουν. Θ ά πνιγοΰμε, άν δέν
άνανήψομε. ’Ά ν δέν άνηφορίσομε.
’Ό ρ θ ιο ς ό άνήφορος, μά πρέπει νά
τόν άνεβοΰμε.» (σ. 491).
'Ό λ α τοΰτα μπορεί νά προξενήσουν
τήν πλανημένη έντύπωση ότι δήθεν ό
Τ ατάκης υπήρξε κάποιος
«άπολιτικός» διανοούμενος. Δέν
πρόκειται γιά κάτι τέτοιο. Παρόλο
πού δέν υπήρξε στρατευμένος
διανοητής, ώστόσο παρέμεινε
υπεύθυνος πολίτης χωρίς νά γίνει
οπαδός κόμματος, άν καί
συνεργαζόταν σταθερά καί
δημοσίως μέ τίς κεντρώες
κυβερνήσεις τής μεταπολεμικής
περιόδου καί διωκόταν μονίμως άπό
τίς άλλες κρατοΰσες πολιτικές
δυνάμεις. Τό πολιτικό «πιστεύω» τοΰ
Τατάκη:
«... ξέρω, λέγω, πώ ς άλλοι θά ποΰν
ότι είμαι ένας κρυπτοκομμουνιστής,
άλλοι, οί αριστεροί, ότι είμαι ένας
άδιόρθω τος ίδεολόγος άστός. Τό
δράμα τής ζωής μου οφείλεται
άκριβώς στήν άποκήρυξή μου άπό
τά δυό άνελέητα άκρα. Τοΰτο τό θε
ωρώ τίτλο τιμής, καί δέν τό κρύβω,
μοΰ δίνει μιά υπερηφάνεια. Μέσα
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στον έξαλλο άνταγωνισμό των παθώ ν
στάθηκα ένας βαθύτατα φιλελεύθε
ρος άνθρωπος, πού πιστεύει ότι την
πρόοδο τοΰ άτόμου καί τής κοινω 
νίας πρέπει νά την κυβερνά ή έλευθερία, έκείνη ή ελευθερία πού ποτέ δέν
ξεχνά τόν άνθρωπισμό τοΰ πνεύμα
τος καί έπιβάλλει σέ όλους τίς θυσίες
πού πρέπει, γιά νά μήν παύει ή ζωή
νά είναι ζωή ανθρώπων, ζωή πού τήν
φωτίζει τό πνεύμα τής άνθρω πιάς.
Αυτός πρέπει νά είναι ό κύριος στό
χος τής ζωής άτόμων καί κοινωνίας,
αυτό πρέπει νά είναι τό μέτρο άπάνω
στό όποιο μπορούν σωστά νά μετρη
θούν οί ιδέες πού μάς ώθούν στή δ ρ ά 
ση.» (σ. 562).
Ή άπριλιανή έπταετία τόν έξόργισε
καί άντιστάθηκε μέ τήν ολοσχερή
άπουσία του άπό τόν δημόσιο βίο τής
χώρας. Ή κρίση του είναι όξύνους
καί λεπταίσθητη συνάμα γράφ οντας
τό 1973, ένα χρόνο πρίν τήν πτώση
τής τυραννίας:
«Είμαι ένας ώριμος άνθρω πος, στά
77 μου χρόνια, καί αισθάνομαι ζωηρό
αίσθημα ναυτίας, όταν βλέπω άναποδογυρισμένες, καταργημένες, όλη τήν
πολιτική σοφία, τήν πολιτική άρετή
καί τίς πολιτικές άξιες άπάνω στις
όποιες οί άρχαΐοι πρόγονοί μας καί οί
νεότεροι Ε ύρω παΐοι άγωνίστηκαν νά
θεμελιώσουν τή ζωή τού άνθρώ που
ώς πολίτου. Στή θέση τους, ένας τυ 
φλός, τυραννικός, άκατανόητος έγωισμός, πού ξέρει νά μεταβάλλει τόν
άνθρωπο σέ τρομερό θηρίο· έγωισμός, πού καί όταν άκόμη οδηγεί σέ
κάτι σωστό, ή τό πράττει, τό σωστό
πού κάνει δέ βρίσκει τή δικαίωσή του,
γιατί τού λείπει τό άπαραίτητο ήθικό
έρεισμα.» (σ. 653).
«’Έ τσι καί μείς τώρα, πέρα άπό τούς
έξωτερικούς όρους καί τά περιστατι
κά πρέπει νά άναζητήσουμε τήν
πραγματική αιτία, τήν άπουσία τής
πολιτικής άρετής πού έφερε τήν έπικράτηση τής πολιτικής κακίας καί
τήν οργάνωσή της...
Οί καιροί ού μενετοί καί ζητούν κ α 
θαρμούς. Χωρίς αυτούς δέ θά γλιτώ 
σει ό τόπος άπό τήν κατάρα τής 21ης
’Απριλίου -πήρε τότε τή συγκεκριμέ
νη μορφή της, τήν προετοίμαζε όμως
άπό καιρό ή πολιτική μας ζω ή - δέ θά
γλιτώσομε, λέγω, άν, τήν ίδια ώρα
πού τήν κατακρίνομε καί τήν κ α τα δι
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κάζομε, δέν κατακρίνομε
καί δέν κ αταδικά ζομ ε τούς
τυραννίσκους πού ό κ α θ έ
να ς μας έκτρέφει μέσα του,
αυτούς πού τόν εμ ποδίζουν
νά είναι σωστά άνθρω ποςπολίτης. ’Ά ν δέν κ α τα νο 
ούμε όλο καί περισσότερο
ότι ή δημοκρατία, αυτή ή
καραμέλα πού όλοι πιπιλ ί
ζουν, γιά νά είναι τό πιό
άξιο γιά τόν ά νθρ ω πο πολί
τευμα, πρ έπει νά είναι μιά
άκοίμητη έτοιμότητα γιά
θυσίες, μιά δυνατή έφεση
νά γινόμαστε κάθε μέρα κ α 
λύτεροι πολίτες. Μ όνο έτσι
ή
δημοκρατία
σωστά
ούσιώνεται. Π ρός αυτό τόν
άγώ να καθαρμού καλεΐ τό
έθνος ή δοκιμασία τής 21ης
Α π ρ ιλ ίο υ , κ α ί πρ ο πά ντω ν
τούς
πολιτικούς
μας
άνδρες.» (σ. 654).
Α ρ χ έ ς ’Ιουλίου 1973
γράφ ει ό Τ ατάκης τήν
τελευταία σελίδα τής
ογκώ δους αυτοβιογραφ ίας
του. ’Α λλά συγκλονισμένος
1 9 7 4 , B oupßoupou Χ α λ κ ιδ ικ ή ς. Ο Β. Τατάκης με
άπό τήν βραδιά τοΰ
τα €γγόνια του Μ α ρ ίν α και Βασίλη.
Πολυτεχνείου κάθεται τήν
κα ί άσήμαντα μοϋ φαίνονται. Τώρα,
έπομένη ήμέρα, 18 Νοεμβρίου 1973,
άλλοι πολύ άξιοι έλεύθεροι πολιορκαί γράφ ει τήν άκροτελεύτια
κημένοι, νέοι τής Ε λ λ ά δ α ς, πρόβαδισέλιδη προσθήκη μέ τήν όποια
λαν τά ά οπλα στήθη τους, πού τά ■
κατακλείει τελεσίδικα τό πόνημά του
πύργω νε ή φ λόγα γιά τήν ελευθερία
καί ολόκληρο τό συγγραφικό έργο
καί τήν πραγματική δημοκρατική
του, άφού ή προϊούσα βαριά πάθηση
ζωή, πρόβα λαν λέγω τά άοπλα στήθη ,
των οφθαλμώ ν του δέν τού έπέτρεψε
τους στούς οπλισμένους άδελφοΰς,
νά σκύψει ποτέ πιά σέ γρα πτό
πού δείχτηκαν άδελφοί Κάιν. Οί νέοι ,
κείμενο κι ούτε βέβαια νά γράψ ει
ποτέ ό ίδιος κάτι τί. ’Ά ς τόν
τούτοι υ ψ ώ νονται στά μάτια τής,
ψ υχής μου ινδάλματα καί πρότυπα
παρακολουθήσουμε λοιπόν στό
κυριολεκτικά κύκνειο άσμα του:
ελληνικής άρετής.
"Ο ταν ή Ε λ λ ά δ α ξαναθυμηθεί καί
«'Ό σες φορές, τώ ρα τελευταία, έπισκοπώ τή ζωή μου καταλήγω στήν ξαναβρεΐ τόν έαυτό της, άγάλματα θά
ίδια πά ντα σκέψη καί διαπίστωση. τούς υψ ώ σει καί θά φροντίσει ή μνή
μη τού έργου τους νά γίνει ζείδωρος <
Στό μεγαλύτερο μέρος της, άφότου
άνδρώ θηκα, βλέπω ότι τήν έζησα σάν πηγή, ιερό νάμα πού νά δροσίζει καί
ένας έλεύθερος πολιορκημένος. Κ α  νά τρέφει τήν ψ υχή τών παιδιών της. ΐ;
τά τή δική μου μπόρεση βέβαια...
Α υτοί είναι οί άξιοι, οί άξεπέραστοι^
Έ π ή ρ α τό δύσκολο δρόμο, έκαμα τή νέοι έλεύθεροι πολιορκημένοι μας.»
ζωή μου άγρυπνη άσκητική πορεία.
(σ.σ. 656-657).
Δέν έπιδίω ξα τίποτε άπό όσα έρχο
Οί δημοσιευόμενες φωτογραφίες είναώ·
νταν άντίθετα πρός αυτήν...
άπό
τήν έκδοση τών Άπομνημονευμά- ^
Α υτά τά μικρά έκαμα εγώ, πού
τούτες τίς ώρες μάλιστα -γρ ά φ ω στις των τού Β. Τατάκη τού Μορφωτικού ^
18 Νοεμβρίου τού 1973- τόσο μικρά 'Ιδρύματος τής ’Εθνικής Τραπέζης.

επισημαίνουμε
Ευφυή μοντέλα προπαγάνδας
Αξίζει ν' αναφερθούμε σ'ένα εκπληκτικής συλλήψης αφιέρωμα
στην Ελλάδα του διμηνιαίου περιοδικού Index on Censorship
2101 που εκδίδεται από μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό τον
Henderson Mullin και ασχολείται με θέματα ανθρώπινων
δικαιωμάτων και ελεύθερης έκφρασης. Σε ένα πολύ
ρπροσεγμένο τεχνικά έντυπο 200 σχεδόν σελίδων που θα
ζήλευαν πολλά περιοδικά, θαυμάζουμε και την κατασκευή της
αλήθειας υπό το επικάλυμμα της «φιλελεύθερης
αντικειμενικότητας». Θα αρκεστούμε σε μερικά σχόλια για το εν
λόγω αφιέρωμα με τίτλο «Ελλάδα: Ακρόπολη τώρα» που
επιμελήθηκε η Μαρία Μαργαρώνη. Η εντύπωση που αφήνει
είναι ότι κυριαρχεί ένας αξιοπρόσεκτος δυϊσμός ■Η Ελλάδα του
Σημίτη στα βήματα της πεφωτισμένης Ευρώπης και η Ελλάδα
του Χριστόδουλου, της Δύσης και της Ανατολής, του
εκσυγχρονισμού και της οπισθοδρόμησης, του ΝΑΤΟ και του
Μιλόσεβιτς, των Νέων Έργων (Αεροδρόμια, Μετρό, Ολυμπιακά
έργα) και του δόγματος «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια».
Μια Ελλάδα που καταπιέζει τις εθνικές μειονότητες, δεν
συμμορφώνεται με τις δυτικές αρχές τήρησης των ανθρώπινων
!<δικαιωμάτων, MME που κατασκευάζουν μύθους και
κινδυνολογούν χωρίς αντίκρυσμα. Χαρακτηριστικό το
■παράδειγμα του Michael Howard που βάλλει κατά του
ελληνικού τύπου εξαιτίας της «υστερίας» που προκάλεσε με τα
δημοσιεύματα για το απεμπλουτισμένο ουράνιο χωρίς να
διαθέτει τις απαραίτητες ενδείξεις-αποδείξεις ή εξαιτίας της
«δαιμονοποίησης» του ΝΑΤΟ κατά τους βομβαρδισμούς της
Γιουγκοσλαβίας! Ως εκ θαύματος, μεσούσης της υμνολογίας
για την πρόοδο του εκσυγχρονισμού, ξεπροβάλλουν και
υαρτυρίες γυναικών που βασανίστηκαν και εξορίστηκαν (οι
ίδιες ή οι άντρες τους) κατά τον Εμφύλιο.
Και το αφιέρωμα κλείνει με μαρτυρίες παράνομων Αλβανίδων
πουέπεσαν θύματα κακομεταχείρισης και την περίπτωση του
Arban Perlala που καταδικάστηκε όντως άδικα για τη συμμετοχή
rου σε επεισόδια κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πορείας
tov Ιανουάριο του 1999. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι αρκετά από
ιυτά ισχύουν. Δεν μπορεί όμως να μην επισημάνει μια
προσεγμένη και κακόβουλη επιλογή της ελληνικής
πραγματικότητας που, με την κατάλληλη «σάλτσα» και χρήσιμο
φωτογραφικό υλικό που «μιλάει» από μόνο του, οδηγεί στην
επιθυμητή «αλήθεια», αυτή της καθυστερημένης, κατά πολύ
‘θνικιστικής Ελλάδας που αποδίδει τα κόμπλεξ της στο δυτικό
Ιμπεριαλισμό σε αντίθεση με τις απαστράπτουσες Δημοκρατίες
ης Δύσης.
ΓοΑντί λοιπόν ως τμήμα του «αυτολογοκρινόμενου ελληνικού
vnou» δίνει συγχαρητήρια στο μη λογοκρινόμενο Index on
Censorship γιο την ομολογουμένως «επιτυχημένη» δουλειά του!

(

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
• Χ α ρ α κτική με την καθαρότητα
της τέχνης κάνει η Μ α ίρ η Σχοινά
J στην έκθεσ ή
τη ς «Εικαστι
κές π ραγμα
τ ικ ό τ η τ ε ς « .
Α σ χ ο λ ε ίτ α ι
με το ελλαδι|k ô φ < ί ^ τ ο __________________
και πώς αυτό πότε μέσα από ένα
γυάλινο παραπέτασμα και πότε μέ
σα από ένα αραχνοΰφαντο πανώ
αποκαλύπτει μιαν άλλη μαγεία της
ελληνικής υπαίθρου. Δεν την αφή
νουν αδιάφορη όμως και οι νέες
μορφές της γυάλινης και αστρα
φτερής αρχιτεκτονικής με τις
αντανακλάσεις της πόλης και του
ουρανού πάνω τους.
Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 27 Απρι
λίου στην αίθουσα τέχνης «Αστρολάβος-Πειραιά» (Ανδρούτσου 140,
τηλ.: 4128002). Η έκθεση θα διαρ
κέσει ώ ςτις 12Μάίου.
• Π α ρ α κ ο λο υ θή σ τε στο Ιστιντούτο Γ καίτε της Αθήνας έξι από τις
ταινίες του γερμανού συγγραφέα,
κινηματογραφιστή, ηθοποιού και
ζωγράφου
H erb ert
A ch tern 
busch, καθώς και το ντοκιμαντέρ
Η Ε λλά δ α το υ H erbert, που γυρί
στηκε πέρυσι στην Πελοπόννησο
και μιλά για την ιδιαίτερη, βαθειά
σχέση του με την Ελλάδα. Απο τις
23 έως τις 27 Απριλίου.
• Α ξ ίζ ε ι επ ίσ ης να δείτε στον ίδιο
χώρο απο τις 25 Απριλίου έως τις
31 Μαΐου μια έκθεση ντοκουμέντο
για τον γερμανό συγγραφέα
G ü n te r G rass, ο οποίος το 1999 τι
μήθηκε με το νόμπελ λογοτεχνίας,
με τίτλο «Περί σχεδίου και ζωγρα
φικής».
• Δ ε ίτ ε 200 χαρακτικά
έργα του σπουδαίου
γερμανού ζωγράφου,
λιθογράφου και χαρά
κτη Μ α ξ Μ π έκμαν,
μέχρι τις 13 Μαΐου στο
Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης
Τέχνης
στη
Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για σπου
δαία έκθεση αφού πε
ριλαμβάνει ολόκληρο
το χαρακτικό έργο του
Μπέκμαν.

Αθανασία Κοντοχρήστου
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Χρυσές στιγμές του κινηματογράφου
Ταινιοθήκη της Ε λλά δος - Μ ουσείο
Κ ινη μα τογρά φ ον
«Α ποκαταστημένες κ λα σ ικ ές α μ ε 
ρικανικές ταινίες»
Α Π Ο Λ Λ Ω Ν - Renault Film Center
(21-26 Α π ρ ιλίο υ 2001)

εκαπέντε από τις χρυσές σ τιγ
μές του κλασικού αμερικανικού
κινηματογράφου θα έχουν οι
φίλοι του σινεμά τη μοναδική ευ κ α ι
ρία να δουν, στις αληθινές τους δ ια 
στάσεις της μεγάλης οθόνης και σε
ηλεκτρονικά αποκαταστημένες κόπιες από την ταινιοθήκη της Β ιβλιο
θήκης του Κ ογκρέσου. Το πρ ό γρ α μ 
μα το α νοίγει (με προσκλήσεις) η
μοναδική ελληνική συμμετοχή Δ ά φ 
νης και Χ λόη του Ορ. Λάσκου.
Σάββατο 21/4

Δ

8.00 μ.μ.: Ομιλία του κ. David Francis,
Γεν. Διευθυντή της Ταινιοθήκης της
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου με θέμα:
«Η συμβολή των Αρχείων στην
συντήρηση της κινηματογραφικής
κληρονομιάς».
8.20 μ.μ.: CHINATOWN (1974),
σκην.: Roman Polanski
10.30 μ.μ.: THE PHILADELPHIA
STORY (1940), σκην.: George Cukor
Κυοιακύ 22/4
6 μ.μ.: α) ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ
ΓΟΥΪΛΛΥ (1928), Walt Disney
β) Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ
(1937), Walt Disney
8 μ.μ: Μ ΕΡΙΚ Ο Ι ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΚΑΥΤΟ (1959), σκην.: Billy Wilder
10.30 μ.μ.: Ο ΡΓΙΣΜ ΕΝΟ ΕΙΔΩΛΟ
(1980), σκην.: Martin Scorsese
Δευτέρα 23/4
8 μ.μ.: α) ΕΝΑ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
(1953), σκην.: Vine. Minelli

β) WHAT’S OPERA DOC? (1957),
Καρτούν του Chuck Jones
10.30 μ.μ.: SOS ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ
ΚΑΛΕΙ ΜΟΣΧΑ (1964), σκην.: Stanley
Kubrick
Τρίτη 24/4
8 μ.μ.: CARMEN JONES (1954),
σκην.: O tto Preminger
10.30 μ.μ.: ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΡΗΜ ΟΥ (1956), σκην.: John Ford
Τετάρτη 25/4
8 μ.μ.: Η ΑΥΓΗ 1927, σκην.: F.W.
M urnau
10.30 μ.μ.: ΑΡΠΑΓΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
(SHANE) (1953), σκην.: George
Stevens
Πέιιπτη 26/4
8 μ.μ.: CASABLANCA (1924), σκην.:
Michael Curtiz
10.30 μ.μ.: ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ
ΑΓΩΝΙΑΣ (1954), σκην.: Elia Kazan

Ένας Κρητικός συνθέτης του 16ου αιώνα
υκλοφόρησε το δεύτερο CD του
κρητικού συνθέτη της Αναγέννησης
Φραγκίσκου Λεονταρίτη από την
FM Records. Ο κρητικός μουσικοσυν
θέτης γεννήθηκε το 1518 στο Η ρά
κλειο, τότε Χάνδακα. Γιος του ιερωμέ
νου Νικολάου, με εξέχουσα θέση στον
καθολικό ναό του Αγίου Τίτου της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Η μητέρα
του προερχόταν από φτωχή ελληνορθό
δοξη οικογένεια. Ο μικρός Φραγκί
σκος διακρινόταν για το ταλέντο του
στη μουσική. Σε ηλικία 26 ετών βρέθη
κε στη Βενετία. Στα 30 του είχε ήδη
αναδειχθεί σε περιζήτο μουσικό και
ήταν μέλος της χορωδίας του Αγίου
Μάρκου της Βενετίας.
Κατόπιν, το 1562, τον συναντάμε στο
Μόναχο στη χορωδία της βασιλικής αυ
λής της Βαυαρίας και η παραμονή του
εκεί για 5 χρόνια θεωρείται και η πιο
δημιουργική του περίοδος. Είχε όμως
περιπετειώδη ζωή γεμάτη πίκρες και το
1567 επιστρέφει στη Βενετία, χωρίς πια
να μπορεί να πάει στο Μόναχο. Βρί
σκεται σε μεγάλες οικονομικές δυσκο
λίες με αποτέλεσμα να κλειστεί στο
σπίτι του, να υποθηκεύσει τα υπάρχο
ντά του και, μη έχοντας άλλη λύση, να
επιστρέφει στην Κρήτη.

Κ
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Μαζί με την μητέρα του που ζούσε
ακόμα, αναγκάζεται να εκποιήσει την
πατρική περιουσία προκειμένου να
εξοφλήσει τους πιστωτές του πίσω στην
Ιταλία. Επιστρέφει στο ιερατικό του
σχήμα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα
μουσικού οργανίστα και δασκάλου στο
ναό του Αγίου Τίτου.
Πέθανε περίπου το 1572 οπότε παύει
να μαρτυρείται στις πηγές. Για 4 αιώνες
το έργο και η ζωή του παραμένουν ξε
χασμένα μέχρι την ώρα που ο καθηγη
τής Νίκος Μ. Παναγιωτάκης τον ανα
σύρει από την λήθη. Το 1990 γράφει το
βιβλίο Φραγκίσκος Αεονταρίτης - Κρη
τικός Μουσικοσυνθέτης του 16ου αιώνα

- Μ αρτυρίες για τη ζωή και το έργο τον.
Το 1997 εκδίδεται το πρώτο CD, lu
τίτλο Φ ραγκίσκος Αεονταρίτης VOL ι
υπό την διεύθυνση του Νίκου Κοτρο
κόη, ιδρυτή και διευθυντή του φωνητι
κού συνόλου «Πολυφωνία».
Οι μελετητές του έργου του επισημαί
νουν ότι ο κρητικός συνθέτης, μαθητή
διάσημων μουσικών όπως ο Willaer
και ο Lasso, ακολούθησε τον δικό το
δρόμο, που χαρακτηρίζεται από «ποι
κιλία μελωδικών γραμμών, αρμονιχ.
ευλυγισία και συνολικά ευρηματική μέ
λωδικότητα, με εξαιρετικές κορυφίΓ
σεις».
Δάφνη Μικιρντισιά

Κ ινηματογράφος και αρχαιολογία
ις Κυριακές το πρωί, αρχίζοντας
από τις 22 Απριλίου έως και την
Κυριακή 20 Μαίου 2001, στον κινη
ματογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ Renault Film
Center θα πραγματοποιηθούν προβο
λές και συζητήσεις στα πλαίσια προώ
θησης της αρχαιολογικής ταινίας στην
Ελλάδα, με τη συνεργασία του Ελληνι
κού Κέντρου Κινηματογράφου, της
Διεθνούς Συνάντησης Αρχαιολογικής
Ταινίας του Μ εσογιακού Χώρου
«ΑΓΩΝ», του περιοδικού «Αρχαιολο
γία και Τέχνες » και του Film Center
2000. Μεθαύριο Κυριακή, 22 Απριλίου
2001, το πρωί θα προβληθούν:

2. Μ υστικά του Χρόνον: Ύδρα - Δοκός,

Τ

6 0 0 0 χρόνια ιστορίας

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρωνίτης
Παραγωγή: Σύλλογος Οικολόγων
Ύ δρας: «Η Υδραίισα Φώκια»
Διάρκεια: 65 '
Συζητήσεις

Ε νάλιαΑ ογαιολονία
1. Χαμένα πλοία: η γαλερα των θεών

Σκηνοθεσία: Mattew W ortman
Παραγωγή: Bibo TV - Μεγάλη Βρε
τανία

ξάντλησε την υπομονή μας το τηλε
οπτικό πρόγραμμα της Μ. Εβδομά
δας με τις χιλιοειδωμένες θρησκευ
τικές ταινίες. Πόσο Γιούλ Μ πρύνερ
(ωραίος με την ριγέ πετσετούλα του
Φαραώ στο κεφάλι) και πόση Χέντυ
Λαμάρ να αντέξει κανείς, πόσες φορές
να δει τα ύδατα να «σκίζονται στα δύο»
για να περάσει ο «εκλεκτός λαός του
θεού»; Και νά ’χει ο έρημος τηλεθεα
τής αποπάνω και τους εκφωνητές των
δελτίων ειδήσεων να υποφέρουν από
«το δράμα του Θεανθρώπου» και να
μιλάνε με ύφος πονεμένο και ραγισμέ
νη φωνή... Σιγά ρε παιδιά, πάρτε απο
στάσεις απ’ την είδηση !

Ε

υτυχώς όμως είδαμε στο «peak of
the week» την αξεπέραστη (all time
classic) αρματοδρομία του κατα
τρεγμένου Μ πεν Χουρ ενάντια στον
τάλαιποτέ «κολλητό» του, τον Μεσσάία. Επί τη ευκαιρία πήραμε και μια καΙή γεύση για το τι σημαίνει φιλία, απόιυτα εναρμονισμένη με το πολυδιαφη
μισμένο «πνεύμα των ημερών» (ειδικά
πο σημείο που ο Μεσσάλας ξεπετσιαιμένος α π’ το ποδοπάτημα των αλόγων
έει στον Μπεν Χουρ ότι οι συγγενείς
ου είναι άρρωστες, και με την ευχαρί
στηση αυτή πεθαίνει).

Ε

Διάρκεια: 52 '
Παρουσιαστής: Dr. Menson Bound

άντως υπήρχε παντηλεοπτική σύ
μπνοια το βράδυ της Ανάστασης:
ένα γρήγορο ζάπινγκ έδειχνε όλη
τη γκάμα του ελληνικού -βεβα ίω ςσκυλοτράγουδου...

Π

ηλεοπτικά όμως το χειρότερο ήρθε
την Δευτέρα του Πάσχα. Σου λέει
«τη βγάλαμε κουτσά-στραβά τη Μ.
Εβδομάδα, τους γλεντήσαμε με μεγαλοσκυλάδες αμέσως μετά την Ανάστα
ση του Κυρίου, σήμερα ή θα κοιμού
νται ή θα επιστρέφουν απ’ την εορτα
στική έξοδο, οπότε βάλε ό,τι σκουπίδι
υπάρχει άπαιχτο στις αποθήκες για καβάντζα, και δεν θα πάρει κανένας μυ
ρωδιά...».

Τ

αι τώρα που τελείωσε πλεόν η εβδο
μάδα των παθών και της συγκρατη
μένης συμπεριφοράς, νά σου σκάει
μύτη και το ασφαλιστικό, που προβλέπεται ότι θα είναι το κατ’ εξοχήν υλικό
της «parole vide» των «σοβαρών δημο
σιογράφων» και τηλε-ερευνητών. (Ό χι
τίποτε άλλο, αλλά θα αναγκαστεί να
διακόψει και ο Ν. Χατζηνικολάου τις σε
βάθος συζητήσεις του με τον Notis και
άλλους λαϊκούς βάρδους...)

Κ

1. Η διαδρομή της υποβρύχιας αρχαι
ολογίας στην Ελλάδα και η προσφορά
του Ινστιτούτου Ενάλιας Αρχαιολο
γίας
Ομιλητής: Χρήστος Αγουρίδης, αρ
χαιολόγος
2. Η Ενάλια Αρχαιολογία στην Ελλά
δα και η σημασία των ενάλιων αρχαιο
λογικών ταινιών
Ομιλητής: Χάρης Τζάλας, πρόεδρος
του Ελληνικού Ινστιτούτου Μελετών
Αρχαίας και Μεσαιωνικής Αλεξάν
δρειας και του Ελληνκού Ινστιτούτου
Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης.

πειδή όμως το ασφαλιστικό είναι
και κάπως καταθλιπτικό ως θέμα
και ως προοπτική, για τη διασκέδα
ση του κοινού υπάρχουν και οι ειδή
σεις που μπορούν να μπουν απευθείας
στη διαδικασία επεξεργασίας τους κα
τά τους νόμους του σεναρίου σαπουνό
περας, όπως για παράδειγμα: η επί
σκεψη του Πάπα, ο Στέλιος Καζαντζίδης, τα παιδιά του «Ετιρένο» και το
εμπόριο των παιδιών γενικότερα.

Ε

αι μια και τό ’φερε η κουβέντα στο
δουλεμπόριο Αφρικανών... Δηλα
δή δεν είναι αποκλειστικά Πορτο
γάλοι οι δουλέμποροι; Τότε τι ήταν αυ
τά που έλεγε ο αγαπητός Ιούλιος για
τον Χάρρις και τον Νεγκορό στον ^1εκαπενταετή Π λοίαρχο ;

Κ

αι δηλαδή τώρα που η Αφρική ξα
ναζεί τον «θρύλο» της δουλείας, θα
αρχίσουν να ξαναγυρίζονται ταινίες/τηλεοπτικές παραγωγές σαν το
R oots ; Θα ξαναπαιχτεί ο Μ παμπάς της
νύφης (ή κάπως έτσι) με τον Σίντνευ
Πουατιέ; Και θα ξαναβγεί ο Bill Cosby
στον αέρα; Επίσης, το φυλετικό ζήτημα
θα αλλάξει και πάλι «γραμμή»; Και σ’
αυτή την περίπτωση... με το hip-hop τι
γίνεται;
Νατάσσα Χασιώτη

Κ
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GIUSEPPE VEPD

1 8 1 3 - 1 9 0 1

O Verdi γεννήθηκε το 1813 από πατέρα πανδοχέα στο Roncoie κοντά στο Bussetto. Σε ηλικία μόλις τριών ετών
διδάσκεται όργανο από τον τοπικό οργανίστα που θα διαδεχθεί μετά τον θάνατο του. Στα 11 του χρόνια μεταβαίνει στο
Bussetto για τις εγκύκλιες σπουδές επιστρέφοντας δύο φορές την εβδομάδα στην ιδιαίτερη
πατρίδα του με τα πόδια για τα καθήκοντά του ως οργανίστας.
Στο Bussetto, όπου φιλοξενείται από τον φίλο του πατέρα του Barezzi, μαθαίνει πολλά από τα μυστικά του οργάνου από
τον διάσημο οργανίστα Provesi. Το 1831 μεταβαίνει στο Μιλάνο με υποτροφία και μερική οικονομική υποστήριξη από τον
Provesi, δεν γίνεται όμως δεκτός στο Ωδείο ως υπερήλικας! Μελετά με τον Lavlgna τον maestro al cembalo στη La
Scala. Μετά τον θάνατο του Provesi το 1833 η υποψηφιότητα του απορρίπτεται και η θέση παραχωρείται σε ένα
υποδεέστερο μουσικό. Του δίδεται όμως χορηγία από την Philarmonic Society. Παντρεύεται την κόρη του Provesi, αλλά
η μητέρα και τα δύο του παιδιά πεθαίνουν μεταξύ των ετών 1837 και 1840. Συνθέτει την πρώτη του όπερα Oberto που
παρουσιάζεται στη La Scala το 1839 και τον αριστουργηματικό Falstaff ίο 1893, την τελευταία από τις 28 όπερες που
συνέθεσε. Πεθαίνει το 1901 έχοντας ήδη γνωρίσει απέραντη επιτυχία
και κατακτήσει τον τίτλο του maestro.

Ο Giuserre Verdi και η πατριωτική μουσική
Εκατό χρόνια από τον θάνατο του (1901-2001)
Ο Verdi είναι ο μόνος ικανός από εμάς
να γράψει Grand Opera.
Rossini

εθνική μουσική δεν είναι
μία γλώσσα που χαρακτη
ρίζει ένα συγκεκριμένο
έθνος, ακατάληπτη για τα
υπόλοιπα έθνη. Είναι μία
παγκόσμια
γλώσσα
(lingua universalis) που αποτελείται
από τα μουσικά έργα, τα λαϊκά τραγού
δια, τους χορούς, που δημιουργούνται
κατά την πορεία των εθνών προς την
πρόοδο. Γι’ αυτό το λόγο τα εθνικά έρ
γα μπορούν να συγκινούν βαθειά
όλους τους λαούς.
Οι εθνικοί πολιτισμοί γεννιούνται και
αναπτύσσονται μαζί με την γέννηση
και την ανάπτυξη των εθνοόν. Οι εθνι
κοί αγώνες έχουν γίνει τμήμα της ιστο
ρίας από τον δέκατο έκτο αιώνα και μέ
χρι τις ημέρες μας, καθώς το ένα έθνος
μετά το άλλο κατακτά την ανεξαρτησία
του και απαλλάσσεται από την κατα
πίεση και την οπισθοδρόμηση. Έ τσ ι η
εθνική μουσική προχωρεί μέσα από
την αέναη αλλαγή και εξέλιξη. Η λαϊκή
της υφή έχει τις ρίζες της στη μουσική

Η
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των φυλών και ταυτόχρονα βιώνει την
διαδικασία ενός αμφίδρομου συγκερα
σμού στη μήτρα της ιστορίας με χρήσι
μα στοιχεία που δανείζεται από άλλους
πολιτισμούς.
Έ τσ ι τα λουθηριανά χορικά δημιουργούνται στη Γερμανία, τα ελισαβετιανά
τραγούδια, τα ερωτικά ποιήματα και οι
μελωδίες του Χέντελ γεννιούνται στην
Αγγλία. Τα τραγούδια του Χάιδν και
του Σούμπερτ που γράφτηκαν στην Αυ
στρία και του Σοπέν από την Πολωνία
είναι κάτι περισσότερο από προσωπι
κή έκφραση των δημιουργών τους.
Ανήκουν στις πατρίδες τους. Ο καλλι
τέχνης είναι απλά ο δημιουργός που
μετουσιώνει και εμπλουτίζει τα στοι
χεία που αντλεί από την αστείρευτη
λαϊκή μουσική παράδοση απεικονίζο
ντας τα κοινωνικοϊστορικά δρώμενα
της εποχής του.
Η μεγάλη όπερα (Grand Opera) γεν
νιέται στην Ιταλία. Ο γίγαντας όμως
που υψώνει το μελόδραμα σε νέα επί
πεδα ρεαλισμού και προάγει την όπε
ρα σε πιστή αναπαράσταση της ιστο
ρίας και της σύγχρονης κοινωνίας και
σε ολοκληρωμένη μουσική έκφραση
της ανθρώπινης ψυχής είναι ο
Giuseppe Verdi· αυτός καθιστά την

όπερα πανίσχυρο όπλο των αγώνων
για τη δημοκρατία στην Ιταλία.
Ο Verdi σέβεται τους δοκιμασμένους
όρους και κανόνες της ιταλικής όπε
ρας, το bel-canto, και στρέφει την προ
σοχή του στις πλέον λεπτές αποχρώ
σεις του ήχου, ενώ με τους πλέον δρα
ματικούς του χαρακτήρες πάνω στη
σκηνή γράφ ει μια ιστορία χωρίς προη
γούμενο στην όπερα. Τα λιμπρέτα του,
αφιερωμένα σε αληθινούς ήρωες και
στα γεγονότα που διαδραματίζονται
στη χώρα του (πόλεμοι για την ενοποί
ηση της Ιταλίας), τον αναδεικνύουν σε
εθνικό ήρωα, ενώ οι συμπατριώτες του
τον προσφωνούν: «Viva Emmanuele d
Italia».
O Verdi αντιμετωπίζει την ανελέηπ
λογοκρισία της αυστριακής αστυνο
μίας και της ρα)μαιοκαθολικής εκκλη^
σίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι έν( διάταγμα του Π άπα Λέοντα του XI'1
που καθορίζει την συμπεριφορά στόο
θέατρα της Ρώμης μετά το 1840, απαγο^
ρεύει στον ηθοποιό να προσθέτει οΙ1^
λιμπρέτο έστω και μία λέξη ή χειρονο1^
μία. Η ποινή είναι πενταετής φυλάκι ά
ση.
ιΙ'Ίτ
ΓΓ αυτό το λόγο οι πολιτικοί υπαινί) 1

μοί του Verdi ντύνονται με συμβολική
μορφή. Έ τσ ι στον Nabucco το χορω 
διακό που καλεί για επανάσταση κατά
του καταπιεστή αποκτά ιδιαίτερο συμ
βολικό χαρακτήρα για το ιταλικό ακρο
ατήριο. Επίσης το χορω διακό των Ιου
δαίων για τη λατρεία στην πατρική γη,
μία ελεύθερη, ρυθμική, μεγαλειώδης
μελωδία σε λαϊκό ρυθμό, κατακτά τις
ψυχές και γίνεται αμέσως το μεγάλο
, πάθος των Ιταλών. Τις ίδιες αγωνιώ
δεις κραυγές, που δείχνουν το αληθινό
πρόσωπο της φεουδαρχικής τυραννίας
Xτης εποχής, βρίσκουμε στο II Trovatore
και τον Ernani. Η τσιγγάνα μητέρα στο
Il Trovatore και οι απλοί χω ρικοί του
Falstaff διευρύνουν τον βαθειά ανθρώ
πινο χαρακτήρα της όπερας και απει
κονίζουν με έντονο πάθος γνήσιους αν
θρώπους, όπως η Βιολέτα στην Traviata
και ο Rigoletto στην ομώνυμη όπερα.
0 Verdi εισάγει στην όπερα τον
αστείρευτο πλούτο του bel-canto προ
σθέτοντας τις δικές του αθάνατες μελω
δίες που αγαπιούνται πολύ και τραγου
διούνται στους δρόμους από όλο τον
ιταλικό λαό. Ο Verdi όμως δεν εκχυδαΐζειούτε απλοποιεί τη μουσική, απλά
βροντοφωνάζει πως η όπερα δεν ανή
κει στους ευγενείς αλλά στο λαό.
Η μουσική του Verdi χαρακτηρίζεται
από ένα βαθύ αλλά ανολοκλήρωτο ρε
αλισμό που ταράζει τους αστούς, αφού
το π ο λ ιτικ ό κατεστημένο της εποχής
του α ρ ν ε ίτ α ι τις κατακτήσεις του λαού.
Το 1870 που εκλέγεται μέλος του ιταλι
κού κοινοβουλίου γράφ ει με παρρησία
ότι δεν μπορεί να συμβιβάσει «... την
ιδεατού Κοινοβουλίου με το σώμα των
καρδιναλίων, την ελευθεροτυπία με
ων έλεγχο των συνειδήσεων...» και ότι
$εν σκοτίζεται παρά μονάχα «... για το
καθημερινό ψωμί που έχει ανάγκη ο
ώόςγιαναζήσει...». Θ α μπορούσε κα
νείς να ισχυρισθεί ότι στον Οθέλλο κ α 
θρεφτίζεται η ζωή του απλού πολίτη με
:ην μεγαλοφυή αναπαράσταση της
ξόντω σ η ς της τραγικής μορφής του
ίρωα στρατιώτη από τον δολοπλόκο
ιολιτικό Ιάγο.
Η όπερα του Verdi Oberto (1839)
ιρωτοεμφανίζεται στο Μιλάνο και κάει θριαμβευτικά τον γύρο της Ιταλίας,
νώ με τον Nabucco (1842) η φήμη του
ρήγορα απλώνεται στη Βιέννη, το Βεολίνο, το Παρίσι, το Λονδίνο και τέλι
α σε όλη την Ευρώπη και στη συνέχεια
τον Νέο Κόσμο. Ο νέος Verdi οφείλει I

μέρος της επιτυχίας του καταρχήν στον
Bellini (το χορωδιακό Va, pensiero, suite
ali dorate είναι εξολοκλήρου μπελλινικό) και έπειτα στον Donizetti.
Αλλά η μελωδία του Verdi, ακόμη και
στα πρώτα του έργα είναι γεμάτη π ά 
θος και ενεργητικότητα. Η δημοτικότητά του στην πατρίδα του ανεβαίνει κατακόρυφα. Τα ακροατήριά του διαβλέ
πουν στην αιχμαλωσία των Εβραίων
του Nabucco μία αναλογία με τους πο
λιτικούς τους αγώνες και στην όπερα I
Lombardi alla Prima Crociata (1843)
ταυτίζονται με τους λομβαρδούς σταυ
ροφόρους, ενώ το χορωδιακό του
Ernani (1844) στη σκηνή της συνομωσίας (Πράξη III) φλογίζει τους δαμα
σμένους για ανεξαρτησία Ιταλούς. Μία
απέραντη επαναστατική φλόγα δια
περνά τον Ernani, ειδικότερα στο τελι
κό terzetto.
Ο Verdi αντλεί τα θέματα του από λό
γιους όπως ο Hugo, ο Byron ( / due
Foscari, 1844), ο Schiller (Giovanna d '
Arco, 1845 και I masnadieri, 1847) κ α ιο
Σαίξπηρ {Macbeth, 1847).
Σε όλα τα παραπάνω έργα μέχρι τον
Macbeth τα ακροατήρια μπορούν εύκο
λα να διακρίνουν τους φλογερούς πολι
τικούς επαναστατικούς υπαινιγμούς.
Αλλά ο Macbeth που αναθεωρείται ρι
ζικά το 1865, ακόμη και στην αρχική
του μορφή, είναι ένα πραγματικό βήμα
προς τα εμπρός. Στο έργο αυτό ο Verdi
με την Lady Macbeth δημιουργεί ένα
δυνατό ανθρώπινο χαρακτήρα με τη
σκηνή του γύρου, ενώ η σκηνή της
υπνοβασίας είναι το ωραιότερο δημι
ούργημά του εκείνης την περιόδου,
υπέροχα υπογραμμισμένο από την ορχηστρική γραφή.
Στην επιστολή του προς τον Salvatore
Cammarono που επιβλέπει την παρά
σταση στη Νάπολη γράφει: «Λάβε υπό
ψη σου ότι τα κύρια μέρη της όπερας εί
ναι το ντουέτο για την Lady και τον σύ
ζυγο της και η υπνοβασία: σε περίπτω
ση που δεν βγουν σωστά, η όπερα θα εί
ναι αποτυχία. Και σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να τραγουδηθούν - πρέπει
να παιχθούν και να απαγγελθούν με
βαθειά και καλυμμένη φωνή».
Μετά τον αποτυχημένο Κουρσάρο
(1848), που βασίζεται στον Byron, και
το καθαρά πολιτικό του έργο Battaglia
di Legnano (1849), δώδεκα ημέρες πριν
από την ανακήρυξη της Ιταλικής Δημο
κρατίας μία ακόμη αλλαγή εμφανίζεται

στο προσκήνιο. Το θέμα της Luisa
Miller (1849), που βασίζεται στο έργο
του Schiller Kabal und Liebe, ένα είδος
τραγικού αντίποδα της Sonnambula του
Bellini, υποχρεώνει τον Verdi να εγκα
ταλείψει το ηρωικό ύφος επιλέγοντας
αυτή την φορά το οικείο στυλ. Ό μως τό
σο η Battaglia όσο και η Luisa Miller
αποτελούν την μειοψηφία των οπερατικών έργων αυτής της περιόδου που χα
ρακτηρίζονται από πλήρως ανεπτυγμέ
νες οβερτούρες.
Ειδικότερα το έργο του Verdi μπορεί
να καταταγεί σε τρεις περιόδους.
Η πρώτη περίοδος από τον Oberto μέ
χρι τον Attila περιλαμβάνει εννιά όπε
ρες μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι
Λ ομβαρδοί και ο Ερνάνης. Υπέροχα
χορωδιακά, φανταστικά λιμπρέτα με
την σφραγίδα της ιδιοφυίας του, αλλά ο
Verdi δεν έχει φθάσει ακόμη στο από
γειό του.
Η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει δέ
κα όπερες μεταξύ των οποίων οι κορυ
φαίες Macbeth, Rigoletto, Traviata,
Trovatore.
Η τρίτη περίοδος είναι περίοδος ωρι
μότητας και χαρακτηρίζεται από τρο
μακτικής εμβέλειας μουσική σύλληψη,
με έξι όπερες που περιλαμβάνουν την
εξαιρετικά περίπλοκη Boccanegra και
φθάνουν στο αποκορύφωμα με την
Aida, τον Don Carlos και την Forza del
Destino.
Ο κύκλος κλείνει με τον τραγικό
Οθέλλο και τον βαθύτατα ανθρώπινο
Falstaff.
Ο Verdi είναι ένας από τους ελάχι
στους συνθέτες που γνωρίζουν μακρό
χρονη και διαρκή επιτυχία και στιγμές
έντονης συγκίνησης και πάθους, καλλι
τεχνικού και οικογενειακού. Ξεκινά ως
ένας ταλαντούχος μουσικός με αγροτι
κή καταγωγή και ολοκληρώνει τον βιοϊστορικό του κύκλο ως ο μεγάλος μαέ
στρος (grand maestro), ο πολυμαθέστα
τος σοφός της ιταλικής όπερας. Μαζί
με τον Mozart ανήκει στην χορεία των
θεμελιωτών της σύγχρονης όπερας και
είναι αξιοσημείωτο ότι το σύνολο των
οπερατικών του έργων (28) είναι μεγα
λύτερο από το οπερατικό έργο του
Mozart και του Wagner μαζί. Και θα
θυμόμαστε πάντα τη ρήση του «Η τέχνη
είναι παγκόσμια... αλλά δημιουργείται
από τα άτομα».
ΕΥΑ ΒΑΜΒ0ΥΚ0Υ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ ΤΑΝΓΚΟ

Φ.

«Το τάνγκο είναι μια θλιμμένη σκέψη που χορεύεται».
Έτσι περιγράφει το αργεντίνικο τάνγκο ο ποιητής και
στιχουργός Ενρίκες Σάντος Ν τισέπ ολο. Η ίδια η λ έ ξη
«τάνγκο» είναι πιθανό να π ροέρχεται από το αφρικάνικο
«τάμπο», ένα ε ίδ ο ς ταμπούρλου.

El Tango
τη γέννηση του τάνγκο συνέβα
λαν 3 ήπειροι: Αφρική, Ευρώ
πη, Λ. Αμερική. Μουσικά ο
ρυθμός του είναι ένας συνδυα
σμός της «αβανέρα», που χο
ρεύεται στην Αβάνα, της «μιλόγκα»
-χορού της ουρουγουανής και της αργεντιίνικης υπαίθρου- και του «καντόμπε» των Αφρικανών. Το τάνγκο γεν
νήθηκε στην Αργεντινή κατά την πε
ρίοδο της μεγάλης οικονομικής ανά
πτυξής της (β ' μισό 19ου αιώνα και αρ
χές 20ού) ως αποτέλεσμα του συγχρω
τισμού μεταναστών από διάφορες χώ
ρες: Το μεταναστευτικό ρεύμα ήταν τό
σο μεγάλο που οι μισοί κάτοικοι του
Buenos-Aires ήταν ξένοι. Η πλειοψηφία των μεταναστών ήταν Ιταλοί, ενώ
ακολουθούσαν οι Ισπανοί και οι Γάλ
λοι. Εύκολα μπορεί κανείς να φαντασθεί την ένταση που δημιουργήθηκε
από την έλευση του νέου αυτού πληθυ
σμού, ο οποίος στη νέα του πατρίδα
βρέθηκε αντιμέτωπος με την καχυπο
ψία των αυτοχθόνων και τον αποκλει
σμό από κάθε είδους εξουσία. Μοι
ραία λοιπόν οι μετανάστες στράφηκαν
στο χορό, τη μουσική και τη λογοτεχνία
αναζητώντας δρόμους έκφρασης και
μια νέα ταυτότητα.
Έ να πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη
μελέτη του τάνγκο αφορά στην τοπο
γραφία του Buenos-Aires. Οι μετανά
στες δεν εγκαθίστανται στην pampa,
δηλαδή στις αχανείς εκτάσεις της υπαί
θρου, αλλά μαζεύονται στις φτωχές συ
νοικίες γύρω από τα πλούσια κέντρα
των πόλεων και κυρίως του BuenosAires. Στις εργατικές συνοικίες, τα λε
γάμενα conventillos, που αποτελούν
την εσωτερική ζώνη της πόλης κατοι
κούν τα εργατικά και μικροαστικά
στρώματα. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο
εγκληματίες και καταδιωκόμενοι. Στις

του τάνγκο εγείρονται κάποια ερωτη
ματικά: ποιος είναι ο ακριβής τόπος
γέννησής του; Π οιοι τον πρωτοχόρεψαν; Ο ι compadritos (οι μάγκες της
εποχής) ή οι πελάτες των πορνείων; Η
τελευταία άποψη είναι μάλλον αρκετά
κοντά στην πραγματικότητα. Οι άντρες
υπερτερούσαν αριθμητικά των γυναι
κών ενώ το 70% των μεταναστών ήταν
άντρες. Στη δεκαετία του 1920 τα δηλω
μένα πορνεία έφθαναν τα 300. Για να
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αρχές του ο χορός συνδέεται με τον πο
λύμορφο πληθυσμό των conventillos.
Το τάνγκο δεν είναι δημοτικός χορός,
αφού ποτέ δεν τον χόρεψαν οι κάτοικοι
της υπαίθρου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εσωτερική ζώνη του
Buenos-Aires και τη νυχτερινή ζωή της
πόλης.
Ως χορός της Αργεντινής χορεύεται
στήθος με στήθος, εμπρασάδα και πολύ
κοντά στη γη, χαϊδεύοντας σχεδόν το
πάτωμα. Πρώτο το τάνγκο εισήγαγε τις
φιγούρες στο χορό του ζευγαριού που
δεν χορεύει πια συνεχόμενα όπως στο
βαλς αλλά ακινητοποιείται στιγμιαία ή
ακινητοποιείται ο ένας από τους δυο
παρτενέρ όσο ο άλλος κάνει φιγούρες.
Μετά από κάθε κόρτε, κρέμασμα, ακινητοποίηση αρχίζει μια νέα χορογρα
φία για το ζευγάρι. Εδώ υπάρχει το
στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Ο
άντρας καθοδηγεί τη γυναίκα ενώ αυτή
αφήνεται στα χέρια του.
Ό πω ς συμβαίνει με κάθετι που αγγί
ζει το μύθο, έτσι και στην περίπτωση

τους προσέξει μια γυναίκα οι άντρες
συναγωνίζονταν στο τάνγκο. Στα πορ
νεία χορευόταν το τάνγκο κατά την επί
δειξη των κοριτσιών, ώστε να διαλέ
ξουν οι πελάτες. Κατά συνέπεια το τάν
γκο είναι χορός με αισθησιακές κινή
σεις που μιμείται τη σεξουαλική πράξη.
Ό σ ον αφορά στη μουσική εκείνης της
εποχής, οι πρώιμες ορχήστρες τάνγκο,
πριν το 1900, αποτελούνται απο κιθά
ρα, βιολί και φλάουτο. Ό ταν το 1900 η
πορνεία γίνεται κερδοφόρα επιχείρη
σ η , προστίθεται και το πιάνο. Το 1908
έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του το
πλέον χαρακτιριστικό όργανο του τάν
γκο: το μπαντονεόν, ένα αερόφωνο μι
κρότερο από το ακορντεόν. Είναι το:
όργανο που «αγνοεί το γέλιο και δεν
του επιτρέπεται ούτε μια στιγμή χα
ράς». Α π’ το 1910 και μετά έχουμε τις
τυπικές ορχήστρες (κουαρτέτα) ενιί
στα 1917 πιο σύνηθες είναι το σεξτετο·
Στη δεκαετία του 1940 οι ορχήστρα
αυξάνουν τα μέλη τους σε έντεκα.
Μπορούμε να διακρίνουμε π έντε π ε ;

ριόδους στην ιστορία της μουσικής του
χάνγκο: εκείνη της «παλαιός φρουράς»
από το 1900 έως το 1915, την μεταβατι
κή με τον Ρομπέρτο Φίρπο και τη γενιά
του ’20, την περίοδο της «καινούργιας
φρουράς» με τον Χούλιο ντε Κάρο, την
Χρυσή Εποχή του Κάρλος Γαρδέλ
(1925-1935) και τελικά την εποχή του
nuevo tango του Άστορ Π ιαζόλα μετά
το 1950. Στην «παλαιό φρουρά» πρωτα
γω νιστούσαν ο Angel Gregorio Villodo
και ο τίγρης του μπαντονεόν Eduardo
Arolas. Τότε η αστική τάξη είχε απορρίψει το τάνγκο και το θεωρούσε χορό
των περιθωριακών στοιχείων της κοι
νωνίας. Απαγορευόταν να χορεύεται
στους δρόμους της πόλης αλλά παρά τις
α ποδοκιμ ασ ίες κέρδισε πολλούς οπα
δούς. Εντωμεταξύ στην Ευρώπη η εξάτλωσή του άρχισε από το Π αρίσι με τις
ηχογραφήσεις των Angel Villodo και
Alfredo Gobbi το 1907. Το τάνγκο έγινε
ιόδα, μιλούσαν για «τανγκομανία».
λεγόταν μάλιστα ότι αιτία του Πρώτου
Ταγκοσμίου Πολέμου ήταν το τάνγκο.
Αυτό έφταιγε και για τις οικογενειακές
ιαταστροφές στην Ιταλία, ενώ ο Π άπας
ίσπευσε να το απαγορεύσει. Ακόμα
ιαι ο Κάιζερ απαγόρευσε στους αξιωιατικούς του να το χορεύουν. Μετά τον
V'Π α γκ ό σ μ ιο Πόλεμο το τάνγκο είχε
ιυριαρχήσει στην Ευρώπη και στις
1ΠΑ. Η καταξίωσή του στην Ευρώπη
άνει την αργεντική αριστοκρατία να
ο κ α λ ο δ εχ θ εί στα καμπαρέ. Ο ι μουσιοί είναι προσεγμένοι, η πολυτέλεια
αιτο ύφος της Belle Époque δημιουρούν νέο πλαίσιο για το τάνγκο. Ο χοός εξευγενίζεται, οι στίχοι αλλάζουν
αι η μουσική ηρεμεί. Η Guardia
iueva επωφελείται α π’ όλα αυτά και

προβαίνει σε μουσικές καινοτομίες.
Κατά την χρυσή εποχή του τάνγκο ξε
προβάλλουν νέοι τραγουδιστές μέσα σ’
ένα καινούργιο περιβάλλον: την βιομη
χανία του δίσκου. Την εποχή εκείνη
όμως σημάδεψε ο Carlos Gardel. Η
γέννησή του: ένα μυστήριο· ο θάνατός
του: ένα δράμα. Το σίγουρο είναι πως
στην Αργεντινή έγινε θρύλος. Νόθο
παιδί της καλλιτέχνιδας Berta Gardel,
ξεκινάει στα 1912 τραγουδώντας τρα
γούδια της υπαίθρου και η καριέρα του
εξελίσσεται ραγδαία. Στα 1925 ηχογραφ εί δίσκους, στρέφεται στη προώ
θηση του τάνγκο και ταξιδεύει με την
ορχήστρα του σε όλο τον κόσμο. Χρησι
μοποιεί την γεμάτη ένταση και χρωμα
τισμούς φωνή του και στον κινηματο
γράφο. Στις 24 Ιουλίου 1935 το αηδόνι
της Αργεντινής, όπως τον αποκαλούσαν, βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη
διάρκεια περιοδείας στην Καραϊβική,
όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε
συνετρίβη στο Medellin της Κολομβίας.
Ό π ω ς αναφέρει ο Horacio Salas, ο
Gardel ήταν ο μύθος με τον οποίον επι
θυμούσε να ταυτιστεί ο μέσος Αργεντι
νός. Ή τα ν ο άνθρωπος που πέτυχε πα
ρά τη σκοτεινή καταγωγή του. Μετά
τον θάνατό του το μέλλον του τάνγκο
φαινόταν αβέβαιο. Κάποιοι γυρνάνε
στις απαρχές του ενώ άλλοι, όπως οι
Troilo, Pugliese, Salgan και ο μεγαλύτε
ρος ποιητής του τάνγκο Ενρίκε Σάντος
Ντισέπολο, το εξελίσσουν ακόμη και
κατά την Περονική περίοδο. Την ίδια
εποχή το τάνγκο ανταγωνίζεται με επι
τυχία την τζαζ. Μετά την πτώση του Περόν οι στρατιωτικές επεμβάσεις συνε
χίζονται επί 30 χρόνια. Από 600 ορχή
στρες το 1955, το 1976 αναφέρονται μό

νο 10. Το τάνγκο απαγορεύεται και οι
καλλιτέχνες μεταναστεύουν στην Ευ
ρώπη και τις ΗΠΑ. Εκεί αναδεικνύεται
ο εκπρόσωπος του nuevo tango Astor
Piazzola. Εισάγει ηλεκτρική κιθάρα
και μπάσο στην ορχήστρα δημιουργώ
ντας ένα είδος τάνγκο-τζαζ. Από το
1971 και μετά απομακρύνεται όλο και
πιο πολύ από το παραδοσιακό τάνγκο
συνεχίζοντας την μεγάλη συζήτηση που
άνοιξε για το τι εγγράφεται στην κουλ
τούρα του και τι όχι. Ακόμα και τώρα
πολλοί Αργεντινοί δεν τον αναγνωρί
ζουν ως συνθέτη τάνγκο. Οι οπαδοί του
πάντως μιλάνε για μεγαλοφυΐα που
μπόρεσε να συνδυάσει πολλά στοιχεία
διατηρώντας τον ρομαντισμό, τη νο
σταλγία και τα συναισθήματα που προκαλείτο Buenos-Aires.
Κλείνοντας αυτή την πολύ σύντομη
περιήγηση στο τάνγκο και προσπαθώ
ντας να προσεγγίσουμε το BuenosAires και τα σοκάκια του San Telmo
και της Boca, να μεταφέρουμε την
ατμόσφαιρα των σπιτιών χορού και να
ακούσουμε κάποια βήματα γυναικείου
τακουνιού σ’ ένα σκοτεινό δρόμο, πα
ραθέτουμε λίγους στίχους από το τρα
γούδι Buenos-Aires conoce: «Δημιουρ
γός του μυστήριου μπαντονεόν, / το
Buenos-Aires τη σιωπή και την αγωνία
μου ακούει, / θυμάται μαζί μου και με
το πήγαινε-έλα του / μου δίνει λησμονιά. / Τ ’ άστεγα πουλιά του, του ποτα
μού η όχθη, / είναι κι αυτά δικά μου, τα
αναπνέω κι αυτά. / Το Buenos-Aires εί
ναι ένα στοιχείο, ένα ποτήρι κρασί, /
αυτός ο άγνωστος ο φίλος που κατά τύ
χη βρίσκεις».

ΚΛΕΙΩ Κ0ΥΒΕΛΑ-Π.Γ.

Τραγούδι
Το τάνγκο δεν είναι μόνο χορός, αλ Buenos-Aires, αλλά και το bando κάθε παραστράτημα. Γι’ αυτό το τάνλά και τραγούδι. Στην πρώτη περίο neon, ο μελαγχολικός σύντροφος γκο υπενθυμίζει πως έχουμε μόνο μια
δο, της «παλαιός φρουράς» (1900- του τάνγκο. Η οικονομική κρίση του μητέρα. Μετά την κατάλυση των δη
1915), κατά την οποία το τάνγκο βρί 1929 και ο Α ' Παγκόσμιος Πόλεμος μοκρατικών θεσμών, το 1930, από
σκεται ακόμα στο κακόφημο περιβάλ- γεννούν στίχους που εκφράζουν κυ τους στρατιωτικούς εμφανίζεται και
λοντου πορνείου, το τραγούδι δεν εί ρίως απογοήτευση και είναι διάχυτο το κοινωνικό τάνγκο που ασκεί κριτι
ναι πολύ συχνό και οι στίχοι που ένα αίσθημα διάψευσης. Η γυναίκα κή στη γενικότερη διαφθορά της κοι
υπάρχουν είναι γραμμένοι στην αρ- στο τραγούδι του τάνγκο είναι άπιστη νωνίας και της πολιτικής. Τα κοινωνι
yw του λιμανιού, με αναφορές στα και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη κά τάνγκο καταδικάστηκαν και απα
πορνεία και πολλά σεξουαλικά υπο- της προδοσίας. Η γυναικεία μορφή γορεύτηκαν από τις δικτατορίες που
/οούμενα. Στη λεγάμενη χρυσή πε- εξιλεώνεται μέσα από τη μάνα, η κατά καιρούς ταλαιπώρησαν την πο
οίοδο (1917-1935) η θεματολογία αλ- οποία είναι δυνατή και πάντα έτοιμη λυτάραχη πολιτική ζωή της Αργεντι
ιάζει. Έμπνευση αποτελεί το ίδιο το να καλωσορίσει το γιο της έπειτα από νής.
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ΒΑΣΙΛΗΣ Μ Α Ζ Ω Μ Ε Ν Ο Σ ΤΟ ΧΡΗΑΑΑ - Μ ΙΑ Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Ο Υ Σ Κ Ο Τ Ο Υ Σ

Η έκπληξη για τους Πορτογάλους θ ε α τ έ ς του Fantasporto
1999, η ταινία Το Χρήμα - Μ ια μ υθολογία του Σ κό το υ ς και
ο σ κηνοθέτης της Βασίλης Μ α ζω μ ένο ς, είναι ένα καλό
παράδειγμα του ανανεω μένου σύγχρονου ελληνικού
κινηματογράφου, αφού συνδυάζει δημιουργικά την
παράδοση με την νεο τερ ικό τητα .

m&
mm*
Ψ*Μ.

Παράδοση και νεοτερικότητα
στον σύγχρονο ελληνικό
κινηματογράφο

παραδοσιακόχηχα συνίσχαται
στις αναφορές του στην πολιτι
σμική κληρονομιά της κλασικής
αρχαιότητας (ιδιαίτερα της ελ
ληνικής) αλλά και της ιταλικής
Αναγέννησης με τις μυθολογίες τους
και την αντίστοιχη φιλολογική υποστή
ριξηΗ νεοτερικότητα αφορά στον τρόπο
που χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες
ψηφιακές τεχνολογίες μέσω του
computer animation για να υποστηρί
ξει τον κινηματογράφο που κάνει.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα συ
ναρπαστικό μείγμα επιρροών, ένας
συνδυασμός όλων των τεχνών, που πα
ρουσιάζεται με το είδος του animation,
με υψηλή τεχνική ποιότητα και καλλι
τεχνική αυθεντικότητα.
Σ ’ αυτόν τον καλλιτέχνη το
Fantasporto 2001 πρόκειται να αφιε
ρώσει μια ρετροσπεκτίβα που θα συμπεριλάβει το σύνολο του έργου του.
Ο Μαζωμένος ήταν μια πραγματική
έκπληξη (ώς ένα βαθμό και εξαιτίας
της σχεδόν παντελούς άγνοιας της πα 
ρούσας κατάστασης του ελληνικού κι
νηματογράφου) και βραβεύτηκε για τη
δουλειά του με το Ειδικό Βραβείο της
Επιτροπής· για τη δουλειά ενός δημι
ουργού με ελληνική ταυτότητα αλλά
και πανευρωπαϊκή ματιά πάνω στο δυ
τικό πολιτισμό και την κουλτούρα του.
Γεννημένος στην Αθήνα το 1964 ο
Μαζωμένος σπούδασε Πολιτικές Επι
στήμες (ειδικεύτηκε στα Μέσα Μαζι
κής Επικοινωνίας) στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Μπήκε στον κινηματογράφο
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το 1986. Συνεργάστηκε με τον σκηνο
θέτη Κ. Σφήκα, στην αρχή σαν βοηθός
του και στην συνέχεια σαν καλλιτεχνι
κός διευθυντής των ταινιών του.
Σαν σκηνοθέτης έχει μια μικρή αλλά
σημαντική φιλμογραφία που ξεκινάει
το 1988 με την μικρού μήκους ταινία
Πόλις, ένα φιλοσοφικό οπτικό δοκίμιο
που έδειχνε το τι θα επακολουθούσε
ως προσωπική ματιά στο οπτικό του
ύφος και στα θέματά του.
Η Πόλις, με έναν ποιητικό οπτικό τρό
πο, παρουσιάζει την «προϊστορία» του
πολιτισμού μέχρι την ανακάλυψη της
Πόλεως, του συμβόλου της Τάξης και
της Αρμονίας. Ο Μαζωμένος μέσω των
μύθων παρακολουθεί την μακριά πο
ρεία της ανθρωπότητας, μια διαδρομή
που οδηγεί στην παρακμή και στο θά
νατο των κλασικών ιδεών.
Το 1990 κινηματογραφεί μιαν άλλη
μικρού μήκους ταινία, το Τέλος, όπου
και πάλι εμπνέεται από το Κλασικό,
αυτή την φορά μέσω των μασκών του
αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Μια πεσιμιστική αντανάκλαση της τραγικής έν
νοιας της ζωής, με την μουσική του
Penderecki να υπογραμμίζει εκπληκτι
κά τα οπτικά δρώμενα.
Πέντε χρόνια αργότερα ο Μαζωμέ
νος ξεκινάει ένα πολύ φιλόδοξο σχέ
διο, μια τριλογία μεγάλου μήκους για
τον δυτικό πολιτισμό, με συμβολική και
αλληγορική χροιά, χρησιμοποιώντας
συστηματικά τις νέες δυνατότητες που
δίνει το computer animation. Τολμηρή
στη φόρμα της και οπτικά καλαίσθητη,
η ιδέα ήταν να ξαναδείξει την ευρω

Απο την βράβευσ η του Βασίλη
Μ αζω μένου στο Φ εσ τιβάλ του
Fantasporto.

παϊκή ιστορία χρησιμοποιώντας αιώνι
ους μύθους, με τρόπο ώστε να συνειδη
τοποιήσουμε την κοινή μας μοίρα.
Το 1985 σχεδιάζει την ταινία Μέρες
Οργής - Έ να Ρέκβιεμ για την Ευρώπη,
που
χαρακτηρίστηκε
τότε ως
animation-documentary.
Ο ι Μ έρες Ο ργής συνδυάζουν έναν μύ
θο του ελληνικού Κλασικισμού, την
τραγική ιστορία του Δαίδαλου, με ένα
θέμα που πάντα ενδιέφερε τα έργα επι
στημονικής φαντασίας: την ουτοπία της
ιδανικής πολιτείας. Ανάμεσα σ ’ αυτούς
τους δύο πόλους όλη η γέννηση, η ακμή
και η παρακμή του αστικού πολιτισμού
αναθεωρείται...
Το πάθος για το ταξίδι ως μια αλληγο
ρία της αιώνιας επιθυμίας για ελευθε
ρία, η εμμονή του λαβύρινθου ως μιε
αλληγορία του εγκλεισμού, της καταδί'
κης του ανθρώπου στον σύγχρονο κό
σμο, η επιθυμία για γεωμετρικές ιδανι
κές φόρμες που θα αποτελέσουν τ<
σχέδιο των πόλεων, ενώνονται και υπο
στηρίζονται από μια πολύ προσωπικ ά
αισθητική. Ο Μαζωμένος στην πρώτ 1
μεγάλου μήκους ταινία του δημιουργέ :
ένα εξαιρετικό από την άποψη του κι
νηματογραφικού raccord στυλ. Επίση “
χρησιμοποιεί κάποια τεχνητά αφηγτ'
ματικά ευρήματα, ιδιαίτερα ενδιαφι ί
ροντα, όπως το λαιφμοτίβ της κίνηστ ρι
των φτερών του Δαίδαλου πάνω Λ
στατικές εικόνες, για να δημιουργήσ κ
δραματική ένταση ή για να ενώ σ ει δΗ
σκηνές. Ή όπως η συνύπαρξη στο ®ρι
πλάνο στατικών και κινούμενων εικ^ίξ
νων, που φέρνει στο νου ε π ίκ α ιρ α επ*ν

χής. Όλα αυτά χω ρίς ποτέ να υπο
τάσσεται το ποιητικό όραμα στην
τεχνολογία που χρησιμοποιείται.
Το αντίθετο μάλιστα: ο σκηνοθέ
της κατορθώνει να υποτάξει την
κινηματογραφική αφήγηση στην
ιτοιητική του πρόθεση.
Το αποτέλεσμα του αισθητικού
moi) πειράματος και η διεθνής
αναγνώριση της δουλειάς του επέ[ρεψε στον Βασίλη Μαζωμένο να
τροχωρήσει τον επόμενο χρόνο,
:ο 1966, στο δεύτερο μέρος της τριιογίας που έχει τίτλο Ο θρίαμβος
ον Χρόνου. Πρωταγωνιστής εδώ
■ίναι η αθάνατη προσωπικότητα
ου Δον Κιχώτη. Αυτή η θλιμμένη
ριγούρα θα γίνει ο Ιππότης του και
)α μας οδηγήσει σε ένα ποιητικό
αξίδι στο Παγκόσμιο Μουσείο
ηςΜαταιοδοξίας.
Εκεί θα συναντήσουμε διάφοιους διαχρονικούς συμβολικούς
αρακτή ρες. Ο Δον Κιχώτης, ταιδιώτης σαν τον Ο δυσσέα και
,εταμορφωμένος σε έναν νέο
Ιρομηθέα, έρχεται αντιμέτωπος
ε τον Δημιουργό, γίνεται ο οδηγός
ίον περιπλανώμενων ψυχών και τις
δηγεί προς ένα φανταστικό παράδειο. Ο θρίαμβος του Χ ρόνου παρουσιάει μια προκλητική ιδέα για τη Δύση,
ροβ ά λλοντα ς εικόνες του 20ου αιώνα
τ.χ. Χίτλερ, Στάλιν...) σε ένα περιάλλον του 16ου, της χρυσής εποχής
1ζ Ισπανίας. Η ίδια εκπληκτική, αυεντική δουλειά, η ίδια δεξιοτεχνία,
ια πολιτιστική σπουδή που κάνει τον
Ιαζωμένο έναν από τους πιο κατα

ξιωμένους ευρωπαίους σκηνοθέτες
του animation.
Το Χρήμα - Μια μυθολογία του Σκό
τους ολοκληρώνει το 1998 την τριλογία
και τιμάται με το Ειδικό Βραβείο της
Επιτροπής στο Fantasporto το 1999. Το
Χ ρήμα, η πρώτη μεγάλου μήκους ευρω
παϊκή ταινία που έγινε με την τεχνική
του 3D-Animation, είναι μια τεχνολογι
κά νεωτερική ταινία, οπτικά συναρπα
στική, που επαναφέρει τις θεματικές
εμμονές του σκηνοθέτη με έναν πιο πε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
0 Βασίλης Μαζωμένος γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε Πο
λιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και ειδικεύτηκε στα Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας. Συνέχισε με
μεταπτυχιακές σπουδές στην Θεω
ρία της Επικοινωνίας και δίδαξε στο
Πανεπιστήμιο καθώς και στα Τ.Ε.Ι.
Αθηνών. Έδωσε διαλέξεις για τον κι/ηματογράφο σε ταινιοθήκες, ιδρύ
ματα, πανεπιστήμια, φεστιβάλ. Συμ
μετείχε και διεύθυνε ημερίδες και
συνέδρια για τον κινηματογράφο,
ψθρογράφησε σε γνωστή αθηναϊκή
■ φημερίδα. Εργάστηκε σαν καλλιτε

ρίτεχνο τρόπο.
Υπέροχες εικόνες, εμπνευσμέ
νες από την κλασική ζωγραφική
και αρχιτεκτονική (ιδιαίτερα της
ιταλικής Αναγέννησης) αποτε
λούν το έδαφος για τον Μαζωμένο
να χτίσει μια ιστορία στην οποία η
απληστία για το χρήμα και η ειδω
λολατρία του κίτρινου μέταλλου
είναι ταυτισμένες με τον δυτικό
πολιτισμό.
Η επιθυμία για εξουσία και η
επιθυμία για χρήμα είναι οι δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος. Η Δύ
ση θυσίασε τους θεούς της για
έναν άλλο θεό: το Χρήμα. Έ νας
επαναστάτης Χριστός επιστρέφει
στον κόσμο στο τέλος της Χιλιε
τίας για να αναγγείλει το... Τέλος
και να καταλήξει στον σύγχρονο
ναό του Χρήματος, το Χρηματι
στήριο της Νέας Υόρκης...
Το Χρήμα είναι μια προκλητική,
συναρπαστική μεταφορά· είναι η
Θεία Κωμωδία των ημερών μας,
που μας οδηγεί από τον Παράδει
σο στο Καθαρτήριο και τελικά
στην Κόλαση, αφού η ανθρωπότητα,
έχοντας απολέσει τις αξίες της, περιμέ
νει την Ημέρα της Κρίσεως.
Μια εξαιρετική και αυθεντική δημι
ουργία, το Χ ρήμα είναι ένα από τα
ωραιότερα έργα του ευρωπαϊκού κινη
ματογράφου, ένα παράδειγμα για τους
νέους τρόπους του κινηματογράφου
του μέλλοντος.

A N T O N IO R EIS
Γενικός Διευθυντής FANTASPORTO

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

χνικός διευθυντής πολλών ταινιών
μεγάλου μήκους και τηλεοπτικών εκ
πομπών τέχνης. Έγραψε και σκηνο
θέτησε δυο μικρού μήκους ταινίες
(Π όλις, 1998 και Τέλος, 1990) που
παρουσιάστηκαν ως επίσημη ελληνι
κή
συμμετοχή
στο
Festival
International du Film d’ Απ στη Γαλ
λία. To 1999 ανέβασε στην Πειραμα
τική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το
έργο Μ υθ ική Ζώνη. Διετέλεσε μέλος
κριτικών επιτροπών διεθνών φεστι
βάλ κινηματογράφού. Είναι μέλος
της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών
και του Συνδέσμου Σκηνοθετών-Πα-

ραγωγών. Αφιερώματα στο έργο
του έχουν γίνει σε διάφορα διεθνή
φεστιβάλ. Στο 21ο Fantasporto
International Film Festival (Μάρτιος
2001) στην Πορτογαλία τιμήθηκε με
το Ειδικό Βραβείο της κριτικής επι
τροπής για το σύνολο της μέχρι τώ
ρα δουλείας του.
Φ ιλμογραφ ία
• 1995: Μ έρ ε ς Ο ργής - Ένα Ρέκβιεμ
για τη ν Ευρώπη
• 1996: Ο θρίαμ βος το υ Χρόνου
•1998: Το Χρήμα - Μ ια μ υθολογία
το υ Σ κ ό το υ ς
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M e την ταινία της μόλις 32χρ ονης Μ ερ σ ιγ ιέ Μ εσ κινί Τη μ έρ α
που έγινα γυναίκα κλείνει θριαμβευτικά η φετινή πλούσια και
αντιπροσωπευτική παρουσία του σύγχρονου ιρανικού
κινηματογράφου στην Αθήνα (Μ εθ υ σ μ έν α άλογα, Ο κύκλος,
Τα παιδιά του Π α ρ α δείσ ου).

Γνναίκα-Κοινωνία,
ύμνος στο σύμβολο

ύζυγος
(αλλά
και βοηθός σε
ταινίες του) του
σ η μ α ν τ ικ ο ύ
ιρανού σκηνο
θέτη -γνωστού μας και
από το Φεστιβάλ της
Θεσσαλονίκης- Μαχσέν Μαχλαμπάφ,
ο οποίος άλλωστε είναι και ο σεναριο
γράφος ετούτης της σπονδυλωτής ται
νίας, η Μεσκινί μεταφέρει στην οθόνη
ένα τρίπτυχο το οποίο αντιστοιχεί σε
τρεις βασικούς ηλικιακούς κύκλους αλ
λά και τρεις διαφορετικές γενεές γυ
ναικών: Του μικρού κοριτσιού, της νεα
ρής συζύγου και της γιαγιάς.
Στο πρώτο επεισόδιο, την ημέρα των
γενεθλίων των εννιά της χρόνων η Χα
βά ακούει από τη μητέρα και τη γιαγιά
της ότι τώρα πια έγινε γυναίκα και δεν
μπορεί πια να παίζει με τα αγόρια. Το
γεγονός ότι γεννήθηκε στις δώδεκα το
μεσημέρι τής χαρίζει λίγων ακόμα
ωρών ελευθερία, μέχρις ότου δηλαδή η
σκιά του μπηγμένου στο χώμα ξύλου
εξαφανιστεί από τον κατακόρυφο ήλιο.
Έ να ζαχαρωτό γλειφιτζούρι που προ
σφέρει ο συνομήλικος φίλος της μέσα
από τα κάγκελα του μικρού παραθύρου
του σπιτιού της και η εναλλάξ χρήση
του συμβολοποιούν την πρόωρη από
γνωση του ερωτικού αταβισμού. Στο
δεύτερο επεισόδιο η νεαρή αλλά πα
ντρεμένη γυναίκα παίρνει μέρος σε πο
δηλατικό αγώνα γυναικών. Έ φ ιπ ποι οι
άντρες της οικογένειάς της την παρα
κολουθούν στην διάρκεια της προσπά-
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θειάς της και ενώ φαίνεται ότι έρχεται
πρώτη. Την πιέζουν να εγκαταλείψει
αυτή την ανάρμοστη για παντρεμένη
γυναίκα συμμετοχή, διαφορετικά την
απειλούν ότι θα την διώξουν από το
σπίτι. Στο στιγμιότυπο αυτό η Μεσκινί
ανεβάζει θεαματικά τη θερμοκρασία
της σκηνοθετικής της δεξιοτεχνίας. Δί
νει ένταση στην αναμέτρηση, παράλλη
λα, τόσο στον γυναικείο συναγωνισμό
όσο και με τον άντρα της συμβολοποιώντας έτσι το αυτονόητο συμμετοχικό δι
καίωμα του φύλου της στη σύγχρονη
ζωή και την απέλπιδα προσπάθεια της
αντροκρατούμενης κοινωνίας της πα
τρίδας της να διατηρήσει την κυριαρ
χία της. Στο τρίτο μέρος παρακολου
θούμε ένα σουρεαλιστικής σύλληψης
και απολαυστικά λυτρωτικό επεισόδιο.
Μια πεισματικά ζωηρή γριούλα περι
φέρεται σε αναπηρικό καροτσάκι στα
καταστήματα του αεροδρομίου και με
ακόρεστη καταναλωτική δίψα αγορά
ζει όλα όσα στην έγγαμη ζωή της είχε
επιθυμήσει αλλά που ο αντρικός αυταρχισμός τής τα είχε απαγορεύσει:
ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, ηλε
κτρική τσαγιέρα, ηλεκτρική σκούπα,
πολυθρόνα... Στο τέλος όλα τα αγαθά
θα φορτωθούν, με τη βοήθεια ομάδας

σκανδαλιάρικων παιδιών, σε μια σχε
δία (μνήμες φελλινικού κινηματογρά
φου) για την έσχατη(;) αναχώρηση.
Και διερωτάται ο θεατής, πώς γίνεται
τρία απλά στη σεναριακή τους σύλληψη
περιστατικά να συμπυκνώνουν με την
κινηματογραφική τους ολοκλήρωση τό
σα νοήματα, τέτοια αισθήματα, να πε
ριγράφουν ρήξεις ή αντιστάσεις, ανα
μετρήσεις με το αυτονόητα βαθιά ριζω
μένο παρελθόν και τους κοινωνικούς
κανόνες του και όλα αυτά να συνιστούν
προμηνύματα αυριανής αισοδοξίας;
Πώς γίνεται και η περιγραφή μιας λι
τής και ανιαρής (για τα δικά μας μέτρα
των δυτικών κοινωνιών) καθημερινό
τητας, όπως την βιώ νειη σημερινή ιρα
νική κοινωνία - που όμοιες της υπάρ
χουν πάρα πολλές στα δύο ημισφαίρια,
να μεταμορφώνεται εκπληκτικά και να
απογειώνεται με καλλιτεχνικά δημι
ουργήματα που ο κινηματογράφος έχει
να τα προτείνει από τα πρώτα χρόνια
του ιταλικού νεορεαλισμού;
Εκείνες από τις εξηγήσεις που δίνουν
σαφέστερη απάντηση είναι ότι ο ιρανι
κός κινηματογράφος κυριαρχείται από
τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα.
Η απλουστευτική του τακτική στους
τρόπους του παραμυθιού τού επιτρέπει
να συμβολοποιεί και να φ ο ρ τίζει με
κοινωνικά και ηθικά νοήματα εφήμερα
γεγονότα, στιγμιαίες εντάσεις, ασήμα
ντες λέξεις. Είναι η αγάπη του για ττ
φύση, τα τοπία της και γενικά τους εξω
τερικούς χώρους όπου μορφοποιείταρ
σαφέστερα το κοινωνικό σύνολο και ο
τρόποι του. Δεν τον ενδιαφέρει η εσω
στρέφεια, η πλήξη και ο ομφαλοσκοπι
σμός του δυτικού homo sapiens. Κα *
βέβαια αυτή η συναναστροφή, η ζύμω }|
ση, η υπόκωφη κοινωνική διαπάλη κα
το εκ βαθέων αναβλύζον ήθος αναδει Ίί
κνύονται γιατί τα καθαγιάζει η ποίησ ϊ
μέσα στην οποία ο Ιρανός (το πλήθοΛ
δηλαδή των Ιρανών) δημιουργός εμβο 3
πτίζε ι το έργο του.
Λ
Τέτοια είναι η εννιάχρονη και ήδη εμ 'ίι
βληματικά ερωτική Χαβά, τέτοια είνι %
η πεισματικά αποφασιστική -έστω κι ΐει
με τσαντόρ- ποδηλάτισσα, τέτοια είνι (η
και η κάλλιο αργά παρά ποτέ γριά μ^
τον εκρηκτικό καταναλωτικό της παρι ^
λογισμό. Η γυναίκα-κοινωνία, άνφ|κ
που ζητάει θέση στον ήλιο για να ανθ%
σει.
Pfljç
,

ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΠο
m

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Στο « Θ έ α τρ ο της ο δ ο ύ Κεφαλληνίας» η τέχνη παίρνει την
εκδίκησ ή της από την ιστορία. Α υ τό είναι το καλό πάντα με
το θ έ α τρ ο : Μ π ο ρ εί να διορθώ νει τις π αραλείψ εις της. Σε
α ντίθεσ η με την πράγματι κότητα-αλήθεια, α ρ κετά άχαρη
μ ερ ικ ές φ ο ρ ές, σ το θ έ α τρ ο υπάρχει χώ ρος και για το
«όπως θ α έπ ρεπ ε να είναι».

«Μια πιθανή συνάντηση»
'
m m
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Από αριστερά: Σοφοκλής Πεππας, Ηλίας Ασπρούδης, Γιάννης Βόγλης.

γερμανός δημοσιογράφος και
θανή, δική μας, συνάντηση Σολωμού και
συγγραφέας Πάουλ Μπαρτς
Κάλβου στην Κέρκυρα!).
έβαλε με την φαντασία του τα
Αυτά σε ένα πρώτο επίπεδο. Γιατί αν
πράγματα στη θέση τους και
όπως πάντα η ιστορία με τις παραλήψεις
βοήθησε δύο μεγάλα πνεύματα
της δίνει αφορμές για θέατρο, το πόσο
]ζ μουσικής να συναντηθούν επί σκηκαλό θέατρο θα είναι αυτό εξαρτάται
0 Χάιντελ και ο Μπαχ, αρκετά
μόνο από την κατάρτιση των συντελε
σωστοί (μην γελιόμαστε - μονάχα ως
στών του. Η αλήθεια είναι ότι προκαλεί
ώματα) στο ευρύ κοινό ώστε να μποαπορία το γεγονός πως το Μια πιθανή
ούν να στηρίξουν μία θεατρική επιτυσυνάντηση ήταν το πρώτο έργο του
α, γεννήθηκαν στον ίδιο τόπο και την
Μπαρτς. Πρόκειται αναμφίβολα για
ια εποχή, ασχολήθηκαν με την ίδια τέένα έργο δραματουργικής δεξιοτεχνίας,
η κι όμως δεν συναντήθηκαν ποτέ. Το
που απαιτεί συνήθως πολύ μεγαλύτερη
ίθος των πιθανοτήτων ήλθε λοιπόν να
εμπειρία στο χώρο. Κι όμως ο Μπαρτς
ιλύψει το θεατρικό έργο του Μπαρτς.
έφτασε με την πρώτη του κιόλας προ
οόκειται ουσιαστικά για το πολλαπλό
σπάθεια σε επίπεδα πλήρους κατοχής
ϊίμιούργημα μιας τέχνης που λειτουρτου μυστικού του καλού θεάτρου αυτού
ίόχι μόνο παραπληρωματικά ως προς
του είδους. Το λάθος θα ήταν να επανα
αμείλικτα γεγονότα αλλά κατά βάθος
παυτεί στο εύρημα του. Αντίθετα ο γερτθητικά και διευκρινιστικά ως προς
μανός συγγραφέας είδε και αποκάλυψε
τά. Δεν θεωρούμε μόνο την ιστορία
πίσω από τα ονόματα ανθρώπους. Το
•ψή. Την θεωρούμε, κάποιες φορές,
Μια πιθανή συνάντηση ξεκινάει να συ
μπληρώσει μια ιστορία και καταλήγει
; ρετη. Γι’ αυτό της προσδίνουμε τη
^αματική ένταση που της λείπει. Χάινα καταρρίπτει ένα μύθο. Συγκεκριμέ
λ με Μπαχ, Κίσσινγκερ και Νίξον,
να, το μύθο της υψηλής τέχνης, εκείνης
:ιζενμπεργκ και Μπορ, είναι τα πρωτης τέχνης που μπορεί να δημιουργηθεί
ατο τα έργα ίδιου στυλ ιστορικά «παχωρίς τα ανθρώπινα πάθη και τις αδυ
χαρακτικής» τέχνης που μου έρχοναμίες μας. Λέω «δημιουργηθεί» γιατί:ι στο μυαλό. Ό λ ες τους πιθανές συκαι το έργο του Μπαρτς με σαφήνεια το
τήσεις που ερμηνεύουν την ιστορία
θέτει - όταν η τέχνη δημιουργηθεί, μπο
|ίσθητικοποιώντας» την (ιδέα! μια πι
ρεί πράγματι να υπερβεί την ιστορική
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φάση της δημιουργίας της. Με λίγα λό
για: υψηλή τέχνη μπορεί να υπάρξει όχι «υψηλή» ιστορία.
Ο Στάθης Λιβαθηνός αποκάλυψε την
απίστευτη θεατρικότητα που μπορεί
να έχουν δύο άνθρωποι που αλληλοαποκαλύπτονται κλεισμένοι σε ένα
δωμάτιο. Οι αρχικά σταθερές μορφές
γίνονται στην πορεία ολοένα και πιο
ρευστές, μέχρι που τελικά εισχωρούν η
μια στην άλλη σε μια αρμονική ένωση.
Τέχνη και άνθρωπος, πόθοι και πάθος,
ταπεινό και υψηλό, όλα συγχωνεύο
νται σε μια αμοιβαία κατανόηση.
Έστησε το έργο αποκαλύπτοντας αυ
τήν την ρευστότητα και στοχεύοντας σ’
αυτήν την κατανόηση.
Το σωστό όμως είναι να δώσουμε εδώ
το πρέπον βάρος στους υποκριτές της
ιστορίας. Γιατί το έργο αυτό, έργο δεξιοτεχνίας ως προς την ανάπτυξη του,
αποτελεί μαζί και ευκαιρία για μια επί
δειξη ικανοτήτων από δυο σπουδαίους
ηθοποιούς. Ο Γιάννης Βόγλης στο ρόλο
του Χάιντελ και ο Σοφοκλής Πεππας
στο ρόλο του Μπαχ - δεν θα κάνω εδώ
το λάθος να αναλύσω το ρόλο του καθενός με καναδυό επίθετα. Οι δυο ηθο
ποιοί στο σημείο της καλλιτεχνικής τους
ωριμότητας δεν παίζουν τα επίθετα παίζουν τους ρόλους (όσοι ενδιαφέρε
στε γι’ αυτήν τη διαφορά κατευθείαν
στο «Θέατρο Κεφαλληνίας»). Ό σοι
προσπαθήσουν να αναλύσουν τον
Μπαχ του Πέππα και τον Χάιντελ του
Βόγλη θα αποτύχουν. Οι ρόλοι τους δεν
αλλάζουν ποιότητες - τις συσσωρεύουν
(ακόμα και όταν είναι αντιθετικές),
όπως οι ζογκλέρ που επιδεικνύουν τη
δεξιοτεχνία τους πετώντας ταυτόχρονα
συνεχώς παραπάνω μπάλες. Ο Μπαχ
του Μπαρτς παίζεται από τον Πέππα
ως σεμνότυφος και επιτηδευμένα σε
μνότυφος ταυτόχρονα! Και ο Χάιντελ
παίζεται από το Βόγλη ως σίγουρος για
τον εαυτό του και μαζί ως ανασφαλής.
Από κοντά και ο Ηλίας Ασπρούδης γε
μάτος ενέργεια στον «εμβόλιμο» ρόλο
του υπηρέτη-καταλύτη Σμιτ.
Θαυμάσια η μετάφραση του Λεωνίδα
Καρατζά. Απλά και ουσιώδη τα σκηνι
κά και τα κοστούμια του Αγγέλου
Αγγελή.
Στο «Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας»
είδαμε την τέχνη να υπερβαίνει την
ιστορία σε όλα. Σε ενδιαφέρον, αισθη
τική και αρμονία.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Το έρ γο της Μ α ρ ία ς Σκαφτούρα Καληνύχτα που πήρε το
πρώτο β ρ α β είο στον Διαγωνισμό για Ν έ ο υ ς Συγγραφείς
που διοργάνω σε το Θ έ α τ ρ ο του Ν ό το υ σ ε συνεργασία με
την Γ.Γ. Ν έ α ς Γενιάς παρουσιάστηκε στον Εξώστη του
Θ εά τρ ο υ Α μ ό ρ ε για λίγες παραστάσεις. Ένας σημαντικός
θ εσ μ ό ς που προσδοκεί να α π οτελέσ ει το έναυσμα για
τους νέους συγγραφείς και που δίνει την ευκαιρία ο ' αυτούς
που διακρίνονται να δουν το έρ γ ο το υ ς στη σκηνή.

Ολομόναχοι, κρεμασμένοι
an τ ψ αρηάγιι μιας
ασυνάνΎψης ηδονής
9

ο Καληνύχτα της Μ.
Σκαφτούρα έχει μια
ποιητική
δυναμική
αλλά διαθέτει και όλα
τα απαραίτητα προ
σόντα για να μπορέσει να
σταθεί στη σκηνή με επιτυ
χία. Το θέμα του είναι συνη
θισμένο αλλά πάντα επίκαι
ρο και ενδιαφέρον: Δύο άν
θρωποι που συναντιούνται,
αγαπιούνται και για κάποιο
λόγο χωρίζουν. Γύρω από
αυτόν τον κεντρικό άξονα
εμπλέκεται η μοναξιά του
σύγχρονου ανθρώπου, η έλ
λειψη επικοινωνίας, ο χρό
Καληνύχτα, Εξώστης Θ εάτρου Αμόρε: Μ υρτώ Αλικάκη·
νος που πιέζει, η στρατιωτι
στο Βάθος διακρίνεται ο Κώστας Φ αλελάκης.
κή θητεία. Απλά, καθημερι
νά θέματα που όλοι στη ζωή
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, πολ
Ή ταν μάλλον αμήχανη, ίσως «λίγη», με
λές φορές ενάντια στα αισθήματα και
στιγμές μονάχα εμπνευσμένες, όπως
τα πιστεύω μας. Καταστάσεις τόσο συ
για παράδειγμα την έναρξη· μουσική
νηθισμένες που σχεδόν δυσκολευόμα
με δυνατό μπιτ και οι δύο ήρωες του έρ
στε να διακρίνουμε τα ίχνη που αφή
γου να επαναλαμβάνουν σπασμωδικά,
νουν επάνω μας. Η Σκαφτούρα βρήκε
μηχανικά, τις κινήσεις της καθημερινής
την φόρμα να τα δέσει όλα αυτά και να
τους ζωής. Η μόνη σκηνή που ο εξπρε
φτιάξει ένα έργο τρυφερό και ταυτό
σιονισμός υπήρξε αποτελεσματικός
χρονα σκληρό με λόγο μεστό, συμπυ
ήταν εκείνη της ερωτικής συνέρευσης
κνωμένο και δυνατό.
των δύο. Χωρίς να αναπαριστά την ίδια
Η σκηνική πραγμάτωση ωστόσο από
την πράξη βρήκε τον τρόπο να την απο
την Μαριλίτα Λαμπροπούλου υπήρξε
δώσει και ταυτόχρονα να εκφράσει την
ανεπαρκής και άδικη ως προς το ίδιο το
ανάγκη του ανθρώπου να πιαστεί από
έργο. Προσπάθησε να ανατρέψει το
κάπου, να νιώσει σιγουριά.
Η Μ. Λαμπροπούλου προχώρησε και
κείμενο χρησιμοποιώντας εξπρεσιονιστην αυθαίρετη εισαγωγή δύο βουβών
στικές φόρμες και χρησιμοποίησε λύ
προσώπων που δεν υπάρχουν στο έργο
σεις πρόχειρες και πολυδοκιμασμένες.
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και που η παρουσία τους καθ’ όλη τη
διάρκεια της παράστασης όχι μόνο δεν
δικαιολογείται, αλλά δίνει την εντύπω
ση πως η σκηνοθέτρια έψαχνε τρόπο
να δικαιολογήσει δύο φροντιστές στη
σκηνή. Επίσης αποδυνάμωνε σημαντι
κές σκηνές του έργου και υπονόμευε
την σκηνική δράση. Η ευθύνη βέβαια
δεν βαρύνει την Ρία Γκότση και τον
Κωνσταντίνο Καλλέ που προσπάθη
σαν να κάνουν αυτό που τους ζητήθηκε
με τον καλύτερο τρόπο.
Το ότι η σκηνοθέτρια δεν κατάλαβε
το έργο και τις σχέσεις των ανθρώπων,
όπως αυτές αναπτύσσονται, μαρτυρά
και η αποδυνάμωση της τελευταίας
σκηνής του έργου, της μοναδικής που
τα δύο πρόσωπα συναντιούνται. Η
σκηνή που μια σωστή ανάγνωσή της θα
μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί για
το ξεκλείδωμα ολόκληρου του κείμε
νου πνίγηκε στην αμηχανία και περιο
ρίστηκε στο «να πούμε τα λόγια μας».
Π αρά την άτυχη σκηνοθετική σύλλη
ψη οι δύο βασικοί ερμηνευτές, η Μυρ
τώ Αλικάκη και ο Κώστας Φαλελάκης,
πίστεψαν στο έργο της συναδέλφου
τους (η Μ. Σκαφτούρα είναι και η ίδια
ηθοποιός) και έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό. Ως ζευγάρι, παρόλο που
συναντιούνται ελάχιστα στη σκηνή,
ταίριαζαν απόλυτα και ήταν εμφανέ
στατη η πολύ δουλειά που έκαναν
Ελέγχοντας απόλυτα το σώμα και την
έκφρασή τους και έχοντας δουλέψ ειτι
λόγο προσπάθησαν να δώσουν ζωτ
στο κείμενο και να αποδώσουν τις αν
θρώπινες διαστάσεις του. Παρόλο ποι
η σκηνοθεσία τούς άφησε α ρ κ ετές φο
ρές ακάλυπτους και κατέληξε να του
απομακρύνει από το ίδιο το έργο, εκεί,
νοι με την πείρα και την διαίσθησ
τους κατάφεραν να ανταποκριθου
και κάτω από αυτές τις δύσκολες συν
θήκες να φτάσουν ακόμα και σε στη
μές κορύφωσης.
Το σκηνικό της παράστασης πο
έκανε η Ειρήνη Σαριμούτσου ήτο
μάλλον δύσκαμπτο και με ένα φροντ
στήριο που δυσκόλευε την σκηνικ
δράση και που τις περισσότερες φορι
θα μπορούσε να μην υπάρχει. Ωστό(
τα κοστούμια που επιμελήθηκε η ίδι
ήταν αντιπροσωπευτικά των ηρώο r
και της ζωής τους χωρίς να ε ίν α ι εξεζ
τημένα. Οι φωτισμοί του ΑνδρέαΤρφωνα είχαν καλές στιγμές.
in
ΕΙΡΙΝΗ ΜΟΥΝΤΡΆΙ

« Τ σ ε χ ι τ ίν ι, Α ρ μ ο ΰ ν ια Γ ρ ε κ ;»
Τι είσαι βρε ’συ, Βλάχος ή Ρωμιός;
Α σ τέρ ιο ς I. Κουκούδης
Μ ελ έτες για του ς Βλάχους
Η Θ εσσαλονίκη και οι Βλάχοι -1- σ.234
Οι Μ ητροπ όλεις και η διασπ ορά τω ν Βλάχων -2- σ.519
Εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2000

α μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι Μ ελέτες για
τους Βλάχους αποτελούν το τέταρτο και τελευταίο
μέρος μιας τετραλογίας με τίτλο «Οι Βλάχοι». Τα άλ
λα τρία μέρη της θα ήταν τα βιβλία: Α υ το ί είναι οι
Βλάχοι του Γ. Έ ξα ρχο υ, Η Ιστορία των Βλάχων του
Γ. Παπαθανασίου κ α ιΑρμούνοι - οι Βλάχοι του Ν. Μέρτζου.
Οι συγγραφείς τους δηλώνουν Βλάχοι και όχι Έ λληνες βλαχόφωνοι.
Τα τέσσερα βιβλία αυτής της τετραλογίας δεν έχουν ως κοι
νό σημείο μόνο το γεγονός ότι οι συγγραφείς των είναι Βλά
χοι, όπως με σημασία το δηλώνουν οι ίδιοι, και ότι διαπραγ
ματεύονται το ίδιο αντικείμενο, τους Βλάχους. Ούτε ότι οι
τυγγραφείς των, προφανώς για λόγους σκοπιμότητας, επιζήησαν να προλογίσουν τα βιβλία τους γνωστές προσωπικότη
τες. Είναι, κυρίως, η οπτική γω νία από την οποία θεωρούν
;ους βλαχόφωνους Έ λληνες. Ε ίναι οι ιδέες τις οποίες προ
βάλλουν και υποβάλλουν, οι διαπιστώσεις και τα συμπεράϊματά τους. Είναι η υποστήριξη των θέσεων του ενός από τον
ίλλο, ώστε να συνιστούν μία ενότητα, που αποβλέπει να πα
ρουσιάσει τους Βλάχους ως μία ξεχωριστή από τους Γκραί:ους εθνοφυλετική πληθυσμιακή ομάδα.
0 Α. Κουκούδης στις Μ ελέτες για τους Βλάχους υποστηρίει ότι οι Βλάχοι είναι κατά κάποιον τρόπο αυτόχθονες της
Ιίνδου, τους παρομοιάζει με τα εν διασπορά απάτριδα παιιά του Ισραήλ και επενδύει όλους τους ισχυρισμούς των
:ροηγηθέντων με επιστημονικό μανδύα και με το κύρος εκεί1 ων που προλογίζουν το βιβλίο του αλλά και του υπουργείου
ΐθνικής Άμυνας το οποίο με χρήματα όλων των Ελλήνων
ρηματοδότησε την πολυτελή έκδοσή του.
■
***
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0 συγγραφέας διασαφηνίζει από την αρχή ότι «η εργασία
εν έχει για αντικείμενο την απώτερη καταγωγή των Βλάων»1και, εννοείται, και το ιδιόμορφο γλωσσικό τους ιδίωU.Και τούτο, εξηγεί, διότι τα στοιχεία αυτά τα θεωρεί δεδο'ενα, από τότε που εμφανίστηκαν, όπως δεδομένα τα θεω
ρούν και οι Βλάχοι που τα βιώνουν. Το ενδιαφέρον του
Α ά ζετα ι στο να δείξει ποιοι είναι οι Βλάχοι: με την παράΛ η και την περιγραφή των τόπων όπου έζησαν και των οιί υμών που ίδρυσαν, και τη διερεύνηση της ιστορικής πορεί« ;των από τον ένατο, δέκατο αιώνα μέχρι σήμερα. Ό λ α αυ(ί\ με την υποστήριξη εξαιρετικά κατατοπιστικών χαρτών για
Iθέση των οικισμών κατά γεωγραφικές περιοχές και χρονι;ςπεριόδους και πλούσιου φωτογραφικού υλικού.

Εκείνο επίσης που εντυπωσιάζει τον αναγνώστη είναι ότι ο
Α. Κουκούδης, και στους δυο τόμους της εργασίας του, τους
ήρωές του αποφεύγει συστηματικά να τους αποκαλεί Έλλη
νες, Έλληνες βλαχόφωνους, ή Ελληνόβλαχους, επειδή, όπως
ισχυρίζεται, «σήμερα πια η προσδιοριστική χρήση του όρου
Έ λληνας ως πρώτο συνθετικό φαντάζει ως πλεονασμός».
Ενώ τρεις σειρές προηγουμένως γράφει: «Όσο για το συνθε
τικό όρο ελληνόβλαχος είναι σαφές πως πέρα από την πολι
τισμική εμπεριέχει και μία πολιτική διάκριση»2, δηλαδή
εθνική, ότι είναι Έλληνας. Αυτό όμως δεν το σηκώνει η βλαχική συνείδησή του. Τους θέλει Βλάχους και τους Έλληνες
«Γκραίκους» ή «Γραικούς»3. Δυο ξεχωριστές εθνότητες που
μαζί κάνουν τους Έλληνες. Αν και οι δεύτεροι αντιμετωπί
ζουν τους πρώτους «δεσποτικά και περιφρονητικά» και τους
καθιστούν έτσι «ευκολότερα θύματα της προπαγάνδας»4.
Το υλικό που συγκέντρωσε και μας παρέθεσε για τις βλάχι
κες μητροπόλεις και την ιστορία τους, για να μας δείξει μ’ αυ
τόν τον τρόπο ποιοι είναι οι Βλάχοι, είναι ογκώδες και αξιο
πρόσεκτο. Δηλώνει σοβαρή και πολύμοχθη εργασία, μεράκι
και ενθουσιασμό. Βέβαια είναι εμφανής η συναισθηματική
φόρτιση του συγγραφέα καθώς δεν κρύβει τον θαυμασμό και
την υπερηφάνειά του για τους Βλάχους5καθώς και την ταύτι
σή του με αυτούς και τα ιστορούμενα, με αποτέλεσμα να πα
ρακάμπτει συγκεκριμένα και μεγάλης ιστορικής σημασίας
γεγονότα. Παρατηρούνται επαναλήψεις που οφείλονται στη
δόμηση του έργου, αλλά και μια μεγάλη αντίφαση: από τη μια
μελετά τους Βλάχους σαν ξεχωριστή πληθυσμιακή ομάδα για
να μας δώσει την ταυτότητά τους, και από την άλλη ισχυρίζε
ται ότι «η μελέτη αυτή έχει σαν κύριο αντικείμενο την παρου
σίαση της συμβίωσης και της ενσωμάτωσης των βλαχόφωνων
πληθυσμών με τους Ελληνόφωνους και μη συνοδοιπόρους
τους». Αλλά συμβίωση και ενσωμάτωση είναι εντελώς αντίθε
τες καταστάσεις, επειδή στην πρώτη διατηρείς την ταυτότητά
σου, ενώ στη δεύτερη την χάνεις. Ό πω ς αντιφατικός είναι και
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ο ισχυρισμός του ότι «σήμερα για τους Βλάχους η βλάχικη
ταυτότητα είναι ζήτημα καταγωγής και όχι ζήτημα “εθνικής”
ή “εθνοτικής” δικαίωσης»6. Διότι κατά την κρατούσα άποψη
η καταγωγή είναι κυρίως που παρέχει στον κάθε άνθρωπο
«εθνική ή εθνοτική δικαίωση», αν προηγουμένως ο ίδιος δεν
έχει εκφράσειτην διαφορετική βούλησή του.
Εάν πράγματι η πρόθεση του Α. Κουκούδη ήταν να μας δεί
ξει μ’ αυτόν τον τρόπο ποιοι είναι οι Βλάχοι και να μας κοι
νοποιήσει το συμπέρασμά του που προέκυψε από τις μελέτες
του, δηλαδή ότι οι Βλάχοι τελικώς ενσωματώθηκαν «με τους
Ελληνόφωνους και μη συνοδοιπόρους τους», θα είχε περιορισθεί στα όσα παραθέτει στους δύο τόμους που έχουμε υπό
ψη μας χωρίς να έχει προτάξει, και στους δύο, την ΕισαγωγήΕκτιμήσεις-Συμπεράσματά του - οπότε θα ήταν μεγαλύτερη
η εκτίμησή μας. Δεν θα επρόκειτο ασφαλώς για επιστημονι
κή μελέτη, όπως θέλει να την εμφανίσει. Διότι ο ίδιος απέ
κλεισε από τις μελέτες του την έρευνα της καταγωγής των
Βλάχων και της γλώσσας των, των ηθών, εθίμων και ιδιαιτέ
ρων παραδόσεών τους, αφού είναι κοινά όλων των Ελλήνων
- εκτός του γλωσσικού ιδιώματος. Δηλαδή, απέφυγε την
σφαιρική έρευνα του αντικειμένου του, όπως απαιτεί μια
επιστημονική μελέτη.
Με την παράθεση της Εισαγωγής- Εκτιμήσεων-Συμπερασμάτων και τη συνεχή χρήση των όρων Βλάχος και Γραίκος ή
Γκραίκος προκαταλαμβάνει τον αναγνώστη και καθοδηγεί
επιμελώς την κρίση του ώστε να καταλήξει στο συμπέρασμα:
άλλο Βλάχος, άλλο Γκραίκος.
Μη επιθυμώντας να μας μείνει η παραμικρή αμφιβολία για
την έννοια που αποδίδει στους όρους Βλάχος και Γραικός,
την Εισαγωγή-Εκτιμήσεις-Συμπεράσματά του στις Μ ελέτες
για τους Βλάχους, την αρχίζει με την παράθεση ενός διαλό
γου με τους παππούδες του: τον Έλληνα μπάρμπα Τζιόρτζη,
πατέρα της μάνας του, και τον Βλάχο λάλα Στέργιο, πατέρα
τού πατέρα του. Και οι δύο τους τον ρωτούν, ο πρώτος στα ελ
ληνικά «Τι είσαι βρε ’συ, Ρωμιός για Βλάχος;» και ο δεύτε
ρος στα βλάχικα «Τσε χιτίνι, Αρμούν ια Γκρέκ;»7.
Οι «Γκρέκοι» όπως αποκαλείτους Έλληνες ο συγγραφέας,
θεωρούν τους Έλληνες βλαχόφωνους ομόαιμους αδελφούς
καθώς και αυτοί εκείνους. Απόδειξη ότι από κοινού έχυσαν
το αίμα τους για την ανεξαρτησία της κοινής πατρίδας των,
της Ελλάδας. Καθώς και από κοινού εργάστηκαν και έφεραν
την κοινή χώρα τους στο βαθμό της ανάπτυξης που την χα ρα
κτηρίζει σήμερα. Και συνεισέφεραν ό,τι ο καθένας τους δυνόταν σ' αυτή τη χώρα και όχι σε άλλη, γιατί αμφότεροι αυτή
θεωρούσαν πατρίδα τους. Και στην περίοδο της Κατοχής μα
ζί αντιστάθηκαν στους κατακτητές και συνέτριψαν τους ρουμανίζοντες βλάχους λεγεωνάριους, από τους οποίους αμφότεροι καταδιώχθηκαν αγρίως. ΓΓ αυτό και ο Κωνσταντίνος
Κούμας ήδη το 1832 έγραψε ότι οι Βλάχοι «συμπεριφέρονται
αδελφικώς με τους γραικούς ως γραικοί και δεν δείχνουν ού
τε εκείνοι, ούτε αυτοί καμίαν εθνικήν διαφοράν προς αλλήλους, καθώς τω όντι είναι αμφότεροι οι λαοί μιας πατρίδος
τέκνα και των αυτών προγόνων απόγονοι»8.
Παρ’ όλα αυτά ο Α. Κουκούδης δεν αποδέχεται ότι οι βλαχόφωνοι της χώρας μας είναι ελληνικής καταγωγής. Δεν λαβαί
νει υπόψη του ούτε την έμπρακτη και μακραίωνη εκδήλωση
της ελληνικής συνείδησης των Ελλήνων βλαχόφωνων, ούτε τη
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διαπίστωση, σε ανύποπτο χρόνο, του Κ. Κούμα. Αλλά ούτε και
τις επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις, παλαιότερα του Α
Κεραμόπουλου και πρόσφατα του Αχ. Λαζάρου, ότι οι βλαχόφωνοι (Κουτσόβλαχοι) όχι μόνο της χώρας μας αλλά και των
ομόρων χωρών είναι ελληνικής καταγωγής. Και μάλιστα «φυλετικώς πιθανώς είναι οι καθαρότατοι των Ελλήνων»9.
***
Στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου οι μητροπόλειςτων βλα
χόφωνων πληθυσμών κατά το τελευταίο τέταρτο του 16ου αι
ώνα βρίσκονται σε μια πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική
και πολιτισμική ανάπτυξη που φανερώνει τον πλούτο των
κατοίκων τους αλλά και προκαλεί επιδρομές των καθυστερη
μένων και φτωχών τουρκαλβανών γειτόνων τους. Το αποτέ
λεσμα ήταν οι τελευταίοι να τις καταστρέψουν και οι κάτοι
κοί τους να εγκαταλείψουν μαζικά τις «μητροπόλεις» της
Πίνδου και να διασκορπιστούν σε διάφορες περιοχές, κοντι
νές αλλά και πολύ μακρινές. Η αρχή έγινε το 1769 με την κα
ταστροφή της Μοσχόπολης από τους Τουρκαλβανούς. Η κα
ταστροφή της λειτούργησε σαν ένα είδος «μπιγκ μπανγκ»
που η έκρηξή του ήταν η αιτία να δημιουργηθούν μεγάλοι ή
μικροί βλάχικοι θύλακες αποίκων στη νότια Βαλκανική, στην
ελληνική χερσόνησο και αλλού.
Υιοθετώντας αυτή την εκδοχή για την εμφάνιση των Βλά
χων στη νότια Βαλκανική όπως και στη χώ ρα μας, ο Α. Κου
κούδης αποφεύγει να κάνει λόγο για τους Σλάβους που έδιω
ξαν τους Δακορουμάνους από τις πεδιάδες του Δούναβη
προς τα νότια ώς την ελληνική χερσόνησο. Εμφανίζει τους
Βλάχους, ως έναν ξεχωριστό λαό, που δεν έχει εθνική ή φυ
λετική σχέση με κανέναν από τους λαούς που τους διεκδίκησαν στο παρελθόν. Θ έλει να αποδείξει ότι οι Βλάχοι, ένας ;
πληθυσμός πολλών δεκάδων χιλιάδων, επί αιώνες έζησαν
και κινήθηκαν σε έναν ορισμένο χώρο με κέντρο τον ορεινό
όγκο της Πίνδου και τις προεκτάσεις της. Ό χώρος αυτός περιελάμβανε την περιοχή της Μοσχόπολης, τη Θ εσ σ α λ ία κι
έφθανε ώς την Αιτωλοακαρνανία. Πρωτεύουσα ήταν η Μο
σχόπολης που έφθασε στο απόγειο της ανάπτυξής της το
1769 όταν καταστράφηκε από τους Αρβανίτες. Κι όσο κι αν
φαίνεται παράτολμος ο παραλληλισμός, γράφει ο Α. Κου
κούδης «στην Ιστορία των Βλάχων η Μοσχόπολη στάθηκε σα
μία Ιερουσαλήμ, μία ένδοξη καιπολύκοσμη πολιτεία, ένα οι- ,
κονομικό και πολιτισμικό κέντρο που με την καταστροφή τού
και την έξοδο των παιδιών του γέννησε βλάχικες παροικίες
σε όλη τη Βαλκανική και πέρα από αυτή»10.
Από αυτούς τους Βλάχους, κατά τη νεόκοπη θεωρία του Α
Κουκούδη, κατάγονται και οι βλαχόφωνοι που συναντουμι
σήμερα στη χώρα μας καθώς και εκείνοι των γειτονικών χω '
ρών, τους οποίους, όμως, οι κυβερνήσεις τους βιαίως «απο ■
λατίνισαν». Με τη θεωρία του αυτή για την καταγωγή του>
θέλει να τους προσδώσει ξεχωριστή εθνότητα, και να του ■
πείσει για τούτο, να τους κάνει «Πινδιώτες». Εναν ξεχωρι 1
στό λαό που δεν έχει σχέση με κανέναν άλλον λαό. Σ’ αυτό :ί
τον λαό χωρούν και οι έλληνες εθνικοί ευεργέτες και οι ήρω J
ες της επανάστασης του 21 και πας βλαχόφωνος με ο ιο δή π Α
τε παρελθόν, όπου κι αν κατοικεί.
***
Φί/
Ο A. Κ. όπως και οι προαναφερθέντες σ υ γ γ ρ α φ ε ίς τιΡ·
τριών πρώτων βιβλίων της τετραλογίας, δεν α π ο φ ε ύ γ ε ι A
_____________________________________________ Α

Ξ .Α . Κ οκόλης

*

α να φ ερ θεί και στη δράση της ρουμανικής προπαγάνδας που
από το 1850 και μέχρι σήμερα είναι παρούσα στη χώρα μας,
καθώς και στη δράση της Ρωμαϊκής Λεγεώνας στο διάστημα
της Κ α τοχή ς. Ό π ω ς εκείνοι υποστηρίζει κι αυτός ότι όποιος
μιλάει για την προδοσία των Λ εγεωνάριων αναμοχλεύει το
παρελθόν, κατηγορεί όλους τους Βλάχους για προδότες και
διασπά την ενότητα του λαού μας, καθώς και ότι «η ενασχόλιση με τα γεγονότα της περίφημης Λεγεώνας μοιάζει να εί
ναι υποβολιμαία»11ή ότι «οι Βλάχοι στιγματίστηκαν συλλογι
κά για επιλογές και χειρισμούς που δεν ήταν απόλυτα δικοί
τους»12. Νομίζω αντιθέτως ότι η υπενθύμιση της προδοσίας
των ρουμανιζόντων και των Λ εγεωνάριων είναι πράξη αντί
στασης στη δολοφόνο σιωπή της συλλογικής μας μνήμης. Και
η μνήμη είναι εθνικό χρέος κάθε πολίτη.
Μ ελετώ ντας τις Μ ελέτες για τους Βλάχους φρονώ ότι ο συγ
γραφέας τους το ταξίδι του στις βλάχικες μητροπόλεις δεν το
•έκανε για να μας δείξει ποιοι είναι οι Βλάχοι ούτε για να
ανακαλύψει ο ίδιος τις ρίζες του, όπως λέει. Το ταξίδι στις
βλάχικες μητροπόλεις έγινε για να διευκολύνει του.ς Έλληιζζ βλαχόφωνους να ανακαλύψουν και εκείνοι τη ρίζα τους,
ιαρ’ όλο που αυτοί διακηρύσσουν ότι είναι Έ λληνες από ρί\αελληνική. Είμαι βέβαιος ότι το ταξίδι του δεν θα αποφέρει
’ :ους αναμενόμενους καρπούς, του εξασφάλισε όμως μία
αδιανόητη επιτυχία: την επιστημονικοφανή εργασία του με
ην α ρ τιφ α νή θεωρία του για τους Βλάχους να την εκλάβουν
ιερικοί ως εθνική προσφορά. Ανάμεσα σ’ αυτούς περιλαμ
βάνονται ο κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, Π ρόεδρος της
ελληνικής Δημοκρατίας, ο Παναγιότατος Οικουμενικός Παριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ο Διευθυντής του Ινστι
τούτου Αμυντικών Αναλύσεων του υπουργείου Εθνικής
ψυνας, οι οποίοι και προλόγισαν το έργο. Διερωτώμαι πώς
ίναι δυνατόν, αυτές οι εξέχουσες προσωπικότητες να προογίσουν ένα βιβλίο με αυτό το περιεχόμενο. Η ίδια απορία
I ροβάλλει και για το υπουργείο της Εθνικής Άμυνας που κά
λυψε τα έξοδα της πολυτελούς έκδοσής του και για την Ακα-iημία Αθηνών που το βράβευσε.
i
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«Σε τί βοηθά λοιπόν...»
Η ΠΟΙΗΣΗ TOT
ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
Μ ελέτες

και

σ η μειώ ματα

Στην α ν ά χείρ α ς μελέτη ο σ υ γ γ ρ α φ έα ς α π ο π ε ι
ρ ά τα ι την «ποιη τική π ρ ο σ ω π ο γρ α φ ία » του Μ α
νόλη Α ναγνω στάκη. Α ναλυτικότερα σχολιάζει τις
« ε φ α π τό μ ε ν ε ς κα ι α ποκ λίνου σ ες» στον ποιητικό
χώ ρο το υ Άρη Α λεξάνδρου κα ι το υ Μανόλη Ανα
γνω σ τά κ η , την « α ρ ισ τερ ή » κριτική π ο υ δέχτηκε
η ποίηση το υ Α ναγνω στάκη, την ποιητική « χ ρ ι
σ το λ ο γ ία » στο έργο του.
Ο τίτλο ς του βιβλίου π α ρ α π έ μ π ε ι σε σ υ γκ ε
κριμένο π ο ίη μ α το υ με την σκέψη ότι γενικά η
ποίηση κα ι ειδ ικ ό τερ α η περ ίπ τω σ η Α ναγνω στά
κη έχει βοηθήσει και συνεχίζει να βοηθάει τον
ά νθρ ω π ο του τό π ο υ και τω ν χρόνων μ α ς να ζει
κ α λ ύ τερα .
Το βιβλίο κλείνει με δύο επ ίμ ετρ α : το π ρώ το
α φ ο ρ ά τον «ξένο εα υ τό», ένα σημαντικό κοινωνικ ο π ο λ ιτικ ά συστατικό τη ς σύγχρονης ποιητικής
π α ρ α γ ω γ ή ς. Το δ εύτερ ο α ν α φ έρ ετα ι με τρ ό π ο
π α ιγ ν ιώ δ η στο alter ego το υ Μ. Α ναγνωστάκη,
το ν σ κανδα λώ δη Μ ανούσο Φάσση.
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Ο ελληνικός Τύπος στην Αυστραλία
και στη Νέα Ζηλανδία
Τύπος -εφημερίδες και περιοδι
κά-ήταν και είναι το σημαντικό
τερο, αφοΰ scripta manent, μέ
σον για ειδησεογραφική ενημέ
ρωση και, από πολλές απόψεις,
μορφωτική ανύψωση του αναγνωστι
κού κοινού. Παλαιότερα μάλιστα, όταν
δεν υπήρχαν ραδιόφωνο και τηλεόρα
ση, ήταν το μοναδικό μέσον προς τον
σκοπό αυτό και συνεπώς η επιρροή του
πολύ μεγαλύτερη από όσο είναι σήμε
ρα. Πότε γεννήθηκαν οι εφημερίδες,
είναι μια ιστορία αρκετά πολύπλοκη.
Με τη μορφή που τις εννοούμε σήμερα,
δηλαδή σαν ειδησεογραφικά έντυπα
τακτικής κυκλοφορίας, εμφανίστηκαν
στις αρχές του Π ου αιώνα σε πολλές
πόλεις της δυτικής και της κεντρικής
Ευρώπης (Στουτγκάρδη, Παρίσι, Άουγκσμπουργκ, Αμβέρσα, Λονδίνο) σχε
δόν ταυτόχρονα. Ίσω ς πρώτη είναι η
αμβερσηνή De Nieuwe Tijdinghen. Για Charles Sturt της πόλεως Bathurst της
τους γνωστούς λόγους, οι πρώτες ελλη Αυστραλίας και ειδικός μελετητής των
νικές εφημερίδες τυπώθηκαν εκτός του πνευματικών-πολιτιστικων εκφάνσεων
ελληνικού χώρου. Είδαν το φως στη της ζωής του αυστραλιώτη Ελληνισμού,
Βιέννη στα τέλη του 18ου αιώνα, τότε μας έδωσε μια συνολική παρουσία του
που στην πόλη αυτή ζούσαν 10.000 θέματος με το βιβλίο του Ο ελληνικός
Έλληνες. Η Εφημερίς εμφανίστηκε στη Τύπος στους Αντίποδες (Εκδόσεις Γρή
Βιέννη το 1790. Ακολούθησαν ελληνι γορή, Αθήνα 2000). Στις 193 σελίδες
κές εφημερίδες και περιοδικά σε πολ του τόμου αυτού έχει συγκεντρώσει νέα
λές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις (των χω και παλαιότερα μελετήματά του, δημο
ρών οπού υπήρχε μεγάλος αριθμός σιευμένα και αδημοσίευτα, που πραγ
Ελλήνων μεταναστών) πριν, κατά και ματεύονται τα περί του ελληνικού Τύ
μετά την εθνεγερσία του 1821, ώστε ο που στην Αυστραλία και στη Νέα Ζη
ελληνικός Τύπος, στις πρώτες δεκαε λανδία. Να σημειωθεί ότι το κεφάλαιο
τίες της ζωής του ήταν μεταναστευτι- για τον ελληνικό Τύπο της Νέας Ζηλαν
κός. Για τα ελληνικά έντυπα των τριών δίας (σελ. 147-182 του βιβλίου) είναι το
τελευταίων αιώνων στις ευρωπαϊκές πρώτο μελέτημα που αφορά στα ελλη
χώρες υπάρχουν κατάλογοι καθώς και νικά έντυπα στη χώρα αυτή.
αρκετές σχετικές μελέτες, ενώ πλήθος
Ο ελληνικός Τύπος στους Αντίποδες
δημοσιευμάτων αφορά και στον ομογε- του Γιώργου Καναράκη περιλαμβάνει
νειακό Τύπο των εκτός Ευρώπης ελλη Πρόλογο του συγγραφέα και τα ακό
νικών παροικιών (ΗΠΑ, νοτ. Αμερι λουθα άρθρα-μελετήματα:
κής, Αιγύπτου, νοτ. Αφρικής, Μέσης 1 «Προσεγγίζοντας τον ελληνικό Τύπο
Ανατολής). Για τον ελληνικό Τύπο της
της Αυστραλίας».
Αυστραλίας υπήρχαν μερικά άρθρα, 2 «Διαχρονικές σταθερές και μεταβλη
γενικά όμως τα σχετικά με την ιστορία
τές του Τύπου του αυστραλιώτη
και τη ζωή του ήσαν άγνωστα μέχρις
Ελληνισμού».
ότου ο Γιώργος Καναράκης, καθηγη 3 «Ελληνες τυπογράφοι και εκδότες
στην Αυστραλία: Μια αδιερεύνητη
τής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο
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και αναξιολόγητη δύναμη».
4 «Η συμβολή του Τύπου στη λογοτε
χνική δημιουργία των Ελλήνων της
Αυστραλίας».
5 «Μια φωνή ανάμεσα σε πολλές άλ
λες: ο ελληνικός Τύπος στην πολυε
θνική Αυστραλία».
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύγκριση
του ελληνικού με τον Τύπο άλλων μεταναστατευτικών εθνοτήτων της Αυ
στραλίας.
6 «Ο Τύπος των Ελλήνων της πέμπτη;
ηπείρου σε σχέση με άλλους Τύπους
της ελληνικής διασποράς».
7 «Η ιστορία και η συμβολή του ομογενειακού Τύπου στη Νέα Ζηλανδία».
Στις σελ. 185-193 δίδεται πλούσια βι
βλιογραφία σχετική με τα παραπάνω
κεφάλαια, πολύτιμο βοήθημα για όποι·'
ον θελήσει να εγκύψει σε λεπτομερε'·
στερη έρευνα επί του θέματος.
Ο καθηγητής Γ. Καναράκης με το βι
βλίο αυτό καλύπτει επαρκώς και με τω
καλύτερο τρόπο το κενό από την μέχρ
τώρα πενιχρή πληροφόρηση για τον ελ
ληνικό Τύπο της Αυστραλίας και τη1
απουσία ειδήσεων γι’ αυτόν της Néaij
Ζηλανδίας. Από τους τίτλους των κεφα !
λάιων -στα οποία έχουν καταχωρηθε ]
και αρκετές φωτογραφίες εντύπων κα
προσώπων εξόχως ενδιαφέρουσες j
μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστη^
ότι έχει μπροστά του ένα συνθετικό ες ,
γο μεγάλης ιστορικής αξίας και προϊό
απέραντης αγάπης του συγγραφέα γι
τον Ελληνισμό των δυο μακρινών χα J
ρών. Πράγματι, η εργασία του κ. Kavc j
ράκη, καταστάλαγμα μακροχρόνιο
έρευνας, μόχθου, εξόδων και ταξιδιάν
σε πολλές και απόμακρες πόλεις της at ()
στραλιανής ηπείρου για αναζήτηση πι
γαίου υλικού, θίγει ποικιλία πτυχών τ Λ
ζωής των Ελλήνων μεταναστών στοι
Αντίποδες. Μέσα από τις εφημερίδι
και τα περιοδικά τους παρακολουθού[.
έναν τρόπο ζωής που εξ ελ ίσ σ ετα ι μέο^
στον χρόνο, βλέπουμε τη ν ο ο τρ ο π ·
τους, τον τρόπο που οι παλιές και οι νει
γενιές των Ελληνοαυστραλών αντιμετι
πισαν και αντιμετωπίζουν τη ζωή, Jfk^

αισθάνονται απέναντι στη μακρινή «μητέρα-πατρίδα», αν και κατά πόσο αφο
μοιώνονται γλωσσικά και εθιμικά από
το αυστραλιανό ή νεοζηλανδικό περι
βάλλον. Οι λεπτομέρειες της μεταναστευτικής ζωής, οι λεπτομέρειες της εμφανίσεως και της εξελίξεως των έντυ
πων της παροικίας, όπως τις παρέχει ο κ.
Καναράκης στο κείμενο και τις συχνά
αρκετά εκτενείς υποσημειώσεις του βι
βλίου του, καθιστούν το έργο πραγματι
κό θησαυρό, ένα ορυχείο πληροφοριών
για τη ζωή και τη δράση των Ελλήνων
σιους Αντίποδες. Σαν παράδειγμα ανα
φέρουμε την πληροφορία ότι η πρώτη
ελληνική εφημερίδα της Αυστραλίας
ονομαζόταν Αυστραλία, ότι το πρώτο
φύλλο της είχε ημερομηνία 6 Ιουνίου
1913 (εκδόθηκε στη Μελβούρνη) και το
πρώτο (μηνιαίο) περιοδικό κυκλοφορή
θηκε (στην ίδια πόλη) το 1916 από τον
ίδιο εκδότη, τον Ευστράτιο Βενλή. Σή
μερα στην ήπειρο αυτή εκδίδονται μεγά
λες καθημερινές ελληνικές εφημερίδες,
τυπωμένες με τα πιο σύγχρονα μέσα,
παρουσιάζοντας όλη την πολυμορφία

και την πολυφωνία της ομογένειας. Στη
Νέα Ζηλανδία η πρώτη ελληνική εφημε
ρίδα, η Ωκεανίς, έκαμε την εμφάνισή της
το 1952. Ιδρυτής της ήταν ο Παναγής
Παππαφλωράτος.
Ο Τύπος της διασποράς δεν έχει μόνο
τον σκοπό που έχουν οι εφημερίδες και
τα περιοδικά της μητροπόλεως, δηλ.
απλώς την ενημέρωση των αναγνωστών
του πάνω στα ντόπια και τα διεθνή γε
γονότα. Στις πρώτες περιόδους της πα
ρουσίας του ήταν η μοναδική πηγή ει
δήσεων από την μακρινή γενέτειρα των
μεταναστών καθώς και από τη ζωή και
τη δράση τους στη νέα πατρίδα. Ή ταν
μια εστία πατριωτικής ζεστασιάς για
τους νεοαφιχθέντες μετανάστες. Ο κ.
Καναράκης επισημαίνει τις ακόλουθες
βασικές λειτουργίες των εφημερίδων
της ομογένειας που τις καθιστούν ζωτι
κό τμήμα της ιστορίας κάθε παροικίας:
Υποβοηθούν τους μετανάστες να
εγκληματισθούν στη χώ ρα της εγκαταστάσεώς τους εξηγώντας τους τις κοι
νωνικές δομές της, τους νόμους και τις
συνήθειες των εντοπίων. Συμβάλλουν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο

στη δημιουργία και τη διατήρηση των
ελληνικών αξιών και της ελληνικής
γλώσσας στην ξένη χώρα. Να σημειω
θεί ότι ενώ στις ΗΠΑ ο ελληνικός μεταναστευτικός Τύπος γράφεται κατά με
γάλο ποσοστό στην αγγλική γλώσσα,
στην Αυστραλία παραμένει απολύτως
ελληνόφωνος.
Το βιβλίο του καθηγητή Καναράκη με
το λογοτεχνικό του ύφος, παράλληλα
με την επιστημονική του ακρίβεια και
εμβρίθεια, τον πλούτο των πληροφο
ριών που παρέχει και την αυστηρή τεκ
μηρίωση του περιεχομένου του, αποτε
λεί ευχάριστο ανάγνωσμα για κάθε
Έλληνα, ένα πραγματικό εντρύφημα
για τον επιστήμονα, τον ερευνητή και
τον λογοτέχνη, μια πνευματική από
λαυση για τον απλό περίεργο. Δεν θα
πρέπει να λείψει από κανένα ελληνικό
σπίτι. Α ξίζει μάλιστα να μεταφρασθεί
και σε ξένες γλώσσες προς χάριν των
μη ελληνομαθών που ενδιαφέρονται
για τα ελληνικά πράγματα.
ΝΙΚ.Γ.Κ0ΝΤ0Σ0Π0ΥΛ0Σ

SCRIPTA
Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α

Τ Ο Υ Ρ Μ Π Γ ΙΕ Ρ Ν ΣΕ Β Ε

ΦΛΕΓΟΜΑΙ
Μετάφραση: ΓΡΗΓ. Ν. Κ Ο Ν Δ Υ Λ Η Σ
Ο Σέβε έχει γλώσσα, ταμπεραμέντο και καλλιτεχνική φαντασία - ιδιό
τητες που τον καθιστούν ικανό να φέρει εις πέρας την ταύτισή του με
τον Μαγιακόφσκι. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι: εντυπωσιακό!
Aftonbladet
Έξοχος αφηγητικός ρεαλισμός, ευέλικτη πρόζα, φαντασία, χρώματα
και διασκεδαστικοί συνδυασμοί!
Dagens Nyheter
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ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
ΜL·
Μ

Σ ά β βα το μεσημέρι 31 Μ α ρ τίο υ στη Χώρα της Ανδρου.
Παντού στην πόλη ανεμίζουν μ α ύ ρ ες σημαίες. Ιδίως στον
κεντρικό δ ρ όμ ο της πόλης, όπου πριν λίγο έγινε λαϊκό
συλλαλητήριο μπροστά σ το Δημαρχείο, ενάντια σ το
Χωροταξικό Σχέδιο που προτείνεται για το νησί. Στους γύρω
δρ όμους ήταν π εταμένες π ροκηρύξεις εναντίον της
Παπαζώη, κάποιων «μεγαλοεφοπλιστών», και των
οικολόγων. Α τμόσ φαιρα πολέμου.

μως τώρα περνά η
λιτανεία της εικό
νας της Παναγίας,
με ένα πλήθος πα
πάδες, την σχολι
κή μπάντα, κοπέλες ντυ
μένες με παραδοσιακές
στολές και άπειρο κόσμο
ντυμένο στα καλά του. Είναι το σπου
δαιότερο πανηγύρι της Θεοσκέπαστης
κι έτσι κατάρες και ψαλμωδίες πορεύ
ονται αναπάντεχα μαζί, καθώς μερι
κοί πιστοί κρατούν ακόμα παραμάσχαλα μαύρες σημαίες, τώρα με τις οικογένειές τους, χαμογελαστοί να χαι
ρετούν γνωστούς και συγγενείς ένα
γύρω.
Η χωροταξική μελέτη βρίσκεται στην
τέταρτη φάση της, με άλλα λόγια σώ
θηκαν τα ψέματα. Οι «επαναστατημένοι» αυτοί νησιώτες το ξέρουν. Έ χουν
μάλιστα στα χέρια τους περίληψη των
«μέτρων» που εισηγείται η μελέτη παντού περιορισμοί και εξειδικεύσεις
των χρήσεων γης. «Σε λίγο δεν θα μπο
ρείς να χτίσεις πουθενά, όλα θα απα
γορεύονται», μου εξηγεί εμφατικά
ένας γνωστός. «Ζώνες για τούτο, ζώ
νες για εκείνο, ούτε καν θα φτάσουν
τα σημερινά 4 στρέμματα που ισχύουν.
Ακόμα κι εδώ μέσα στον οικισμό που
είμαστε, απαγορεύεται κάθε είδους
δόμηση. Πώς θα ζήσουμε έτσι; Τι μέλ
λον θα έχουν τα παιδιά μας;»
Ο συνομιλητής μου είναι πολύ πειστι
κός στον πανικό του έτσι που είναι
ανακατεμένος με αγανάκτηση. Δεν

Ο
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αμφιβάλλω διόλου για τις προθέσεις
του. Αν είναι να εφαρμοστεί μια τέ
τοια μελέτη, πράγματι θα φ έρει τα π ά 
νω κάτω. Και πού αυτό: σε ένα νησί
εσωστρεφές, που παραδοσιακά απω
θούσε την εισβολή του τουρισμού,
οπότε γι’ αυτό είχε μείνει σχετικά
αλώβητο ώς σήμερα. Ό μω ς η κατά
σταση έχει αλλάξει εδώ και μερικά
χρόνια. Η τουριστική ανάπτυξη -που
άλλοτε περιοριζόταν στο «γραφικό»
Μ πατσί- έχει ήδη αρχίσει να μετα
μορφώνει μιας μεγάλης έκτασης πα 
ραλιακή ζώνη στα δυτικά, που πιάνει
από το Γαύριο (το λιμάνι), περνά από
το Μπατσί και φτάνει ως την Παλαιόπολη. Ακόμα και οι βόρειες αραιοκα
τοικημένες ακτές με τους κακούς χω 
ματόδρομους έχουν «μολυνθεί», ως
και η ίδια η περιοχή της Χώρας στα
ανατολικά, το προπύργιο της τοπικής
εφοπλιστικής κοινωνίας, δέχεται συ
νεχείς πιέσεις. Βέβαια η Άνδρος δεν
κατάντησε ακόμα Μύκονος. Αλλά
μιας και ένα μοντέλο ανάπτυξης έχου
με όλο κι όλο, και με δεδομένη την αλ
ματώδη βελτίωση των θαλάσσιων συ
γκοινωνιών όπως και τη δίψα εκτόνω
σης της Αθήνας προς τα γύρω νησιά,

δεν χρειάζεται πολλή φαντασία για να
μαντέψει κανείς τι επέρχεται άμεσα
Και αν ώς τώρα, όπως είπαμε, υπήρχαν
εσωτερικές αντιστάσεις στην εισβολή
χάρις στην τοπική απασχόληση στη
ναυτιλία, φαίνεται πως από εδώ και
εμπρός τα πράγματα δεν θα ελέγχονται
το ίδιο εύκολα. Εκείνοι που έχουν την
άνεση να βλέπουν πιο καθαρά τα πράγ
ματα και θέλουν να προασπίσουν τα
συμφέροντά τους (όσοι συλλογικά κατηγορούνται ως «μεγαλοεφοπλιστε'ς»)
μοιραία έρχονται να συγκρουστούν μεεκείνους, τους πολυπληθέστερους, που
προσβλέπουν σε μια πιο άνετη ζωή.
πλησιέστερα στα καταναλωτικά πρότυ-,
πα της σύγχρονης ζωής.
Η μάχη σε παρόμοιες περιπτώσεις
(βλέπε π.χ. Σαντορίνη ή Νάξο) κρίθηκε,
υπέρ των μικρομεσαίων και ανερχόμε.
νων κοινωνικών στρωμάτων που είχαλ!
άμεση πρόσβαση μόνο στην κατηγορίι
των «ρουματζήδων». Η α πόλυτα προ
σγειωμένη διεκδικητική λογική του:
αχρήστευσε τη δογματική καθαρότητι
των κάθε λογής οικολόγων και των αρ
χαιολόγων, όπως και τον συντηρητικι
προστατευτισμό των εχόντων.
Φυσικά θα επέλθει κάποιος «συμβι >
βασμός» στην Άνδρο, με ουσιαστικέ
εκπτώσεις από τις αρχικές προτάσεις
- κ ι αυτές στα σίγουρα αρκετά κουτσου
ρεμένες σε σχέση με διεθνείς προδιο
γρ α φ ές- πράγμα που γνώριζαν καλ·
όσοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο. C
ίδιες οι υπηρεσίες του υπουργείου ει,·
χαν άλλωστε προλάβει να διοχευτεί
σουν κατάλληλα την πληροφορία ότι θ
δεχτούν πρόθυμα όποιες χρειαστου.
τροποποιήσεις. Αυτό δα έλειπε, ν
ανοίξουμε ένα ακόμα μέτωπο. Ό σ ο γι
την εκδήλωση της λαϊκής οργής, πότ
κανείς τους συνήθισε στη λογική του |
συμφέρει μακροπρόθεσμα στον τόπι !
για να πειστούν τώρα ξαφνικά για μι
τέτοια αναγκαιότητα;
Έ τσ ι οι μαύρες σημαίες στο πανηγιή
της Θεοσκέπαστης στη Χ ώ ρα τΌ1
Άνδρου ήταν κι αυτές μέρος της γιορτ '
νής ατμόσφαιρας, όπως καθρεφτιζότι4
στα χαρούμενα πρόσωπα του κόσμο/''
Ή τα ν μια τελετουργία με σαφές συμβι Ε
λικό περιεχόμενο, ανάλογο με εκειλ λ
της σεπτής εικόνας της Π α ν α γία ς π( I
παρέλαυνε στους δρόμους της Χώρα ΐ
Γιατί όλοι τ^ξεραν τι σημαίνουν όλα α f
τά.
Ht
llpli
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Νούλας
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΕΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ
Επιμέλεια: Ευριπίδης Μαχρης
Εκδόσεις Πανελλήνια Ομο
σπονδία Συλλόγων Σαρακαχσαναίων
Ιωάννινα 2000, σελ. 380

LT0Vμη ε ξ ο ικ ε ιω μ έ ν ο με
ην ελληνική π α ρ ά δ ο σ η
:- αναγνώστη το β ιβ λ ίο του
νίακρή ίσως μοιάζει εργα©ιία τοπικού αν όχι περιοριιμένου ενδιαφέροντος που
ιντλεί τους λό γο υ ς ύ π α ρ ,ής της από τα α π ο θ έμ α τα
( ιρισμένων ρ ο μ α ν τ ικ ώ ν .
Ίεγάλο λάθος. Π ρ ό κ ειτα ι
, ια εργασία π ο λ ύ τιμ η με
ί. λη την σημασία της λέξης,
ξοπλισμένη με όλα τα χ α 
ρίσματα ενός ά ψ ο γο υ κ α ι
„ πολύτως τεκ μ η ρ ιω μ ένο υ
. ελετήματος, ικ α ν ο ύ ν α
ιασώσει από την λήθη ό,τι
πουδαιότερο έχ ει ν α επιείξει ο α ρ χ α ίο ς π ο λ ιτ ι^ μόςτων Σ α ρ α κ α τσ α ν α ίV . Ενός λαού ν ο μ α δ ικ ο ύ
• ου σημάδεψε με την π α '■ ουσία του εδώ κ α ι αιώ νες
1 ύρα τον χώ ρ ο τη ς ν ο τια ατολικής Ε υ ρ ώ π η ς . Π ε' ισσότερα από 500 τραγούr :αχωρισμένα σε δέκα κα!ιί,1; ΐγορίες μ α ρ τυ ρ ο ύ ν α φ ε1r )ς μια ρω μαλέα προφ οριί παράδοση εναρμονισμέ1πλήρως με το π ε ρ ιβ ά λ 

λον π ο υ την γ έ ν ν η σ ε , την
φιλοξένησε και την φιλοξεν ε ί ακ ό μ η κ α ι α φ ε τ έ ρ ο υ
α π ο κ α λ ύ π τ ο υ ν τ ις σ ο φ ές
ισ ο ρ ρ ο π ίες στο εσω τερικό
μιας κοινω νίας που δυστυ
χώ ς τείνει να εκλείψ ει από
τον ελλαδικό χώ ρο. Ο Μακ ρ ή ς δ ια θ έ τ ο ν τ α ς στο
ο π λ ο σ τ ά σ ιό το υ γ ν ώ σ ε ις
σω ρευμένες από πολύχρο
ν ε ς έ ρ ε υ ν ε ς κ α ι ισ χ υ ρ ό
προσ ω πικό ένστικτο αξιοπ ο ιε ί κατάλληλα τις πη γές
του (π ρ ο φ ο ρ ικ ές κ α ι έντυ
π ες) κατορθώ νοντας να
συλλέξει ένα υλικό σπάνιας
πληρότητας που καθιστά το
βιβλίο του σ η μ είο α ν α φ ο 
ράς για τον τομέα της ελλη
νικής παράδοσης.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΥΣΙΑ
Amaury de Riencourt
Μετάφραση: Νέστορας
Χούνος
Εκδόσεις Τραυλός
Αθήνα 2001, σελ. 816

Α πό την λατρεία του θηλυ
κού στο πρόσ ω πο της Μ η
τέρας Γης ως την εποχή της
εμ φ ά νισ η ς τω ν φ εμ ιν ισ τι
κών κινημάτων κα ι των δ ι
λ η μ μ ά τω ν που α υ τά έ θ ε 
σαν, ο συγγραφ έας επ ιχ ει
ρεί να ερμηνεύσει την ιστο
ρ ία υπό το πρίσμα του θη 

λυκού-αρσενικού. Π ρ οκα 
ταλήψεις, δόγματα, διακρί
σ ε ις υ π ή ρ ξ α ν π ά ν το τε σε
άνθηση όσον α φ ο ρ ά στην
α ν ά γκ η δ ια χω ρ ισ μ ο ύ τω ν
δ ύ ο φ ύλω ν κ α ι την δ η μ ι
ο υ ρ γ ία πολιτισμώ ν, μυθο
λογιώ ν, θρη σ κ ειώ ν, φ ιλ ο 
σ ο φ ιώ ν , τε χ ν ώ ν αλλά κ α ι
πολιτικώ ν κ α ι κοινω νικώ ν
φ ο ρ έω ν κ α ι ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν
δομώ ν. Ο R ie n c o u rt πρ οχ ω ρ ά στην μελέτη του με
σταθερά και σίγουρα βήμα
τα : τα π ο ρ τ ρ έ τ α μ υ θικώ ν
γυναικώ ν όπω ς η Κ λεοπά
τ ρ α κ α ι η Τ ν τ ιρ α Γ κ ά ν τι
αλλά και τυπικών γυναικεί
ων μορφών όπω ς της Α μα
ζ ό ν α ς κ α ι τη ς Μ ά γ ισ σ α ς
που εν το π ίζο ν τα ι σε π λ ή 
θος πολιτισμών, για να καταλήξει σε μια κοινή μα τό
σο σ π ά ν ια εκ φ ρ α σ μ έν η
α λ ή θ ε ια : «ενώ ο ι ά ν δ ρ ε ς
φ τιά χνο υ ν την ισ τορία , οι
γ υ ν α ίκ ε ς α π ο τ ε λ ο ύ ν την
ιστορία». Ό χ ι και τόσο εύ
κολη υ πόθεσ η αν σ κ εφ τεί
κ α ν ε ίς τις χ ιλ ιά δ ε ς π α ρ ό 
μοιες εργασίες που κυκλο
φορούν και υποτίθεται εξε
τάζουν το ίδιο θέμα. Καθώς
ο ρόλος των γυναικώ ν στις
α ν θ ρ ώ π ιν ε ς κ ο ιν ω ν ίε ς
υ πή ρ ξε τις τελ ευ τα ίες δ ε 
καετίες ένα φεμινιστικό ζή
τημα, ό χι σ π ά νια προσέλκυσε το ενδια φ έρο ν ερ ευ 
νητών με ακατάλληλο υ π ο 
κ ε ιμ ε ν ικ ό ε ξ ο π λ ισ μ ό με
α π ο τέλ εσ μ α την δ η μ ιο υ ρ 
γ ία αρκετώ ν π α ρ εξη γή σ ε
ων. Γ ια ν α κ λ είσ ο υ μ ε π ά 
ντως, το βιβλίο του γάλλου
συγγραφ έα που ζει στη Γε
νεύη, είναι μια δουλειά συ
νετή, κα λο ζυγισ μ ένη , που
β λ έπ ει το α ντικ είμ ενό της
από μια απόσταση ικανή να
ε ξ α σ φ α λ ίσ ε ι α φ ε ν ό ς την
αντικειμενικότητα των τελι
κώ ν σ υ μ π ερ α σ μ ά τω ν κ α ι
α φ ε τ έ ρ ο υ το ν σ εβ α σ μ ό
προς τον αναγνώστη.

ΥΠΟΘΕΣΗ
ΦΑΛΜΕΡΑΪΕΡ
Κωνσταντίνος Ρωμανός
Εκδόσεις Κάκτος
Αθήνα 2001, σελ. 94

KüNTTAmvos kmusos
Υπόθεση
Φαλμεράιερ
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Κάθε ελληνικό βιβλίο (μέ
χρ ι πριν λίγα χρόνια μάλι
στα κάθε βιβλίο που έβγαι
νε στα ελληνικά) και αφορά
τον Γ ερμ ανό Φ αλμ εράιερ
δεν μπορεί παρά να αποτε
λ εί θετικό βήμα. Πολύ π ε 
ρισσότερο όταν πρόκειται
για εργασίες όπως αυτή του
Ρ ω μ α νο ύ . Τ ίμ ιε ς κ α ι ψ ύ 
χρ α ιμ ες δηλαδή παρεμ βά
σεις που καταπιάνονται με
το θέμα με μοναδικό σκοπό
την αναζήτηση της αλήθειας
κ α ι την κ α τ α γ γ ε λ ία του
ψ εύ δ ο υ ς. Γ ια τί ο Φ α λ μ ε
ράιερ και η θεωρίες του κα
λύπτονταν για πολλά χ ρ ό 
ν ια από ψεύδη που συντη
ρούνταν και ώς ένα βαθμό
σ υ ντη ρ ο ύντα ι ακόμη από
έναν ανόητο ελληνικό εθνι
κισμό. Τ ι λ έει ο Ρω μανός
(χω ρ ίς να ε ίν α ι πάντω ς ο
μόνος που το πράττει) που
θα έπρεπε να έχει ειπω θεί
εδώ κ α ι π ά ρ α πολλά χ ρ ό 
ν ια ; Ο Φ α λ μ ερ ά ιερ δεν
ήταν παρά ένας ακόμη ειλι
κρινής φιλέλληνας ενταγμέ
νος στο μεγάλο φιλελληνικό
κ ίν η μ α που ά νθη σ ε στην
Ευρώπη τον 19ο αιώνα. Η
ενασχόλησή του ωστόσο με
τους σύγχρονούς του Έλλη61

νες, σε α ντίθεσ η με το υ ς
υπόλοιπους του κινήματος,
όχι μόνο δεν του επέτρεψ ε
να παρασυρθεί άκριτα στην
φαντασιακή ταύτιση όλων
των κλασικιστικών ιδεωδών
με τους υπαρκτούς Έλληνες
αλλά αντίθετα τον οδήγησε
στο μίσος γ ι’ αυτόν τον κ α 
θυστερημένο λαό που έμοι
αζε ανίκανος να εκφ ράσει
ο,τιδήποτε τον χαρακτήριζε
κάποτε. Καθώς δεν μπορού
σε να διοχετεύσει το μένος
του ενα ντίον του Θ εο ύ , ο
οποίος επέτρεψε τον αφανισμό αυτών που ο ίδιος θεω 
ρούσε ό,τι σ π ο υ δ α ιό τε ρ ο
δημιουργήθηκε από τον άν
θρωπο, του απέμειναν μό
νον οι Έ λληνες. Κ αι είναι
αυτό το μίσος που έσπρωξε
τον Φ αλμεράιερ στα άκρα
εμποδίζοντας τον να παραδώσει στην ιστορία πραγμα
τικά επισ τημονικές ε ρ γ α 
σίες.
Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
Βίτολντ Γκομπρόβιτς
Μετάφραση: Δημήτρης Δημητριάδης
Εκδόσεις Νεφέλη
Αθήνα 2001, σελ. 269

Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Μ εγάλος μάστορας της τέ
χνης του λόγου αλλά και κα
λός γνώ στης της ίδ ια ς της
ζωής, ο πολωνός συγγραφέ
ας Β ίτολντ Γ κ ο μ π ρ ό β ιτς
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(19Q4-1969) δ ια τ η ρ ε ί τις
α π ο σ τά σ εις του α π ό κ ά θ ε
λογοτεχνική φόρμα (χω ρίς
ωστόσο να λείπουν οι επιρ 
ρ ο έ ς κ α ι ο ι π ρ ο σ ω π ικ έ ς
πορτιμ ήσεις), π α ρ ά γο ντα ς
ιστορίες που π ρ α γ μ α τεύ ο 
νται την ανθρώπινη φύση. Η
Π ορνογραφία είναι ένα μυ
θιστόρημα που δ ια β ά ζετα ι
«χω ρίς σταματημό», ό πω ς
συνηθίζουν να λένε οι εκδό
τες διαφημίζοντας τα βιβλία
τους. Γραμμένο επίτηδες με
τον πλέον απλό τρόπο α να 
ζητά στις σελίδες του τη νέα
ομορφιά, τη νέα ποίηση που
καιροφυλακτεί στις ανθρώ 
π ιν ε ς η λ ικ ια κ ές κ α τα σ τά 
σεις και την πρόσμιξη τους.
Έ ρω τας, ερωτισμός και σε
ξουαλικότητα εναρμ ονίζο
ν τα ι χ ω ρ ίς α φ ύ σ ικ ε ς ε π ι
πτώσεις, παράγοντας δυνα
μ ικ ές που π ρ ο ω θ ο ύ ν την
α φ η γη μ α τικ ή α ν έλ εξ η . Ο
ίδιος ο συγγραφέας γράφ ει
στο ημερολόγιο του για τους
λόγους που τον ο δή γη σ α ν
να δημιουργήσει την Πορνο
γ ρ α φ ία : « έν α ς α π ό το υ ς
πνευματικούς κ α ι αισ θη τι
κούς στόχους μου είν α ι να
βρω ένα πιο πλατύ κ α ι πιο
δραματικό πέρασμα προς τη
νιότη. Ν α της αποκ α λύψ ω
το υ ς δ εσ μ ο ύ ς τη ς με την
ανωριμότητα, έτσι ώστε να
συμπληρώνει η μία την άλ
λη».
ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ανδρέας Γερολυμάτος
Εκδόσεις Κάκτος
Αθήνα 2001, σελ. 166
Μ ια ασυνήθιστη (τουλάχι
στον γ ια το υ ς π ε ρ ισ σ ό τ ε 
ρους από εμάς) μελέτη ε ί
ν α ι αυτή που συνέγραψ ε ο
Α ν δ ρ έ α ς Γ ε ρ ο λ υ μ ά το ς.
Μ ια εργασία που εξετά ζει
το ρόλο της π ρ ο ξ εν ιά ς στη
σ υλλογή π ο λ ιτ ικ ώ ν κ α ι
σ τ ρ α τιω τ ικ ώ ν π λ η ρ ο φ ο 

ριών στην κλασική Ελλάδα.
Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια θ έ μ α π ο υ
έχει αγνοη θεί από τους π ε 
ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς ισ τ ο ρ ικ ο ύ ς
π α ρ ’ ότι από την πιο π ρ ώ ι
μη π ε ρ ίο δ ο της ελλη νική ς
ισ το ρ ία ς υ π ά ρ χο υ ν πολλά
π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α κ α τ α σ κ ο 
πίας καθώ ς και άλλων μορ
φών συλλογής π λ η ρ ο φ ο 
ριών. Ή δ η από τα ομηρικά
έπη ο ι κ α τ α γ ρ α φ έ ς κ ά θ ε
άλλο παρά σπανίζουν αφού
στα πολυά ρ ιθμ α κ α το ρ θ ώ 
ματα τω ν ηρώ ω ν π ε ρ ιλ α μ 
βάνονται πράξεις κατασκο
π ία ς. Ο Ο δυ σ σ έα ς γ ια π α 
ρ ά δ ε ιγ μ α είν α ι μια μορφή
που τ α υ τ ίζ ε τ α ι εύ κ ο λ α με
τον ρόλο του κατασκόπου.
Ά ριστος στις μεταμφιέσεις,
ικανότατος ψ εύτης, α π ο τε
λεσματικός δολιοφ θορέα ς,
μ ο ιά ζ ε ι με το ιδ α ν ικ ό μ ο 
ντέλο τω ν επ α γ γε λ μ α τιώ ν
του είδους.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗ Σ
ΥΣΤΕΡΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Peter Brown
Μετάφραση: Θεοδόσης Νικολαΐδης
Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ
Αθήνα 2001, σελ. 170
Μ ια καταγραφή της κοινω 
ν ία ς κ α ι κ υ ρ ίω ς το υ χ ρ ι 
στιανισμού της ύστερης αρ
χαιότητας (από τον Μ άρκο
Α υρήλιο έως τον Κ ω νσ τα

ν τίν ο ) ε π ιχ ε ιρ ε ί ο ιστορι
κ ό ς P e te r B row n. Για να
π ερ ιγρ ά φ ει ζωντανά τις με
τα λ λ ά ξ εις στον κοινωνικό
ιστό κα ι στις θρησκευτικές
α ν τ ιλ ή ψ ε ις χρησιμοποιεί
κ α ι αναλύει παραδείγματα :
επιτυ χη μ ένω ν ατόμων της
εποχή ς που αναδείχθηκαν
κ ο ιν ω ν ικ ά . Ο ι εξελίξεις'
στο επ ίπ εδ ο της ανακατα
νομής της εξουσίας στις πό
λ ε ις κ α ι η εμφάνιση ενός
νέου θρησκευτικού λεξιλο-τ
γιου αποτελούν το
υ λ ικ ό μέσω του οποίου
σ υ γ γ ρ α φ έα ς ανιχνεύει
μ ε γ ά λ ε ς α λλα γές που

ν τ ε λ ο ύ ν τ α ι στις ζωές τω
α νθρώ πω ν της Μεσόγειό
εκ είν η ς της εποχής σετε
μ είς της καθημερινότητα 1
όπως: η λατρευτική πίστη, '
τρ ό π ο ς με τον οποίο αυτ
ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι κα ι τέλος ε
ίδιες οι σχέσεις των ανθρα
πω ν μεταξύ τους. Σημαντ
κή από κάθε άποψη ακόμ
κ α ι γ ια κείνους που δεν ε ^
ν α ι ε ξ ο ικ ε ιω μ έ ν ο ι με τη ’ί
επ ο χή στην οποία α ν α φ ρ
ρ ετα ι, η μελέτη του Brow '>
καταλήγει σε μια σειρά αι
μ π ερ α σ μ ά τω ν, ιδιαιτέρα '
ενδιαφερόντω ν, για τα ιδι ‘ί
ώδη ενός κόσμου συναρπι ·ί<
στικού, πλην όμως χαμένε10
h
πια στους αιώνες.

Υπεροχή της γραφής
Ελπίδα Παλαιολόγου

Κάηνύχτα Μ αντάμ Μποβαρύ
Εκδόσεις «Νέα Σύνορα» Α.Α. Αιβάνη
\θήνα 2000, σελ. 420
Είμαστε μάρτυρες μιας, χω ρίς προηγούμε
νο, σε ανθηφορία ελληνικής γυναικείας λο
γοτεχνικής π α ρ α γ ω γ ή ς με ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ α
■μπορικά αποτελέσματα ενώ πάντοτε καρα
δοκεί και η προοπτική της τηλεοπτικής διαικευής. Την προσδιορίζουν περισσότερο τα
αριθμητικά μεγέθη και λιγότερο τα π ο ιο τι
κά. Ό χι ότι απουσιάζουν οι αξιόλογες, έως
και σημαντικές, ελληνίδες πεζογράφοι, αλλά
Ιηπό στο οποίο τώ ρα αναφερόμαστε έχει τα
ΜΟβακτηριστικά ενός οιονεί (λογοτεχνικού)
,ωνήματος, μιας μετα-φεμινιστικής θεματιΛΐ($, όχι έκδηλα μαχητικής όπως εκείνη των
« κ α ε τ ιώ ν ’60 κ α ι ’70, α λλά εν ό ς έν το ν α
κοποιούμενου κοινωνικού και οικονομιτεριβάλλοντος. Από τη μια η λογοτεχνία
αναμηρυκάζει τα κεκτημένα μιας πολύ:ης «χειραφέτησης», ενώ από την άλλη
ιπ α θ εί να σ κ ια γ ρ α φ ή σ ε ι κ α ιν ο ύ ρ γ ια
γεφυρώματα» εξισωτικών ισοπεδώσεΕνώ είν α ι β έβ α ιο ό τι στα εσ ω τερ ικ ά
ξοδα, τον κόρο, την πλήξη, την μοναξιά,
ο φόβο του θ α νά το υ κ α μ ιά « κ α ιν ο ύ ρ γ ια
J! ποχή» δεν πρόκειται να δώσει ικανοποιητι
κή απάντηση. Ο ι «χορτάτες» επ ο χές με τα
χορτάτα» ασχολούνται. Για όλα υπάρχουν
jh ξηγήσεις και ενδιαφέρον,
g,· Θα ήταν άδικο να εντάξει κανείς συλλήβδην
, eu αβασάνιστα στη ροζ λογοτεχνία ή στη λοοτεχνία των «Θυρωρών» (Ντελλύ, Μ αξ ντε
ΐεζίτ. Μωρίς Ντεκομπρά, Ιωάννα Μπουκου. άλα-Αναγνώστου κ.λπ.) το «κύμα» αυτό των
Λληνίδων πεζογράφω ν. Έ τ σ ι κι αλλιώς, με
ιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένο τρόπο,
1 εριγράφουν και καταγράφουν συγκεκριμέuτμήματα και τρόπους της κοινω νίας μας,
«ι αυτό είναι από μόνο του σημαντικό.
Τα βιβλία αυτά χω ρίζονται σε εκείνα που
διαβάζονται εύκολα κ α ι σε εκείνα που δια^ άζονται δύσκολα. Αυτό όμως δεν σημαίνει
ιίΐ·' ως αυτά που διαβάζονται εύκολα δεν είναι
ίΛλά, ούτε ότι τα δυσκολοδιάβαστα διαθένοΗυν έτσι ποιοτικό πλεονέκτημα. Ε ίνα ι αρι . ι -----------------------

ί

κετοί οι λόγοι που κάνουν ένα βιβλίο ευκο
λοδιάβαστο όπω ς πολλές και οι αιτίες που
κ ά ν ο υ ν δύσ κ ο λ ο το δ ιά β α σ μ α άλλω ν β ι
βλίων. Έ ν α κακό βιβλίο ούτε εύκολα ούτε
δύσκολα διαβάζεται. Απλά δεν διαβάζεται.
Έ τ σ ι, γ ια ν α μπούμε στο μυθιστόρημα της
Ε λπίδας Π αλαιολόγου Κ αληνύχτα Μ αντάμ
Μ π ο β α ρ ύ , το ο πο ίο α φ ο ρ ά ετούτη την π α 
ρουσίαση, κ α ι που έχει το χάρισμα να δ ια 
βάζεται απνευστί. Γιατί διαθέτει τη σύνθετη
πρόκληση της ζωντανής, ενήμερα σύγχρονης
γ ρ α φ ή ς κ α ι του κ α λ ά δομημένου, επίσ ης
ενήμερου, περ ιεχο μ ένο υ . Κ οινω νικό π ρ ο 
σκήνιο, μυθοπλαστική δυναμική και, φυσι
κά, το «παρασκήνιο» της γυναικείας ευ α ι
σθη σ ίας κ α ι των χαρα κτη ριστικώ ν που τη
συνοδεύουν. Κ άποτε, συνειδητά ή όχι, δεν
έχει κα ι τόση σημασία, αυτή η ευαισθησία
-σ το συγκεκριμένο β ιβ λ ίο -υ π ε ρ β α ίν ε ι τα
σ ύ ν ο ρ α τη ς δ ρ α μ α το υ ρ γ ικ ή ς πλοκή ς κ α ι
παίρνει έναν (ευδιάκριτο) «εξομολογητικό»
χαρακτήρα αυθεντικότητας: Ταυτίσεις, ανε
ξ ιχν ία σ τες ταυτότητες, σ υ γκυριακά «ηλε
κτροφόρα» συρματοπλέγματα και όλα εκεί
να τα αλλιώς «αδιανόητα». Διαφορετικά, τι
είδους «γυναικεία» λογοτεχνία θα ήταν;
Στην επικίνδυνη ζώνη ηλικίας η ηρωίδα της
Ελπίδας Παλαιολόγου, δυναμικό και επιτυ
χημένο επιχειρηματικό στέλεχος, βιώνει την
αδιέξοδη κόπωση του γάμου της. Οι περιλά
λητες «συζυγικές υποχρεώσεις» έχουν γι’ αυ
τήν το χαρακτήρα του καταναγκασμού. Ερείσματά της τα δυο της π α ιδιά (στην περίοδο
των σπουδών τους), το πάθος της για τη δου
λειά κα ι το σκυλί της. Μ ια νορβηγίδα φίλη
της την υποκινεί να περάσει στη συγγραφική
ενασχόληση σαν σε είδο ς φ άρμακου «φυ
γής». Έ τσ ι και συμβαίνει. Αλλά το «φάρμακο»-γράψιμο γεννά ει και το άλλο «φάρμα
κο», τον έρωτα, σαν κινητήρια δύναμη του
μυθιστορήματος (μέσα στο μυθιστόρημα). Το
βιβλίο πρ ο χω ρεί ενσωματώνοντας δύο πα 
ράλληλες αφηγήσεις· τη συνεχή αλληλογρα
φία που διατηρεί η ηρω ίδα-συγγραφέας με
τη νορβηγίδα φίλη της, μέσα από την οποία
παρακολουθούμε την (άνυδρη) καθημερινότητά της, και το μυθιστόρημα το οποίο τις νύ
χτες (κρυφά από τον άντρα της) γράφ ει στο
P.C. Ο ι συγκλίσεις δεν θα αργήσουν...

Β αίνομ εν προς το...
2004 και το περιοδικό
Hellenic Quarterly που
εκδίδεται από την
Αστική ΜηΚερδοσκοπική Εταιρία
«Η Ελλάδα εκτός της
Ελλάδας - Hellenica»
ανέλαβε την προπόνησή
μας στην ολυμπιακή
ιδέα, με την ειδική
έκδοση του τχ. 7 (Δεκ.
2000-Φεβ. 2001). Με
κείμενα των υπουργών
μας Ευάγγελου
Βενιζέλου, Κώστα
Λαλιώτη και Θεόδωρου
Πάγκαλου, με κείμενα
των Ολυμπιονικών μας
Πύρρου Δήμα, Νίκης
Μ πακογ ιάννη, Νίκου
Κακλαμανάκη, Κώστα
Κεντέρη, με κείμενα για
το αθλητικό πνεύμα, το
παρελθόν και το μέλλον,
με κείμενα, με κείμενα...
Ας μην σας κουράζω,
άλλωστε πρόκειται για
μια Ελλάδα εκτός της
Ελλάδας, που ίσως μου
δ ια φ εύ γ ει...
Γ ια τον Γ ιώργο Σεφέρη,
με αφορμή το «Έ τος
Σεφέρη»,
πραγματοποιήθηκαν
εκδηλώσεις, εκδόσεις
και ποικίλες δράσεις
που άφησαν αντίστοιχα
ποικίλους καρπούς:
ανώριμους, ώριμους,
υπερώριμους... Γεγονός
παραμένει ότι μέσα στο
σύνολο ξεχωρίζει για το
προσφερόμενο σπάνιο
υλικό ο κατάλογος από
την Έ κθεση Πολυμέσων
που οργάνωσε το
υπουργείο Πολιτισμού
(16/11-20/12/2000):
Γιώργος Σεφέρης.
Ποιητής και Πολίτης.
Αλλά και η επανέκδοση
της δίγλωσσης έκδοσης
Τρεις μέρες στα
μοναστήρια της
Κ αππαδοκίας- Trois
jours dans les églises

rupestres
de Cappadoce
(μετάφραση: Οκτάβιος
Μερλιέ - Γιώργος
Σεφέρης, εκδ. Κέντρο
Μικρασιατικών
Σπουδών, 2000) είναι
μια σημαντική
προσφορά. Η β '
έκδοση (η πρώτη
πραγματοποιήθηκε το
1953), που προλογίζει ο
Ζήσιμος Λορεντζάτος,
συμπληρώνεται μ’ ένα
ενδιαφέρον επίμετρο:
«Το εφόδιο του ποιητή»
τιτλοφορείται το
διεισδυτικό κείμενο της
Ιωάννας Πετροπούλου.
Δημοσιεύεται επίσης
και η επιστολή του
Γιώργου Σεφέρη προς
την Μέλπω και τον
Οκτάβιο Μερλιέ
σταλμένη από τη
Βηρυττό στις 24 Μαΐου
'53, όταν έχει στα χέρια
του την πρώτη έκδοση
του βιβλίου. Η έκδοση
περιλαμβάνει και
σπάνιες φωτογραφίες
από την Καππαδοκία.
Δ ιαβάζω το
«Αυτοβιογραφικό
χρονικό» του
Νικηφόρου Βρεττάκου:
Οδύνη (εκδ. Πόλις,
2000). Έ ν α κείμενο που
πρωτοεκδόθηκε το 1969
στην Αμερική και το
1995 έγινε ευρύτερα
γνωστό στο ελληνικό
κοινό. Τοπρολογικό
κείμενο, γραμμένο από
τον γιο του ποιητή
Κώστα Βρεττάκο,
αποκαλύπτει,
συμπληροδνει και κυρίως
προτείνει μιαν
ανάγνωση του κειμένου
ικανή να μας οδηγήσει
στα μύχια της γραφής· σ’
αυτό που προϋπάρχει
αλλά και σ’ αυτό που
απουσιάζει από το
τελικό κείμενο.
Υπάρχει, άραγε, τελικό
64

Π λουσ ιοπάροχο κ α ι α υ θεντικ ό χιούμορ,
σαρκαστική παρατηρητικότητα όπου απαιτεί
ται, εύληπτες σκιαγραφήσεις, εντιμότητα στις
εξομολογητικές στιγμές και συμβαίνοντα που
ακουμπούν και με τα δυο τους πόδια σε ανα
γνωρίσιμη πραγματικότητα. Αυτές οι αρετές
είναι που κάνουν τις όποιες υπερβολές (να
γράψ ει π.χ. για τα πάντα) να ξεπερνιούνται
εύκολα. Α λλω στε το Κ α λ η ν ύ χ τα Μ α ν τά μ
Μ πο βα ρύ είνα ι το πρω τόλειο της Ε λπίδας
Π αλαιολόγου, αν βέβαια ένα τέτοιο βιβλίο

μπορεί να το π ει κα νείς πρωτόλειο! Η συγ
γραφ έας, π έρ α από τις δόσεις λυρισμού και
ρομαντισμού της γραφ ής της, δείχνει ν α ζω
γρ α φ ίζει την εποχή της κ α ι αρκετές α π ό τις
διαστρωματώσεις της, τις οποίες και εντάσσ ει
ομαλά στη μ υθισ τορία της, χαρίζοντας της
έτσι επιθυμητή ρεαλιστική αξιοπιστία. Αυτό
κάνει το βιβλίο πρόσφορο και εξίσου εν δ ια 
φέρον και για άντρες αναγνώστες.
Δημήτρης Χαρίτος

Η λύση τον αντοσαρκασμού
Ερίκ Φενώ
'Οπου γίνεται λόγος για το σκάκι, την
πανουργία τον Κασπάροφ, την προοπτική, τα
ερωτικά παιχνίδια, τις σκέψεις τον Πασκάλ
και τον Μ ίλαν Κούντερα

Μετάφραση: Φωτεινή Μουρκούση
Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2001, σελ. 180
Ευφυής αν μη τι άλλο ο Φενώ, ο νεαρός γάλλος συγ
γραφέας του μυθιστορήματος με τον τίτλο ποταμό, θα
ήταν δύσκολο να μην αποσπάσει την προσοχή μας. Όχι
απαραίτητα για τις συγγραφικές του ικανότητες, τις
οποίες είναι βέβαιο ότι διαθέτει, αλλά για τον τρόπο
που επιλέγει με μια σειρά ευρημάτων να καλύψει τις
αδυναμίες του. Ως γνήσιο τέκνο της εποχής του μοιάζει
ανίκανος να αφηγηθεί μια ιστορία, έστω μια σχετικά συ
νηθισμένη ιστορία, χωρίς να νιοίθει την υποχρέωση να
τη συνδέσει με μια ορισμένη πραγματικότητα, μια ιστό-

ρικά αποδεδειγμένη παραγματικότητα για να «κριβολογούμε, η οποία εξαιτίας του έυρους της, του δίνει την δυ
νατότητα να αυτοσαρκαστεί χωρίς τους κινδύνους που
εγκυμονεί πάντα μια τέτοια πρακτική. Η ίδια η ιστορία
που επιλέγει να μας αφηγηθεί, η εξέλιξη της δεν το χρει
άζεται. Τι οδηγεί λοιπόν τον συγγραφέα της να καταφύγει σε τέτοιες λύσεις; Ασφαλώς οι κυρίαρχες αντιλήψεις
της εποχής που (προφαντός ο ίδιος ασπάζεται), αντιλαμ
βάνονται την φαντασία ως κάτι άξιο λόγου μόνο στις πε·
ριπτιόσεις εκείνες όπου έχει εξασφαλιστεί η συνύπαρξη
της με την πραγματικότητα. Από την μισολογοτεχνία του
Χέμινγουεϊ μέχρι την επικράτηση της λογικής του virtual
reality, ο ι αναλογίες παραμένουν πάντα οι ίδιες. Ημυ
θοπλασία οφείλει να υποτάσσεται σε μια ορισμένη πο
σότητα πραγματικότητας, η οποία και καθορίζει με την
«αντικειμενικότητά» της τα ανεκτά όρια της προπης. Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η φαντασία συρρυκνιόνεται στο επίπεδο της παρέκκλισης.
Κ.Ν.

Β ία και πολιτική
Γιώργος Κασιμέρης
Europe's Last Red Terrorists - The
Revolutionary Organization 17 November

Hurst & Company, London
To βιβλίο του Γιώργου Κασιμέρη Europe’s
L a st R ed Terrorists - The R evolutionary
Organization 1 7 November ανήκει σ ’ έναν το
μέα της ελληνικής β ιβ λ ιο γρ α φ ία ς που δεν
έχει δώσει ακόμη αρκετά δείγματα επιστημο
νικής ενασχόλησης με το αντικείμενό του.
Π α ρ α κ ο λο υθώ ντα ς την ιστορική π ο ρ εία
της οργάνωσης από την εμφάνισή της μέχρι
σήμερα ο συγγραφέας, βασιζόμενος στο π ε
ριεχόμενο των προκηρύξεων, θεωρεί την ορ
γάνωση «... φανατικά εθνικιστική, η 17Ν εί
ναι κατά του ελληνικού κατεστημένου, κατά

της Α μ ερ ική ς, κα τά της Τ ουρκίας και του
Ν Α ΤΟ κ α ι είν α ι αποφασισμένη να δ ιώ ξ ε ι
τις αμερικανικές βάσεις από την Ε λ λ ά δ α και
τις τουρκικές από την Κύπρο, όπως κ α ι να
δ ια κ ό ψ ε ι τις σ χ έ σ ε ις της Ε λλάδας μ ε το
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η αναφ ορά στις κοινωνικοπολιτικές συν
θήκες που γέννησαν την 17Ν καταλαμβάνει
μεγάλο μέρος της μελέτης. Η εξέγερση του
Πολυτεχνείου εντοπίζεται ως το κομβικό ση
μείο στη διαμόρφα)ση των τρομοκρατικών
οργανώσεων.
Ο σ υ γγρ α φ έα ς π ρ ο χω ρ εί στον εντοπισμό
τριών φάσεω ν στην ιδεολογική εξέλιξη της
17Ν, (1975-80, 1983-90 κ α ι 1991-2000) και
στην αξιολόγηση της πολιτικής επιρροής των
π ρ ά ξεώ ν της στην ελληνική δημόσια ζωή,
ενώ παράλληλα καταγράφονται οι πολίτικες

εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο επιχειρείται η
ιδεο λ ο γικ ή οριοθέτηση-κατάταξη της 17Ν,
με βάση τις ιδεο λ ο γικ ές π α ρ α μ έτρο υ ς που
κ α θ ό ρ ισ α ν το πολιτικό στίγμ α της μεταδικτατορικής περιόδου.
Οι θέσεις της ελληνικής πολιτικής ελίτ και
οι τακτικές και αντιδράσεις της απέναντι στο
φαινόμενο α να λ ύ ο ντα ι σε μεγάλη έκταση
προκειμένου ο σ υ γ γ ρ α φ έα ς να κ α τα λ ή ξει
στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση της αντι
μετώπισης της τρομοκρατίας από το κράτος

συνάντησε ευρύ πλαίσιο ανοχής. Κ ατά τον
συγγραφ έα η αποτυχία της 17Ν συνίσταται
στο ότι η οργάνωση δεν κατόρθωσε ποτέ να
δημιουργήσει πολιτική κρίση στην Ελλάδα,
καθώ ς υιο θετεί περιθω ριακή πρακτική και
τυπολογία δράσης. Η παράβλεψη του γεγο
νότος ότι η βία συναντά δυσχέρειες όταν επι
θυμεί να υποκαταστήσει την πολιτική, ευθύνεται για την αποτυχία της οργάνωσης.
Μαίρη Μπόση
Δρ. Δ ιεθνών Σχέσεων

Π ροσεγγίσεις της διεθνούς σκηνής
Βύρων Θεοδωρόπουλος
Τοπαράλογο στις Διεθνείς Σχέσεις

Εκδόσεις I. Σιδερης - ΕΛΙΑΜΕΠ
Μήνα 2000, σελ. 175
Παναγιώτης Θεοδωρακόαουλος
1ολιτικό Μάρκετινγκ. Λόμπι και Διπλωματία,
ίσκηση Πολυδιάστατης Διπλωματίας

Εκδόσεις I. Σιδερης - ΕΛΙΑΜΕΠ
Μήνα 1999, σελ. 141
ίωνσταντίνος Λυμπεροπουλος
Ί Σύγκρουση. Η Ισ λα μ ικη 'Π ρόκλη σ η και οι
Στρατηγικές της Δύσης

Εκδόσεις I. Σιδερης - ΕΛΙΑΜΕΠ
Μήνα 2000, σελ. 158
Ο πρέσβης επ ί τιμή Βύρων Θ εοδω ρόπου.ος μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια
ιέ εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναλύσεις για
ην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέ
σεις, κι αυτό επιβεβαιώνεται και στο νέο του
όιβλίο, Το Π αράλογο στις Δ ιεθνείς Σ χέσεις,
( (το οποίο βλέπει την ισ το ρία τω ν διεθνώ ν
^ (χέσεω ν από μια ο π τικ ή γ ω ν ία που ίσω ς
'την αρχή ξ εν ίζει. Γ ια τί με μια ευρύτατη
δειγμ α το λ η ψ ία » δια μέσου των εποχών και
ε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη δ ία 
ν ρίνει πόσο συχνά οι λαοί και οι ηγέτες τους
^ νεργούν παράλογα προκαλώντας έτσι ολέριες συνέπειες.
ί1’1Από την αθηναϊκή εκστρατεία στη Σικελία
)ς τον ιρανο-ιρακινό πόλεμο για το Σατ-ΕλΙΙι Λραμπ, από την κ α τα σ τρ ο φ ικ ή μ α νία των
Ιογγόλω ν ως το σημερινό δράμ α της τέω ς
ιο υ γκ ο σ λ α β ία ς ο συγγραφ έας επισημαίνει
: όσο το παράλογο στοιχείο οδήγησε και οδη
γ ε ί ακόμη σε συμφορές και ανθρώπινες τρα

γωδίες.
Ο σ υγγρα φ έα ς δείχνει πως η μαθηματική
λογική της θεωρίας των παιγνίων, όπου αυτό
που χ ά ν ει ο ένας παίκτης το κ ερ δίζει ο άλ
λος, δεν ισ χύ ει στην πραγμ α τικ ότη τα των
δ ιεθ νώ ν σχέσ εω ν, γ ια τ ί τις π ερ ισ σ ό τερ ες
φορές και οι δύο μονομάχοι τραυματίζονται
θανάσιμα από τις παράλογες συγκρούσεις
τους. Ο Βύρων Θεοδωρόπουλος αναζητά τη
ρίζα του παράλογου, που τόσο εκφραστικά
προβάλλει στην αρχαία τραγωδία (π.χ. στον
Α ίαντα του Σοφοκλή) ή εκδηλώνεται μέσα
στο στοιχείο της μέθης (π.χ. του δ ιονυ σ ια 
σμού των γυναικώ ν της Θράκης που ξέσκι
σαν τον Ορφέα). Διερωτάται αν το παράλο
γο εκπηγάζει βιολογικά από τη φυλογενετι
κή εξέλιξη του ανθρώ που, αν είναι «το ανθρώπειον», όπως πριν από εικοσιπέντε αιώ
νες το διαπίστωσε ο Θουκυδίδης.
Αναλύει επίσης ο συγγραφέας τους διάφο
ρους π α ρ ά γ ο ν τ ε ς που μέσα στην ισ το ρ ία
διαμόρφω σαν τις διεθνείς σχέσεις και οδή
γη σ α ν κ α ι ο δ η γο ύ ν ακόμη σε π α ρ α λ ο γισμούς καταστρεπτικούς και αιματηρούς: τις
διάφορες μορφές καθεστώτων, τον χαρακτή
ρα ενός λαού, την προσωπικότητα του ηγέτη,
τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεω ν, τους
κανόνες λειτουργίας του διεθνούς συστήμα
τος. Κ α τα λ ή γ ει στη δ ια πίσ τω σ η πω ς υπό
ο π ο ιε σ δ ή π ο τ ε σ υ ν θ ή κ ες η α λ α ζ ο ν ε ία , η
απληστία ή ακόμη κ α ι η κουφ ότητα κ α ι η
ανοησία ηγετών ή λαών επηρεάζουν και κα
θορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις διεθνείς σχέ
σεις.
Αν όμως αυτή είναι η φύση του ανθρώπου,
μπορεί να περιμένει κανείς πως θα αλλάξει
προς το καλύτερο μια μέρα; Κοιτάζοντας πί
σω στην ιστορία ο συγγραφέας διαπιστώνει
ότι πράγματι υ πάρχει μια τέτοια μεταβολή,
αλλά με βραδύτατους ρυθμούς αιώνων για
να κατανικήσει ο άνθρωπος τη (ρύση του και
να αποβάλει ή έστω να περιορίσει το πα ρ ά 
λογο στις σχέσεις του με τους άλλους. «Ξέ-

κείμενο, ή μήπως η ίδια
η γραφή είναι η
διαδικασία της μάθησης,
όπως ακριβώς και η
οδύνη;
Ε ν α βιβλίο για την
Γραμμική A '(tu b .
Βικελαία Δημοτική
Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο
2001) παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
ακόμη και αν δεν μπορεί
ο μέσος αναγνώστης να
παρακολουθήσει πάντα
τις ταξινομήσεις και
κυρίως τις ερμηνευτικές
προτάσεις του
συγγραφέα του. Ο
Μηνάς Δ. Τσικριτσής,
με την ειδικότητα του
πληροφορικού,
προσπαθεί να
προσεγγίσει ένα θέμα
εξαιρετικά δύσκολο και
να συμβάλει με τον
τρόπο του στην
κατανόηση μιας
αιγιακής γραφής. Η
Γραμμική A ', μία από
τις αρχαιότερες
συλλαβικές γραφές της
ανθρωπότητας
χρονολογείται από το
πρώτο ήμισυ της 2ης
π.Χ. χιλιετίας και η
ανάγνωσή της αποτελεί
ένα επίμονο ζητούμενο
από μέρους των ειδικών
της πρωτοϊστορικής
επιγραφικής και της
γλωσσολογίας. Ωστόσο,
η συμβολή του
συγκεκριμένου
ερευνητή στο επίμαχο
αυτό θέμα μένει να
κριθεί από τους ειδικούς
και να αξιολογηθεί
ουσιαστικά.
Ζ ω ηρό ενδιαφέρον
προκαλείη μνημόνευση
και μόνο του ονόματος
του André LeroiG ourhan, του
σημαντικού αυτού
προϊστορικού
αρχαιολόγου και
εθνολόγου, ανανεωτή
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της αρχαιολογικής
έρευνας με σημαντικές
ανασκαφές σε σπήλαια
της παλαιολιθικής
εποχής και με
μεθοδολογική
προσέγγιση που
συνδυάζει τις φυσικές
επιστήμες με την
Παλαιοντολογία και την
επιστήμη της τεχνικής,
την Εθνολογία με την
Προϊστορία. Έ ν α
βιβλίο-σταθμός Το έργο
και η ομιλία τον
ανθρώπου, Λ ' Τεχνική
και Γλώσσα
(μετάφραση: Άγγελος
Ελεφάντης, εκδ.
Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης,
2000) φωτίζει την
πορεία της εξέλιξης των
σπονδυλωτών, ως τη
δημιουργία του είδους
άνθρωπος, ως την ώρα
που ο homo sapiens θα
κατορθώσει την
εξημέρωση άγριων
ζώων, θα διαμορφώσει
την πρωτοκτηνοτροφία
και την πρωτογεωργία.
Μελετώντας στο σύνολό
της την υλική
συμπεριφορά του
ανθρώπου ερευνά και τη
διαδικασία
συμβολοποιήσεων και
αναπαραστάσεων που
από τα πρώτα εικονικά
δείγματα της
παλαιολιθικής εποχής
οδηγεί στη γραφή. Στον
δεύτερο τόμο Η μνήμη
και οι ρυθμοί ο
συγγραφέας ερευνά
προβλήματα σχετικά με
τη μνήμη σε συνάρτηση
με τη χειρονομία της
τεχνικής.
« Η ποίηση / τίποτε δεν
αφήνει / όρθιο / Και ω
του θαύματος / στη θέση
τους είναι /όλα»: Νίκος
Αντωνάτος, Ανοιχτά της
νύχτας (εκδ.
Γαβριηλίδης, 2000).
ο χ α ρ το κ ό π τη ς

ρουμε που θέλουμε να φ τάσουμε», λ έει ο
σ υγγρα φ έα ς. Δ εν ξέρουμε όμω ς ακόμη το
πώς, το πότε ή ακόμη και το αν θα φτάσουμε
κάποτε.
Τα πρόσφατα γεγονότα στο Κόσοβο, απλώς
επιβεβαίωσαν την πεποίθηση του συγγραφέα
«πως το στοιχείο του παραλόγου κυριαρχεί
τόσο έντονα και μόνιμα στη διεθνή ζωή που
δεν μπορεί να είναι ένα τυχαίο φαινόμενο,
σποραδικό ή συνυφασμένο με ένα άτομο ή
μια συγκεκριμένη ιστορική εποχή».
Τα τελευταία χρόνια έχουν κατατεθεί πολ
λές κ α ι ενδια φ έρ ο υ σ ες π ρ ο τά σ εις γ ια την
ανάγκη μιας ομόφω νης εθνικής σ τρα τη γι
κής. Ε λάχιστα έχουν γρ α φ τεί για την α ν ά 
γκη έγκαιρης προετοιμασίας προκειμένου
αυτή να υλοποιηθεί. Αυτό το κενό στην ελ
ληνική βιβλιογραφία επιχειρεί να καλύψει η
μελέτη του πρέσβη Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλου.
Το βιβλίο π ερ ισ τρ έφ ετα ι γύρω από τρ εις
βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στη δη
μιουργία της εικόνας, ο δεύτερος στις σ χέ
σεις με τον κόσμο των μέσων ενημέρω σης
και ο τρίτος στην αλληλουχία και συμπληρωματικότητα του κέντρου με την περιφέρεια.
Ό π ω ς σ η μ ειώ νει εύστοχα στον π ρόλογο
του βιβλίου ο καθηγητής Θ άνος Βερέμης η
μελέτη «περνάει το μήνυμα, ότι η πολιτική
δεν περιορίζεται στην χάραξη στρατηγικής
αλλά κ α ι στην υλοποίησή της. Χ ω ρ ίς την
εξασφάλιση και την αξιοποίηση μηχανισμών
κατάλληλης προετοιμασίας και ευρηματικής
υλοποίησής της, η στρατηγική παραμένει κέλυφος χωρίς σάρκα και οστά».
Ο όρος «πολιτικό marketing» χρησιμοποι
είται από τον συγγραφέα για να καταδείξει
ότι μέθοδοι marketing, ιδιαίτερα εκείνες της
προώθησης και των πωλήσεων, μπορούν να
εφαρμοσθούν και στην πολιτική. Ό π ω ς ση
μ ε ιώ ν ει ο ίδ ιο ς , «στον το μ έα , ό μ ω ς, τη ς
άσκησης διπλωματίας μπορεί να δοθεί στον
όρο πολιτικό marketing μια ιδιαίτερα “ελα
στική ερμηνεία”, που αποβλέπει στο να καταδειχθεί ότι πέραν της παραδοσιακής, βα
σικής και γενικά μονοδιάστατης μορφής επι
κ οινω νίας (Υ π ουργείο Ε ξω τερικ ώ ν-Π ρ εσβεία) ο διπλωματικός μπορεί και πρέπει να
επιδοθεί, με ευρηματικότητα και μεθόδους
marketing, σε μια πολυδιάσταστη και πολυεπίπεδη άσκηση διπλωματίας».
Η βασική θέση που παρουσιάζεται σ’ αυτό
το βιβλίο είναι ότι μπορεί να ασκηθεί διπλω
ματία σε βάθος μέσω του πολιτικού μάρκε
τινγκ. Δηλαδή χρησιμοποιώ ντας μεθόδους
εμπορικού μάρκετινγκ. Π ρόκειται γ ια ένα
παιχνίδι το οποίο επιβάλλει συντονισμό και
αλληλοσυμπλήρωση των βασικών παικτώ ν
του. Ή το ι της Π ρεσβείας και των Π ροξενι
κών Αρχών.
Ο αναγνώστης θα βρει σ ’ αυτή την μελέτη

μια πολύ χρήσιμ η σ ε ιρ ά προβληματισμών
που θα π ρέπει να απασχολήσουν την ελληνι
κή διπλωματία.
Ο πρέσβης επ ί τιμή Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος π ρ οσ εγγίζει με εύστοχο τρόπο τη
σχέση της Ισλαμικής Ανατολής με την Ευρω
παϊκή και Υπερατλαντική Δύση μετά την κα
τάρρευση της διπολικής ισορροπίας. Είναι
πολλά τα ερωτήματα για το χαρακτήρα και
το μέγεθος, την ιδεολογική υφή και τις προε
κτάσεις του ισλαμικού ριζοσπαστισμού, που
β ρ ίσ κ ετα ι σε π ρ ω το φ α νή έξαρση ύστερα
από αιώ νες ύφεσης. Πολλές και οι απαντή
σεις και ερμηνείες που δίδονται για το φαι
νόμενο αυτό από διαφορετικό πρίσμα η κα
θεμιά, άλλοτε πειστικές και άλλοτε πρόχει
ρες ή α ν τιφ α τικ ές, γ ρ ά φ ε ι ο Κ. Λυμπερόπουλος. Στα τρία μέρη αυτής της μελέτης ο
συγγραφ έας επιχειρ εί μια «πρώτη ανάγνω
ση» των γεγονότων της δεκαετίας του ’90 με
στόχο να σχηματισθεί μια συνθετική εικόνα
του μεταψυχροπολεμικού τοπίου στον ευρύ
τερο μεσογειακό χώρο. Ό π ω ς σημειώνει και
ο ίδιος, με το βιβλίο αυτό δεν προτίθεταινα
γ ρ ά ψ ε ι την « ισ τ ο ρ ία » τω ν μεσογειακών
πραγμάτω ν της τελευταίας δεκαετίας, αλλά
ν ’ αναζητήσει απαντήσεις σε μερικά καίρια
ερωτήματα γύρω από τις ρίζες, το χαρακτή
ρα κ α ι τη χρονική δ ιά ρ κ εια του ισλαμικού
ριζοσ πασ τισ μού από τη μια μεριά και των
στρατηγικών της Δύσης απέναντι στο φαινό
μενο από την άλλη. Στην ανάλυσή του ο Κ.
Λ υμπερόπουλος καλύπτει τρία μεγάλα θέ
ματα: τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό, την αμε
ρικανική προσέγγιση των προβλημάτων του
χώ ρου κ α ι την ευρ ω πα ϊκή απάντηση στην
πρόκληση. Στις 160 σελίδες αυτού του βιβλί
ου, όπου κ υ ρ ια ρ χεί ο εύληπτος λόγος ενός
έμπειρου διπλωμάτη, ο αναγνώστης έχει την
ευκαιρία να προσεγγίσει τη σχέση της Ισλα
μικής Α να τολής με την Ευρωπαϊκή Δύση.
Μ ια σχέση ιστορική και επίκαιρη, πολυσύν
θετη και πολυεπίπεδη, ζωτική και πολυτάρα
χη συγχρόνω ς. Ο ι οικονομικές ανισότητες,
οι κοινωνικοπολιτικές δομές, η σχέση Ισλάμ
και κράτους, οι ιστορικές εμπειρίες του «α
ραβικού έθνους» είναι ένα μείγμα παραγό
ντων που συνθέτουν το πολύπλοκο φαινόμε
νο με το οποίο ασχολείται ο συγγραφέας. 0
Κ. Λ υμπερόπουλος στην ανάλυσή του λαμ
βάνει σοβαρά υπόψη τις αποσχιστικές δυνά
μεις στη Β αλκανική κ α ι τις ηγεμονιστικές
πολιτικές στο χώ ρο της ανατολικής Μεσο
γείου.
Κ αι οι τρ εις π ρ έσ β εις με τις σκέψεις που
καταθέτουν σ ’ αυτά τα βιβλία έρχονται να
εμπλουτίσουν τον προβληματισμό γύρω από
τα νέα δεδομένα στη διεθνή σκηνή και τους
παράγοντες που τα διαμορφώνουν.
_ ___________________________Σ ω τή ρ η ς Ντάλης
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